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УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
НА ГРА ДЕ У КУЛ ТУ РИ –  

НЕ КА ДА И СА ДА
Наградеуцелини,каоначиннакојидруштвовреднујенечи
јирадиодајепосебнопризнањевредноститогарада,припа
дајусимболичкомсистемукојиподлежепосебнимправили
ма.Наградеукултури,пак,каодеотогвеликогсимболичког
система битан су елеменат на интелектуалном пољу, како
гаједефинисаопознатифранцускисоциологПјерБурдије
(19302002),итокаопољединамичкихсиланакомесвиак
теритежезакултурнимлегитимитетом.Запоследњих60го
динатоинтелектуалнопољеуСрбијидоживелојерадикал
непромене,пасуинаградеукултури,унадметањуактераза
културнимлегитимитетом,доживљавалеодређенепромене.
Притоме,требаиматиувидуданаграђивањеукултурикао
модернапојавадоживљавасвојпроцваттекудругојполови
ни20.века.Времеустановљавањапрвихнаградаукултури
падауправоупериодуод1950.до1970.године.Премапо
стојећојдокументацији,самојекњижевнихнаградауовом
периодуоснованоукупно29.Такода,кадајеречопроме
наманаинтелектуалномпољу за ових60 година,можемо
пресвегадаконстатујемодасењиховбројвишеструкопо
већаоидасусе,истовремено,појавилибројниновиосни
вачи,анекинесталисатогпоља.Стваралачкихоризонт,да
сетакоизразимо,такођејепромениосвојеобрисеикарак
теристике.Књижевненаградеидаљеостајудоминантнеу
структуринаградаукултури,алиионеуизвесномсмислу
еволуирајуусвојојсимболичкoјдимензији.Некеврлопре
стижне награде, каошто је наградаМешаСелимовић, на
сталесупослепрвогиницијалногпериода.Једноодпрвих
социолошких истраживања о друштвеном и уметничком
смислукњижевнихнаграда(М.Немањић,1974)показалоје
дасупрвидобитнициНИНовенаграде,којајеустановљена
1954.године,билиДобрицаЋосићиМиркоБожић.Утом
смислу,промененаинтелектуалномпољукојесетичуна
градаукултуриувеликојмерисуповезанеисанаступањем
новихгенерацијастваралацаусвимобластимауметничког
стваралаштва,подразумевајућии књижевно.Аналитичари

МИЛОШ НЕМАЊИЋ
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радамногихжирија,штојетакођеједнаодбитнихствари
уразматрањунаградаукултури,увексесусрећуисапоја
вомнадметањауметникаразличитихгенерација.Међутим,
једнаодможданаjзначајнијихпроменанаинтелектуалном
пољу,којајеусловљенаисвојствимасимболичкогсистема,
је повлачење или боље рећи потискивање неких великих
оснивача, који су сједињавалиидруштвенуи симболичку
моћ,каоштосубилиСкупштинаСФРЈ,Скупштинаграда
Београдадооктобарскихпроменаитд.

Враћајућисесаовихосамприлогаучасописунатемуна
градаукултури–темикојајеиначебилаврлоозбиљноана
лизиранаиразматрана90тихгодинауЗаводузапроуча
вањекултурногразвитка–редакцијауправожелидаакту
ализујесимболичкудимензијуовихнаграданаинтелекту
алномпољу.РадБојанеВукотић,социологапообразовању
ибиблиотекарапопозиву,посвећеннаградизанајчитанију
књигу,којујеНароднабиблиотекаСрбијеустановила1973.
годинеикојаједопочетка2000.годинедодељиванабашза
најчитанијукњигу,апосле2000.доживелатрансформацију
унаградукојапокушавадамирипопуларносткњигеиме
риторнуоценустручнејавности,показујеуправоовуборбу
наинтелектуалномпољузакултурнилегитимитет.Прилог
историјинаграда,текстпотписникаовихредова,посвећен
Октобарскојнаградизакњижевностипреводилаштвоупе
риоду19771980.године,такођепоказујезначајсимболичке
димензије.Мадаукинута,иованаградауисторијскојпер
спективипоказуједасампроцесодлучивањаисуштински
значајнаградезависи,пресвега,одљудикаоактеранаин
телектуалном пољу. Данас је очекивање и прижељкивање
награда у култури, а имаих безброј,можда вишеу знаку
једнетржишнеутакмице,једнепрестижнекомпетицијене
гостваркултурноглегитимитета.Затосупотребеједнесве
обухватнијекултуролошкеанализенаградаукултуриовдеи
садавишенегоизазовзаистраживаче.Добарпримерједне
таквеанализејенесумњиворадисторичарауметностиПре
драга Драгојевића са Филозофског факултета у Београду,
којијепоказаосвукомплексностусловаукојимасенаграде
заликовнууметностдодељују.Стогаиовајтематскиблок
требасхватитикаопозивауторимадасејавесаприлозима
заследећебројевеовогреномираногчасописа.

Београд,25.децембар2014.године

дрМилошНемањић
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Уни вер зи тет у Бе о гра ду,  
Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град
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           316.752
оригиналан научни рад

О ПРИ РО ДИ НА ГРА ДЕ*
Сажетак: Овај рaд нaгрaду види кao знaк кojи имa дистинк
тивну функциjу и, укaзуjући нa њeну eфeмeрнoст, дoвoди je у
вeзу сa културним кaнoнoм кojи je рeзeрвисaн зa мaлoбрojнe
културнe jунaкe ињихoвa дeлa.Пoтoм сe, нa примeру нeких oд
нajпoзнaтиjих eврoпских и дoмaћих нaгрaдa, укaзуje нa њихoву
прeстижну и тржишну функциjу. Пoсeбнa пaжњa укaзaнa je
мeдиjскojпрeзeнтaциjинaгрaдaичињeницaдaуoдсуствупaжњe
мeдиja дoбитник нaгрaдe и нaгрaђeнo дeлo бивajу ускрaћeни зa
прeзeнтaциjууjaвнoсти.Узaвршнoмдeлуjeпoдвучeнзнaчajчинa
дoдeлeиуручивaњaнaгрaдeкaoсвojeврснoгпoбeдничкoгслaвљa.

Кључне речи: награда, културни канон, медији, тржиште
културе,светковина

Некојевећрекаодајесанаградамаистислучајкаоисаже
луцем–већиномњихсејавностинтензивнопочињедабави
теккадапостанупроблем(илиповодзакултурнискандал).1
Тадајевећпонекаднаместуиграречи:наградапостајена
грда.Узто,самфеноменнаградесенајбољеможеразумети
акосеанализирајууправослучајевиукојимадолазидоне
регуларностииодступањаодправилакојапојединунаграду
утемељују.

Али,упркоснапредреченом,наградесубилеиостајуне
замењиво средство помоћу којега ствараоци ињихова де
ла (књиге, филмови, музика...) доспевају у средиште јав
ногинтересовања.Затонајпретребапотражитиодговорна
питање:штајезаправонаграда?Онасеможеразуметикао
институција(поступак)којимнекодруштвоилидруштвена

* ПрофесордрБранимирСтојковић је редовнипрофесорнаФакултету
политичкихнаука,УниверзитетауБеограду.

1 Рад јенастаоуоквирупројекта „Роднаравноправностикултура гра
ђанскогстатуса:историјскаитеоријскаутемељењауСрбији”(470121)
којифинансираМинистарствопросвете,наукеитехнолошкогразвојаза
период20112114.

БРАНИМИР СТОЈКОВИЋ
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(професионална) група потврђује своје темељне вредно
стиозначавајућидобитниканаградекаоперсонификацију,
односно награђено дело као отелотворење тих вредности.
Дугорочно гледано, тај процес означавања посредством
одабираодвијасеуоквирупроцесаисторијскевалоризаци
јепојединеличностиодносноњеногостварења(дела).Реч
је о процесу канонизације односно успостављања култур
ногканона.Анаградутребасхватитикаонастојањедасе
предвиди и предобликује та канонска будућност (која је
привилегијамалобројнихаутораидела)иликакото,кадаје
речокњижевнимнаградама,кажеТомЧетфилд:алхемијом
наградесепискарањепретвараукњижевност.2

Уодговорунапитањештајетокултурниканонупутноје
поћи од изворног значења саме те речи. Канон се извор
нодефинишекаооношто јеисправноиускладусаофи
цијелним религијским учењем хришћанства.3 Термином
канонизовањеозначавасепроцескојимримокатоличкацр
кваиданасиспитујеподобностипотомпроглашаванекога
засветитеља.Кадајеречокултурномканонуонсеодноси
на корпус културнебаштине који се сматранеизоставним
делом енкултурацијског процеса једног друштва те тако
улазиушколскеуџбеникеипредстављанеоспорнуоснову
свакенационалнекултуре.Р.Џенкинсуказујенатодајето
комвременарелигијскоутемељењекултурногканонабило
допуњено секуларним.4То значида су канонизованимре
лигијскимтекстовимабилипридодатионикојисунастали
каотворевинанадахнутихпојединаца.Везаизмеђупрвоги
другогизворакултурногканонаможесенаћиуправоуре
чиинспирацијакоја јеизворнозначилаудисањебожанске
стваралачкесупстанцекојејенадахнутогпојединцачинила
ствараоцем.Културниканонсеможеодредитиинацивили
зацијскомнивоупасетакоговориозападномканонукојиса
држиврхунскаделазападноевропскекултуре(иуметности)
ињимеједефинисанависокакултуранасупротпопуларној
културикојајесаједнестранелокална,асадругемасовнаи
глобалнатј.американизована.Затаквосхватањекултурног
канонарепрезентативна јеедицијаВеликекњигезападног
света(GreatbooksofWesternWorld)којујепрешездесетак
година објавила Енциклопедија Британика. Прво издање
јеимало54томова,адругокојесесматрадефинитивним,

2 Chatfield,T. (2009)The art of prizefighting,Prospect No. 154, London,
p.29.

3 Петров,А.(2008)Канон–српскипеснициXXвека,Београд:Службени
гласник,стр.810.

4 Jenkins,R.(2007)Doweneedliterarycanon?,ProspectNo.141.London,
р.3437.
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шествише(60).Кодизборааутора,односноњиховихдела
уредници(R.Hutchins iM.Adler)суполазилиодтрикри
теријума:1.да једелоисадарелевантнотј.данемасамо
историјскувредност2.да јевреднопоновногчитањаи3.
дајетрајноукљученоувеликурасправуобитнимидејама.5

Запотребевредновањаусадашњости,гореописанипроцес
канонизовања, поприма форму награде која је еминентно
друштвенаинституција.Извесно јепри том, да сепроцес
награђивањаодвијапреуименегонаосновутемељнихци
вилизацијских вредности.На процес награђивања, наиме,
пречесто утичу конјуктурни дневни чиниоци (економски,
политички,кортешки/ужегрупни).Честоодлучујућиути
цајтог–дугорочногледаноефемерног–ализаконкретну
наградупресудногскупачинилаца,доводидотогадаспи
сковидобитникаинајугледнијихнаградаизгледајукаоогр
лицекојечинеправиали,неретко,илажнибисери.Често
се пише о хиперпродукцији награда, поготово оних књи
жевних.Дотогадолазинадваначина:првијеустановља
вањеновихнаграда,адругиподелаједненаграденавише
добитника.Иједноидругоимаистирезултат–инфлацију.
Јер,каоусвакојекономији–којузаовуприликуможемода
одредимокаоалоцирањереткихдобара–такоиуекономији
наградаважиправилодахиперпродукцијаводиинфлацији,
а да инфлација за резултат има девалвацију. Здраворазум
ским језиком речено –што нечега има више то јењегова
вредностмања.Товажиизакултурникапитал–штонагра
дакаоједнаодњеговихостентивнихформи(јерукључујеи
симболичкикапитал)–несумњивојесте.6

У анализи институције награде, као еминентно социоло
шкекатегорије,поћићесеодпсихолошкогодређењаовог
појма (које сеупсихологијиназивапоткрепљењем)даби
сетекпотомпрешлонањеговосоциолошкоексплицирање
иистражилењеговедруштвенефункције.„Наградајетер
минкоји се користиупсихологијидаби сеозначиобило
којистимулускојиповећававероватноћудогађајаилипо
јачавајачинуодговора(илинизапонашања)накојесеод
носи.Такоизгладнелипацовможебитинаграђенхраном,
амбициознипојединацнекимсимболомпрестижа(Б.С.)а
особакојапоседујеизвеснеморалнепринципеможесаму

5 Stojković,B. Kulturnikanonikulturemanjinau:Kultura,rod,građanski
status,uredileDuhaček,D.iLončarević,K.(2012),Beograd:Univerzitetu
Beogradu:FakultetpolitičkihnaukaCentarzastudijerodaipolitike,str.60.

6 Birešev,A.(2014)Orionovvodič–OtkrivanjedominacijeusociologijiPjera
Burdijea,Beograd:UniverzitetuBeogradu,Institutzafilozofijuidruštvenu
teoriju,str.227236.
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себенаградитиприхватањемизвесногморалногстандарда
упркосразличитимискушењима”.7

Уметничкостваралаштво,поготовосавремено,заснивасеу
битинаиновацијамаупоступкуизвођењаијезику,аневи
шенаопонашањукласичнихузора.Стогајејаснодајепри
знавањеприпадањапољууметностиодстранереферентне
групе(културногсегментакомеуметникприпадаачијије
репрезентент управожири) субјективно веома значајно за
уметникајерјетобитнадистинкцијауодносунадилетан
тизам.Текнаконселекције(томожебитивећижирирањеза
излагањенанекојизложби)уметникможедабудеуверенда
јењеговрадситуиранупољеуметничкогнесамозатошто
онтожеливећистогаштотакопросуђујуони(критичари,
кустоси,уметници…)дочијегмујемишљењауначелуста
ло.Туништабитнонемењанитоштоједелоутокупро
цесанастајањавећ,увеликомбројуслучајева,прошлонеку
врстуинтерсубјективневалоризације(билопозитивнооце
њено од стране, уредника, рецензента, продуцента…), јер
јетовредновањеуосновипристрасно.Наиме,уусловима
постојањатржиштакултурнихдобараикултурнеиндустри
јепродукционипроцесморадасе,каоусвимдругимобла
стимаекономије,одвијабезузимањауобзиркритеријумао
изузетном,извансеријскомквалитетупроизвода.Ускладу
сатим, његоводело (књига,филм,слика…)ћебитиреа
лизовановећиакопостојисаморазумнавероватноћадаће
битипозитивнотржишновалоризовано,односнопродато.

Тврдњаоафирмативнојфункцијинаградеможеседовестиу
питањеакосеукаженаситуацијекадавећдодељенанаграда
будеодузетаиликадасенаградикојавећпостојипромени
име.Уобаслучајарадисеоидеолошкојанеопрофитној
мотивацији интервенције што говори о важности награде
каоозначаваоца.Првосеможепоказатинапримерунаграде
МилованГлишић.Онаје1970тихустановљенаодскупшти
неопштинеВаљеваитребало једаседодељујенајбољем
прозномделуобјављеномнасрпскохрватскомјезикутоком
протеклегодине.Првидобитникновоустановљененаграде
био јеонда јошмладиМиркоКовач зароманЖивотопис
МалвинеТрифковић.Показалосеодмахзатимдасуписаци
његовроманполитичкинеподобни–наимеуправоутовре
месезахуктавалаидеолошкахајканатзв.Црниталасују
филмуидругимобластимауметности.Инаградајеодузета,
односноистижирикојијенаградудоделиопоновосесастао
иодлучиодасенаграда„имасматратинедодељеном”.Тако

7 Gould,J.andKolb,W.L.(1964)ADictionaryofSocialSciences,NewYork:
TheFreePress,DivisionofMacMIllanCo.,р.213.
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је идеолошка невиност награде накнадно успостављена.
Алипацијент(награда)туоперацијунијепреживео.Награ
даМилованГлишићвишениједодељиванаипрактично је
угашена.Додуше, десетак годинанакон тога јеУдружење
књижевникаСрбијеустановилонаградукојасеистозвала
–идодељујеје,овајпуткао„еснафску”наградузанајбо
љуприповетку.Удругомслучајунеподобанниједобитник
наградевећонајпокомејенаградадобилаиме.Тојеслучај
санаградомзапублицистикукоју једодељиваонедељник
НИНикојајеустановљенакаонаградаДимитријеТуцовић
поисторијскомвођисрпскесоцијалдемократије.Онајепре
двадесетакгодинапромениланазивидобилаимепоСлобо
дануЈовановићу,истакнутомлибералноммислиоцуиполи
тичару,председникујугословенскевладеуЛондонукојије
последњегодинеживотапровеоуемиграцији.Тобисемо
глоназватирадикалномидеолошкомредирекцијомнаграде,
јерјенаместоименасоцијалдемократе(комунисте)дошло
имелиберала.

Награда делује као мултипликатор тражње, а скандали и
афереповезанисапроцесомнаграђивањајошипосредова
нимасовниммедијимасамодоприносепорастутражњеза
награђенимделом.ЏемсИнглиш(Ј.Еnglish)затајфеномен
користи термин букеризација (Bookerization) по најпозна
тијој књижевној награди на енглеском језику8, докСуман
Гуптатврдидау21.векунеманитиједноггестауметника
илиауторауопштекојинијеповезансатржишномлогиком
наградеаоваделујенезависноодсадржајаделаилистава
ауторакојисепромовишу.9Медијисуосновауспешногмар
кетингауслучајуБукеровенаграде.Онапостајееминент
но јавним догађајем тек 1981. године захваљујући књизи
СалманаРуждијаДецапоноћикадајетелевизијапрвипут
директно преносила церемонију проглашења добитника и
уручивањанаграде.ПотомједобијањеБукеровенаградепо
сталогаранцијомтржишногуспеха.Тоуверљивопоказује
успехроманаБелиТигармладогиндијскогписцаАравин
даАдигакојије2008.годинедобиоБукеровунаграду.Док
књиганијеноминованазанаграду,продатојенештомање
од1.000дабинаконноминације табројкадостигла2.800
примерака.Поштојекњиганаграђенабројкајепораслана
вишеодмилионпродатихкњигаиздањасамонаенглеском
језику.10

8 Inglish,J.F.(2005)TheEconomyofPrestige(Prizes,AwardsandtheCircu
lationofCulturalValue),HarvardUniversityPress,р.118119.

9 Gupta,S.(2009)GlobalizationandLiterature,London:PolityPress,р.118.
10Chatfield,T. (2009)The art of prizefighting,Prospect No. 154, London,

р.31.
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Постојање те тржишне логике потврђује чињеница да је,
поредБукеровенаградекојаседодељује једномгодишње,
установљенаиManBookerInternationalPrize11којаседоде
љујесвакедругегодинеи,заразликуодБукеровенаграде,
усмерена је на аутора а не на појединоњегово књижевно
дело.Следећеширењеопсега избора заБукеровунаграду
јеоноиз2013.кадајеодлученоданаграђенаможебитиби
локојакњигаобјављенанаенглеском,уместодотадашњег
усмерењасамонакњигеобјављенеуземљамаКомонвелта
(укључивИрску).ТоЕрикХобсбаумвидикаоједанодзна
ковакрајакултурешто јенасловњеговепоследњекњиге.
„Букерову награду преузела је корпорација која је упорна
утомедаодсадаонатребадабудеприступачнаиамерич
кимписцимакојидосадауњојнисуималиудела.Изааме
ричкихписаца стоје снажни америчкииздавачиимедији.
Значилитодаћесе,каошто јесадаслучајсаамеричком
филмском индустријом, одсад гледати првенствено на до
маћесеверноамеричкотржиште,нарачунписацаизВелике
БританијеиКомонвелтакојисеобраћајуужиманглофоним
заједницамакојесудосадималекористиодбританскепу
блике,којајемањепровинцијална?Некиодбившихаиса
дашњихчлановажиријаБукеровенаградесузабринути”.12
УприлогХобсбаумовој  тврдњи говории чињеница да је
БукерованаградаприсутнауРусијијошод1992.годинеи
дајеумеђувременупроменилавишеспонзоракојисујефи
нансиралиузаменузапублицитеткојитанаградадоноси.

Управозбогтржишногвредновањакултурнепродукцијеа
у складусамаксимомда „најбољеуспеваоноштоиина
чеуспева”13требауказатинавероватноћуданаградапоред
афирмативностимулативне поприми и конформистичку,
у екстремним случајевима чак регресивну функцију када
сепојединаделаобликујупомеринаградезакојусууна
предвиђена.„Допуштамоданасробнипрофитерипродају
као дезодоранс и да намнаређујушта да објавимо ишта
дапишемо”,реклајеамеричкакњижевницаУрсулаЛегвин
(U.LeGuin)примајући2014. годинеНационалнунаграду
заживотнодело.Већивероватноћадобијањанаградемо
жедаствараоцаусмераватакодаовајрачуна,пресвега,са
позитивном рецепцијом дела од стране културне јавности

11http://www.britannica.com/EBchecked/topic/73580/BookerPrize
 (посећено21.11.2014)
12Хобсбаум,Е.(2014)Крајкултуре,Архипелаг,Београд,стр.115.
13O тoмe гoвoри и истoриja нajпрeстижниje фрaнцускe нaгрaдe – oнe

Гoнкурoвe. Oнa сe, oсим зa рoмaн гoдинe, дoдeљуje joш у чeтири
кaтeгoриjе: биогрaфиjу, припoвeтку, први рoмaн, пoeзиjу. Гoнкурoвa
нaгрaдa зa млaдe je, нaкoн oсaм гoдинa пoстojaњa, прeстaлa дa сe
дoдeљуjeпoслe2007.године.



17

БРАНИМИР СТОЈКОВИЋ

(односноњенихарбитара–критичараидругихзналаца)не
одлучујућисенаизбореупоступкуисадржајукојеподра
зумеваувођењеnovumа.Таквеиновације,поготовоакосу
радикалне,ретко,барнапочетку,наилазенаразумевањеи
прихватањеодстранетворацадруштвеногукуса,аовису
честочлановижирија.

Култураједелатностусмеренанаелаборирањеиексплици
рањеосновнихдруштвенихвредности,тесуонетузатонај
непосреднијевидљиве.Нијетудаклевишеречоприсуству
некевредности(нпр.храбростииликукавичлукаупонаша
њунекогпојединца)већоекспликацијитихвредностина
начинкојијекомуникабиланиуверљив(напримерунеком
филмуилироманукојиговорионечијојхрабростиилику
кавичлуку).Притом,нијеуопштебитнодалинекоделона
позитиванилинегативанначинсликатевредности–битно
једаихпроблематизујетакодакултурнујавностчиниосе
тљивом на присуство и важење вредности у име којих се
наградадодељује.

Иакосуштинуњиховеулогечинивредновање,члановижи
рија у томе нису потпуно аутономни јер они не стварају
пропозицијенаграде,већихсамопримењују.Стоганерет
кодолазидонесагласностиизмеђупропозицијапокојима
жирирадиивредностиуимекојихсенаградадодељује.О
реалностипостојањаразликаутумачењумереиначинана
којипојединоделоилиуметникодговарају, са једне стра
не, пропозицијама награде, а са другењиховом тумачењу
одстранечлановажиријаговоривећитоштосеодлукео
добитникучестодоносевећиномгласоважирија(отудапра
вилодажирииманепаранбројчланова),анеконсензусом.
Притомтаодлукаможебитиинегативнаакожири,штосе
понекаддешава,одлучиданаградунедодели.

Моглобисерећиданаградавредиколикоињенидобитни
ци.Јерсписакнаграђенихјестебазичнапотврдаисправно
стирасуђивањажирија.Отудасклоностжиријаданаграде
додељујувећафирмисанимствараоцима– тусемалоили
нималонеризикује,анаградадобијавећранијекумулиран
углед својих добитника.Не самода уметници кумулирају
награде(Французисусковалипосебанизраз lecummulard
који се односи на вишеструке добитнике разних награ
да–тзв.сакупљаченаграда)већинаградекумулирајудо
битнике, градећи свој нањиховом угледу.Тако је награда
коју додељујеФондација Браћа Карић додељенаЊеговој
Светости патријарху Павлу, одмах пошто је 1998. године
установљена, који је у то време већ уживао углед и ауто
ритет живог светитеља. Та тенденција каткад добија још
невероватнијеразмере.Понекадтонастојањедасенаграда
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штопрестижнијеетаблираизгледатакоданаградукојуно
сиимеученикадобија–његовучитељ.Управотоседесило
санаградомчијијеназивБожаИлић.Онаје2006.године
додељенаЉубициЦуциСокићкојаје,давнихпедесетихго
динаXXвека,билањеговпрофесорнаАкадемијиликовних
уметности.14Итонијеврхунацупокушајимадасенаграда
етаблира.СвојевременојеревијаСрпскаречустановилана
градузакњижевносткојуједоделила,утовреме,већвише
оддесетгодинапокојномБранкуЋопићу.Наградајеуовом
случајудодељенанесамоафирмисаномкњижевникуикла
сикувећинекомеко,каодеокњижевногканона,коначно
припаданашојкњижевнојисторији.Тојеустварипокушај
успостављањааксиолошкогвремепловакојибида,помоћу
награде,изновавреднујенештоштојевећнесумњивавред
ност.Тимесеисамсмисаонаградедоводиупитањејерсе
нешто(човекилидело)штојееталон,даклепризнатамера
вредности,изноваподвргавапроцесумерења.Тојекаокад
би платинскиметар који се налази уСевру и представља
признатуосновузамерењедужинемерилинекимлокалним
метромдабисепотврдиладужинапрвог.Јер,наградајеу
основипотврдаоквалитетукојуизричежириикојагласи:
„Мисмопробализавас.Изврсноје.Препоручујемо!”

НапроцеснаграђивањасегенералноможеприменитиСпи
нозинамаксима:determinationegatioest,јердетерминација
(изборнаграђеног)значинегацију (одбацивање)свихдру
гихкандидатазанаграду.Акојенаградадистинкција,онда
јевећкандидатуразанаградуполудистинкција.Кандидати
процес награђивања виде као компетицију – надметање у
комемногобројнипојединцинастоједадобијумалобројна
признања.Притомуигринисусамоквалитет,вредностде
лаиличитавогопуса,већибројнидругинелегитимниичак
нелегалничиниоци.Ту,пресвега,спадајуразноликипоку
шаји утицаја на раджирија – од стране самих кандидата,
разних заинтересованих група илиинституција (издавачи,
продуценти, галерије...) алииод странепојединихчлано
важиријакојиразнимличнимипословнимодносимамогу
дабудуповезанискандидатимаилисаонимакојиихпо
државају.Уситуацијиукојојичлановижиријаикандидати
занаградеприпадајуистојкултурнојсредини,вероватноћа
позитивногилинегативног суда, којиније условљен само

14Toмнaкнaднoмeтaблирaњунaгрaдeкojaвeћпoстojипрeтхoдилojeњeнo
дoдeљивaњejoшjeднoмстудeнтуoвe,садавећпокојне,члaницeСAНУ.
Рeч je o сликaруПeтруЂoрђeвићу кojи je нaгрaду дoбиo гoдину прe
свojeпрoфeсoркe(2005).ОнјеAкадемијуликовнихуметностиуклaси
ЉубицeСoкићзaвршиo1969.дaбикoдњeмaгистрирao1972.године.
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вредношћу предмета оцењивања, извесно је, прилично је
велика.

Нaгрaдeкojeизaзивajунajвeћeинтeрeсoвaњeмeдиjaaпoтoм
и jaвнoсти су oнe кoje oбjaвљуjу кaндидaтe за награде и
прe нeгoштo нaгрaдe буду дoдeљeнe, a пoтoм сe, у вишe
кругoвaглaсaњaжириja,дoлaзидoдoбитникa.Tojeподјед
накослучajсaГoнкурoвoм,БукeрoвoмиНинoвoмнaгрaдoм.
У случajу Нинoвe нaгрaдe, уз чињeницу дa гa дoдeљуje
углeдни нeдeљник кojи oсигурaвa публицитeт свojoj
нaгрaди,њeнoизрaзитooдскaкaњeoдмнoштвaкњижeвних
нaгрaдaунaс,мoжeдaсеoбjaсниупрaвojaвнимобјављи
вањемимена кандидатаи сужавањемњихове листе током
узастопнихгласања.

Награда може да функционише као окидач или повод за
покретањемногокрупнијих,начелнихпитања.ТакојеЧас
анатомије (1977) Данила Киша, једна од најбољих поле
микауукупнојисторијисрпскекњижевности(икултуре),
насталаповодомдодељивањанаградеИвоАндрић.Кишје
полазећиодвластитогслучаја(недобијањанаграде)показао
устројствоиначинфункционисањасрпскекњижевнечар
шије.Инесамоње.Разоткриојепатолошкиначинфункци
онисањакултурногапаратаондашњег југословенскогдру
штва.Нањеговомобдукциономстолусенашлакултурњач
каноменклатуракојаједотадабиланедодирљиваимање–
вишеневидљиваусивојзонипријатељских„консултација”
иподелепривилегија.

Овакво експлицирање, најчешће за јавност скривеног на
личја процеса награђивања, сигурно релативизује награду
каообјективногозначитељавредности(постигнућаилич
ностистваралаца),алиниукојојмеринеумањујењен(ин
тер)субјективни значај за одржавање и потврђивање тих
вредности.Тујеодпосебногзначајафиналнафазапроцеса
награђивања–чинпроглашењаиуручењанаградакојисеу
историјиоведруштвенеинституцијејављауобликукојиби
семогаоодредитикаопобедничкославље.15

Утедвефиналнесеквенцепроцесанаграђивањауспоставља
се,макартенденцијски,јединствоизмеђудведотада,углав
номраздвојенесфере–оне,културнејавности(којакултур
надобраиствараоцепросуђујеивреднује,ачијијежири
мањеиливишепрецизнооруђе)иопштејавностиузначе
њукоје јојпридајеЈиргенХабермасусвојојсадавећкла
сичнојстудијионастајањујавнесфере.Учинупроглашења

15Stojković,B.(1987)Kulturnijunakipobedničkoslavlje,Kulturabr.7375,
Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.316317.
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победникамакар симболично се интегрише „публика која
сепоцепаланамањине специјалиста којинејавнорезону
ју и на велику масу потрошача који је јавно примају”16 –
истваралацкојиједотадабиопризнатодмалогбројаупу
ћенихпостаје „културни јунак”имогућиконсистуенс бу
дућегкултурногканонакојииопштајавност(посредством
масмедија)разазнајекаотаквог.

То интензивно али привременофокусирање пажње јавно
стинаделоидобитниканаградедоводипонекаддозани
мљивихпоследица.Тојенаегзактанначинпоказаноуслу
чају једног добитникаНинове награде,Мирослава Јосића
Вишњићакојије1990.годинедобионаградузароманОд
брана и пропастБодрога у седамбурних годишњихдоба.
Он, изгледа, нијежелео да чека да раст публицитета који
ованаградаредовнодоносиповећапродајуњеговекњигеи
датакозарадинањој.Решиоједаматеријализујесампочет
нипублицитетидамедијиманаплаћујеинтервјуеповодом
тек додељене награде.Отишао је толико далеко да је чак
одНИНа,којиму јенаградудоделио, тражионакнаду за
интервју.Резоноваојенаизгледисправно:уместодазараду
очекујеод,ипакнеизвесне,тржишнекоњуктурекњига,по
тражиојујенаизвесномтржиштумасмедија,односноњи
ховепотребезановостимаидогађајимауВИПсвету.Ато
добитнициНИНовенаградесигурно јесу.Резултат јебио
скоро потпуно игнорисан од стране медија, а публицитет
везанзаНИНовунаградутегодинесејесвеонавестодо
дељивањунаграде.Грудванаградесетегодинеједноставно
нијепретворилаулавинупублицитетакакојетосаНИН
овомнаградомобичнослучај.
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ONTHENATUREOFPRIZE

Abstract

Inthispaperprizeisseenasasignofdistinctionandpointismadeto
itsephemeralqualityanditsconnectionwiththeculturalcanon,which
is reserved for the fewculturalheroes and theirdeeds.Then,on the
exampleofsomeof themost famousEuropeanandnationalawards,
thepaperhasindicatedtheirprestigeandmarketrole.Specialattention
isgiven to themediapresentationof the awards and the fact that in
theabsenceofmediaattention thewinnerand theawardedworkare
deprivedofthepresentationtothepublic.Inthefinalpartofthepaper,
theimportanceofawardreceivingisunderlinedasasocialceremony.

Key words: prize, cultural canon, media, award winner, social
ceremony



22

Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад

DOI 10.5937/kultura1445022G
УДК 821.111.09:821.163.41.09

                              06.05БУКЕР:821.111 
                                06.05НИН:821.163.41

оригиналан научни рад

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И 
КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА:  
НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

Сажетак:Ураду сепреиспитујемогућностуспостављањавезе
измеђукњижевногнаграђивањаиевалуацијекњижевногдела,узи
мајући за пример два признања која се додељују за најбољи ро
мангодинеудвемаземљама,ВеликојБританијииСрбији,асвеу
светлучињеницедасенаграђивање(основаноилине)посматра
каопроцесуметничкогвредновањаколикоиостваривањамедиј
ске видљивости. Ово друго показало се у времену нових медија
каодалековажније:систематскопотискивањеелитнеуметно
стимаргинализовалојевреднадела,онасусвесноисистематски
представљена као незанимљиваширокој публици, и институци
јаманаграђивањаинтензивносепокушаваочуватизанимањеза
вредности,сапроменљивимуспехом.

Кључнеречи:књижевнанаграда,вредновање,Букерованаграда,
НИНованаграда

Свејевишеразлога,чинисе,дакњижевненаградепреиме
нујемоунеправде:шетњаисторијомлитерарнихпризнања
моглабидазаличинаџојсовскуморуизкојежелитедасе
пробудите. Кренимо од, крајње дискутабилне, конвенцио
налнеихипотетичкепредставеотомекаковредностисвом
временуувекпромакнуиуњемуостанузанемаренеине
препознате:дасуданасуконкуренцијизабилокојевисо
ко књижевно признање,Утрагању за изгубљеним време
ном,Орканскивисови,ТристрамШендииГоспођаДаловеј
били би, врло вероватно, одбачени као неуверљиви, лоше
компонованироманикојиописујуамбивалентнеиморално

ВЛАДИСЛАВА ГОРДИЋ ПЕТКОВИЋ
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проблематичнеликовеичија јеприпадностжанруупитна
– мада би можда тамнопути, „егзотични”Хитклиф, јунак
ЕмилиБронте,биопрепознаткаодостојанизданакпостко
лонијалнеинтерпретативнематрице,илипаккаоалегориј
скапредставаостигми,различитостииодсуствупривиле
гија,аПрустовприповедачвероватнопроцењенкаоувер
љивопредстављенприпадникдругачијегсексуалногопре
дељења.Сдругестране,везанаградаикњижевногканона
нијесепоказалакаонужна,логичнаисаморазумљива,не
самостогаштонајвећибројкласикасветскекњижевности
никадаинијебиваоподвргнуттаквојврстивредновањаи
афирмације,илистогаштоизванреднакњижевнаделачесто
настајууспорењусатрадицијом,већистогаштосуджири
јанеможедабуде јасанкритичкиставчија јепоузданост
и трајност загарантована,маколикочлановижирија били
компетентнидатакавсуддонесу.Награденисузаснованена
јаснимиегзактниммерилима,политиканаграђивањанема
континуитетнипоетичкиниидеолошки,адасамчиндоде
љивањапризнањаможебитидискутабиланизбуњујућсве
дочиисамаНобелованаградазакњижевност.Данијелако
постићиконсензусовредностимаоткривамакарподатакда
овопризнање,уисторијикојаотпочиње1901.године,није
додељеноукупноседампута,збогнесагласјаокњижевним
квалитетимафаворита;чаксу јеучетирислучајаподели
ладваписца.Покушајиродногуравнотеживањаосталису
безуспехаједнакоколикоионогнационалног:за113година
Нобелаједобилотек12лауреаткиња,узприметнеконтро
верзе –ХаролдБлум јежестоко осудио одлуку да се нај
више признање за књижевност додели Дорис Лесинг као
последицу праксе политичке коректности, над признањем
којим јеовенчанаТониМорисоностала јесенкааргумен
такултурнерелевантностиипомалоопсенарскогпозивања
накултнистатус ауторке, док јепрваКанађанкаовенчана
НобеломприповедачицаАлисМанро,анемногопознатија
ипризнатијаромансијеркаиесејисткињаМаргаретАтвуд.

Институција књижевних признања све више има неслав
нуаурупреурањене,непримерене,неприроднеинеукусне
претензијенаувођењелауреатауканон;наградеседанас
посматрајукаопречицакојаводиухолславних,каоапсурд
ниматеријалнидоказдуховнихвредности,алиикаофактор
видљивости.Стратешкопозиционирањенаградекаоокида
чаипомагачамедијскогприсустваразлогимаусистемат
ском потискивању елитне уметности која је маргинализо
вана,свесноипрограмскипредстављенакаонезанимљива
широкој публици. Истицањем једног књижевног дела као
највреднијег у одређеном жанру и временском периоду
интензивно се покушава очувати занимање за вредности.
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Указом експерата прокламоване вредности су по себи за
водљиве, јер, у брзинииповршности, свакопокушавада,
упознавањемделакојеносилиценцувредногипризнатог,
неутрализујепросторесопственогнезнања.

Награде добијају на важности највише у тренутку кризе
вредновања.Напримерукњижевногделатосевеомалако
дауочити,будућидазаостварењакојасууконкуренцијиза
некунаградуданаспоправилунедобијемопретходнуева
луацијукрозсудкомпетентнихкритичара.Натрагупозити
визмаиисторицизма,српскакритикаконтекствредновања
ивредноснихпоетикакњижевнекритикесводинаунивер
залистичко представљање иманентних законитости дела,
доксеполитички,теоријскиилипаккултурнииидеолошки
контекстчестонаглашавајусамодабисеуказалонамањка
востиостварењакојесеанализира.

Оптимистимаинеупућенимапарадоксалноћезвучатипо
датак да је, паралелно са неконтролисаним ширењем из
давачке продукције у Србији, почело сужавање медијског
просторапосвећеногкњижевнојкритици,просторувредно
вањакојибимогаодабудекомпаспроцесувредновањакоји
примењујунаграде.Оникојисуупућениаодвећподозриви
илипакпесимисти,одавнознајудасимултанострастапро
дукцијеипадаевалуацијенисусамопроблемспецифичне
културнеклимеиликултурнеполитике већида сумного
већакњижевнатржишта,попутанглофоног,већодавнопра
ћенанесразмерномалим,исвемањим,рецепцијскимпро
стором.Умају2007.године„ЊујоркТајмс”објавиојечла
накамблематичнонасловљен–„Књижевниприказинестају
изштампе”.Појединачнипримери(у)скраћивањапростора
књижевнојкритиципретворилисусеутренд,тејесмањи
вање броја приказа нових књига у листовима попут „Лос
АнђелесТајмс”и„СанФранцискоКроникл”праћеноуки
дањемфункцијеуредникакњижевнерубрике.Некиписци
икритичариизјавилисудајетопоследњиексерзаковану
мртвачкиковчеглитературе.

Постојивеликадискрепанцијаизмеђуидеалистичкогвиђе
њавредновањатекућекњижевнепродукцијесједне,изах
теварекламе,којатражијезгровитуикраткупорукуоне
сводивомсадруге.КомуниколозиПетерГлоциВолфгангР.
Лангенбухерсматрајудасукултурнерубрикедневнихно
вина намењене „уском слоју привилегованих, тренираних
читалаца... својеврсном интелектуалном голф клубу, који
исказујелакоигнорисањепремасвемуизвантогкруга”.1

1 Štefan,R.M. iZagoracKeršer,A. J. (2005) Novinarstvo,Beograd:Clio,
str.200.
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Ноупоредосаширењемиздавачкепродукцијеиредукова
њем књижевне критике одиграва се миграција књижевне
евалуацијеувиртуелнудимензију,уелектросферу.Светска
информатичкамрежајошједномћепослужитикаонеугод
ноистинитаметафора.Јер,штоиздаваштвовишеподсећа
на Интернет по својој неконтролисаној експанзији, анар
хичности, нехијерархизованостиимаркетиншкојиспарце
лисаности,тимсевредновањепродукцијесвевишесужава
надоброчуванеидоброскриванеенклавеуновинамаича
сописима: али сеишири–наполемичкипросторИнтер
нетфорумаиблоговачијајевидљивост,међутим,прилично
проблематичнаинеизвесна.Поређењаради:приказе дела
српскихписацаупреводунаенглескипоправилућетенала
зитинаблоговима,јерониурубрикамаштампанихдневних
новинаимагазинанисуприоритет.

Букерованаградаипроблемвредновања

ПрофајлеркојиисцртавасликулауреатаБукеровенаграде
могаобисаприличномсигурношћуутврдитидаовопри
знањенајчешћедобијатрадиционалнописанроманвише
слојне нарације, минуциозне анализе ликова и, пре свега,
раскошно и до у танчине представљеног историјског тре
нутка.Ипак,унекимтренуцимачинилоседажириизбега
вадапрепознаочигледневредностиидауместонесвакида
шњег,изузетногипотенцијалнопревратничкогделакојеби
могло одлучујућепреусмерити токове тренутне књижевне
продукцијебирамирно,умивеноисолидноостварењеко
јенереметипоредаквредности. Потпуно јенесхватљиво
да је ова награда мимоилазила признатог писцаЏулијана
БарнсасведороманаОволичинакрај,из2011.године,ко
јијестевештонаписан,алисвакаконеспадауврхауторо
вог опуса. Овај страсни франкофил, годинама игнорисан
одстранеострвскихжиријаитакокажњаванзбогљубави
премафранцускојкњижевности,улазиојеуфиналеБукера
са  делимаАртур иЏорџ,Енглеска,Енглеска иФлоберов
папагај – довољно је самоподсетити да је овај последњи
постаокласичноделобританскекњижевности,написаноне
самоуславувеликогписцанегокаоинвентивнапародија
биографскекритикеипозитивизма.УгодиникадјеСалман
РуждидобионаградузаДецупоноћи,1981,моглисуБукера
безвеликегрижесавестиуручитиИјануМекјуанузаУте
хустранаца илиД.М.ТомасузавеличанствениБелихо
тел,романкојијепостмодернистичкимбриколажомпоста
вионовеграницепсихоаналитичкојкритициитемиратних
страдања.МаргаретАтвудније добилаБукера заСлушки
њинупричу већ заСлепогубицу, тек2000. годинеАустра
лијанацПитерКеритријумфоваојесаОскаромиЛусиндом
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надСатанскимстиховима,романомкојићеизнекњижев
нихразлогаостатиупамћен,алијеочигледнодајеиуовом
случајуконачнаодлукабиламотивисанадасеигноришесве
потенцијалноексцесноипревратничко.Букеровижиријису
непотребноибезуспешноризиковалинаграђујућидебитан
те(АравиндаАдигуиАрундатиРој),идајућидуплукруну
ПитеруКеријуиХилариМантел.

КосувеликигубитнициБукера?ОдзлочестихдечакаизРу
ждијевеиБарнсовегенерације,МартинЕјмисиВилСелф
пресвих:тоштоочаравајућа,вишеслојна,апартнаиуау
торовомопусудонесвојственостиспецифичнаТруднаудо
вицаМартинаЕјмисаниједоспеланиушириизбор2010
неизбрисивајемрљауисторијиовогпризнања,докСелфо
ваКњигапоДејвуиКишобранзаслужујувишеоднајужег
избораукомјеовајпотоњипораженодМантелове.Одта
лентованихженскихпера,неправдасевећбезмалотради
ционалночиниСариВотерс,којајесасвојих,досада,обја
вљенихшестроманатрипутабилаунајужемизбору.Њен
МалистранацизгубиојеубицисаВучјимлегломХилари
Мантел,Џепарошнијебиодовољноегзотичанупоређењу
санаграђенимПијевимживотом,аНоћнастражанеупо
редивојехрабрији,инвентивнијиидруштвеноангажовани
јироманодбледуњавогНаслеђеноггубиткаКиранДесаи,
водњикаверепризеАрундатиРој(којапослеБукеромовен
чаногпрвенцаБогмалихстваринијенаписаланиједанро
ман,чимејенаградаготовопочетничкипалананајстаријем
ризикуодсвих:наградадебитантуморалабибитиреволу
ционарничинкојибудиестаблишментизснаосамодопада
њу,аненаметањепрејакеобавезенекомеконијесасвимни
сигуранхоћелиневеселимпутевимакњижевногстварања
даљеуопштеићи).

ХилариМантелје2012.годинедобиласвогдругогБукера
зароманЛешевенавидело.ЖириБукераизгледавишеволи
традиционалнијеписанадела,каквојеиМореЏонаБанви
ла,невеликлирскиромано старости.Међутим,у случају
Мантелове, очито јеодлукужиријапредодредилаи тржи
шнаформула.НикаддостатихТјудора,написалајеМарга
ретАтвуду„Гардијану”поводомроманаЛешевенавидело.
Нијејединачијијеприказроманапозитиван,упркосчиње
ницидачестообрађиванатема(владавинаХенријаОсмог)
призиваимањевишеочекиванеприповеднестратегије(са
жимање радње, дозирану дескрипцију, преплитање доку
ментаризмасакултуролошкимпредставамаепохе).Можда
награђивање трилогије у настајању више говори о енгле
скојкњижевнојкултуриудобакиндланегооМантеловој,
како је РобертМекрамнаписао у „Гардијану”, изразивши
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неспокојство због неизречене сумње која као облак лебди
изнад пљуска књижевних награда за Хилари Мантел: та
признањасуунајвећојмерипокушајдасеумилостивибог
књижевног тржишта.Публика која књиге граби као анал
гетик, да би заборавила на постојећу реалност а не да би
призваланекуузвишенијуилепшу,тописеодмиљакадњен
фаворитпостанелауреат.Лошејекаднаградеподлегнуиза
зовудаславежељупросечногчитаоцауместодаподржава
јунајвишаестетскамерила.

ДобитницаБукеровенаградеза2013,ЕлинорКатон,Ново
зеланђанкарођенауКанади,рекордеркајекаонајмлађадо
битницаБукеровенаградезадосаданајдужироман.Тврди
дајењенроманСветланесвеснаимитацијаБраћеКарама
зових,романаукомсереконструишеједнамистерија,алида
семогупрепознатииутицајиРебекеДафнеДиМорије.Њен
романјестерепозиторијумнаслеђенихтрадиција,церебрал
нареконструкцијаисторијереалистичкепрозе.Јединообја
шњењезаризичанманеварБукеровогжиријајестедароман
Елинор Катон можда ипак нуди јединствену привилегију
истраживањароманескнеформе.Критичариценењенора
шомонскопреплитањенаративнихперспектива,укрштање
сазнајних видокруга бројних и посве различитих јунака,
вештокормиларењечиталачкомпажњом,окретнедијалоге,
умећезапажања.Остајесамодасеупитамо:нијелисвето
већсувишечестовиђенодабиикогаимпресионирало,наро
читоудебитантскомроману?Требаликњигенаграђивати
затоштопонављају стандарде, или биможда ипак треба
лошансудатииновацији,шоку,превредновањувредности?
Утицајнеипрестижненаграденемабезутирањановихма
гистралакроздивљеинегостољубивепределемаште.

ЧланицажиријаСараЧерчвелјеусвомблогунасајтулиста
„Гардијан”исписаланекеважнедетаљеорадужиријато
ком2014:занаграду„МанБукер”такмичилосе156књига
којејекандидовало94издавача.Токомшестмесеци,читала
је једанромандневно,адневно једванаестсатипроводи
лаучитању.ЧерчвеловаистичедажириБукеранијеимао
аудиокњигенарасполагању,наглашавајућидатуопцијуне
биприхватилазатоштоисамаупотребагласааутоматски
придаје специфичну интерпретацију и условљава перцеп
цијучитаоца.Онаневеруједапрвихдесетакилистостра
ницаоткривајукњигу јер,какокаже,нипрвихстострана
МидлмарчаЏорџЕлиотненајављујудасерадиоједномод
највећихроманаенглескетрадиције.„Књигекојесумибиле
мрскечиталасамдокрајазаслучајдасеколегамаужирију
допадну”,реклаје,наглашавајућикакосматрадачланжи
ријамораиматиипозитивнеинегативнеаргументе.Што
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се,пак,тичеонихкојипроцењујураджирија,Черчвелова
каже:„Људисусклонидазабораведвестварикадакритику
јукњигукојубирајучлановижирија.Прво:изузевакониси
прочитаосвих156,неможешзаистасудитидалинекакњи
га„заслужује”дабуденалисти.Друго:премдаје156књига
врашкимного,тојеипаксамодеороманаобјављенихуВе
ликојБританији.”

СараЧерчвелуказујеинајошједанпроблемувредновању:
процесжирирањастављакњигепредтествишеструкогпа
жљивогчитањазакојионинисуприпремане–ниједанро
мансијернепишеподпритискомсазнањадаћењеговодело
битинеколикопутаишчитаноодстранелитерарногекспер
такојипомнотрагазагрешкамаислабостима.Упроцесу
беспоштедногтрагањазаманом–јерчланжиријатребада
артикулишевредностиислабости,алипресвегаслабости,
поштосуупроцесуселекцијеонеипакодлучујућифактор
елиминације – књиге ће попустити под притиском, разот
крићесењиховаслабаместа,разобручитинарација,моти
вација,каогодиаргументацијазаупотребуизабранихумет
ничкихстратегија.Нијелилогичнодаћетаквоискушавање
увек боље издржати конвенционално написана дела, која
чувају везу са традицијом и чији аутори ходају утабаним
стазамапретходника,пренегогенијаланизлетудивљепре
делеекспериментаипревратништва?Институцијанаграде,
дакле,већсамимсвојимпостојањемодржавакњижевника
нонуњеговомнајригиднијеминајауторитарнијемиздању,
чакиакосвојим,честопроблематичним,одлукамакомпро
митујењеговепринципе.

НИНованаградаивредновање

ЧакидаНИНованаграданемадосадашњи(макариоспо
равани) углед и (неретко нежељен) утицај на трасирање
историјесрпскекњижевности,њенбисезначајјасноодра
жаваоустраснојжељиписацадајеосвоје.Онајеписцимаи
киселогрожђе,исладаклимун:сликаољубавиимоћи,аи
даљеравноправандеоидеалистичкогвечитогснаокњижев
ностикојаједовољноважнадапроменисвет.

Радужиријузаромангодинеобележенјеједномсталном
стрепњом:страхомдасенапорчитањанеодразинегативно
наприменупараметара.Тоштосероманусрпскојкњижев
ностипишеиобјављујефуриознимтемпоммногинемогу
давидекаорадостипобеду:ноупркосзаморунадобиљем,
свакописање,паионо,коједалекоисподкритеријумапри
хватљивог, треба да нас обрадује као приватни отпор оп
штемосећајусувишности.Чинисе,ипак,дахиперпродук
цијаромана(упоследњечетиригодинезаНИНовунаграду
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конкурисало је најмање 106, а највише 182 романа) више
постојикаоконсензускњижевнихжиријанегокаокултур
начињеница. Једва једнадесетинаобјављенихроманабу
депредстављенаумедијимакрозновинскеителевизијске
књижевнекритикеилиинтервјуесауторима,аогромнаве
ћинанеманикаквудистрибуцијупокњижарама,тетакони
читаоце.Нико семпет члановаНИНовогжирија заправо
нема,нитиможеимати,увидусвештосеуСрбијиобјави
подименомромана:многекњигечијијетиражизмеђу150
и300примеракаостануускладиштенекодиздавачаилиау
тора,именањиховихауторанепрепознатаањиховепоруке
непримећене.Парадоксално једасеувремеинтернетског
безмерјаканаликомуникацијесужавајуификсирајунама
лобројна дела често проблематичне уметничке вредности,
претварајућитакокорпускњижевнихделауархипелагра
сутих, потпуно изолованих острва. Спонтана разликовна
спознајадоброгилошегпостајенемогућаушумигласова
којисемеђусобнонечују.

Почетак2014.годинедочеканјесарекордномконкуренци
јом:чак182романаобјављенихупретходнојгодинипосла
тисуНИНовомжиријунаразматрање,одчегајевишеод
дветрећинероманапристиглоупоследњадвамесеца2013.
године,штодостаговоринесамоомотивацијииздавачаи
писаца,негоиостратегијифинансирањакојадиктиратем
по испуњавања издавачког плана.Велики део романескне
жетвеостаоје,каоштосеимоглоочекивати,медијскине
видљив.Током2014.објављенојенештопреко150романа
који су послати заНИНовжири, и ту је важно развејати
једну заблуду:премачлану4ПравилникаоНИНовојна
градикритикезанајбољиромангодине,„делакојаконку
ришузаНИНовунаградумогупријављиватиипредлагати:
аутори,издавачи,организацијеиинституције,појединции
члановиЖирија НИНове награде, уз обавезу даЖирију
доставепримеркеделакојапредлажузанаграду”–дакле,
немавредноснихниформалнихограничењададелокојеод
говараприличнофлексибилнимкритеријумажанраромана
доспеуфокусчлановажирија.

Продукција2013.и2014.годинепоказалаједасекрилоеп
скефантастикеурецентномсрпскомромануполакои си
гурнопретвараубогатупритокумејнстрима:ножанровска
матрицаније јошувекуспеладасеинфилтрирауширеи
ужеизборе,теовекњигеимајумногочиталацаудобропо
везанимзаједницамаљубитељажанракојинаблоговимаи
форумима расправљајужустро о квалитетимаи дометима
овихдела.Реактуализујесеаутобиографскиибилдунгсро
ман,свечешћејеупрвомплануурбанатематика,апосебна



30

ВЛАДИСЛАВА ГОРДИЋ ПЕТКОВИЋ

подврстароманао„беднимљудима”транзицијетекћебити
ноћнаморакњижевнеисторије.Љубав,смрт,ратимоћје
су сталне велике теменашемалекњижевности,необаве
знотимредом.Романописцесвевишезаокупљамедијскои
технолошкопреобликовањестварности,жанркаостварност
и стварност каожанр; но и даље ихморате подсећати да
једобарроман,пресвега,гласразлике,даимаупечатљиву
иоригиналнувизију,текпотомостало–брижљивовајане
јунакеифункционаланјезик,причукојајеилогичнаине
надана.Идаљевладанеоснованутисакдајезадобарроман
довољнонаћидобрутемууисторијскимдогађајима,тесе
многопишеосрпскомсредњемвеку,Константинувеликом,
траумамарецентнихратнихсукоба.

Чиниседакњижевностиикњижевнициманикадгореније
било,даникаднисубилимањеуважаваниимањетражени,
мањечујниимањевидљиви.Аипак,очитојестатусписцаи
даљеприжељкиванакатегоријабитка.Већинаанкетираних
натемувисокероманескнепродукцијеодговорбитражила
удоступностиновихтехнологија,сматрајућидакомпјутер
олакшаваписањеитимепојачаваискушење.Остајепитање
збогчегапоседницитехнолошкихизуманеизаберубржу,
уноснијумогућносткреативногизражавања?Далијекњи
жевностидаљепривилегованауметност,којојсвижеледа
припадну?Далијежељадасесветуиспричасопственапри
чаодвећснажноискушењекомесенеможеодолети,макар
тај свет остао глув и слеп на покушаје даму се романом
каженекаличнатугаиличегрст?

Писање је увеки свугдеприватниотпоропштемосећању
сувишности. Међутим, писање романа је ипак гранично,
амбивалентностање:тојевидунутрашњеемиграцијекоји
вратапремаспољашњемсветуувекостављаотворена.Хи
пепродукцијаромана језатоисходпротивречнихпорива–
обнародованогболаискривенежељезауспехом.Писацоб
знањујесвојумуку,надајућиседаћемуонадонетирадост,
успехимоћ.НИНованаградајесвакомписцусанољубави,
моћииуметничкомчинудовољноважномдапроменисвет.

Било да књижевни методи постављају политичка пита
ња(политичкекоректности,например),илидаполитичке
околности провоцирају књижевна читања, са традицијом
смоувекуистој замциактуелизације: јеруметничкодело
морадаодговориинаизазовтрадиције,инаизазовисто
рије, и на изазов стварности. Све је извесније да се лепа
књижевностусељавауграницерезервата:свевишеивише
писацабори се за све тањепарчечитаочевепажње.Књи
жевнапризнања,чакикаддоспејууправеруке,обезбеђују
самократакборавакна„чистом,доброосветљеномместу”
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медијскепозорнице.Капацитетирегионалнепромоције су
ограниченијерсекултурниитржишнипросторбашнима
лонепоклапају.Хоризонтичујностиудомаћиммедијима
свесуужи:укултурнимрубрикамаауторииновинариводе
огорченебиткеза„карактервише”,доксеелектронскииз
ворипопутонлајнчасописаиликњижевнихблогова,услед
својемасовности,уврлетимаГуглаједваразазнају.Уова
квомсвету,наоваквомместу,јединоштокњижевностимо
жепомоћијесте–наукаокњижевности.Ондакаднемаме
стадасеокњизипишеуновинама,оњојсемогуписати
научни радови, каднемамогућности за књижевнепромо
ције,окњигамасеможеговоритинанаучнимскуповима;
тамогденедостајепараметаразалокалнопозиционирање,
могућности трагања за узорима и сагласјима у европском
контекстусуникадвеће;тамогдеизостанекњижевнаслава,
можеданастанеакадемскарепутација.Закњижевностдуги
иупорнирадисторичараитеоретичаракњижевностиипак
можедаучинивишеодпролазногпублицитетакојидоносе
награде.
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Abstract

Thepaperaddressesthepossibilityofestablishingconnectionsbetween
theprocedureofawardingliteraryprizesontheonehandandtheproper
evaluationofaliteraryworkontheother,focusingonTheManBooker
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Сажетак:Урадусенаосновурасположивихбиографскихизворао
савременимсрпскимуметницимаприказујукарактеристикеједне
културенаграђивањауликовномживоту.Указујесенагранање
иумножавањенаградазаснованонаразвојуликовнеуметности.
Уочавасеиусложњавањесамихпроцедуранаграђивања,заснова
нонадруштвенимоколностима.

Кључнеречи:Србија,ликовнауметност,награде,20.век

Проблем

Далинаградадефинишенекирадкаоуметнички?Састано
вишташирокејавности,вероватнода,акојетобарформал
нонаградазауметност.1Иначе,могућеједауметникдобије
наградузаактивностикојесенеморајусхватитикаоумет
ничке (нпр.фотографили карикатуриста добијају награде
зановинарство,захуманитарнирад,запрофесионалност,за
етикуихраброст,засатируитд).

Са становишта уметника, није лако определити се за из
једначавањенаградеисудаисторије.Наиме,јасноједана
граду додељују савременици, а да суд историје долази са
историјскедистанце.Такође,наградудодељујуистручња
ции уметниции јавност (нестручњаци), а историју пишу

1 Рад је реализован у оквиру пројекта МНТР 147019 – Традиција и
трансформација: историјско наслеђе и колективни идентитет у
Србијиу20.веку,подпројекатСтратегијебаштињења

ПРЕДРАГ ДРАГОЈЕВИЋ
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самостручњаци.Једанброј(ненужноненаграђених)умет
ника осећа ту разлику, односно ту социјалну и пролазну
димензијунаграде,пагенералнонепризнајенаградеинада
седаће„време”показатиправевредности.

Са становишта истраживача, по природи њиховог посла,
ништанијејаснониједноставно.Истинаједајеподатако
добијенимнаградамадеостручнописанебиографијеумет
никапремапраксиписањаозбиљних,стручноконципира
нихводећихлексиконакаоштојеАКЛ,2иликаталогасамо
сталнихигрупнихизложби.Штавише,чињеницадајепри
мионаградујестеједанодобавезнихкритеријумадасавре
мени уметник буде уврштен у лексикон уметника (пракса
АКЛ)атиме,посредно,припремљензаулазаку„историју”
уметности.Награда–њеноприсуствоиврста,илињеноод
суство–схватасе(узприказеумедијима,стручнекритике,
податкеореакцијамаликовнепубликеиширејавности)као
један од важнихподатака о интеракцији уметника са сре
дином.Ипак,приразматрањусоцијалнихчинилацаразвоја
уметности,историографијасевишебавиисторијскимокви
рима,идеолошкимпремисама,политичкимзахтевимаите
оријскимосновамазапреношењетихзахтеваууметничку
праксу,амањеонимконкретним,иначеврлозанимљивим,
механизмима преношења тих утицаја на уметност. Међу
тиммеханизмима,вишепажњејепосвећено,рецимо,цен
зуриизабранамаууметности,негоуметничкимнаградама.
Стогаћеовдебитипосвећенапажњасамопојединимпита
њимакојаби,повезанаупојамкултуранаграђивања,могла
постатиинтересантнијазапроучавање.3

Предметинаграђивања

Сједнестране,настајањесавременихликовнихнаградаје
пратилоразвојликовногживота.Онесупокрилесвефазе
уметниковогформирања,радаиразвоја,различителиковне
гранеитехникеукојимасеуметникможеопробати,поједи
неврстеуметничкихпроизвода,каоисвепосебнеуметнич
кеактивности.

Награђивање је покрило уметников живот од почетка до
краја.Такоможемозапазитинаградезастудентеуметности

2 Allgemeines Künstlerlexikon, Bd. 1  Bd. 83, Saur Verlag,München und
Leipzig,19922014.

3 Поштонаграденисупосебанпредметисториографијеисторијеуметно
сти,оненисусвеевидентиране,проученеикласификоване,тесуовде
каоизвор употребљениподаци о онимуметничкимнаградама које је
ауторпронашаопишућиодредницезалексиконеуметника,анаведенје
самодео,одабрантекдаилуструјеразвијеностједнекултуренаграђива
њауметникаусрпскојсредини.
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(нпр. Награда Универзитета уметности у Београду, са ва
ријацијама–наградазаграфику,засликарство,застудента
генерације...), за младе тек формиране уметнике, за зреле
уметнике (нпр.Политикина награда за ликовно стварала
штво),зачлановеудружења.Најзад,наградезанајстарије,
заживотнодело(додељујеУЛУПУДС)4илицелокупандо
принос ликовној уметности, илиПосебна доживотна на
града која се додељујепензионисанимуметницимаиз ра
знихгранауметности,паиликовних,„запосебандопринос
националнојкултуриСрбије”5(ујавностипознатакао„на
ционалнапензија”–одсвихликовнихнаградаготовоједина
којаизазиваполемикеирасправе,превасходнозбогновча
ногизносакојиседобитникуисплаћуједоживотно).

Наградепостојезасвакуодликовнихгранаукојојсеумет
никможеопробати(годишњанаградаУЛУСа,од1960.ито
Златнапалета за сликарство,Златнодлето завајарство,
Златна игла за графику, од 1999. године награда за про
ширенемедије), а постоје и посебне награде за сваку по
јединачнутехнику.Уначелумождаихиманајвишезасли
карство, од којих се неке добијају посебно за акварел (на
Бијеналу акварела, од 1993). За вајарство, добијају се на
редовнимгрупнимизложбама(томожебитинпр.Награда
заскулптуруКовинскогоктобарскогсалона),напосебним
вајарскимсмотрама(МедаљанауметничкојсмотриМермер
извуци,Аранђеловац)којесеорганизујуипоматеријалима
(бакар–Бор;земља–Кикинда;мермер–Аранђеловац...),
илизамалупластику(НаградаУЛУСанаизложбиЦртежи
малапластика,Београд).Зарадовемалихдимензијанаграде
седеленапосебнимизложбама(ГранпринаИнтернацио
налномбијеналуминијатуре,ГорњиМилановац;већпоме
нута редовна изложбаЦртеж и мала пластика, Београд;
награданаМеђународнојизложбиграфикемалогформата,
Лесковац).Зацртежседобија„еснафска”наградаУЛУСа,
илинапосебнимизложбамацртежа(нпр.наТријеналуцр
тежа,галеријаЛазарВозаревић)инајзадугалерији„Хаос”,
специјализованојзаизлагањецртежа(Наградазацртежиз
фондацијеВладимирВеличковић,од2008).6Заилустраци
ју,установљенајенаградаЗлатнопероУЛУСа,ипосебна

4 ДобитницинаградеУЛУПУДСзаживотнодело,http://www.ulupuds.org.
rs/NagradeIPriznanja.htm,приступљено10.10.2014.

5 Anonim (2007) Umetnici dobitnici posebnih doživotnih priznanja
(12.11.2007), http://www.seecult.org/node/25217, pristupljeno 19.10.2014;
Anonim(2012)Novinacionalnipenzioneri (1.5.2012),http://www.seecult.
org/vest/novinacionalnipenzioneri1,приступљено19.10.2014.

6 Anonim(2013)LaureatinagradezacrtežFondacijeVladimiraVeličkovića,
Blic (Beograd 17.12.2013); Упоредити: http://www.gallerychaos.com/sr/,
приступљено17.10.2014.
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наградаНевен,заилустрацијудечјихкњига.Закарикатуру,
наградесуразличитеузависностиодтогадалијеполитич
ка(наградаПјер),антиратна,7илинештотреће...

Развијенијисистемнаграђивањазаодређенуобластоткрива
развијенијупраксу,теорију,критеријуме,обуку,паитржи
ште.Например,заграфикусемогудобитинаградеразли
читог степена које додељује специјализована институција
којаграфикупромовише,чува,вреднујеипроучава(Велики
печат8Графичкогколектива),такођенапојединачнимстал
нимсмотрамауовојобласти(нпр.наМеђународнојизложби
графикемалогформатауЛесковцу),алииуоквируредов
нихуметничкихсмотри(наградаЗлатнаигла,наПролећној
изложбиУЛУСа). За графикумалогформатанакнадно је
(1991.године)установљенанаградаМалипечат,доксеза
најбољиграфичкидизајн(од1994.године)додељујенагра
даГрифон.Културанаграђивања је у овој потоњојпосеб
нодошладоизражаја,јерсеГрифондодељујезавећиброј
графичкихделатности:закњигуидругепубликације(часо
писи,каталози,новине,проспекти,календари...),завизуел
ниидентитет(документи,графичкистандарди),заплакате
и оглашавање (новински огласи, билборди, плакати...), за
амбалажу, за типографско писмо, за хартије од вредности
(новац,поштанскемарке,обвезнице,чекови,деонице...),за
филмску,видеоиТВграфику,каоизавебдизајн.

Награђивање прати и сваку посебну активност уметника.
Добија се награда за истицање на редовним групним из
ложбама(наградаОктобарскогсалонауБеограду;награда
изложбеБеоград,инспирацијасликара;наградаЗемунског
салона),засамосталнуизложбуупретходнојгодини(почев
однекадашњенаградеРепубличкесамоуправнеинтересне
заједницекултуреСрбије,надаље),зазапаженрадунекојод
бројнихликовнихколонија (наградаБелианђео,Милеше
ва,Пријепоље;наградаликовнеколонијеБорковац,Рума...),
итд.

Пореднаградакојесуустановљенекаоредовне,нетребаза
боравитипостојањенизаједнократнихнаградазаконкретна
конкурснарешења(споменицииспоменичкецелине,новча
нице,плакат,дизајнислично).

7 Међународнисалонантиратнекарикатуре,одржавасебијеналноуКра
гујевцуод1981.годинеидодељујезлатну,сребрнуибронзануплакету.

8 ВеликипечатГрафичкогколективаустановљенје1963.каопрвонацио
налнопризнањезаграфичкостваралаштвоуСрбији.Додељујесегоди
шње,уоквируМајскеизложбебеоградскогкруга.Добитникаодређује
жирисастављенодистакнутихуметника графикеиисторичараумет
ности. Награђеном уметнику, Галерија графички колектив организује
самосталнуизложбуиприређујемалумонографију.
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Овде би требало поменути и тзв. откупе, у организацији
Министарства,фондоваилиградскихсекретаријатазакул
туру.Мадасузамишљеникаопомоћдржавеуметницимау
условиманерегулисаногинеразвијеногтржиштауметнина,
уметнициихдоживљавајукао„откупненаграде”.Овостога
штоседодељујунаистиначинкаоиосталенаграде,кроз
истоветанпроцесисаистимпаистрожимкритеријумом,
којиподржавајуврхунскистручњаци,9аистогаштосена
крајуоткупљенаделаизлажуипредајумузејимаидругим
установамакултуренатрајночување.

Раздвајањенаградапублике(нпр.МеморијалНадеждеПе
тровић,Чачак),одмишљењастручнихжирија(нпр.награда
стручногжиријаОктобарскогсалона)формализујеставпу
бликеипотенцирањеговзначајкаоколективногпроцените
љауметничкихдостигнућапојединаца.

Посебну групу награда чине оне које се уметницима дају
за уметност као јавни (друштвени, делом политички) рад
од локалног значаја (Награда Земуна;Октобарска награда
града Београда), општедруштвеног (некадашњаСедмојул
сканаградаСрбије)илинационалног(орденСв.Саве,који
додељујеСрпскаправославнацрква).

Вероватноненајмањеважне,алихронолошкимеђупослед
њима,уликовномживотуСрбијепојављујусеинаградеза
тумачењеликовнеделатности.Наградезаликовнукритику,
теоријуиисторијууметности,имајутенденцијудасеграна
јупремапосебнимобластима,каоштосуликовнакритика
(наградаЛазар Трифуновић, од 1992),10 примењена умет
ност(наградаПавлеВасић,од1995),11писањеоархитекту
ри(наградаРанкоРадовић,од2006),12музеологија(награда
МихаилоВалтровић,од2004).13Овогранањенаграданечи
нисувишномједнустаријуиобухватнијунаграду,Златни
беочуг,којиод1970.годинедодељујеКултурнопросветна

9 Например,такваједнакомисијаградскогСекретаријатазакултуруБео
градаје„од2003.до2005.радилаусаставу:АнђелкаБојовић(председ
ник),МиодрагТабачки,дрЛидијаМереник,КостаБогдановићиБојана
Бурић.” –Упореди:Аноним (2008)Изложба откупљених уметничких
делауобластиликовнихипримењенихуметностиу2008.години,http://
www.domomladine.org/magacin/650/,приступљено20.10.2014.

10Упоредити:Димитријевић,М.(2014)„ЛазарТрифуновић”ИриниСубо
тићиМилануПопадићу,Политика(Београд15.1.2014).

11ОНаградиПавлеВасићхронологија,http://www.ulupuds.org.rs/Nagra
deIPriznanja.htm,приступљено18.10.2014.

12Упоредити:ПравилникНаградеРанкоРадовић (2006), http://www.ulu
puds.org.rs/NagradeIPriznanja.htm,приступљено20.10.2014.

13Додељујесеустановама,задоприносразвојумузеолошкепраксе;заму
зејгодине;заизложбугодине,апојединцимазаживотноделоалииза
индивидуалнидоприносутокугодине.
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заједница Београда и ствараоцима (не само ликовним), и
културнимпосленицима и научницима, и установама, као
признањезатрајнидоприноскултуриБеограда.

Процеснаграђивања

Каоштосуликовненаградеразгранатепоразнимврстама
уметничке активности, тако је и сам процес награђивања
развијен, разуђен, састоји се од чинова, поступака, „оби
чаја” и “ритуала” под јаким социокултурним утицајима.
Давањенаграденијеједноставанпосао.

Награду прво неко установљава. Понекад је то одређена
институција,којојстварањенаградепомажеприуобличава
њу (дефинисању,прецизирању, јавномисказивању)њених
циљеваинатајначинподизањуњеногзначајамеђуумет
ницима а уједнои у јавности (СаваШумановић, од 1999.
годишњанаградаНовосадскогсајма,галерије„БелАрт”и
Центразавизуелнукултуру„Златнооко”).Насупроттоме,
старије,јакеидефинисанеинституције,успостављајућина
градезалажусвојугледиисказујунамерудапружеснажан
подстицај некој области (нпр. наградаИван Табаковић за
сликарство,којудајеСАНУ).14

Наградаимасвојеиме,својназив.Осимонихсимболичних,
којиоткривајуактивносткоја јенаграђена (игла заграфи
ку,палетазасликарство...),иманазивакојиупућенимаоб
јашњавају и област коју покрива, као и циљеве па и кри
теријуме за добијање (већпоменутиЛазарТрифуновић за
ликовнукритику,илинаградеНиколаГраовац;БетаиРи
стаВукановић;СветиЛуказасликарство).Поетскиназив
ЗлатнибеочугсмислиојеВаскоПопа,Искрекултуредолазе
изКултурнопросветнезаједницеВојводине,докпомалоне
зграпниДодас потичеодЗадужбинеРадојаДомановића.15
Нијеслучајноданеодговарајућеимебудезамењенонеком
колоквијалномваријантомкојабољеисказујесуштинуна
граде(„националнепензије”сунепревазиђенипример).

Узимеипорекло,долазинеминовнообјашњење:заштасе
наградадобија.Негдејетоврлоконкретнобарусадржај
номижанровскомсмислу(наградаМићаПоповићјезали
ковностваралаштво,књижевност,позориштеифилмче
тири области којима се овај уметник бавио). Неретко се
прецизираикоједруштвенегрупемогурачунатинанаграду

14Тонезначидаувеклакоуспевајуусвојојнамери.
15Заостварењаизобластисатире,укључујућиинаградезакарикатуруи

новинскукарикатуру.
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(чланови удружења, стручњаци одређеног профила, држа
вљаниСрбије,исл).

Уздетаљнијаобјашњењадолазерелативноисцрпниправил
ниционагради,којизалазеиуправна,економскаидруга
питања,повременоимајуисвојеизменеидопуне.16Одређу
јусепропозицијеоначинупредаједокументације,рокови
мазаизбор,начинууручења,садржајунаграде,исл.

Тусе,даље,производерешење,информација,потврда,ди
плома,уверењеилибилокакавдодатнидокументкаодо
казодобијањунаграде;такођеплакета,медаља,ситнапла
стика или неки материјални предмет као симбол награде.
Крозформусвеганаведеног,наградадобијаисвојвизуелни
идентитет.

Наградаимасвојматеријалниобликисадржај(тојеодго
ворнапитање„штаседобија”).Узависностиодоколности,
разнестварисемогусматратинаградом:несамоновац,или
откупдела,већиорганизовањеизложбе(наградеГалерије
Графичкиколектив;САНУ),писањеиштампањемоногра
фије(наградаУЛУС),путовање,ликовниматеријал...

Изборжиријазадоделунаградеможепостатипосебан„ри
туал”, који је подложан суду уметничке, стручне и шире
јавности;компетентностчлановажиријаподупиретежину
награде. Институција понекад не биражири, већ то чини
одборнаграде.

Одабиркандидатаможеотпочетистручнимпраћењемрада
потенцијалнихдобитниканаграде,илијавнимпозивом(са
бардвеваријанте:дасекандидатисамијавеилиданеко–
компетентнаинституција,групаилипојединац–предложе
својекандидате).

Проглашење добитника такође има своје варијације. Код
некихнаграда,претходимуобјављивањеименакандидата
којииспуњавајуусловезанаграду.Самаовакваноминаци
ја,улазаку (ужи)изборпонекадсеможесматратипосеб
номпочашћу,својеврсном„наградом”илипризнањем.Број
добитниканаградеварираинаосновубројапрвих,других,
трећих...местазанајбољекандидате.Најзад,остајемогућ
ностдасенаградаравноправноподелиизмеђудвакандида
та,каоимогућностдасеуопштенедодели.

Објављивањеименанаграђенихимасвојобликусаопште
њу жирија, које може да садржи и образложење одлуке.
Јавнострада,каоиевентуалникоментарииполемикеоко

16Упоредити:новиПравилникододелинаградеПавлеВасић(2010),http://
www.ulupuds.org.rs/NagradeIPriznanja.htm,приступљено18.10.2014.
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избора,сразмернисузаинтересованостиуметничке,струч
неиширејавности.

Уметниковоприхватањенаграде(илиодбијање)наставља
овудруштвенуигру,дајућимунесамомогућностнаступау
јавностиповодомнаграде(штојемањеважноимањечесто
увремекадаликовнауметностнемазначајкаонекедруге
људскеделатности),негоиактивнуулогуносиоцанаграде.
Гестприхватањанаградепоказуједаонанијенаметнутаи
дасеносисаличномодговорношћу,јернаградаобавезује
требаостатибарнаистомзанатском,уметничкомиљудском
нивоу.Али,топодразумеваипризнавањевредностиономе
конаградудаје,изчегапроистичуиодређенауметникова
очекивања.

Додела (уручивање) награде може бити свечаност са ни
зомновихелеменатакојимогувариратиииматисоцијал
назначења.Датумкадасеуручуједодељујеиманекусвоју
симболику – нека награда додељује се на рођендан онога
чијеименоси(ЛазарТрифуновић),некаопетнаданкадје
умро(ПавлеВасић),анеканаданкадједокторирао(Ран
коРадовић), докна примерМузејско друштвоСрбије до
дељује награду на светски данмузеја.Локација подвлачи
значајчитавецеремоније,мадаоназависиодинституције
којајеустановиланаграду.Такосепојединенаградедоде
љујуусвечанимпросторимапосебнодобијенимзатупри
лику(нпр.наградаПавлеВасићусвечанојсалиРектората
Универзитета у Београду). Присутне званице, говорници,
програм...дајупосебантондоделинаграде,подвлачећињен
значај или објашњавајући њену природу. Присуство или
одсуство награђеног уметника са уручења такође отвара
могућностразличитих „читања”процесанаграђивањакао
процесамеђусобногповезивања,позиционирањаилиподр
жавањаљуди,активности,илиидеја.

Ту још није крај разматрања посебних веза које ствара
награда.

Враћањенаграде,мањеиливишедемонстративно,јавноод
рицањеодње,упућивањеономекојуједоделио–постоји
каоизразотвореногнезадовољстваинеслагањасапонаша
њемособе,институцијеилисрединекојајенаградудодели
ла(нпр.РашаТодосијевићвратиојеПолитикинунаградуза
ликовнууметност).17

Одузимање награде начин је да се искаже отворено неза
довољство у другом смеру, ка уметнику. Ретроактивно

17Димитријевић, М. (2012) Враћање награда у култури, Политика,
Београд31.10.2012.
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враћањенаградеуметнику,мадаретко(случајМићеПопо
вића,комејеПолитикинанаградадодељена1971,одузета
1972.ипоновоуручена1989),18својеврстанјеизразвремена
укомјесхватањедогађајаипротокавременапалоподути
цајтехничкихиновација:каоштосепотписнанекидоку
мент,некаодлукаилиакцијамогу„замрзнути”,такосемогу
„вратити”,„исправити”,„поновопустити”ислично.

Накрају,остаједокументацијаонагради(одустановљења
допроцесадоделе),19формирасеидопуњујесписаклауреа
та,ређајусепредстављањанаградеуширојјавности(штам
па,енциклопедије,монографијаодобитнициманаграде...),
из чега се да препознати скица за неку будућу историју
награде.

Закључак

Можесезакључитидасекултуранаграђивањаусавреме
ном ликовном животу Србије заснива, с једне стране, на
развоју (баштињењу и гранању) уметничких активности,
асдругестраненаумножавањупроцедураиритуаладру
штвеногкомуницирања,организовањаивредновања.Стога
јеонавеомазанимљиваалиисложеназапроучавање.Ова
анализанекихњенихтачакаоткривадајевеомаразвијена
идаодражаваразвојиположајликовнеделатностиунутар
друштвенезаједнице.Изражаваставсрединепремауметно
сти,откривауистовремеиставуметничкезаједницепрема
друштвеномокружењу,апоказујеимеђусобнеодносеуну
таруметничкезаједнице(релацијеизмеђугенерација,шко
ла,културнихцентараипериферије,ислично).
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Abstract

ThepaperisbasedonavailablebiographicsourcesonmodernSerbian
artistswhichillustratecharacteristicsoftheartawardculture.Attention
isdrawntobranchingandmultiplyingofawardsbasedondevelopment
ofthevisualarts.Also,growingcomplexityoftheawardingprocedures
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Сажетак:Државна културна политика има веома важну улогу
у културномживоту сваке земље, јер директно утиче на ства
рањеусловазаживотирадуметника.Овајутицајиспољавасе
намногоначина,одзаконскерегулативедофинансијскеподршке
културним институцијама, пројектима и самим уметницима за
њиховрад.Веомајеважноразуметидадржавнаполитиканикада
нефункционишеодвојеноодзваничнеполитике једнеземље,као
идасваказемљадефинишесвојукултурнуполитикуињенепри
оритете у зависности од политичких, друштвених, економских,
културних и других специфичности сваке земље. Награђивање у
културичинисаставнидеосвакекултурнеполитикеиуовомис
траживањумићемосебавитинајзначајнијимсрпскимдржавним
наградамакојесубиледодељиванезакњижевностваралаштвоу
периодуод1945до1980.године.Конкретно,бавићемосеСедмо
јулскомнаградомиОктобарскомнаградомградаБеограда.

Кључнеречи:књижевностваралаштво,државненаграде,кул
турнаполитика,Србија,Седмојулсканаграда,Октобарсканагра
даградаБеограда

Државаутиченауметностбезобзирадалијеподржаваили
лишава своје подршке, а подршка се огледа кроз ствара
њеповољнихусловазарадуметника,одзаконаипрописа
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којимасерегулишеуметниковстатус,прекооткупарадова
истипендијадонаграда.

Упрвојопштојдефиницијикултурнеполитикекојусуусво
јили експерти Унескоа 1967. године у Монаку1, под кул
турном политиком се подразумева „укупна сума свесних
промишљених поступака, радњи или непостојања радњи
узаједници,којојјециљдасезадовољестановитекултур
непотребепрекооптималногкоришћењасвихфизичкихи
људскихпотенцијалакојимауодређеномтренуткураспола
жедатазаједница.”2

ИВолкерлинг (MichaelVolkerling)истичеда је запроуча
вањекултурнихполитикаважноутврдитинесамоштајеу
некукултурнуполитикуукључено,већиштајеискључено,
укојуобластсеулаже,аукојуне,јерјетоувекизбороних
којиуимедржаведелују,3акакопримећујеТ.С.Елиот,„не
кеважнеактивности,врлојевероватно,вишеникаданеће
битимогућебезнекеврстеофицијелнепотпоре.Напредак
експерименталнихнаукасадазахтеваогромнуискупуопре
му, а бављење уметношћу вишенема, у некој већојмери,
новчанупотпоруприватнихпокровитеља.”4

Наулагањеукултурупревишечестосегледасамокаона
трошак,ато,заправо,небиморалодабудетако,јермноги
уметничкипројектине самода остварују значајну зараду,
већзбогпривлачењавеликогбројатуристакористодњих
имајуи градовиирегиониукојима сеодвијају, адаине
говоримоозначајукојибогатикултурниживотједнеземље
иманањенеграђане.Значајнојезадржавуикадањенграђа
ниносвојинекупрестижнунаграду,попутНобелове.Тако
су,наконпроглашењаИваАндрићазалауреата1961.годи
не, почела да се преводе не самоњегова дела, већи дела
другихписацасаовихпросторанастранејезике.

Други светски рат допринео је појачаној интервенцији
држава у сфери културе и свака национална културна по
литикабилајеобележенанекомврстомуплитањавладе.Од
директногусмеравањакултуре(нпр.Министарствокултуре

1 Самогодинуданакасније,иунашојземљијеодржанскупокултурној
политици,наВисокојшколиполитичкихнаукауБеограду,којијепрера
стаоуФакултетполитичкихнаукаУниверзитетауБеограду,накомесе
иданасизучаваоваобластуоквирупредметаКултурнаполитикаЕУ.

2 Leko,К.(1988)Akteriimodelikulturnihpolitika,Kulturniradnik5,Kultur
noprosvjetnisaborHrvatske,str.8.

3 Volkerling,М. (1996)Deconstructing theDifferenceEngine:ATheoryof
CulturalPolicy,InternationalJournalofCulturalPolicy,Volume2,Issue2,
CenterforCulturalPolicyStudies–UniversityofWarwick.

4 Елиот,Т.С.(1995)Kaдефиницијикултуре,Ниш:Просвета,стр.103104.
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уФранцуској), преко индиректног уплитања (нпр. смање
ње пореза за спонзоре културних активности у САД) до
употребеквазинезависнихорганизација(Саветуметности
уВеликојБританији).5

ТенаМартинићговориодоминантниммоделимакултурне
политикеупериодукојијепредметнашегпроучавања.6Она
првипослератнипериодуземљиназивапросветитељским,
јерјеимаозациљподизањеопштегобразовногнивоадру
штва.Самоуправљањепотискујеовајмодел,анаглаурбани
зацијаипроменасрединестваранеравнотежуупојединцу,
наглашаваауторка,штоомогућујепојавутржишногмодела
културнеполитике,којимсезваничнонеискључујеелитна
култура,алисеупраксиинефорсира.

Награђивањеукултуријесаставнидеосвакекултурнепо
литикеиувекизновапокрећепитањевредновањакултурног
стваралаштва.Какојеисамауметностпомалонеухватљива,
нијеувекједноставнодефинисатиникритеријумезадоде
лунаграда.Некиуметници,чијасуделабиласлављеназа
њиховогживота,данассупалиузаборав,адруги,којису
билинепризнатизаживота,послесвојесмртиуздизанису
напиједестал.

Постоје,наравно,иониуметницикојисубилимиљеници
свогдоба,ачијасуделаосталадоданас,каоионикојини
каданисусматранизначајним.7

Отварасеипитањедалинаградутребадоделитимладом,
неафирмисаномуметникуилипознатомаутору?Некинаши
књижевници, попутИваАндрића иМиодрага Булатовића
сматралисудајенаграданајпотребнијамладомкњижевни
ку,каоподршказањеговрад,ачињеницаједасеувекмогу
наћиубедљивиаргументиизаипротив.

Награђивањеимаутицајнесамонанаграђеног,друштвоу
целини,јерсенаграђивањемподстичеиусмеравазаједница
каприхватљивомипожељном,већиначлановежирија,који
суисаминаграђенитимештосуимпризнатеквалификаци
једабудуужирију.Жири„својимгласом„за”или„против”
награђивањадела(...)неодређујесамосудбинудела,већи

5 Dumazedier, Ј. (1988) Planiranje i kulturni razvoj: razmišljanja sociologa
o francuskom iskustvuodAndreaMalrauxado JackaLanga (19591985),
Kulturniradnik5,KulturnoprosvjetnisaborHrvatske,str.47.

6 Martinić,Т.(1986)Kulturakaosamoodređenje,Zagreb:Cekade.
7 Опширнијеу:Прњат,Д.(2013)Културнаполитика,Београд:Академија

уметности.
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судбинуњеногаутора,формираукуспублике,утиченање
нуестетичкукултуру”.8

Потребно је поменути и „детерминанте које поједину на
граду чине јединственом, односно различитом од других
награда.Тедетерминантеситуирајусенанеколикоплано
ва(областстваралаштва,језик,територија,времен,узраст,
сталешкаприпадности,наравно,називнаграде, ањихова
комбинацијадоводидооногаштосеназиваиндивидуали
зацијомнаграде”.9

Када се говори о књижевним наградама, неизоставно је
размишљањеМилоша Немањића о функцији ових награ
да. „Друштвена функција, као најопштија, подразумева,
пре свега, одређено вредновање књижевног стваралаштва
и књижевног занимања у неком времену и друштву. Ова
функцијаможедасеостварујекаофаворизовањеприпадни
каодређенекњижевнегенерације,некогкњижевногправца,
извеснеидејнеструјеитд,алиможедасеизражаваикроз
подстицањекњижевногстваралаштвауопште”.10Економска
функција,напомињеаутор,можедасеиспољикаодирект
на,кадасезанаградудодељујеодређениновчаниизносили
индиректна,којајепоследицапопуларностинаграђеногде
лаиповећањетражњезатимиосталимделиматогаутора.

Естетскафункцијакњижевненаградесеостварујеуиздва
јањуизопштекњижевнепродукцијеоногаштојеудатом
тренуткууметничкинајвредније,алиистотакоиумогућем
фаворизовањунекогкњижевногродаилиодређенекњижев
не струје, објашњаваНемањић, а идеолошка „се огледа у
процениидеолошкихставовасамогаутораодносноупро
цениидеолошкихпремисаусамомкњижевномделу.”11За
оценуовихфункција,усоциолошкомсмислу,релевантнису
идругичиниоци:„бројкњижевнихнаградаињиховоснов
ни смисао, број и врста награђених књижевника, врста и
саставжирија,висинановчанихизносанаграда,књижевне
последицекњижевнихнаграда.”,12појашњаваНемањић.

УпроучаваномпериодууСрбијиједодељиванвеликиброј
књижевних награда, међу којима су најзначајније награда

8 Божић,Ј.Д.(1995)Уметностусветлунаграде,Уб:Јавнокултурноин
форматинвопредузећеУб,стр.80.

9 DragićevićŠešić,M.iStojković,B.(2011)Kultura,menadžment,animacija,
marketing,Beograd:Clio,str.49.

10Немањић,М.(1981)Књижевненаграде–друштвенаиуметничкафунк
ција,Културадокументацијасвеска1,Заводзапроучавањекултурног
развиткаСРСрбије,стр.78.

11Исто.
12Исто,стр.9.
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АВНОЈа, Награда „4. јули”, Седмојулска и Октобарска
наградаградаБеограда.Какопредметовоградачинесрп
скедржавненаградезакњижевноступериодуод1945.до
1980.године,урадућемосебавитиСедмојулскомнаградом
иОктобарскомнаградомградаБеограда.Обенаградедоде
љиванесуједномгодишње.

Седмојулска награда установљена је 1959. године, али те
годиненикомнијебиладодељена.Додељиванајеповодом
Дана устанка народаСрбије, „за најзначајнија достигнућа
унауци,уметностиидругимобластимаживотаирадако
јаимајуопштизначајзаразвојСоцијалистичкеРепублике
Србије.”13ОванаградасеобезбеђивалаизбуџетаРепублике
СрбијеисастојаласеодПовељеиновчаногизноса.

Ауторкаистичедасенаградадодељивалазаживотнодело
уобластинаукеиуметности, адо1963. годинеи запоје
диначнаостварењауобластинауке(„Наградазанарочито
значајна остварења у области науке”), односно уметности
(„Наградазанарочитозначајнаостварењауобластиумет
ности”), адасеод1973. годинедодељује занајзначајнија
достигнућаусвимобластимадруштвеногживотаирада.

Шурбек наводи и да су о додељивању награда у периоду
од1964.до1970.годинеодлучивалекомисијекојесупоред
председникаичлановакомисијекоје јеименоваоУправни
одборРепубличкогфондазанаучнирад,чинилиипредстав
нициСрпскеакадемијенаукаиуметности,Универзитетау
Београду,УниверзитетауНовомСадуиУдружењаунивер
зитетскихнаставникаидругихнаучнихрадника када је у
питањунаградазаобластнауке,азанаградууобластиумет
ностипоредпредседникаичлановакомисијекојејеимено
ваоУправниодборРепубличкогфондазаунапређењекул
турнеделатностиичлановиСрпскеакадемијенаукаиумет
ности,Академијезапозориште,филм,радиоителевизију,
Академије ликовних уметности, Академије примењених
уметности,Музичке академије,Архитектонскогфакултета
иКултурнопросветнезаједницеСрбије.Онанаводиидаје
упериоду„од1970.до1972.КомисијузадоделуСедмојул
ске награде за уметност именовалаСкупштина Републич
кезаједницезакултуру,азанаукуСкупштинаРепубличке
заједницезанаучнирад.”14

Седмојулскунаградузапосебнозначајноостварењеуобла
сти књижевности у проучаваном периоду добила су два

13Шурбек,М.(1981)Наградеукултури–наградезакњижевностипре
водилаштво, Културадокументација свеска 1, Завод за проучавање
културногразвиткаСРСрбије,стр.20.

14Исто,стр.21
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писца и два песника и то ДушанМатић (1960), Добрица
Ћосић (1961), Антоније Исаковић (1962) и Стеван Раич
ковић(1963).

Упроучаваномпериодунаграда заживотноделониједо
дељенатрипутаито1959,1963.и1968.године,адобили
су јеМаркоРистић (1960),Стеван Јаковљевић иВелибор
Глигорић (1961),Милан Дединац (1962), ДесанкаМакси
мовић(1964),МилошЂурић(1965),ДушанМатић(1966),
МиодрагИбровациАлександарВучо (1967),ВојиславМ.
ЂурићиБранкоЋопић(1969),ОскарДавичо(1970),Скен
дерКуленовић(1971),ВаскоПопа(1972),ХивзиСулејмани
(1973),ЕрихКош(1974),СлавкоВукосављевић,Ладислав
ЛаслоГал, ЈараРибникариМаксутШеху (1975),Младен
Лесковац (1976),МираАлечковић (1977), Бранко Радиче
вић(1978),РашкоДимитријевићиЕнверЂерћеку(1979)и
МирославАнтић,СлободанМарковићиЖиванМилисавац
(1980).

Поводом Дана ослобођења 20. октобра, Скупштина града
Београда установила је 1954. године Октобарску награду
градаБеограда.Наградаседодељујезаделокојениједота
даприказано,објављено,изложеноикојејетематскивезано
заБеоградилидајеауторграђанинградаБеограда.15Шур
бек наводи и да се имена предложених кандидата, дела и
предлагачаобјављујуудневнојштампи,адажирисаманда
томоддвегодинеименујеСкупштинаградаБеоградаина
помињедасенаградасастојиоддипломеиновчаногизно
са,којизависиодсредставаобезбеђенихуградскомбуџету.

ДобитнициОктобарскенаградеградаБеоградазакњижев
ностсуБранкоЋопић(1956),МиланДединац(1957),Сте
ван Раичковић и Оскар Давичо (1958),Михаило Лалић и
Бранко Миљковић (1960), Милорад ПанићСуреп (1961),
Велимир Лукић, ДушанМилачић и ЈелисаветаМарковић
(1962),ЕрихКош,МиодрагПавловићиБориславРадовић
(1963),МиланБудимириМиронФлашар(1964),ПетарЏа
џић(1965),ДрагославМихаиловић(1967),СкендерКулено
вић (1968), СлободанСеленић (1969),АнтонијеИсаковић
(1970),  Матија Бећковић (1971), Радомир Константино
вић (1972),РистоТошовић (1973),БранимирШћепановић
(1974),МладенМарков(1975),ДраганЈеремићиМиодраг
Поповић (1976), Александар Вучо (1977), Душан Матић
(1978)иМилованДанојлић(1980).Награданиједодељена
трипутаито1955,1959,1966.и1979.године.

15Исто,стр.30
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Кадасеупоредеименадобитникаовихнаграда,примећује
седасунекиауторидобилиобенаградеитосуАнтоније
Исаковић,СтеванРаичковић,МиланДединац,Александар
Вучо,БранкоЋопић,ОскарДавичоиСкендерКуленовић,а
песникДушанМатићдобиојечакдвапутаСедмојулскуна
градуито1960.годиненаградузапосебнозначајнооства
рењеуобластикњижевностиишестгодинакаснијеСедмо
јулскунаградузаживотнодело,адобиоје1978.годинеи
ОктобарскунаградуградаБеоградазакњижевност.

Какосуготовосвинаграђениуметницииданасвеомацење
ни,моглобисезакључитидајежирибиоприличнообјекти
ванида,безобзираначињеницудајеузначајномвремен
скомпериодуидеолошкафункцијанаградабилаизражена,
нису биле запостављене ни друштвена, ни естетска, а ни
економскафункција,јер„значајнаградазависинесамоод
традицијеилиинституцијекојајеустановљује,већиодтога
косуњенилауреати”.16
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SERBIANNATIONALAWARDSFROM1945TO1980

Abstract

State cultural policy plays amajor role in the cultural life of every
country, since it creates conditions for artisticwork and life.This is
achievedinavarietyofdifferentways,throughlegalregulationsand
financial support for cultural institutions, projects and artists being
among some. It is important to recognize that a state cultural policy
neverfunctionsseparatelyfromthegeneralpolicyofthestate,andthat
every country defines its cultural policy and establishes its priorities
dependingonitspolitical,social,economic,culturalandotherfactors.
Awardingisanintegralpartofeveryculturalpolicy,andinthisresearch
we are also going to overview the most important Serbian national
literaryawardspresentedbetween1945and1980.Wewillexaminethe

7thofJulyAwardandtheOctoberAward.

Keywords:literaryawards,culturalpolicy,Serbia,nationalawards,
7thofJulyAward,OctoberAward
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ЈЕД НО ЛИЧ НО ИС КУ СТВО
Сажетак:Удругојполовини20.века,нарочитоод60тихдо80
тих година, све већи број награда у култури, посебно књижев
них,давалисупечатинтелектуалномодноснокњижевномпољу
уСрбији.Међутимнаградама, посебноместо заузимају награ
декојесуоснивалеидодељиваледруштвенополитичкезаједнице
насавезном,републичкомиградскомнивоу,којесуусимболичком
смислузначилежељудржавнезаједницеињенихделовадаимају
улогусавременихмецена.Једнаодтихнаграда,врлопрестижна
удугомпериоду,билајеиОктобарсканаградаградаБеоградаза
допринос уметностии науци, која се од 2008. вишене налази у
номенклатури награда у култури. Овај рад, захваљујући учешћу
аутора у раду жирија Октобарске награде града Београда за
књижевности преводилаштво у периоду 19771980, реконстру
ише услове под којима је ова награда додељивана, кандидовање
аутораињиховихдела,контроверзеупојединимслучајевимаиод
јекеујавности.Предчлановимажиријаутомпериодунашлосе
77делапретежнокњижевника,извесногбројакњижевнихисто
ричара,теоретичараикритичараимногомањепреводилаца.За
раджиријаудвамандата,усвакомслучају,карактеристичнаје
атмосфератолеранцијеисагласностиприликомодлучивањаодо
битницима,учемујевеликуулогуимаопредседникжирија,Вукоје
Булатовић,директориглавниуредникПолитикеутовреме.

Кључне речи: Награде, октобарска награда, књижевност и
преводилаштво,жири,историјанаграда

Акоједруштво,уодређенојфазисвогразвојакаочовечан
ство,моглодаизмислинекустваркојаћезадовољитинај
дубључовековупотребузапризнањем,ондајетопосебна
награда која сепојединцимадодељује за доприноснауци,

МИЛОШ НЕМАЊИЋ



52

МИЛОШ НЕМАЊИЋ

књижевности,уметностиидругимвидовимастваралаштва.
Једна од најпознатијих, Нобелова награда, награда швед
скогхемичараАлфредаБ.Нобела(18331896),додељујесе
изфондаоснованог1895.године.Дајесе,позавештању,за
највећидоприносчовечанствуунауци,књижевностииочу
вањумира(од1901).КодСрба,Нобеловунаградузакњи
жевностдобио је1961.годинеИвоАндрић(18921975),у
својој69.години.1Другапознатанаграда,истинананацио
налномнивоу,алисадалекосежнимзначењем,којује1903.
годинеутемељиоЕдмондеГонкур–PrixGoncour–успе
шниаутор,критичарииздавач,такођевећвишеодстого
динаовенчавабројнефранцускекњижевнике.Додељивање
односнонедодељивање једнеодовихпрестижнихнаграда
увекизазивавеликупажњуичестоконтроверзе,поготово
кадајеречопрвој,светскојнагради,којупонекадпратии
политичкаилиидеолошкаконотација.

Свако друштво, свака култура, свака земља установљу
јесвојенаградеукултури,подразумевајућиподтимшири
спектарстваралаштва,итоускладусасвојомтрадицијом,
својим интелектуалним потенцијалима, својим системом
вредности. Србија, са свим својим дисконтинуитетима у
културном развоју, има и дужуи краћу историју награђи
вањасвојихнаучника,књижевникаиуметника.Стварајући
своју интелигенцију током 19. и на почетку 20. века, свој
универзитет,својекултурнеинаучнеустанове,младаиоб
новљенасрпскадржавајепочеладауводиисистемвредно
вањанаучногиуметничкогстваралаштва.Каомодернапо
јава,награђивањеукултуридоживљава,ипак,својпроцват
текудругојполовини20.века.Времеустановљењапрвих
наградаукултурипадауправоупериоду19501970.године.
Премапоузданомподатку,наосновудокументарногистра
живањасарадникаЗаводазапроучавањекултурногразвит
ка, може се констатовати 29 само књижевних награда на
сталих19501979.2Најплоднијераздобљеустановљењатих
наградабилоје19611970.,кадајеосновано12књижевних
награда,Једноодсигурнопрвихсоциолошкихистраживања
натемунаградеукултуриспроведеноје1974.године,дакле
управоприкрајутогиницијалногпериодањиховогоснива
ња,итонапримеру13књижевнихнаграда,међукојимаје
најстарија, најугледнија и до данас трајућаНинова награ
дакритике,установљена1954.године,акојујепрвидобио

1 Енциклопедија српског народа (2008) Београд: Завод за уџбенике,
стр.723724.

2 Немањић,М.Књижевненаграде–друштвенаиуметничкафункција,у:
Наградеукултури–наградезакњижевностипревођење,приредила
Шурбек,М.(1981),Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка
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ДобрицаЋосић(19212014),усвојој33години,засвојро
манДеобе,другипоредунастанкаукњижевнојрадионици
овогплодногписца.СледегаМиркоБожић(1955),санагра
домдобијеному36години,зароманНеисплакани,такође
другим делом овог писца иОскарДавичо (19091989), са
наградомдобијеному42години,1956године,зароманБе
тонисвици,већ13.књижевнимделомовогписца.Наведе
ниподациуказујуинаједанмојметодолошкиприступ,који
упућујеназначајгенерацијскеприпадностикњижевникаи
нањиховкњижевниопус.Овоистраживањеуцелинибави
лосе,уствари,Друштвенимиуметничкимсмисломкњи
жевнихнаграда.

Такосе,заиста,ипостављаосновнопитањештаовенаграде
значепојединцу,штазначеукултуриједногдруштва,како
седоњихдолази,коликоихје,коихдодељујеитд.Између
НобеловеиГонкуровенаграде,например,разликајеутоме
штопрвадоносиправобогатство,адругаогроманпрестиж
којидоприносиштампањунаграђеногкњижевногдела,што
посреднозначиивеликикомерцијалниуспех.НИНована
градакритике,коју,условноречено,можемодапоредимоса
Гонкуровом,спајадонеклеовадвапринципа–новчанудо
битипрестиж.Износод10.000дин.којијенаграђеникњи
жевникдобијаоутовреметакођејезначиомалобогатство,
али јенаградаобезбеђивалаивеликикомерцијалниуспех
награђеног дела.Социолог БранимирСтојковић је у свом
предговору за другу књигу документарних истраживања
у Заводу за проучавање културног развитка написао да је
наградаратификацијакоју (групни,друштвени), суперего
признајеегупојединцаитимегапотврђује,дајемулегити
митет унекој областиуметничког стваралаштва.3Овопи
тање признања легитимитета је кључно са културолошке
тачке гледишта и у том смислуПјер Бурдије (19302002),
француски социолог, образлаже концепцију интелектуал
ног поља на коме институт награде управо имафункцију
давањалегитимитетаитимепревазилазичистоиндивиду
алниниво.Поставитипитање генезе јавног смисла, пише
овајпознатисоциолог, значипоставитипитањекодоноси
судиковршипосвећивање,какосевршиселекцијакоја,у
неодређеној инеразлучној збрци створенихпаи објавље
нихдела,издвајаделакојазаслужујудабудусачуванаипо
свећена.Свакодруштвенопоље,убурдијеовскомсмислу,је
пољединамичкихсиланакомесеодвијакомпетицијазале
гитимитет.Аутономијапоља,каоињеговположајуједној

3 Стојковић,Б.Социолошкизначајнаграда,у:Наградеукултури,прире
дилеШурбек,М.иМиловановић,Д.(1986),Београд:Заводзапроучава
њекултурногразвитка,стр.12.
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хијерархији поља која се успостављамеђуњима, врло су
релевантнизасхватањефункционисањасвакогпољапосеб
но.Кадајеречоинтелектуалном,јошужекњижевномпољу,
окомејеБурдијетакођеписао,актерисуврлобројни,почев
одсамихкњижевнихстваралацападочлановаразличитих
жиријаразличитогпрофесионалногисоцијалногпорекла.

Прецизирајућиу једнојсвојојстудијикаквесутенденције
укњижевномстваралачкомпроцесу,ПјерБурдије јеутвр
диотринивоаанализе,итоа)анализуположајакњижевног
пољауоквирупољамоћиињеговразвоју токувремена,
б)анализуунутрашњеструктурекњижевногдела,светако
јисепокоравасопственимзаконимафункционисањаипро
менеив)анализугенезехабитусаонихкојизаузимајуодре
ђенеположајенакњижевномпољу.4Штакарактеришеин
телектуалноодноснокњижевнопољеудругојполовини20.
века,аштасадавећувеликоу21.веку.Књижевнопољеје,
несумњиво,дасезадржимонањему,једнооднајдинамич
нијихуоквиру једнецелинемногоширегинтелектуалног
поља,савеликимбројемактераразличитогхабитусаисге
незомукојојсепрепознајуфазеразличитихкарактеристика.
Са359књижевникауУдружењукњижевникаСрбије,коли
коихјебилосредином60тихгодина20.века,овакњижев
напопулацијанараслајеупрвојдеценији21.векана1.300
чланова.Формирана је још једна књижевна организација,
Српскокњижевнодруштво,саоко200члановаувремеоко
меговоримо.5Утомконтекстутребапосматратиисвевећи
бројкњижевнихнаграда,којесунастајалеупериодупосле
80тихгодина20.века.ПремаЛексиконулитераталауреа
та,уСрбијијекрајем20.векадодељивано198књижевних
награда.6Андрићеванаграда,каоједнаоднештоновијих–
установљена1976. –додељена је закључно са2006. годи
ном31књижевнику.Оснивањенаграда,раджиријаиизбор
кандидатазанаградуједанјекултурноисторијскиусловљен
процес који је даваокарактеристике књижевномпољу то
компоследњи25година20.века.Осврнемолисенасаме
почетке,наоних28књижевнихнаградапоменутихуувод
ном делу овог текста, видећемо да су 6 награда основале
друштвено–политичкеидруштвенеорганизације,5награ
даскупштинедруштвенополитичкихзаједница,Удружење

4 Бурдије,П.(2003)Правилауметности–Генезаиструктурапољакњи
жевности,НовиСад:Светови. Енциклопедија српског народа (2008)
Београд:Заводзауџбенике,стр.310.

5 Немањић,М.(2011)КњижевнакултурауСрбији–социолошкиесејии
истраживања(19752005),Београд:Драсларпартнер,стр.27.

6 Стојковић, Р. (2004)Лексикон литераталауреата: српске књижевне
награде:18392002,Београд:Потез.
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књижевнихпреводилаца3наградеитд.Занимљивојекон
статовати да су четири значајне награде основале управо
друштвенополитичкеидруштвенеорганизације–Награда
АВНОЈа(1964),првипутдодељена1966.РодољубуЧола
ковићу (19001981) иМирославуКрлежи (18931981), на
града4. јула(1969),додељенаистегодинеБранкуЋопићу
(19151984), Седмојулска награда (1959), први пут доде
љена1960.ДушануМатићуи,најзад,Октобарсканаграда
градаБеограда (1954),првипутдодељенаБранкуЋопићу
1956.године.Наводимоовенаградекаоизразједнесимбо
личкемоћиповезанесадруштвеноммоћитогавремена,која
је каорепереималаодређенедатуме.Каошто јепознато,
некеодовихнаградавишенепостојезбоградикалнепро
мененапољудруштвенемоћи,што јебилопраћеноигу
бљењемсимболичкемоћи.Међунаградамакојесу,акотако
можедасекаже,укинуте,налазисеиОктобарсканаграда
градаБеограда,којајезамењенааприлскомнаградомграда
Београда,узнакпрвогпомињањаБеоградау9.веку.Неула
зећиукултуролошкурасправуооправданостиилинеоправ
даности замена ових симбола, треба ипак рећи да симбо
личкикапиталкојисестваратокомисторијезадржавасво
јуаутентичностбезобзиранапроменеусферидруштвене
односно политичкемоћи.Отуда сматрам оправданимшто
ћу се осврнутина радЖирија за додељивањеОктобарске
награде за књижевностипреводилаштво у периоду 1977
1980.године,учијемсамрадуисамучествовао.Свеовече
тиригодинепредседниктогЖиријабиојеВукојеБулатовић
(19272001),представникполитичкеелитетогавременаиу
ововремедиректориглавниуредниклистаПолитика.

УЖири за књижевност и преводилаштвоОктобарске на
граде градаБеоградаименован самРешењемКомисије за
избор и именовање Скупштине града Београда од 30. 06.
1977.године.Имаосам45годинаиутовремебиоистра
живач у Заводу за проучавање културног развитка, у који
самкаодипломиранисоциологдошао10годинараније.По
редменеуЖирисуименованиРистоТошовић(19231986),
књижевник.БориславРадовић(1935),књижевник,ВукКр
њевић(1933),књижевник,дрЈованДеретић(1934),ванред
нипрофесорФилолошкогфакултетауБеоградуиНикола
Вишњић,главниуредникДомаомладинеуБеограду.Жири
уовомсаставурадиоједвегодине,дабивећнаведенако
мисијаСкупштинеградаБеоградаРешењемод20.09.1979.
године именовала нове чланове, и то Јована Јанићијевића
(1936), књижевног преводиоца, др Слободана Ж. Марко
вића(1928),књижевникаипрофесоранаФилолошкомфа
култетууБеограду,МладенаМаркова(1934),књижевника,
Жарка Команина (19342010), књижевника и Владимира
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Стојшина(19351994),књижевника.Председникјеидаље
ВукојеБулатовић,аодстарихчлановаМилошНемањић,у
товремезаменикдиректораЗаводазапроучавањекултур
ногразвитка.

ШтанамказујеоваструктурачлановаЖирија.Пресвега,
од11члановауовадвамандата,билоје6књижевника,два
професора Универзитета и по један социолог, књижевни
преводилациодговорниуредникједнезначајнебеоградске
установе.Сакултуролошкетачкегледишта,биојетокомпе
тентансаставзаразматрањепредлогакандидатазадобија
њеовогпрестижногпризнањаизаодлучивањекометреба
даприпадне.Каоравноправанчлан,свечетиригодинеимао
самврлоактивнуулогуиучествоваоуодлучивањукотреба
дабуделауреат.Моглобисетакођерећидасмо,акоизузме
моРистуТошовићаисамогВукојаБулатовића,генерациј
скибилидостахомогенагрупа40годишњака,којајеимала
заједничкијезикиделиланекевредности,уз,разумљиво,и
индивидуалнеразлике.

ЖиријерадионаосновуУпутставаоизвршењуОдлукео
установљењуОктобарскенаградезанајбољадостигнућау
областинаукеиуметности,којасудонетафебруара1977.
године,акојејепредвиђало9областистваралаштвазакоје
сенаградадодељивала.Правопредлагањаималесуиздавач
кекуће,установенаукеикултуре,медијскекуће,појединци,
паисамичлановижирија.Листапредложенихкандидата,
поправилу, била је објављивана текуће годинеудневном
листуПолитикатокомсептембрамесеца.КаочланЖирија
сачуваосамкомплетнудокументацијуоњеговомрадуто
комтечетиригодине,штомиомогућаваиовајисторијски
освртна једнораздобљеиактивнуулогу једнедруштвене
установекаква јебилаСкупштинаградаБеоградаигрупе
интелектуалцаусвојствуарбитаразавредновањекњижев
ног стваралаштва на књижевном пољу тога времена. Сва
предложенакњижевнаделаразматранасунашестдоседам
седница,преконачнеодлуке,очемућекаснијебитинешто
вишеречи.

Акожелимодаразумемовремеукомесесвеоводешавало,
морамодаимамоувидудајетопериододдесетакгодина
најплодније издавачке продукције у Југославији, са јаким
издавачкимкућамауСрбији,каквесубилеПросвета,Но
лит,ВукКараџићимногедруге.Премаједнојпубликацији
којајеурађеназаУнеско,уЈугославијије1975.годинеоб
јављено11.239насловаутиражуод70.449.000примерака,
штосемерилоса526насловаи3.297примеракана1.000
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становника тадашње државе.7 Књижевна популација тога
временаобухваталајекакокњижевникеизмеђуратногпе
риода,такоикњижевникекојисупочелидаобјављујуне
посреднопослеДругогсветскограта,алиионекојисукао
млади књижевници наступали управо у ово време о коме
говоримо.ВидећесекосубиликандидатиаколауреатиОк
тобарске награде за књижевност и преводилаштво у овом
четворогодишњемпериоду,авиделисмокосубилидобит
ниципрвихкњижевнихнаградапосле50тихгодина20.ве
ка.Наступалајеједнаратнагенерација,којајесталаузраме
предратној, а онда сепојавилаи једнапослератна генера
ција,којаћедатипечатвременукоје једолазилоикојесу
обележиле80теи90тегодине20.века.

Какосеовајжириснашаоунеодређенојинеразлучнојзбр
ци стваранихпаи објављенихделаи како је одлучиваоо
делимакојазаслужујудабудусачуванаипосвећена,какоби
тоБурдијерекао.НалистипредложенихкандидатазаОкто
барскунаградузакњижевностипреводилаштво1977.годи
ненашласусеимена7књижевникаипреводилаца,којесу
предложилииздавачи,установенаукеикултуреидругеор
ганизације,којимајепридруженојош13именанапредлог
Жирија,такода јеунајширемизборубило20књижевни
каодноснопреводилаца.Разматрајућисвепредлоге,Жири
јенасвојој7.седницииздвојиопеткандидата,међукојим
суМухаремПервић (19342011), Александар Вучо (1897
1985),ВладимирЈовичић(19352002),РадмилаШалабалић
(1927), једини преводилац и Света Лукић (19352002). У
овој конкуренцији, приликом коначног одлучивања, избор
јепаонаједногоднајпознатијихмеђуратнихписаца,Алек
сандраВуча, који је у то време имао 80 година и иза се
беимпозантанкњижевниопус.НаградуједобиозаделоИ
тако,даљеoмаме.Његовукандидатуру јеистакаоуправо
Жири.Уовој години је карактеристичнобаштода јепо
стојалавеликанесразмераубројукандидатакојесупредло
жилепозванеустановеибројакандидатакојејепредложио
Жири.МухаремаПервића,којисенашаоуширемизборуса
својомзначајномкњигомТрадицијаикритика,например,
предложилојепредузећеГрафос.Занимљивоједајепозна
тупесникињу,ДесанкуМаксимовић(18981993),закњигу
Песме изНорвешке, кандидовалоОдељење језика и књи
жевностиСАНУиИздавачкопредузећеПросвета.Саове
дистанцетешкојепроценитизаштојепредностдатаАлек
сандруВучу.Далијетоједнаоднеправдикојејенемогуће
избећиприликомоваквихизбора,гдесе,акотакоможеда

7 Немањић,М.и Јанићијевић, Ј. (1982)Књигаи читање у Југославији,
Београд,ЈугословенскакомисијазасарадњусаУнеском,стр.65.
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секаже,јављајуравноправникандидатиилијеупитањуи
нештодубље.

ИстисаставЖиријаразматраојеилистукандидатазана
граду у 1978. години. Ове године је кандидовано чак 26
књижевника и књижевних преводилаца. На листи канди
датаобјављеној26.септембратегодинеистакнута јекан
дидатура10именаизакојихсустајалепозванеустанове,а
коначнулистусанаведенимбројемупотпунилисупредлози
члановаЖирија.Премаличномзаписникусапетеседнице
Жирија,одржане6.октобра1978.године,можедасевиди
дајеДушанМатић(18981980)одприсутнихчлановадобио
4 гласа,МилованДанојлић (1937) два иМухаремПервић
самоједанглас.Такојеодлучендобитниковенаградезату
годину.ДушанМатићјеовопризнањедобиозакњигупеса
маМуњевитимир.Његајетакођепредложиокаокандидата
Жири.МилованаДанојлића, кога је за књигуКако јеДо
бриславпротрчаокрозЈугославију,например,предложило
јеУдружењекњижевникаСрбије,сврсталисмо,каоштосе
видипогласању,уужиизбор.Далииуовомслучајуможе
дасе,уизвесномсмислу,говориоодређенојнеправди.На
некенаграде,каошто јеиова,некипознатикњижевници
чекају,једноставно,посвојојвеличиниизначајусвогдела.

СаОктобарскомнаградомзакњижевностипреводилаштво
за 1979. годину настаје,могло би се рећи, нова ситуација
несамозбогтогаштојеЖирирадиоуновомсаставу,већ
избогтогаштоЈованРадуловић(1951),ауторкогајеЖи
ри кандидовао и одабрао за добитника, оценившињегову
књигу,збиркуприповедака,Илинштак,вредномовогпри
знања,овунаградуипакниједобио.Међу22књижевника
којасудоте1979.годинедобилаовунаграду,ЈованРаду
ловићјебионајмлађикојијетребалодапонесеовопризна
ње. Какав је био контекст овог догађаја са неуручивањем
награде,упркосједногласнојодлуциЖиријадајеауторту
наградузаслужио.Немасумњедасусеналистикандидата
нашлаитакваимена,каоштосуименаНиколеМилошевића
(19292001) и БориславаПекића (19301993) и још неких
познатихкњижевника,алијеЖири,очигледно,хтеодаис
корачииз једногвећустаљеногприступаодређенимвели
чинамаиданаградиједногмладогписцазбогњеговеори
гиналностиисвежине.Овајслучајјесвакакодаопечатраду
Жиријауовојгодини.Тосевидиипоодјецимауштампи.
Новостиод19.октобратегодинепосветилесуцелустрану
овомслучају.8ПоднасловомПринцип–какознашиумеш,
што је била парафраза изјаве председникаЖирија Вукоја

8 Богутовић,Д.(1979)Принцип–какознашиумеш,ВечерњеНовости.
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Булатовића, уоквирено је стајало предложени (и ненагра
ђени).Заовугодину јепосебнокарактеристичнода јеби
ло кандидовано 16 преводилаца за превод Сабраних дела
ШарлаБодлера,међукојимасубилидрКатаринаАмбро
зић (19252003), Никола Бертолино (1931) и многи други
познатипреводиоци.Дакле,изборјебиовелики,имајућиу
видуиименакњижевника,каоштосуДушанКостић(1917
1997),ЈараРибникар(19122007)ијошнеки,алисеЖири
определиозаједногмладогписца,аутораиједногдрамског
текста,познатеГолубњаче,којајеизазваламногеполемике
јерсеЈ.Радуловићутојдрамипозабавиоусташкимзлочи
нимауДругомсветскомрату.Такојеинедодељивањеовог
признањаовомкњижевникубилопоследицаједногидеоло
шкогупливанаинтелектуалнопоље,јервладајућапартија
нијежелеладасенаградасовимименомдоделичовекукоји
јепроговориоотојболнојисторијскојчињеници.Оношто
служина част овомЖирију ињеговомпредседнику је да
сусвиосталидоследниијединствениусвојојодлуци,упр
костомештојецеластварзаташкаванапроцедуралнимпи
тањима.Овомприликомнетребапрепричаватисвеизјаве,
алијеипаккарактеристичнаизјаваЖаркаКоманина,којије
рекаодатребадасестидеоникојису,подзнациманавода,
заборавилидапредлажуписцеикњигеидодаокомеидеу
прилогдасенепредлажудобрекњиге.Треба,ипак,навести
иписањеПолитикеекспресод16.октобра1979.године,јер
је тунаведенправимотив заизборЖирија.Радуловићева
прозанастављанајбољетрадицијенашегприповедања,пи
шеновинаровоглиста.Такоје,можда,овегодинеопетна
прављенадвоструканеправда,пресвегазбогнедодељивања
наградеписцукоји јетозаслужиоили,акосехтелоодати
признање преводилачком раду, што награда није припала
групипреводилаца.

Учествујућиурадуовогжиријаи1980.године,заокружио
самисвојеличноискуствоуарбитрирањуприликомвред
новањакњижевнихипреводилачкихрадова.ЖаркаКома
нинајеуЖиријузаовугодинузамениоСимеонБабић,уто
време директор Библиотеке града Београда.Истовремено,
опет се појавио споран случај, Тако је, на пример,Небој
шаГлишић,кога јеиздавачкакућаСлобода,укојој јебио
главниуредник,кандидовалазакњигуЛуткаизакта,по
вукаотукандидатуру,узнакпротесташточлановиЖири
јапредлажукандидате.ОпетсуреаговалеНовости.Уау
торскомтексту,поднасловомЗатвореникругови,новинар
овоглистапостављапитањемогуличлановиЖиријадасе
појавеуулозиграђанинапредлагача.9Поводзатобилесу

9 Исто.
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двекандидатуре,наимеМладенМарковјепредложиороман
Певач,БошкаПетровића(19221982),аЈованЈанићијевић,у
товремедиректорИздавачкогпредузећаДелтапрес,књигу
МилованаДанојлићаЗмијинсвлак.Прозвансам,такође,ија
каочланЖирија,јерсамтакође,сагрупомсарадникаЗаво
дазапроучавањекултурногразвитка,предложиоовукњигу
МилованаДанојлића.Каоштојепознато,Жирије,узимају
ћиуобзирсвепредложенекандидате,већиномгласовабио
заЗмијинсвлак.Унајужемизбору,поредовекњигеиње
ногаутора,билисуПевачБошкаПетровићаикњигапеса
маДесанкеМаксимовићНичијаземља.Овомприликом,као
аутентичандокуменат,требанавестиизводизобразложења
сарадникаЗавода запроучавањекултурногразвитка,међу
којимасупрофесорикњижевности,једанпсихологиједан
социолог.Утомобразложењусекажеследеће:„Уовојлите
ратуриипакјенајзначајнијеврелоуправотодубокоживот
ноискуство.....”којепрожимацелукњигу.Приликомгласа
ња,наведимоито,МилованДанојлићјекод4чланабиона
првомместу,кодједногнадругомикодједногнатрећем.

Каквоје,дакле,томојеличноискуствоурадуЖиријазадо
делуОктобарскенаградезакњижевностипреводилаштво
упериоду19771980.годинеиштауисторијинаграђивања
стваралацаукултуризначиованаградаизакојестојиград
Београдузнаксвогисторијскогјубилеја.Билоје,пресве
га, задовољство током четири године, у једном згуснутом
временуоднепунадвамесецапреддоделуОктобарскена
граде,седетиудруштвукњижевникаикњижевнихпрево
дилаца,иматипредсобомдвадесетаккњигакњижевникаи
књижевнихпреводилацаугодишњојселекцији,расправља
тиоњимаиуједнојтолерантнојатмосферииравноправно
учествоватиудоношењуодлукеолауреату.Акоизузмемо
случај Илинштак, који представља реликт једног идеоло
шкогобрасцанаинтелектуалномпољу,можесерећидаје
овопољеу товремевећимало знатанстепенаутономије.
Мадапредставникполитичкеелитетогавремена,ВукојеБу
латовићкаопредседникЖиријауовоммандату,показаоје
несамовеликистепентолеранцијевећкаоинтелектуалаци
пунусагласностсчлановимаЖиријауразматрањуканди
датаиудоношењуодлукаокандидатукојизавређујеово,
утовреме,престижнопризнање.Имао јечаснуулогуиу
случајуЈованаРадуловића.

Штанам је, с друге стране, понудила књижевнопреводи
лачкапродукцијанакњижевномпољутогавремена.Ујед
номчисто статистичкомпресеку,можемо да констатујемо
дасепредчлановимаЖиријанашло77дела,штојеимпо
зантанброј.Бројауторајенештовећи,ималисеувидуда
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језапреводШарлаБодлерапредложено16преводилаца.Уз
овај изузетак, када су преводиоци били, ако се такоможе
рећи,упрвомплану,требаистаћидајепреводилаштвоби
ломногомање заступљеноукандидовању,а сасвимзане
мареноунаграђивању.Године1977.каопреводиоцибили
супредложениЈованХристић(19332002),РадмилаШала
балићиКољаМићевић(1941).Следеће,1978.године,био
јепредложенсамоПетарВујичић (19241993), а1979,ве
ликагрупапреводилаца.Собзиромнато1980.нијепред
ложенниједанпреводилац,укупно јебилопредложено20
преводилаца, са оних групних 16. Зато је, с друге стране,
билазаступљенакњижевноисторијскаикњижевнотеориј
скалитературасаделимакандидата,каоштосуДрагутин
Гостушки(19231998),ДраганСтојановић(1945),Мухарем
Первићидр.

Најзад,долазимодолауреата.Упрведвегодине,очигледно,
наметнуласуседвавеликакњижевнаимена,ДушанаМати
ћаиАлександраВуча,оставившиусенцисвеосталекан
дидате.Већ1979.годинеинтелектуалнопољејеизнедрило
својизазовивиделисмокакосетозавршило,кадајебилоу
сукобусавладајућиммоделоммишљења.Најзад,одлукада
овопризнање1980.припаднеМиловануДанојлићузанаве
денукњигуправијеизразуважавањадоброобразложеног
предлога групе интелектуалаца и препознавања квалитета
овогделаодстранечлановаЖирија.

Накрају,штарећиотојвеликојпотребистваралацаукулту
ридасеизборезапосебнопризнање.Уједномсвомтексту
поднасловомПотамнелисјајнаградаукултурииподна
словомМногозваних,малоодабраних,мислимдасамука
зао на то да награде у нашој културиможда представља
јузаменуизанекедругеврстепризнања.10Тема,усваком
случају,нарочитоусавременодоба,остајеотворенаипуна
контроверзи.
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ACONTRIBUTIONTOTHEHISTORY
OFAWARDSINSERBIA

APERSONALEXPERIENCE

Abstract

Inthesecondhalfofthe20thcentury,especiallyduringthe1960sand
the1980s,agrowingnumberofculturalawards,particularly literary
ones, marked the intellectual field ie literary art in Serbia. Among
these, a special placebelongs to theprizes established andgivenby
socialpolitical communities on federal, republic or local levels,
whichsymbolizesthedesireofthestateanditspartstoplaytherole
ofamodernbenefactor.Oneofthoseprizes,whichusedtoberather
prestigiousoveralongperiodoftime,wastheOctoberAwardofthe
City ofBelgrade for contribution to art and science, but since 2008
it has lost its place in the culture awards nomenclature. This paper,
thanks to participation of the author in the work of the jury of the
OctoberAwardoftheCityofBelgradeforliteratureandtranslationin
theperiod19771980,reconstructsconditionsunderwhichtheaward
was assigned, the authors and theirworks nominated, aswell as the
controversiesariseninsomecasesandreactionsofthepublic.Inthis
period,membersof the juryhaveassessed77works,mostlywriters’
pieces, a number of works by literary historians, theoreticians and
critics,andmuchfewertranslators.Intwoturns,theworkofthejury
wasundoubtedlycoloredbytheatmosphereoftoleranceandconcord
indecisionsonthewinners,whenagreatroleinthiswasplayedbythe
jurychairman,VukojeBulatović,themanagerandchiefeditorofthe

“Politika”dailymagazineatthetime.

Keywords:awards,Octoberaward, literatureand translation, jury,
awardhistory
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НА ГРА ДА ЗА НАЈ ЧИ ТА НИ ЈУ 
ИЛИ НАЈ БО ЉУ КЊИ ГУ

Сажетак: У раду се говори оНаградиНародне библиотекеСр
бијезанајчитанијукњигугодине(19732004),односнооНагради
занајбољукњигуумрежијавнихбиблиотекаСрбије(20052013).
Од 1973. године до данас неколико пута је судбина ове награде
била неизвесна, а 2005. године јењен карактер значајно проме
њен.Променапрофиланаградеизазвала јебурнереакције јавно
сти.Каквајесудбинаовејединствененаградекојасвакегодине
изазоверасправеооправданостисвогапостојања?

Кључнеречи:НаградаНароднебиблиотекеСрбијезанајчита
нијукњигугодине,Наградазанајбољукњигуумрежијавнихби
блиотекаСрбије,НароднабиблиотекаСрбије,јавнебиблиотеке,
читаоцијавнихбиблиотека

Наградакаостимулативносредствокултурнеполитикезна
чајнајечињеницаусвакој,паиусавременојсрпскојкул
тури. Књижевну награду теоретичари културе посматрају
каозначајаниндикаторзаодносдруштвапремакњижевном
(и уопште уметничком) стваралаштву и за развијање кри
теријума за валоризовање књижевне продукције.1 Поред
позитивног утицаја наградена развој књижевности, честе
су и критике на рачун великог броја књижевних награда
(ПредрагЧудић1996.годиненаводивишеод250књижев
нихпризнањауСрбији2)пасечестовеликибројнаградату
мачикаопоказатељдевалвацијекњижевногстваралаштва.

Оснивачинаградаукултуримогубитиорганивласти,кул
турнеустанове,професионалносталешкаудружења,радне

1 Немањић,М.(1974)Књижевненаграде–друштвенииуметничкисми
сао,Трећипрограмбр.20,Београд:РадиоБеоград,стр.105130.

2 Чудић, П. (1996) Савети младом писцу или књижевна почетница,
Београд:РадиоБ92.
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организације, редакције часописа, културне манифестаци
је, задужбине... ОснивањемНаграде Народне библиотеке
Србијезанајчитанијукњигугодине1973.годинеуигрусе
уводичиталацкаозначајанчинилацупроцесуприхватања
књижевногдела.Наградазанајчитанијукњигугодинеужи
валајевеликиугледусрпскојкултурнојјавностиочемуго
вориичињеницадајеанализиранауистраживањуЗаводаза
проучавањекултурногразвиткакаоједнаод12најважнијих
књижевнихнаградатогадоба.3

НаградаНароднебиблиотекеСрбијеза
најчитанијукњигугодине(19732004)

НаградаНародне библиотекеСрбије за најчитанију књи
гу године установљена је 1973. године поводом свечаног
догађаја отварања нове зградеНародне библиотеке Срби
јенаВрачару.Основникритеријумизанаградубилису:да
једелосавременогјугословенскогписца,дајеобјављеноу
СФРЈ на језицима народа и народности Југославије, да је
штампаноупоследњетригодинеидаједелонајчитанијеу
годинизакојуседодељујенаграда.

Сваке године, на основу одговора јавних библиотека у
Србији,формиранајеранглистаод10најчитанијихкњига
(саобавезнимбројембодовазасвакукњигу).Редоследна
ранглистисеодређиваонаосновуАнкетногупитникакоји
субиблиотекедостављалеикојијебиоосновазазбирпое
напокритеријумукојијеодређиваоПравилникоНагради:
1)редоследодпрвихпетнајчитанијихкњигаобјављениху
последње три године (наоснову статистичкихпоказатеља
библиотеке),2)бројуписанихчлановабиблиотекеупрет
ходнојгодини(закојуседодељујенаграда)и3)величина
библиотечкогфондакњигаупретходнојгодини.

Церемонијал проглашења и уручења награде обављао се
6.априла,наДанНароднебиблиотекеСрбије.ПремаПра
вилникуоНагради,билојепотребнодасеанкетиодазове
најмање половина од укупног броја библиотека уСрбији.
Број библиотека које суучествовалеу анкетииз годинеу
годинуизносиојеипреко90%одукупногбројајавнихби
блиотекауСрбији.Изузетак субиле годинекадаНаграда
није додељена–1974, 1982, 19851988.Свихових година
Наградајеизосталајер,премаизвештајимакомисија,„није
стигаодовољанбројодговора”–билесутогодинекадасу
најчитанијебилекњигекојима„нијебилозгодно”доделити
награду:Времесмрти(штампана1972)иОтпадник(1986)

3 Шурбек,М.(1981)Наградезакњижевностипреводилаштво,Београд:
Заводзапроучавањекултурногразвитка.
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ДобрицеЋосића,Судија (1981)ВукаДрашковића,Трен 2
(1982)АнтонијаИсаковића,КњигаоМилутину(1985)Дан
каПоповића,Голубњача(1980)ЈованаРадуловића.Утаквим
ситуацијамаНаградајебила„замрзавана”пајеупериодуод
1985.до1988.годинеизгледалодајеугашена.Изостајање
НаградепоклапасесапериодомкадајеНародномбиблио
текомСрбије управљаоМиланМилутиновић (19831988).
СановимуправникомНБС,МиломиромПетровићем,који
јеначелуНБСбиоод1988.до2001.године,обновљенаје
НаградаНароднебиблиотекеСрбијезанајчитанијукњигу
годинеинепрекидноједодељиванасведопојаведемократ
ске власти и новог управника, Сретена Угричића, који је
руководиоНародномбиблиотекомСрбијеодјуна2001.до
фебруара2012.године.

Од самог почеткаНаградаНародне библиотеке Србије за
најчитанијукњигугодинебилајеједнооднајугледнијихју
гословенскихкњижевнихпризнањаијединакњижевнана
градакојудодељујучитаоци.Првилауреат,МилошЦрњан
ски,поводомнаграде1974.годинејеизјавио:„Срећансам
штопрвидобијамововисокопризнањеширокечиталачке
публикеиуверенсамдаћеонопостатиједнаоднајдражих
наградаписцимакојићејенареднихгодинапримати”;Мио
драгБулатовићје1977.годинерекао:„Немавећенитидра
женаградеоднаградечиталаца”;СлободанСеленић1995.
године:„Наградапозајмнихбиблиотека,наградасајасним
звукомобјективности,чинидаписацстекне,макарпривре
менииварљив,аливеомаподстицајанутисакдајетоштоон
говори–некомепотребно.Ималивећенаградезаписца?”

ДобитнициНаградеНароднебиблиотекеСрбијезанајчита
нијукњигугодине:

• 1973.–МилошЦрњански:РоманоЛондону

• 1974.–награданиједодељена

• 1975.–МихајлоЛалић:Ратнасрећа

• 1976.–МиодрагБулатовић:Људисачетирипрста

• 1977.–АлександарТишма:Употребачовека

• 1978.–ДобрилоНенадић:Доротеј

• 1979.–МиркоКовач:Вратаодутробе

• 1980.–СашаБожовић:Теби,мојаДолорес

• 1981.–СлободанСеленић:Пријатељи

• 1982.–награданиједодељена

• 1983.–МешаСелимовић:Круг
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• 1984.–ДрагославМихајловић:Чизмаши

• 19851988–награданиједодељивана

• 1989.–МилорадПавић:Предеосликанчајем

• 1990.–ДобрицаЋосић:Верник

• 1991.–СветланаВелмарЈанковић:Лагум

• 1992. – Момо Капор и Зуко Џумхур: Зелена чоја
Монтенегра

• 1993.–ДејанМедаковић:Ефемерис14

• 1994. – Слободан Селенић: Убиство са пред
умишљајем

• 1995. – Слободан Селенић: Убиство са пред
умишљајем

• 1996.–ДобрицаЋосић:Времевласти

• 1997.–ДавидАлбахари:Мамац

• 1998.–ЉиљанаХабјановићЂуровић:Женскиродо
слов

• 1999.–ДобрилоНенадић:Деспотижртва

• 2000.–ЉиљанаХабјановићЂуровић:Пауновоперо

• 2001. – ГоранПетровић:Ситничарница код срећне
руке

• 2002.–ЗоранЋирић:Хобо

• 2003.–ЉиљанаХабјановићЂуровић:Играанђела

• 2004.–ЉиљанаХабјановићЂуровић:Играанђела

Увидомуранглистенајчитанијихкњигаможесезакључити
дајеинтересовањезанаграђеномкњигомнајчешћетрајало
јошнеколикоследећихгодина,доксунеканаграђенадела
биламеђунајчитанијимкњигамаипренегоштосунаграђе
наНаградомзанајчитанијукњигугодине.Наградазанајчи
танијукњигугодинепоправилујеизазивалаиинтересова
њезадругимделиманаграђеногаутора,штосетакођеможе
приметитиувидомуранглистедесетнајчитанијихкњига
погодинама.Интересантнојеидасу,премаранглистама,
некиауторибиливрлопопуларни,аданикаданисудобили
овунаграду(БориславПекић,АнтонијеИсаковић,ВукДра
шковић,ДанкоПоповић,ГорданаКуић,ВидаОгњеновић).

Ованаградапоказуједајеизгодинеугодинукодчиталаца
српскихјавнихбиблиотекараслоинтересовањезалокално,
национално,затрадицију–запреиспитивањеближеидаље
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друштвенополитичкепрошлости,заупознавањеса„табу
темама”каоштосугеноциднадсрпскимнародомом,стра
дањауратовима,партијскидогматизам,страдањанаГолом
отоку,савременаполитичкакризаитд.

Приметно је поклапањеНаградеНародне библиотеке Ср
бије за најчитанију књигу године са НИНовом наградом
критикезаромангодине:

ПодударањесаНИНовомнаградомпоказује:1)дајероман
најпопуларнијакњижевнаврстакодчиталачкепубликесрп
скихјавнихбиблиотекаи2)дамишљењекњижевнекритике
снажноутиченаформирањеукусачиталаца.

Већ1985.годинечасописКњижевнигласникпишеополе
мицикојујеизазвалописмоАлександраПејовића,начелни
каОдељењапосебнихфондоваНароднебиблиотекеСрбије,
ОдборузапрославуДанаНБСгдесеговорионепоуздано
сти статистичких података („често се избор најчитанијих
књигавршинаосновунесигурнихприсећања”)итврдида
сусписковинајчитанијихкњига,поправилу,списковинај
траженијихкњига,анестварнопрочитанихкњига,аиако
јекњигачитанатојошнијепотврдањенекњижевневредно
сти.„Уписмусепредлажудварешења:одустатиоднаграде
илипронаћиадекватнијеелементеупропозицијамазањено
додељивање.”4Однаградесенијеодустало,али јеона,са
доласкомновогуправникадобиласасвимдругикарактер.

Наградазанајбољукњигуумрежи
јавнихбиблиотекаСрбије(20052013)

Демократскепроменевластиуобластисрпскекултурезапо
челесуименовањемновихуправникауустановамакултуре.
Половином2001.годинепензионисанјетадашњиуправник

4 N.G. (1985)Šta s nagradom?,Književni glasnik br. 3,Beograd:Politika,
str.8.

НИНова
награда

Најчитанија 
књига

1971. Милош Црњански: Роман о Лондону 1973.
1973. Михајло Лалић: Ратна срећа 1975.
1975. Миодраг Булатовић: Људи са четири прста 1976.
1976. Александар Тишма: Употреба човека 1977.
1978. Мирко Ковач: Врата од утробе 1979.
1980. Слободан Селенић: Пријатељи 1981.
1983. Драгослав Михајловић: Чизмаши 1984.
1997. Давид Албахари: Мамац 1998.
2000. Горан Петровић: Ситничарница код срећне руке 2001.
2001. Зоран Ћирић: Хобо 2002.
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НароднебиблиотекеСрбијеМиломирПетровић,азановог
управникаименованСретенУгричић.

Са доласком новог управника, Сретена Угричића, најпре
је угашена угледна годишња награда „Милорад Панић
Суреп”,намењенабиблиотекамаипојединцимазазапажене
резултатенаунапређењубиблиотекарстваинадруштвеној
афирмацији библиотекарског позива. Затим је промењен
датумдодељивањаНаградеНароднебиблиотекеСрбијеза
најчитанијукњигугодинеодлукомод18.фебруара2004.
годинеДанНароднебиблиотекеСрбијепостаје28.фебру
ар,датумкадајеДимитријеДавидовићпослаописмокнезу
Милошуоуређењубиблиотеке.ТегодинеНаградазанајчи
танију књигу припала јеЉиљаниХабјановићЂуровић за
романИграанђела.Кадајеиследеће,2005.године(најчи
танијаза2004),истакњигабилапоновопрванаранглисти
српскихнароднихбиблиотека,изгледадајеконачно„дара
превршиламеру”.ЉиљанаХабјановићЂуровићјечетврти
путбилалауреатодкадасеНаградадодељује,ањенекњиге
сугодинамабилемеђунајчитанијимкњигама.

ОдмахпододељивањуНаграде,7.марта2005.године,Сре
тенУгричић,управникНароднебиблиотекеСрбије,упутио
јеписмочлановимаУправногодбораНароднебиблиотеке
Србије,КомисијиНароднебиблиотекеСрбијезадоделуНа
градезанајчитанијукњигуу јавнимбиблиотекамаСрбије
и директорима јавнихбиблиотека уСрбији у којем сеиз
јашњава „против промоције популистичких и комерцијал
нихмерилавредности,којасупосталадоминантнаунашој
култури”исматрадабиблиотекатребадаподржавазначај
на дела високих стваралачких квалитета. Предлаже да се
додељивањеНаградезамрзненаодређеновреме,доксене
завршеконсултацијеирасправаоизмениконцепције,одно
снопрофилаНаграде.5Каоодговорнаовајпредлогстигла
субројнаписмадиректорасрпскихјавнихбиблиотекакоји
суунајвећембројуподржавалиновуиницијативу.

Крајем2005.године(17.новембра)организованајејавнаде
батаповодомпредлогаопромениконцептаНаградекојаје
одржанауамфитеатруНароднебиблиотекеСрбије.6Позив
заучешћеуразговорудобилисучлановиУправногодбора
НароднебиблиотекеСрбије,директоријавнихбиблиотекау

5 ЗахтевзапроменомконцептаНаграде:писма (2006)ГласникНародне
библиотеке Србије бр. 1, Београд: Народна библиотека Србије,
стр.123124.

6 Јавнадебатаповодомпредлога опромениконцептаНаграде одржана
17. 11. 2005. у амфитеатруНБС: транскрипт (2006)ГласникНародне
библиотеке Србије бр. 1, Београд: Народна библиотека Србије,
стр.129141.
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Србији(одазвалосевишеодполовинеодукупногбројајав
нихбиблиотека),члановиКомисијезадоделунаграде,каои
књижевнициидругеугледнеличностисрпскекултуре.Ком
плетанизвештајсаовејавнерасправе,каоитранскрипти
изводиизштампеобјављенисуучасописуГласникНарод
небиблиотекеСрбије(2006)каопосебантематподнасло
вомСлучај„Награда”.ТематјеприредиоСашаИлићкоји
у уводном тексту под насловом „Прекодирање културног
модела:најчитанијанијенајбоља”НаградуНароднебибли
отекеСрбијезанајчитанијукњигуквалификујекаоједину
„статистичкунаграду”међу књижевнимнаградама, а ста
тистичкиизмереначитаностнијеуједноигарантквалитета
одређене књиге, већ повлађивање укусу бројне читалачке
публике.„Наградазанајчитанијукњигуизгубилајесмисао
оногтренуткакадајепресталадарегиструјечитаносткњи
жевнихдела,наставившисвојживоткаоберзашунда,попу
листичкогишовинистичкогштива.”

НапочеткујавнерасправеСретенУгричићјепредложиода
библиотекеидаљенаставедаевидентирајучитаносткњига
одстранечиталацаубиблиотекамаСрбије,адаизсписка
од 2025 најчитанијих књига у библиотекамажири саста
вљенодбиблиотекараодаберекњигугодинеубиблиотека
маСрбије,какобисепомирилаовадвакритеријума–кван
титетиквалитет.

Некиодучесникаурасправикатегоричкисуизносилипред
логдасеНаградаукине.БранкоКукић,писациуредникча
сописаииздавачкекућеГрадацизЧачкаовакавсвојпред
логобразложиојетврдњомдастатистичкиподациништане
говорејерљудичитајуизмногихразлога:читајуиздосаде,
читајуизрадозналости,данештонауче,штонеговорини
шта о томе да ли је та књига добра или није: „Не читају
севишенајбољекњиге,читајусенајвећихитови.”7Зоран
Хамовић,директориздавачкекућеКлио,сматраданетре
банаграђиватистатистикуидајеквантификацијаједнаод
основнихполугапопулистичкеполитике.ИЉубишаРајић,
професорФилолошкогфакултета,изјашњаваседајеуначе
лупротивбилокаквеидеједаседодељујенаграданаоснову
читаности–онанеказујеништа,семотомекакавјетренут
ниукуснајширечиталачкепублике.

ВладиславБајац,директорГеопоетике,довеојеувезупо
пуларносткњигеинабавкуубиблиотекама–сматрадасу

7 Јавнадебатаповодомпредлога опромениконцептаНаграде одржана
17. 11. 2005. у амфитеатруНБС: транскрипт (2006)ГласникНародне
библиотекеСрбијебр.1,Београд:НароднабиблиотекаСрбије,стр.131.
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резултатичитаностиудиректнојвезисанабавномполити
комјавнихбиблиотека.

ПротивпредлогадасеизменикарактерНаградебилајеЉи
љанаХабјановићЂуровић уз тврдњуда је увек замрзава
њеНаградеобразлаганобригомзанашукултуруитежњом
дасеподржезначајнаделависокихстваралачкихквалите
та.Каоосновниаргументзасвојутврдњунавелаједасам
називНаградеодређујењенпрофиликонцепт.Укидањем
овако конципиране награде, тврди Љиљана Хабјановић
Ђуровић,пориче сеправочиталацана сопствениизбори
одузимабиблиотекамасмисаопостојања.Сматрадасураз
лози за укидање ове награде ванкњижевни, а да читаоци
имајуправонасопствениизбор,дањиховизборниконе
маправодапотцењује,нидагафалсификујезамрзавањем,
редефинисањемисличнимбирократскимзаврзламама.„Са
променомпропозицијаованаградаћесеутопитиуморуод
300других”.

На овакав став Љиљане ХабјановићЂуровић реаговао је
Иван Чоловић, председник Управног одбора Народне би
блиотекеСрбијекрозчијеобраћањејеизреченаалузијана
писце„којисупредесетакгодинаикаснијеподржавалире
жимСлободанаМилошевићаибилипријатељињегалич
ноињеговежене”8чимеисампотврђуједасуразлозиза
укидањеоваквенаградеванкњижевни.Онсматрадајеова
наградасувишнајерсенамногедругеначинеможесазнати
којекњигесутренутнонајчитаније,адајеправиразлогре
дефинисањанаграде–дасечујеимишљењебиблиотекара.

ШтакажунекиодосталихдобитникаНаградезанајчита
нијукњигу?ДобрилоНенадић,књижевниккојиједвапута
био лауреат (1978. и 1999. године) сматра да ову награду
никаконетребаукинутиидајетребадоделитиискључиво
најчитанијојкњизи,безобзиракојаје.„Резултатисеникако
несмејунамештати(...)Наградапоказујестањечиталачке
публике.”СветланаВелмарЈанковић(лауреат1991),којаје
увремејавнерасправебилачланУправногодбораНародне
библиотекеСрбије,подржаваредефинисањекарактерана
граде.МомоКапор јеодговориодамутанаграда „ништа
професионалнонезначи”,докЗоранЋирић„сматрадајето
јединаегзактнанаградакојасекоднасдодељује, јернема
никаквоглобирањанитифалсификовањарезултата(...)Пра
виписцижаркожеленаградучиталаца.”

8 Јавнадебатаповодомпредлога опромениконцептаНаграде одржана
17.11.2005.уамфитеатруНБС:транскрипт(2006)ГласникНароднеби
блиотекеСрбијебр.1,Београд:НароднабиблиотекаСрбије,стр.139.
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НаконјавнедебатеНаградаједоживелатрансформацијукао
покушајдасераздвојесегментистатистичкогквантите
таикритичкогквалитета9идасепокажеданајчитанија
књиганијеинајбоља.Већ23.децембра2005.годинедонет
јеПравилникоНаградизанајбољукњигуумрежијавних
библиотекаСрбије.10ПремаПравилнику оНагради, доде
љивањемовеНаградеНароднабиблиотекаСрбијенастоји
дареафирмишеулогубиблиотекараибиблиотекаукултури
Србије,заступајућимрежујавнихбиблиотекаСрбије.Овако
обновљенаНаградаседодељујенаосновуследећихкрите
ријума: 1. уметничке, научне, културне и просветне вред
ности књиге; 2. читаности; 3. професионалног квалитета
продукцијеиопремекњиге(лектура,штампа,повез,дизајн
ускладусабиблиотечкимнормама).Одлукуопроглашава
њунајбољекњигедоносижирисастављенодтридиректора
матичнихбиблиотека,триистакнутабиблиотекараидирек
тораНароднебиблиотекеСрбијекојијепофункцијипред
седникжирија.Наградазанајбољукњигугодинедодељује
седомаћемауторузакњигуизобластикњижевности,науке
иуметности,којајеобјављенапрвипутуРепублициСрбији
упоследњетригодине(каснијимизменамаидопунамаПра
вилникаоНаградиизаречи„књижевности”бришусеречи:
„наукеиуметности”идодајусеречи:„књижевнеинаучне
есејистике”).

Свака јавна библиотека доставља своју ранглисту од пет
најтраженијихкњига(прваналистидобија50поена,дру
га40,трећа30,четврта20ипета10поена),аондаКоми
сијаНароднебиблиотекеСрбиједопуњавабодовањекњига
наосновуразврставањабиблиотекаупеткатегоријапрема
бројууписанихчлановаивеличинибиблиотечкогфонда.Од
пристиглиходговораформираселистаод25најчитанијих
књиганаосновуизвештајајавнихбиблиотекауРепублици
Србији(потребноједагласавишеодполовинеанкетираних
јавнихбиблиотека),азаНаградусе(равноправно)кандиду
јесвих25књигасателисте.Поредпроглашавањанајбоље
књигегодинеидоделеНаграде,објављујесеиранглиста
25најчитанијихкњигаумрежијавнихбиблиотекаСрбијеу
претходнојгодини.

ПриликомдоделепрвеНаградезанајбољумеђунајчитани
јимкњигамауправникНароднебиблиотекеСрбије,Сретен

9 Илић,С.(2006)Прекодирањекултурногмодела:најчитанијанијенајбо
ља,ГласникНароднебиблиотекеСрбијебр.1,Београд:Народнабибли
отекаСрбије,стр.117.

10НаградазанајбољукњигуумрежијавнихбиблиотекаСрбије:докумен
та(2006)ГласникНароднебиблиотекеСрбије,бр.1,Београд:Народна
библиотекаСрбије,стр.151154.



73

БОЈАНА ВУКОТИЋ

Угричић,рекаоје:„Одсадаћемохвалитиизалагатисеза
најбоље књиге, а о најбројнијима наставићемо да водимо
уреднуевиденцијуистатистику.”11Такоизгледада„награда
нијенамењенанинајбољојнинајчитанијојкњизи,већоној
којасенашлаизмеђу,упресекутадваскупа.”12

Награда за најбољу књигу у јавним библиотекамаСрбије
додељенајеследећимписцимаињиховимделима(узагра
дијереднибројнаранглистинајчитанијихкњига):

• 2005.–ВладимирТасић:Кишаихартија(5)

• 2006.–ВидаОгњеновић:Прељубници(4)

• 2007.–СрђанВаљаревић:Комо(6)

• 2008.–СветиславБасара:УспонипадПаркинсонове
болести(12)

• 2009. – Владимир Пиштало: Тесла, портрет међу
маскама(1)

• 2010.–ВладимирАрсенијевић:Предатор(22)

• 2011.–СветиславБасара:MeinKampf(17)

• 2012.–СлободанТишма:Бернардијевасоба(8)

• 2013.–АлександарГаталица:Великират(1)

Иако јеНаградапроменилакарактер,идаљесеоначесто
„преписује“оджиријазаНиновунаграду:

КаквајесудбинаНаградеза
најчитанију/најбољукњигу?

Изгледадасуовакоконципираномнаградомзадовољније
динописцикоји суњоменаграђени.Оникоји сунајчита
нији,акњигаимнијепроглашеназа„најбољу”идаљесе
не слажу са оваквим профилом награде. Дејан Стојиљко
вић,чијакњига „Константиновораскршће” јебиланајчи
танија,алинеинајбоља2010.годинекаже:„никосеније

11Матовић,Д.(1.март2006)Најбољанијенајчитанија,Вечерњеновости.
12МилановићХрашовец,И.(10.март2011)Добар,лош,читан:Најбоља

најчитанијакњига,Време,бр.1053.

НИНова 
награда

Најбоља књига

2004. Владимир Тасић: Киша и хартија 2005.
2006. Светислав Басара: Успон и пад Паркинсонове болести 2008.
2008. Владимир Пиштало: Тесла, портрет међу маскама 2009.
2011. Слободан Тишма: Бернардијева соба 2012.
2012. Александар Гаталица: Велики рат 2013.
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запитаоштасетодесилосадруштвом,паибиблиотечком
популацијомкојајенекаданајвишечиталаЦрњанскогаса
даоткиданарелигиознољубавнелимунадеисексиприче
издомаћегџетсета?”13„Народнабиблиотекапрекрајавољу
читалаца и за најбољи роман проглашава књигу која није
прваналисти.”14

ЗаукидањеНаградесусеизјаснилиинекичлановижирија.
ДејанВукићевић,писацибиблиотекаруНароднојбиблио
тециСрбије,чланжиријаза2012.годину,(поводомпопулар
ностиМирјанеБобићМојсиловић, ЈеленеБачићАлимпић
иВеснеДедић) примећује да се појављује нов књижевни
жанр–водитељскироман.Отомекакосеформирајулисте
најчитанијих књига у јавним библиотекама пише: „Своје
времено, деведесетих, радећи у једној јавној библиотеци,
биосамсведоклажирањагласањазанајчитанијукњигу.Ко
легесу,наиме,нежелећидапромовишулошулитературу,
из ваљда најбољих намера, намештале гласове тако да се
осимреалнонајчитанијихкњиганалистинађуинекекоје
вишевреде,алисупритомеивеомачитане.Поузданознам
дасутакорадилиидруги.Такојенаградаодлазилауруке
заистачитаним,алинеинајчитанијимписцима.”15

Оникојисезалажузаукидањенаградекаоаргументнаводе
дасукњига,писацииздавачнаграђенивећтимештосунај
читанији,аимногедругеинституцијепроглашавајукњигу
године.

Библиотекарикрозрасправуоовојнаградипостављајупи
тањештајебиблиотека–далинабиблиотекутребагледати
каонахрамкултуреиликаонаустановукојапостајесер
вис грађана.Одговорна овопитањеразрешиобии диле
мубиблиотечкихрадникаопитањудаличиталацтребада
сеусмеравауизграђивањучиталачкогукусаилијезадатак
библиотекарадапружиуслугукојаподразумевадасеобез
бедикњигакојајеутренду.Одговоринаовапитањамогли
бидапомогнуи у конципирањунабавнеполитике јавних
библиотека.

АНаграда?ШтаћебитисаНаградом?Коликојошдугоће
се из корпуса најчитанијих „извлачити” срећни добитник
којићеиматизадатакдамало„поправиствари”?

13Исто.
14Књижевнициогорчени:великапревараснајчитанијимкњигама(5.март

2013)Курир,бр.3391.
15Вукићевић,Д.(2.март2013)Црнаовца,Политикабр.35673,Културни

додатак,стр.1.
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THEBESTORTHEMOSTREADBOOKAWARD

Abstract

Thispaperdealswith theMostReadBookof theYearAwardof the
NationalLibraryofSerbia (19732004) that is theBestBookAward
of thenetworkofpublic librariesofSerbia (20052013).On several
occasions since 1973 the fate of this award has been uncertain and
in2005itsframesignificantlychanged.Thechangesintheprofileof
the awardprovokeda strong reaction from thepublic.Everyyear, a
questionisraisedastothefateofthisuniqueawardandthereasonsfor

itsexistence.

Keywords:MostReadBookof theYearAwardof theNationalLi
braryofSerbia,BestBookAwardoftheNetworkofPublicLibrariesof
Serbia,NationalLibraryofSerbia,publiclibraries,readersofpublic
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прегледни рад

ДРУ ШТВЕ НИ СМИ САО 
НАГРА ДА У КУЛ ТУ РИ И 

ЊИХО ВО АМ БИ ВА ЛЕНТ НО 
ДЕЈ СТВО НА СТВА РА О ЦЕ

Сажетак: Награде у култури сматрају се значајним средством
културнеполитике.Онеделујустимулативнонаствараоце,под
стичувећибројљудидасеупознајусанаграђенимделомилиауто
ром,фаворизујуодређенеобликеуметничкогделовањаилиства
ралаштвоуцелини,ачестоимајуисвојуекономскукомпоненту.У
овомрадупокушаћемодадубљеистражимоподстицајниефекат
који награде имају на уметникаи доведемо га у везу са опште
прихваћенимциљевимакултурнеполитикедруштваутранзицији.

Кључнеречи:култура,ствараоци,награде,мотивација,фидбек,
субјективниинормативникритеријуми

Увод

Наградепредстављајуважнопољестимулативнихинстру
мената културне политике. Модерна друштва радије се
опредељујузастимулативнасредства,избегавајућирепре
сивна.У начелу, стимулативна средства културне полити
ке подстичу размах креативних снага, стварају друштве
ни амбијент погодан за развој духовног стваралаштва и
подижуна вишинивокултурнепотребешироких слојева.
Репресивнасредствакултурнеполитикеделујусасвимсу
протно:онаограничавају,контролишуисузбијајуслободан
расцват и проток стваралачке енергије, онемогућавајући

Љ. МАНИЋ, Т. МИЛИВОЈЕВИЋ и М. АЛЕКСИЋ
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комуникацију и стварајући друштвену климу која није ни
културнанидемократска.Средствакултурнеполитикекоја
стимулативноделујунауметничкостваралаштвомогубити
посредна(доношењепрописакојирегулишуправниполо
жајуметникаистваралаштва)инепосредна(разнивидови
наградаипризнања,стипендијеиразличитиоблиципомо
ћиустручномусавршавањуидругиоблицистимулисања
каоштосуизградњаатељеа,формирањеликовнихколонија,
откупиисл.).1

Одсвихнабројанихобликастимулативногделовања,веро
ватнонајвишеконтроверзиизазивајунаграде.Иакобројне
у свимоблицимакултурног стваралаштва, онечестонису
довољно профилисане, нити су правно прецизно уређене,
а сами ефекти награђивања нису довољно културолошки
истражени.Изаодлукаонаградамачестонестојиозбиљан
процес вредновања по критеријумима који су јавни.Неке
имају димензије социјалног условљавања одређеног, по
жељногмоделапонашања,мишљењаилистварања.Уместо
наградакојесупонекадкритикованекаоидеолошкиобојене
(Седмојулска,Октобарска,исл.),уведенесунове,економ
скивеомапривлачне,аличестопокритеријумимакојинису
довољнотранспарентни.Последњихгодинавеликупажњу
српске културне јавности привлачи додела националних
признањазадоприноскултури,пресвегазбогамбициједа
сеовапризнањаподелеизванрефлекторајавности,ачесто
попартијским,родбинскимилиестраднимкритеријумима.
Тако се урушавашири смисао награде, и од једне начел
нодоброзамишљенедруштвенеакцијеправисеприватни
аранжман.2Докрепресивнасредствакаоштојецензураиза
зивајунеподељенуосуду,инаграде,иакоинструментпод
стицаја,честопостајуметанападаиоспоравањаодстране
јавности,паисамихуметника.Наградеукултури,којихје
врломного,мождасучакнајилустративнијипримеркакоје
принципкултурнелегитимностинарушенуприличновели
комбројуслучајева.Некиуметници,сликари,књижевници
идруги,почелисуидавраћајунаграде.3Овакваситуација
догодиласенедавно,наскупштиниУдружењакњижевника
Србије,кадајепесникМилошЈанковићпостао„својевољни
одбитник”награде „МиланРакић“, пошто је одлукомжи
ријапрекршенправилникукомепишеданаградуможеда

1 Прњат,Б.(2006)Уводукултурнуполитику,НовиСад:Стилос,стр.88.
2 Алексић,М.(11.1.2012)Националнепензије:косубиликонкуренти,
Политика.

3 Немањић,М.(2013)КултураСрбијенараскршћу20.и21.века–недо
вршенмодел,Културабр.140,Београд:Заводзапроучавањекултурног
развитка,стр.213.
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добијеједанилидвојекандидата,ажиријеовогапутана
градиоњихтроје!4

Посвојојприродинаградепредстављајукомплексанфено
менизатојеутумачењењиховеулогенеопходноукључити
сазнањаразличитихнаучнихдисциплина.

Друштвенисмисаонаграде

ПремаРечникуМатицесрпскенаградаје„новацилинешто
другоштосенекомедајекаопризнањезаистакнут,знача
јан,запаженрад,зауспешанрезултат,остварењеисл.”Тоје
уистовремеи„признањеуопште”и„накнадазаобављен,
урађен посао”, „плата” или „морална накнада”.5 У већи
ни европских језика овај терминпотиче од латинске речи
prаemium,што значипризнање, алии новац, платити или
датинештозаузврат...

Можеморећида јеуниверзалансмисаонаградеукултури
одавањепочастизаслужнимаиизузетнимаунекојобласти.
Њомесе,осимодавањапочасти,уметникохрабруједана
ставиуправцукојимјекренуо,онеутичуинасамогаутора
иназаједницукојојприпада,доприносеосећајусигурности
исамопоштовањуаутораипоказујустепенњеговеприхва
ћеностиудруштвеномокружењу.

Смисаонаградеможемопосматратикрозпризмуутицајана
награђеногинадруштвоуцелини,наодређенузаједницуи
њенусвест.

Ефекатнадруштвонаградеостварујутакоштоистичуиз
врсност,издвајају„озбиљну”или„квалитетну”уметности
подстичу јавност да конзумира највиши ниво уметничких
производа.Онепоказујукомсеобликустваралаштвапокла
њапосебнапажњауодређеномдруштвуиливремену(под
стицањем стваралаштва уопште или фаворизовањем поје
динихуметничкихправаца,идејнихструјаисл.).

Нереткоједодељивањенаградауобластикултурепраћено
примедбама,критикама,оспоравањима,пресвега збогса
меприродеделаокојимаседоносисудикојасенаграђују,
односноненаграђују.Успортуједоделамедаљаитрофеја
готовонеупитна(акосеизузмуспорадична,оправданаили
неоправдана,незадовољствасуђењемнатакмичењима).До
делапризнањаинаградауобластиприроднихнаукатако
ђејемањеподложнаоспоравањууследпостојањајаснијих

4 Павловић,М.(10.2.2012)Штанаграђујемоукултури–добитниции
одбитници,Политика.

5 Речниксрпскогјезика(2007)НовиСад:Матицасрпска,стр.757.
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критеријумаивећихмогућностиобјективнеиегзактнеева
луацијезначајаидометарезултатанаучнепродукције.Зада
таксеусложњавасаудаљавањемодпрецизнихимерљивих
критеријумаирезултатаиуласкомусферуукојојуизбо
рунеминовноучествујуфакторикаоштосусубјективност,
афинитети,укуси,стилскепреференције,паимодеитрен
дови.Таквајесферакултуреиуметности.Штосукритери
јумиифакториодређивањаквалитета,односноселекцијеи
награђивањаделаиаутора,комплекснијиимањеегзактни
имерљиви,тосувећеибројнијемогућностииприликеза
вршење непринципијелних (клановских, еснафских, иде
олошких, политичких и других) утицаја. Образложења за
одабиринаграђивањенекогдела,односноаутора,усфери
уметностимогупредстављативештерационализацијеима
нипулације.Међутим,таувекприсутнаопасност,којапро
излазиизсамеприродеуметничкогстваралаштвакаоииз
његоверецепције,незначииодсуствобилокаквихваљаних
критеријумакојиуређујунекууметничкуобластидисци
плину.Акритеријумиивредноснепроценесупроизводте
мељногпознавањатрадициједатеобласти,тј.дисциплине,
односнокултивисанеиистанчанеперцепцијеи критерио
логије.Подтимсенеподразумеваокошталитрадиционали
зам,каоставнеразумевањаиодбојностипремасвемуновом
иоригиналном,иакоитаопасностувекпостоји.Традиција
јетоштојестесамоакојеприхваћенаслободномвољомчо
века,каоживотодавничин,каочуварвиталностизаједнице
идобробитипојединца.Акопостанециљсамасеби,онага
снеиишчезава.6

Кадјеречоодносуизмеђутрадицијеииндивидуалнекреа
тивности,великиенглескипесникикњижевникритичар,Т.
С.Елиот,уесејуТрадицијаииндивидуалниталенат,упозо
равадаоригиналностможепостојатитеккаомодификација
ипроширењетрадиције,анекаосвојевољни,појединачни
хир:„Акоприђемоједномпесникубезпредрасуда,честоће
мооткрити,данесамонајбољи,већинајиндивидуалнији
деловињеговогделамогубитиониукојимасумртвипе
сници,његовипреци,најснажнијепотврдилисвојубесмрт
ност”.Елиотдаљеистичедатрадицијаимамногоширизна
чај.„Онасенеможенаследити,ааковамјепотребнаморате
јестећивеликимтрудом.Онанапрвомместуобухватаосе
ћањеисторијезакојебезмаломожеморећидајенеопходно

6 Бојанин,С.(2013)Волети,аликако:основесавременепсихотерапије,
Београд:Конрис,стр.23.



81

Љ. МАНИЋ, Т. МИЛИВОЈЕВИЋ и М. АЛЕКСИЋ

свакомономкобихтеодабудепесникипослесвоједваде
сетпетегодине”.7

Дефиницијакреативностикојасенајчешћепомињеупси
холошкојлитературијеБаронова(Barron,1968,1969,1995).
Прематојдефиницијикреативностјеспособностдасепро
изведеделокојејенесамоново(тј.оригинално,неочекива
но)негоикорисно.Реч„корисно”ауторсхваташиренего
практично и утилитарно,што би искључивало уметничку
сферу,већкаоквалитетно,смислено,којеоличаваестетску,
сазнајну,духовнувредност.

СличноБаронуговориинашпсихологМиланМилинковић:
„Креативнипојединацјеонајчијијединственисклопцрта
омогућавадауодређенимоколностимастварановепроиз
водематеријалнеидуховне,одширегдруштвеногзначаја“.8

Обедефиниције, иБароноваиМилинковићева, истичуда
није довољноданештобуденоводабибилопроглашено
креативним.Изрази„корисно“кодБаронаи„одширегдру
штвеног значаја” кодМилинковића, указујуна тоданови
производ треба да врши утицај на људе и на друштвено
окружење.Тоискључујениженивоекреативности,којимо
губитизначајнизасрећуидобробитпојединца,алинемају
шири утицај, не остављају дубљии трајнији траг на дру
штвену заједницу. Ову тврдњу треба, међутим, допунити
критеријумомвременскеперспективе.Познатисуслучајеви
многихстваралацакојису,усвојевреме,билинесхваћени,а
некииисмеваниипрогоњени,штосведочиотомедаупро
ценунечијегстваралаштванетребаукључиватинепосред
нувременскудистанцу.Креативност,каооткривање,увође
ње,произвођењенечегновогјесупротнаконформизмукао
прилагођавањупостојећем,подилажењу тренутнојмодии
укусу,трагањузадопадљивошћуиодобравањем.Истовре
менонетребамислитидајевреданиреволуционарансва
кистваралачкипокушајкојијенесхваћенинепрепознатод
странерелевантнихстручњакаили јавности.Субјективни,
личнисудствараоцанеможебитинијединониглавноме
рилокреативности.КадаБарониМилинковићусвоједефи
ницијекреативности,поредпојмановине,новитета,уводе
и појмове користи и друштвеног значаја, они тиме нагла
шавајупостојањеизвансубјективнихкритеријумакојимасе

7 Ђорић,А.КњижевнипогледиТ.С.Елиота,http://slovoslovlje.blogspot.
com/2014/08/blogpost_18.html,приступљено10.10.2014.

8 Милинковић, М. (1973) Израда инструментарија и методологи
је за идентификовање талентованих ученика, Београд: Институт за
психологију,стр.8.
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пукеновотаријеразликујуодоригиналних,илибезвредни
одвреднихпроизвода.

Премаједномоднајвећихпознаваоцаипроучаваоцакреа
тивности,МихаљуЧиксентмихаљију,стваралаштвојепро
цескојидоводидопроменауједномсимболичкомподручју,
штоподразумеваизванреднопознавањеивладањесимбо
лима, правилима, вештинама и традицијом тог подручја.
Коликогодзанимљивизагонетанбиосубјективнипроцес
стварања,оригиналнаидеја,субјективнаинтуиција,немо
жемотосматратиправимстваралаштвомбезпозивањана
некеизвансубјективнекритеријумеинорме,којиподразу
мевајудруштвенуикултурнуевалуацију.9

Које,онда,управу,појединацкојиверујеусвојукреатив
ност или друштвена средина која исту не препознаје или
негира?Акобисмосезаузелизапрвог,креативностбисмо
схватиликаочистосубјективнифеномен.Таквомдефини
цијомбисмооповрглитврдњуда јекреативност стварање
нечегновог,неконвенционалногалиидовољновредногда
будеинтегрисаноу културу, односнодапостане традици
ја.Пошто јеутврђенодаинтимноуверењеда је једноде
локреативноморадабудедруштвеноакредитовано,треба
проширитидефиницију.Интимноуверењетребадабудепо
тврђеноодстранерелевантнихстручњака,каоштосуизда
вачи,уредници,књижевникритичариуслучајурукописаи
књижевнихдела,ликовникритичариигалеристиуслучају
сликарства,научназаједницауслучајунаучнихтеорија.

Психолог Маргарет Боуден са Универзитета Сасекс раз
ликујеидејекојесунове„самозаискустводотичнеособе”
(што називаПкреативношћу, тј. психолошком креативно
шћу)ионекојесу,„коликојепознато,новезачитавучовеко
вуисторију”(штоназиваХкреативношћу,тј.историјском
креативношћу).Неко јеПкреативанакоствориидејукоја
језањеганова.ДетеможебитибескрајноПкреативноиз
мишљајућистварикојесуодраслимапознатеиочигледне.
Понашајућисенаовајначин,онооткриваипотврђујесво
јуличност.Боуденованаглашавада„Х”означава„историј
ско”,ане„исторично”.Критеријумнијезначајнекеидејеу
историјскомсмислу,већњенаапсолутнановинаувремену
ипростору.10

У теорији стваралаштва се разликују шире и уже схвата
њекреативности,атоседонеклепоклапасаразликовањем

9 Csikszentmihalyi,M. (2013)Creativity:ThePsychologyofDiscoveryand
Invention,NewYork:HarperPerennial,р.54.

10Ћук,Љ.Штајекреативност,http://www.ljiljanacuk.com/prolaz/prikazi/
kreativnost/sta_je.html,приступљено23.10.2014.
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субјективногинормативногвредновањакреативности.На
име,креативностпроизводаможедасевреднујенаоснову:

 субјективног критеријума, где је резултат креативног
процесатворевинакојајезасубјекаткојистварапотпуно
новакреација;

нормативногкритеријума,премакојемјерезултаткре
ативногмишљењатворевинакоја јепотпуноновакреа
цијаудруштву(науци,уметностиилииндустрији),или,
како кажу Барон иМилинковић – друштвено вредна и
корисна.11

Неки аутори заступају идеју заједничке „територије” два
типа креативности: субјективне, психолошке и друштве
ноисторијски признате креативности. „Сваки нормалан
човек ствара, мало или много. Он може, и не знајући, да
измисли нешто што је већ измишљено хиљаду пута; ако
тоинијестваралачкоделозаљудскуврсту, јестезасамог
тогпојединца.Грешисекадсекажеда је„инвенција”са
мо једнаапсолутноноваиважнаидеја:битна јепсихоло
шкановина...Инвенција сенеправичноограничавакадсе
приписујесамовеликимпроналазачима”.12Овдесерадио
двакомплементарнаприступазначајуивредностиствара
лаштва,психолошкомидруштвеном,којинисумеђусобно
контрадикторни.Коликогодоригиналнимисаоничинбио
нужанусловкреативности,толикоје,начелно,идруштвена
проверакреативностинекогпроизводанеопходанелемент
конституисањаипотврдењеговевредности,итобезобзи
ранареалнеимогућегрешке,промашајеизлоупотребеу
процесуверификације.

Имајућиувидупретходно,показујеседанаградеукултури
имајуважандруштвенизадатакисмисао:даформирајуи
образујуукуспублике, даодвојежитоодкукоља, дауме
јудапрепознајуипромовишуаутентичностваралаштвоу
односунаепигонство,површност,помодностидругемање
вишезаводљивеобликепсеудокреативности.Такавзадатак
постављависокезахтевепредонекојисузадуженизакон
ципирање,утемељивањеидодељивањенаградаипризнања,
јер,пореднеоспорнихидоказанихстручних,морајупосе
доватииморалнеквалитете.Итадасунекаогрешењамогу
ћа,управозбогранијепоменутетешкоћедасеново,ориги
налноделоадекватнопроценибезвременскедистанце,али

11Миливојевић, Т. (2011) Психологија стваралаштва, Београд: Мега
трендуниверзитет,стр.39.

12Ribot, T. H. (1900) The nature of the creative imagination, International
Monthly,1(1),рр.648675,цит.у:Миливојевић,Т.(2011)стр.39.
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биштетабиламинимизиранаинебиводилаобесмишљава
њукритеријума,судоваинаграда.

Субјективниутицајнаграденаствараоца

Пренегоштоседотакнемопсихолошкогутицајанаградена
ствараоца,требаданапоменемоњиховповољниутицајна
његовматеријалниположај,што,наравно,такођепосреду
јеиуњеговомпсихолошкомзадовољству.Економскиефе
катнаградеможебитидиректан(онечестодоносезначај
нусумудобитнику–новчанидеонаграде)илииндиректан
(повећањеприходазбогвећепопуларностинаграђеногде
ла).Наградеутичунабројпродатихпримеракакњига,ула
зницаилиносачазвука.

Оникојидобијунаграде,безобзирадалисуписци,слика
ри, редитељи,музичари, глумци,носе својенаграде свуда
сасобом,онесветленадисплејупоредњиховогимена,по
мињу се у интервјуима, оне су повод за медијску пажњу.
Награде постају део имена добитника па нереткоможемо
чути–„тајитај,добитниктеитенаграде”.

У овом контексту ваља поменути и најсвежији пример у
области књижевног награђивања у Србији – награду под
именом„ПодрумРадовановић”;вредносткњижевненагра
деје3.000евра,алиседобитникууручујеуобликуједног
буретаод225литаранајквалитетнијегвина„Радовановић”.
Акаколауреатнебивукаотоликитереткући,добићеоко
300флашаврхунскогвина!

Узолакоизреченуоценуда„уСрбијинепостојикњижевна
наградазаживотноделописцукојиједаонемерљивдопри
нос српској књижевности”, винарија „Подрум Радовано
вић”одлучилаједапокренеистоименунаградукојаћесе
додељиватигодишњеиуручиватиписцукојијејошзажи
вотапостаонесумњивикласик(!),алииособакојапоштује
иунапређујевинскукултуру.Иакосеоватврдњаможедове
стиупитање,остајенамдасенадамодажиријунећебити
проблем да пронађе угледне књижевнике који ће испуња
ватиовајдругиусловитимеобезбедитидугживотновоу
становљенојнагради,асамимтимипромовисатипоменуту
винарију.

Субјективниутицајнаграденаствараоцаукултуривеомаје
комплексанизависиодсамеличностиствараоца.„Награ
ђивањејекатегоријафилозофскихдисциплина,естетикеи
аксиологије…Тоје,међутимикомпонентапсихологије,бу
дућидаованауканаградукористизапостизањеодређених
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психолошкихстањаирасположења,каомотивационифак
торжељеногпонашања”.13

Иакомногисматрајудајестваралаштвонаградасамапосе
би,наградемогубитизначајнифакторуподстицањуауто
раданастави,онепредстављајуврступодршкеидруштве
ног признања.Како би то било јасније, треба да укажемо
на специфичности стваралачкемотивације ифакторе који
јеподстичуилипаккоче.Најбитнијаразлика јеонаизме
ђу интринзичне (унутрашње) и екстринзичне (спољне)
мотивације.

Интринзичнамотивацијасеможедефинисатикаоскупсилâ
којеподстичупојединцадасвојевољно,безпринуде,обавља
некуделатност,затоштојезаинтересованзањуизатошто
осећазадовољствоутоме.Интринзичнумотивацијуможда
можемојошбољедаопишеморазликовањемодекстринзич
немотивације.Овадругаврстамотивацијејеприсутнакада
појединацрадинештопрвенственозбогпоследицеилипо
следицакојесуизвансаметеделатности:даби,например,
избегаоказнуилиосећајстидаикривице,илинапротив,да
бидобионекунаграду,признањеилиодобравање.Спољни
мотиваторисечестодоживљавајукаонаметнути.Изшкол
скогискуствазнамоданекеактивностизакојебиученици
билиспонтанозаинтересованигубепривлачносткадсена
метнукаообавезнеиликадсевезујузанекиобликпринуде.
Оноштосемањезнајестетодаинаграде(напримерушко
ле, када се смисао учењапоистовећује са исходому виду
оцене)спадајуупримерепсихолошкепринуде.

Противречнаприроданаграде

Како јемогуће да се награде доживљавају као нека врста
принуде?Постојивишеразлогатоме.

Такмичењеиконкуренцијакојесеууметностипоричу,до
дељивањемнаградавеличајусеуистовреме.Сједнестра
не, ствараоцима су мрска отворена поређења са другим
уметницимаилињиховимделима,ајединственостиаутен
тичност основни су критеријум креативног стваралаштва.
Сдругестране,малојеобластиукојимасе„Победникје...“
чује тако често као у култури.Награде су најјачи показа
тељконкуренције,објекатжељеипоруге.14Утакмичарском
контексту,фокусуметниканијевишенасамомунутрашњем
стваралачком процесу и обликовању сопственог изражаја,

13Божић,Ј.Д.(1995)Уметностусветлунаграде,Уб:Јавноинформатив
нопредузећеУб,стр.15.

14Towse,R.(2011)AHandbookofCulturalEconomics,EdwardElgarPublis
hingLtd.p.6366.
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већнаспољашњемдогађању,којејеизванњеговеконтроле.
Тонамећеперцептуални,афективниимотивациониобразац
супротанономекојидефинишеличностуметникакаоособе
изразитоприврженесвојојаутономији,слободи,индивиду
алностиисамоодређењу.Уметниксе таданалазиустању
својеврсне когнитивне дисонанце, или неусклађености са
самимсобом.

Украткоћемообјаснити заштопроменасаунутрашњегна
спољнифокусможедаиманегативнодејствонапсихоло
шки доживљај ствараоца. Међу одлучујућим факторима
унутрашње стваралачке мотивације налази се потреба за
самоодређењем(selfdetermination).То јепотребакојуима
свакичовек,алијеизраженијакодстваралаца,дадоживља
васебекаоглавногузрочникаипокретачавластитогпона
шањаиделовања,даимаосећајдабираиодлучујеотоме
штаиликакоради.Тојетежњакаштовећојаутономији.Све
што личи на притисак, принуду, контролу, смањује осећај
самоодређењатесамимтимиунутрашњумотивацијукао
главнупокретачкусилу.Например,наметнутитакмичарски
контекст,наметнутовремеинадзорслабеунутрашњумоти
вацију.Свакољудскобићејемотивисанопотребомдаосети
дасамогсебеодређујетј.дарасполажештовећоммогућ
ношћуизборауштовишеситуација.Алиикадареалност
ограничавабројопција,постојимогућностдасеосетиау
тономијаилисамоодређење.Различитисуначининакојесе
човекпостављапремаограничењимастварности.Томогу,
на пример, бити резигнација, конформирање, одустајање,
безнађе(губитакосећајасамоодређења)илиактивна,делат
нанада,утицањенаприлике,реорганизација,променарефе
рентногоквира,процесномишљењеуместо„закопавања”у
садашњестање–другимречима,креативност.

Дабизадовољиопотребузасамоодређењем,човекнастоји
дастекнеиојачаосећајунутрашњекаузалноститј.дадо
живљавасамогсебекаоузрочникасвојихакција,делаире
зултата.Тосеупсихологијизовеинтернилокусконтроле.
Устваралачкомрадуинтернилокусконтролејеповезанса
осећањемда субјекат (стваралац) има контролу надцели
номпроцесакојиводидофиналногпроизвода,јеручествује
усвакојфазитогпроцесаивидицелину.Доклегодчовек
опажасвојеокружењекаопримарногузрочника,усмислу
дамуононамећесвојеопције,оносећадајепотчињенспо
љашњојкаузалности.Онтаданијеуинтерномвећуекстер
номлокусуконтроле.

Локус контроле може да објасни занимљив и загонетан
„ефекатсувишнедетерминације”.Локусконтроле јеизраз
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којијеувеоРотерупсихологију15,акојиописуједоминан
танначиннакојиособадоживљавадогађајеионоштојој
седешавауживоту:каорезултатњенихпоступака(интерни
локусконтроле),иликаорезултатспољнихоколности,ту
ђихпоступакаили„вишихсила”(екстернилокусконтроле).
Ствараоци,убилокојојобласти,суљудисаснажнимуну
тарњимлокусомконтроле,штојеукорелацијисањиховом
изразитијом тежњом ка индивидуализму, неконформизму,
слободиинезависностиуодносунанествараоцеилипро
сечнејединке.16Некипсихолозисувршилиистраживањао
односу између интринзичне мотивације и спољних моти
ватора и открили појаву коју су назвали „ефекат сувишне
детерминације”.17Тајизразозначавапојавуда,кадасеосо
бамакојесувећспонтаноиприродномотивисанезанеку
активност,поредилиповрхтогадајуинаграде,њиховапо
свећеностопада.Онепостепеногубепрвобитноинтересо
вање и улажу свемање времена и напора у ту активност.
Променафокуса,утокусамогпроцесарада,саунутрашње
наспољнумотивацијуима,дакле,негативнеефекте.Истра
живањасадецомсупотврдилаовајфеномен.Акосе,напри
мер,дететукојејеудубљеноуцртање,дајубомбонекаона
градазањеговтруд,оногубипрвобитнижарипосвећеност.
Сматраседајепсихолошкидоживљајкојиузрокујеовопо
јавуследећи:„Овошторадишниједовољновредносамопо
себи, зато треба да те додатноподстакнемо.” Закључак је
даспољненаграденегативноутичунаинтринзичнумотива
цију,јерспољнистимулансислабеиугрожавајуунутрашњи
локусконтроле.18Кададобијаспољненаградезапостигнуте
резултате,субјекатможедаимаосећајдајеуспољашњем
локусуконтроле,тј.осећадамуоношторадинеприпада
више,дајеисходотуђенодњега,подтуђомконтролом.

Наградакаоповратнаинформација(фидбек)

Међутим,претходниналазсенесмеапсолутизовати.Тео
ријаоунутрашњојмотивацијинеможепотпунодаселиши

15Rotter, J. B. (1954) Social Learning and clinical psychology, NewYork:
PrenticeHall.

16Миливојевић, Т. (2011) Психологија стваралаштва, Београд: Мега
трендуниверзитет,стр.227.

17Lepper,M.P.,Greene,D.andNisbett,R.E.(1973)Underminingchildren’s
Intrinsicinterestwithextrinsicreward:Atestofthe“overjustification”hypot
hesis,JournalofpersonalityandSocialPsychology,Vol.28/1,pp.129–137.

18Deci,E.L. (1995)Whywedowhatwedo:Thedynamicsofpersonalau
tonomy,NewYork:G.P.Putnam’sSons;Deci,E.,Koestner,R.andRyan,
R. (2001) The pervasive negative effects of rewards on intrinsic motiva
tion: Response to Cameron, Review of Educational Research, Vol. 71/1,
pp.43–51.
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позивањанаспољнефакторе.Мотивација,каосложен,де
ликатанидинамичанпроцес,неможенепрестанодасерађа
иобнављаизсебесаме,потребнисујојиспољашњифак
торидајепоткрепљујуијачају(reinforcement).Човекније
изолованоострво,његовсубјективни,унутрашњиживотје
интерсубјективан,социјализован.Онјеинтерактивнобиће:
унепрестаномодносу, реалномилиимагинарном, са дру
гимсубјектимаисаокружењем–природним,материјалним
идруштвеним.Стваралаштвојекомуницирање:уметникне
стварасамозасебе,онпресвегажелидакомуницира.Иако
има снажан унутрашњи локус контроле, изграђене крите
ријумеи унутрашњиосећај постигнућа, потребному је и
давидиефектесвогделовањауочимадругих.Проучавање
интринзичнемотивацијеоткривадасуповратнеинформа
ције(фидбек)важанелементмотивације.Дакле,потребаза
повратноминформацијомнезначидачовек,уовомслучају
стваралац,нијеустањудасагледаисампроценирезултат
своградаиданеизвлачиизтогаосећајзадовољства,поно
са,остварења,већдаимаипотребузаверификацијомсво
јихрезултатаисвојесубјективнепроценекакобиимтиме
дао и објективну вредност. У случају неподударности из
међуњеговеитуђепроценерезултатањеговограда,човек
семожеодлучитидазадржисвојеунутрашњекритеријуме,
односнодаодбацитуђупроцену,илиобрнуто,анајчешће
нећепотпуноодбацитисвојстав(јеримапотребудаодржи
интернилокусконтроле)већћегасамокориговатикаошто
ћепотомунетинекекорекцијеиусвојрад.

Аконаградесхватимокаоврстуфидбека, закључићемода
нисуизлишнеиликонтрапродуктивне(данестварајуефе
катсувишнедетерминације).Међутим,дабинаградаимала
смисаозаствараоца,тј.дабијеондоживеокаонаграду,она
морадазадовољиусловекојичинеконструктиванфидбек,
међукојимасу:дапотичеодособеилиособаодауторитета,
којимасеверујеинастручноминаморалномплану;дасу
критеријуминаосновукојихседодељујенаградапрецизно
формулисани, транспарентни, веродостојни и конзистент
ни(аненејасни,произвољни,случајниисл.);дасукрите
ријумии одреднице награде јасно повезани са предметом
награђивања(тј.дапрималацјасноперципиравезуизмеђу
свогделаи/илисебеинаграде);дајенаградаблаговремена
(дасенеперципиракаопреурањена,штодоводиупитање
кредибилитетнаградеи збуњујепримаоца,нитикао зака
снела,јертознатноумањујењенефекат).Такођејеснажни
јииделотворнијиефекатнаградекојаимавећнекутрадици
јууодносунановоустановљене,збогстеченогкредибили
тета,легитимитета,ауторитета,угледаујавностии„ауре”
којајеокружује.
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Закључак

Иакосупосвојојсуштининаграденамењенесамоизузет
нима,усвимобластимакултурногстваралаштвадодељују
се бројне награде. Основни смисао награде је да истакне
изврсност,даиздвоји„највредније”или„квалитетно”ства
ралаштво,образујеукусјавностииподстакнеједаконзуми
ранајвишинивоуметничкихпроизвода.Ипак,скородане
прођеданадасенедоделинеканаграда,прогласијошједан
победник.Културнопољепосталојепрезасићенонаграда
ма.19 У америчким књижевним круговима кружишала да
имавишенаграданегописацаидаситуацијаналитерарној
сцениличинаонуизАлисеуземљичуда–свисупобедили
исвиморајудобитинаграду.УинтервјуудатомПолитици,
књижевникФилипДавиднасличанначинпрокоментарисао
јесрпскукњижевнусцену:„Упоследњихнеколикогодина
немаизузетнихостварења,алисезатобројкњижевнихна
града умногостручио.Тако се ствара привид квалитета”.20
СличнотврдиипрофесорПавловић,наводећида„бројна
градаукултуриСрбијеипублицитеткојиихпратиствара
јулажнусликуоразуђеностиибогатствунашегкултурног
живота.Наградајетоликодановинарикултурнихрубрика
једвастигнудаихрегиструју;понекадсе,нарочитоујануа
руифебруару,догодидасеуједномдану,натриразличита
места,углавномградуистовременоуручујутринаградеза
једнуобластстваралаштва”.21

Наводећида„књигенисукоњидасетркајупреджиријем“,
МомоКапордуховито јепредложио:„Требалобиукинути
свекњижевненаградеинаграђиватисвакегодинесамојед
ногсрпскогписца–оногкојидоживистогодина!Свибисе
трудилидаживештодуже.Билобитоопштетакмичењеу
дугомживљењунастогодина,саживотнимпрепонама...”
Објашњавајућидаљепредностиоваквогпредлогаоннаво
ди:„Такобиотпалиисвижирији.Људиизжиријазакњи
жевненаградемоглибимирниједасепосветерадуунеким
другимжиријима,закојесаданемајувремена,поштосуу
свимжиријимајошодсвојихмалихногу.Отпалобииску
пљањепотписакојимсеписацпредлажезанаграду,уметни
цинебиморалидапишурецензије,аштојенајважније,ни
конебиимаоправадасељутиштониједобионаградуида
послебудеразочаран.Читавпосаомогаобидаобависамо

19English,J.F.(2005)TheEconomyofprestige:prizes,awards,andthecircu
lationofculturalvalue,HarvardUniversityPress,р.17.

20Давид,Ф.(9.4.1995)Интервју,Култура,Политика.
21Павловић,М.(10.2.2012)Штанаграђујемоукултури–добитниции

одбитници,Политика.
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једанматичаризопштине,којибипрегледаороднелистове
иликрштенице,акојекњижевнадушакрштена”.22

Постоје,наравно,идругачијамишљења.Угледниауторста
ријегенерацијепредложиоједанаградедобијајусамове
омамладиуметници.„Јединоониумејудаимсерадују.У
каснијимгодинамауметниципримајунаградесаизвесном
резигнираношћу,убеђенидасуихзаслужилимногорани
је...И,каоичовеккојиподиженовацсабанкомата–равно
душанпремановчаницамакојеизлазеизапарата,свестанда
јетоновацкојијезарадиоикојимуприпада–такоиумет
никузрелимгодинамаприманаградукаозакаснелуине
довољнунакнадузадавноуложенустваралачкуенергију”.

Какавћезаистаефекатнаствараоцаиматинаградауруче
назаизузетноделоуодређенојдруштвенојсредини,зависи
одмногобројнихфактора. Реаговање уметника условљено
јетипомличностикојемприпада,животномдобиукојојсе
налази,каоидруштвенимтренуткомилиоколностимапод
којимаодређенунаградуприма.„Типличности,структура
његоветелеснеграђе,моделтемперамента,врстакарактера,
свеукупни спецификумњеговог психолошког склопа, ите
како је од важностиу одређивањуњегове реакцијенана
граду,односноколикоможењомебитистимулисанзадаљи
рад”.23Оноштоћеекстровертнуличностстимулисати,ин
тровертнуможепасивизирати.Дакле,истистимулансикод
различитихтиповаличностимогупроузроковатисупротне
реакције. Вредност која се придаје различитим наградама
разликујесеодпојединцадопојединцаиможејакодавари
раутокувременакодједнетеистеособе.

На субјективни доживљај и реакцију уметника на неку
наградуутицаћеитоколикоћејеонперципиратикаопо
вратну информацију, вредновати премањеним својствима
(транспарентност, веродостојност, конзистентност, тради
ција,угледисл.),прематомекојеустановиоикоједоде
љује(стручнииморалниауторитети)каоипремаконтексту
(ослобођенилинеиукојојмеривануметничких,политич
ких,идеолошких,пропагандних,клановскихутицајаипри
тисака)итренуткукадаседодељује(благовременост).

Награђивањеукултури,заразликуодпризнањауспортуи
уегзактним,природнимнаукама,гдејевезаизмеђунаграда
иостварењајаснијауследмерљивостирезултатаивећепре
цизностииобјективностикритеријума,многојеподложније

22Капор,М.(1994)Стонедељаблокаде,Београд:ИздавачкакућаДрага
нић,стр.217.

23Божић,Ј.Д.(1995)Уметностусветлунаграде,Уб:Јавноинформатив
нопредузећеУб,стр.47.
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разнимискушењима,огрешењимаигрешкама,критикамаи
оспоравањима.Упркостоме,оносеникаконесменачелно
оспорити,нитиодбацити, јербикултурномсценомзавла
дала аномија, релативистичка нивелизација услед губитка
вредноснихоријентира,нормиикритеријума,хаоскојиби
погодоваоизбијањуупрвипланбучнијих,агресивнијихи
сналажљивијихуместоквалитетнихикреативнихпоједина
цаидела.Какобинаграђенаделаосигураласебиистакнуто
местоукултурнојбаштиниједногнарода,неопходноједа
се у процесу њиховог вредновања и награђивања пошту
јууниверзалниестетскииетичкикритеријуми,чимећесе
„културнепотребеитежњеподићинавишинивоиствори
типовољнадруштвенаклимазасвестраниразвојкултурног
живота”.24
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SOCIALMEANINGOFAWARDSINCULTUREAND
THEIRAMBIVALENTEFFECTONCREATORS

Abstract

Awardsincultureareconsideredasignificantmediumofculturalpolicy.
Theyaffect creators in a stimulatingway, encouragemorepeople to
becomeacquaintedwithacertainartpieceorauthor,favourcertainart
formsorartingeneral,andoftenhaveaneconomiccomponentaswell.
Thispapertriestoexploreingreaterdepththeencouragingeffectthat
awardshaveontheartistandconnectittothewidelyacceptedpurposes

oftheculturalpolicyofasocietyintransition.

Keywords:culture,creators,awards,motivation,feedback,subjective
criteria,normativecriteria
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Сажетак:Овај текст представља лични осврт на стање књи
жевнихнаградауСрбији.Састављенјеодтрифрагмента.Први
фрагментразматраопштикултурнополитичкиконтекст,уну
таркојегпостојифеноменкњижевнихнаграда.Другифрагмент
разматрамедијскистатус,промоцијуизлоупотребукњижевних
наградаукомерцијалнесврхе.Трећифрагменткраткоразматра
начиннакојисеформирајужиријизадодељивањекњижевнихна
градаиуказујенадвакључнапроблемауњиховомраду:изборчла
новажиријаинетранспарентностњиховограда.

Кључне речи: књижевне награде, књижевна критика, медији,
улогакњижевнихнаграданакултурнојсцени,жиризадодељива
њенаграда,књижевникритичари

Одомаћојкњижевнојиликултурнојсцени,самимтимио
књижевнимнаградама,могуговоритинадваначина.Први
бибиоудухуапологетскеегзегезе:свештопостојиједобро
ипостојинанајбољимогућиначин.Другибипредстављао
суштинску негацију претходног: наша књижевност и кул
турапостојесамокаопривидиилиритуалииспражњениод
значењакојаобичноуњихуписујемо,књижевненаградесу
пукесимулације.

САША ЋИРИЋ
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Иако је за први начин емпиријска стварност сувишна, то
незначидасеосновноуверењеодобромдетерминизмуне
може поткрепити емпиријским подацима, посебно што је
речоуверењимаиутисцимаједногчитаоцаилипосматра
ча.Суштинаовогметоданијеутврдњида јекњижевност
(култура,политика,друштво,историја...,награде)каотаква
најбоља,већнајбољакојуможемосадаимати:некаднамне
канаграђенакњигаделујебољеодпросека,илиизузетно,
некадслабијеиликаопотпунипромашај,некадраджири
јаделујепрофесионалноаобразложењаутемељено,алида,
обрниокрени, еволуција књижевнепродукције, критичар
скогсензибилитетаисклоностиуглавномнавиделоизнесе
понештооднајразличитијихпоетичкихваријететааокруни
наградомоношто јојсеучинидавреди,испољившивећу
илимањусагласност.

Другиначинјесједнестранесасвимамбициозноемпириј
ски, јерполазиодтекућепонудеипратисвакињенрука
вац,макаринајмаргиналнији,асдругеестетскимаксима
листички, јерполазиод ставада је вредностуодступању
и разлици, у иновацији, сложености и субверзивности, у
одмеравању са врхунцима класичне традиције и упозна
тим фракталимаWeltliteraturе. Овакав приступ суочен са
уобичајеномосредњошћукњижевнепонудереагујемелан
холијомнегације.Стрећестране,близакмујекултурални
приступкојианализираодносемоћиупољукултуре,мапи
рајућипресекекултурнихсветоназора,пракси,програмаи
идеологијаглавнихиграча,групаиинституцијакоједелују
ујавномпољу.Резултатдокојегдолазисуштински,самоса
другестране,подупиререзигнацијуувидадакултурапочи
ванаокошталимматрицамамејнстрима,дасутематрице
идентичнеонимаупољу социјалнеорганизације друштва
иустројстваполитичкемоћиидапочивајуначврстојиан
тимодерној синтези национализма, капитализма и аутори
таризма.Књижевненаградесумаргиналнидериватисфера
утицаја ових спрегнутих сила: национално увек има при
матнаднаднационалнимилиуниверзалним,тајновитонад
транспарентним, мушко над женским, старо над младим/
млађим, традиционално над модерним, приватни интерес
над јавним, континуално, стабилизацијско и афирмативно
надонимштоуносинеред,проблематизује,одбацује,рађаи
славипрекиде.Наиванјесвакоковидидевичанскеентитете
услободномидобровољномдодиру:књигеодавноусмрће
ногауторанамењеневечностииалександријскомбиблиоте
комосијаногкритичаранезависнесамовласнећудиитана
ногнервакојиуапсолутномвакуумусвоједушеослушкује
ивагасазвучјатекстуалнихсимфонијакојекњигасобомно
си,каозаветниковчежић.
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Опортуниумови,каквихјенајвишеукњижевнојкритици,
по академским зборницама и круговима наградодаривате
ља,пожурићедаустановедаје(методолошка)истинаувек
негденасредини.Унашемслучају,истинајејошдаљеод
грубостидругогприступа,којиблажисвојеранеинцидент
нимфеноменимаислучајношћуозарујућихсусрета.Награ
десумаглаидимасавременасрпскакњижевност,одпо
четка 90их наовамо, већином, неуједначена ескапистичка
звоњаваистрашљивосаслуживањежрециманације,моћии
капитала,наутабанојземљиизнаднеоткривенихинеокаја
нихмасовнихгробница.

Чемуслужинаграда

Књижевнимнаградамаодавномалоковерујеитонијеса
монаш,локалнислучај.Нобелованаградазакњижевност
с обзиром на начин на који се додељује, има доста слич
ностисадодељивањемправанекојземљидабудедомаћин
Светскогпрвенствауфудбалу;политичкиутицајилобира
њенакрајњиизборсеподразумевају,корупцијуимитокао
(још)недоказанепојавенећемопомињати.Наградаукулту
ри,паиукњижевности,примарнојемаркетиншкимамац,
промотивни додатак исписан верзалом на блурб будућег
бестселера,реткокадповодзапреиспитивањекритеријума
задоделунаграде,употребљенихаргуменатаиначинавред
новања кандидованих артефаката, компетенција и укуса
члановажиријаи,посебно,начинањиховогизборазачла
нове жирија. Другим речима, награда је готова чињеница
илисвршенаствар,faitaccompli,информативнаефемерида
ипролазниheadlineувестимасклонимгламуруисјајулау
реатаипрестижнихнаградаилинаградасареспектабилном
традицијом, али склонихискључиво сјају осмеха срећних
добитника,рецепцијскисмештенихурангдобитникасед
миценалотоуилинаграднеигренекекорпорације.Дакле,и
књижевнанаградајепресвега,замногеиједино,награда,
заменскиловороввенаципредусловзауписналистузаслу
жних,достојнихкаснијихгостовањапомедијимаитурнеја
попровинцијскимбиблиотекамаидомовимакултуре.

Виделисмокакосенаградакористи,алишта јењенаже
љена сврха?Оптимално, награда би требало да буде син
хронијскисудпочасти,похвалаупућенихипросвећенихса
временика,зналацаисуптилнихпроучавалаца,препозната
иистакнута вредност, заслужено стављањенапиједестал,
слављењекојесеопирезубувремена,вредностсаатестом
којаћеодолетибрзомзабораву.Алиштаседешавакадапо
стојимноштвонаграда,далиинаградаподлежеутицајуде
валвацијесаинфлацијомбројанаграда?Јер,акосепоједина
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књигаистичекаонеупитнавредност,какотодајенеподрже
сви,или,акојетоликодобрихкњига,какотосугеришеброј
награђенихнаслова,зартонезначидаживимоунајбољој
одсвихкњижевнихсцена,којаврииврцаодвансеријских
таленатаиизузетнихостварења?И,штаседешава,атоје
нашслучајнајчешће,кадасенаградештанцују,каонапо
кретној траци,додељујуочекиваноипоредувожње,пра
ћененовчанимизносомилибезњега,широмилиужомме
дијскомпажњом, али без икакве реакције критике, колега
писацаиколеганаучнихистраживача?

Разумесе,недешавасеништа.Или,недешавасеништанео
бично.Књигесеобјављујуидаљеакњижевненаградедоде
љују,медијиизвештавајуоњима,вишеонаградаманегоо
књигама,питањаокритеријумимаивредностинаграђених
сенепостављају,награђенисеудруштвусвојихуредника
и повлашћених критичара (које по правилу сматрају „на
шимнајбољимкритичарима”)шеткајупотрибинамаисај
мовима, универзитетскипрофесори самаскомисторичара
књижевностиуобичајенославословеојошједнојуспешној
години,плоднојжетвииприносимаизнадочекивањаједне
књижевностикојајелидеррегиона,аишире,мада,обично,
слабопратеипознају суседнепостјугословенске сценеи
ауторе.Уосталом,шта је ту страшноилипроблематично?
Читалачкикруговисусужени,библиотекепреферирајуко
мерцијалнитрешприоткупукњига,тржиштемдоминирају
књижарскиланци,ВулканиДелфи,којизаједносЛагуном
и јошпонекимиздавачем скидају кајмакпрофита,форси
рајући домаће и стране бестселере чијимdumping ценама
убијајуконкуренцијуаплиткимсадржајиматривијализују
масовничиталачкидух.Утаквомконтекстусамопостоја
њекњижевнихнаградасатрадицијомпредстављаапартни
рестлиз„бољепрошлости“,алиибрижљивонегованафата
морганакојатребадауверидапостојисвештотребадапо
стоји,дасвефункционишеидајесведобро,баремколико
смодобриимисами.

Одобромжирију

Акозанемаримоопштиконтекст,односно,поновљенусва
кидашњујадиковкуметакритичкогувида,двасунарочито
проблематичнамоментаумеханизмупостојањаидодељи
вањакњижевнихнаграда:изборчлановажиријаинетран
спарентностњиховограда.

НизаједанкњижевнижириуСрбијинијејаснокакојеса
стављен, односно зашто су предложена та а не нека дру
гаимена.Тасистемсканеразговетностсекрећеоджирија
санајвећимбројемчланова,прекоонихнајутицајнијихдо
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жирија новоустановљених награда. Рецимо,жири награде
„МешаСелимовић”којудодељујекомпанијаВечерњихно
востиброји50акчлановаизсвихкрајеваСрбије,алисене
знакакосутиљуди,посебноизмањихсрединаизабрани,
нитиимадоказадасуонииштапрочиталиодоногаоче
мудоносеодлуке.Чуднајеипроизвољностизборачланова
жиријазанајутицајнијуНИНовунаграду,чијараднаијош
увекпостојећадефиницијаједајетонаградакритикезанај
бољиромангодине(настранусаднамернаидеолошкакон
фузијадасенаграђујенајбољироманнаписаннасрпском
језику,чијејепрвоиздањеобјављеноуСрбији–конфузија
којаскриваправунамерунаградодавцаданаградудодељу
јеискључивосрпскимписцима,магдеониживели.Отоме
сведочичињеницадасууразматрањеузиманироманиСиме
Мраовића,РајкаВасића,НиколеМаловића,алинеи,реци
мо,ДубравкеУгрешић,МиљенкаЈерговића,НенадаВелич
ковићаилиБалшеБрковића).

Смесучлановaовогжиријачинепрофесориуниверзитетаи
критичари,доминантномушкогродаистаријихгенерација,
алисенајмањегледадалисутоидаљеактивникритичари,
далимогубитиупотенцијалномсукобуинтересакаоуред
ницииздавачкихкућа(случајВасеПавковића,уредникаро
манаГорданеЋирјанићкојиједобио2010.годинеНИНову
награду) или каквих су вредносних склоности, јер тешко
да критичар који има лични проблем са модернистичким
илипостмодернимпоетикамаможедаразумеирелевантно
вреднујероманетаквогпрофила.Када јепредузећеВитал
изВрбасаполовиномпрошледеценијепромениловласника
дошлојеидохокејашкеизмененаклупижиријаовенагра
декојајерелативнобрзостеклаизвеснурепутацију,истина
националконзервативну:НовицуПетковића,РадованаВуч
ковићаиЈованаДелићазаменилисуЈованЗивлак,Никола
Страјнић иВладимир Гвозден.Или, узмимо на крају још
само тај пример, награда „ИсидораСекулић” коју су сво
јојмлађојколегинициСоњиВеселиновићдоделилатројица
професораиниједанактивникритичар,АлександарЈерков,
скупљачфункцијаалинеипроизвођачтекстова,Слободан
Владушић,романописац,уредникЛетописаиколумниста,
алинеи (стални) критичариДраганБошковић,песники
есејиста,алинеикритичар.

Решењезаовајпроблемјеједноставно,иакотежепримен
љиво.Ужиритребазватиактивнекритичареизграђенеин
дивидуалности, способне да разумеју различите поетике,
којисунаписалибарнеколиконегативнихкритичкихтек
стова,дакле,спремнихдасезамереинституцијамамоћии
тестирајусвојепријатељскеиколегијалневезесаписцима,
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издавачкимкућама,медијима...Такође,требачестомењати
саставежирија,јерјеикритичарскакласасклонагубљењу
критеријума,међусобномповлађивањуиинструментализо
ваномодлучивањукојимсеводирачунаоприватноминте
ресуанеоистицањунајбољегдела.Утомсмислу,билоби
пожељнопотавитипредсвакогчланажиријада токомра
даипосебноприодлучивањујавностидоставимакаркра
ћеобразложењесвојиходлука,заштојегласаотакокакоје
гласао.Биобитонепроцењивдоприноскњижевнојкритици
анарочитокњижевнојполемицикоднас.Уједно, тимеби
седемотивисалинемуштиоцењивачи,неспособниилиле
њидапишу,којибисуоченисакритичкимсудомјавности
отомекакосурадили,илиодусталиодсуделовањаураду
жиријаилисевишетрудили–уобаслучаја,постигаобисе
некакавнапредак.

Но,овипредлозисупустетлапњезанекаутопијскавреме
на.Нашикњижевникритичарисуопортунистиикукавице,
морални слабићи и већином (не)притајени националисти.
Отудасунамикњижевненаградетакве:компромисерске,
конзервативне,непотистичке,mainstreamочекиване,више
каритативнипоклонилитантијемаза„минулирад”негоот
кривалачкиизазови,најмање,литерарнапровокација.По
некиизузетакмеђунаграђенимаинештоширикругкњига
унутартекућекњижевнепонудеслабасуутехазазахтевни
јељубитељекњижевностинадомаћој,постјугословенској,
сцени.

Ах,да:шта јеЦицаМацаунасловутекста?Добракњига
илиуспелакњижевнанаграда,разумесе.

SašaĆirić
RTS,RadioBelgrade2,Belgrade

DOXOLOGYOFEMPTINESSOR
WHOTHOUGHTTHEYSAWAKITTYCAT

FRAGMENTSONLITERERYAWARDSINSERBIA

Thetextoffersapersonalcommentaryonthestateofliteraryawards
inSerbia.Itconsistsofthreesegments.Thefirstonedeliberatesona
generalcultural/politicalcontextofthephenomenonofliteraryawards.
Thesecondoneconsidersthemediastatus,promotionandmisuseof
literary awards for commercial purposes. The third fragment briefly
questionsthemannerofformingliteraryawardjuriesandpointstotwo
keyproblems:selectionof jurymembersandlackof transparencyin

theirwork.

Keywords:literaryawards,literarycriticism,media,roleofliterary
awardsattheculturescene,awardgivingjuries,literarycritics
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УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА
Дигиталнаераједонеладруштвенеиекономскепроменета
квогинтензитетадајемногиданаспоредесаиндустријском
револуцијом, док суштинске промене које су новимедији
донели савременом новинарству, неки аутори већ назива
јуипостжурнализам.Очекиваниквалитативнипомацису,
међутим,углавномизостали,ауместоњихочигледнакри
за ауторства, неизналажење одрживог пословног модела,
континуираноосиромашење,кризакреативнеиндустријеи
доминацијаобрадеуместокреирањасадржаја–додатносу
закомпликовалипрофесионални,етички,алиисоциолошки
идемократскихабитусуњиховомизворномзначењу.

Ричард Крејг истиче да иако је професионални новинар
ски циљ одувек био и остао исти – објавити вестшто је
могућебржеитачније–„технологија јеизкоренапроме
нила стандардепо којимапроцењујемонеколико аспеката
вести”.Премањему, кључне промене које су се догодиле
уериглобалногновинарства,изазваненапреткомтехноло
гије, су област правовременог објављивања информације,
поимање близине и поимање појма истакнутости. Ендрју
Кин(AndrewKeen)паксматрадасуглобалностновогме
дијаињегованаводнадемократичностугрозилијавници
вилнидискурс.Уместовишекомуникација,сазнањаикул
туре,„Wеб2.0намдоносивишесумњивогсадржајаизано
нимнихизвора,отимајућинашевремеииграјућинанашу
лаковерност”.

КрајњапоследицакојувидиКинједасвемањеоглашива
чаодлазиуштампанемедије,јеримјеисплативиједасвој
новацуложеонлајн,каоидасутиражиштампанихиздања
новинасвемањи,доксебројаплоудованихипрегледаних
снимаканаYоuТubеуповећаваизданаудан.

ДругиауторикаоштосуЏозефЧан(JosephChan),Франсис
Ли(FrancisLee)иЗонгдангПан(ZhongdangPan)сматрају
дасепраксаонлајнновинарстваразликујеодстарогмодела
производњевести,алидаћепроћи јошвременадоксете
промененеутврдеинеучврсте.Разликекојеонивидекрећу
сеураспонуодпотенцијалазамоменталнореаговање,плат
формикоједајусинергијупретходнихмедија,мултимодалне
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презентације,допроменаувласничкимиорганизационим
структурамаиначинанакојиновинариизвештавајуипре
зентујувести. „Јасно једапромененисуограничене само
на технолошку вичност.Оне су пре на нивоу дефиниције
вестиимоделановинарства...Моделгенерисањасадржаја
завебсајтовекојибисмомоглиназвати„свеиде”постали
супретњаначинунакојисепрактикујежурнализам,алии
операционалномдефинисањупрофесионалнихстандардаи
етике,устврђујуовиаутори.

Стога нимало случајно темат који је пред вама разматра
управо неке од најзначајнијих феномена односа новинар
ства и новихмедија, од интерфејса, прекомоћи друштве
них мрежа, до дискурзивних стратегија и нових теорија
текста.Свеуциљудасепонудемогућиодговоринанара
стајућукризумедијскеиндустријеипродубепромишљања
онеопходномирадикалномпреиспитивањусамепрофесије
журнализма.

УБеограду,децембар2014.године

проф.дрВеселинКљајић
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ПОСТНОВИНАРСТВОУ
ЧЕТВРТОЈТЕХНОЛОШКОЈ

РЕВОЛУЦИЈИ
Сажетак: Овај рад разматра суштинске промене које су нови
медијидонелисавременомновинарству,којенекиауторивећна
зивајуипостжурнализам.Тепромененајвидљивијесуусферама
односа:информација–извор–новинар–новинарство–читалац/
конзументиевидентнесуусвимделовимакомуникационогпроце
са,тесетичукакоквалитетаинезависностиновинарства,тако
ињеговеинтерпретативности,аналитичностииразноврсности.
Мултиекранско друштво међутим, насупрот очекивањима није
донелозначајнеквалитативнепромене,српскимедијииновинари
сеутоменисунајбољеснашли(узреткеизузеткедоминантнота
блоидногпрофила),атривијалнисадржајидодатносуповећали
ионако„загађену”и,преобиљеминформација,засићенумедијску
поготовоонлајнсцену.Очигледнакризаауторства,неизналаже
њеодрживогпословногмодела,континуираноосиромашење,кри
закреативнеиндустријеидоминацијаобрадеуместокреирања
садржаја – додатно су закомпликовали професионални, етички,
алиисоциолошкиидемократскихабитусуњиховомизворномзна
чењу.Ауторипокушавајудауспоставеодносизмеђуузрокаипо
следица свих овихфеномена нудећи решења, али и истичући да
нарастајућаатомизација,фрагментација,сегментацијапублике,
сужавањењеногинтересовањаиширењеантисоцијалнограспо
ложењамогуиматидалекосежнепоследице.Нетоликопомасов
немедијеколикопосамодруштвоиновинарствокаоњеговинте
гралнидеоиједанодстубоваграђанскогдемократскогпоретка.
Каконаглобалном,такопоготовоналокалномнивоу.

Кључне речи: конвергенција, ДАМ, интернет, медијске плат
форме,новимедији
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Рунда1:ФормаVSсадржај1

Променекојејеинтернетунеоуновинарстводовелесудо
стварањавеликогбројатеоријаоузроцима,начинимапри
менеипоследицамаовихновина.Најсажетијејетепроме
несагледаофранцускиесејистаинаучникЖоелдеРоснеј
(JoëlDeRosnay)којијеуспоставиотеоријупроменеодма
совнихмедијакамедијимазамасе.МаркДеузејеовојно
вој појави дао веома сликовито име „течно новинарство”,
алудирајућинатодамеђуљудскиодноси,пасамимтими
остале структуре, нису више онако чврсто устројени, већ
комуникација постаје ликвидна, а компјутери омогућавају
несамоновинарима,већсвимљудимадасеузпомоћтехно
логије,којајеједноставназаупотребуирелативнојефтина,
повежуиучествујуупроизводњивести.Проф.ЈаснаЈани
ћијевићконстатуједаје„телекомпјутеризацијаодинформа
цијестворилабестежинскуробу2”.Променеуновинарству
се најчешћепосматрају каопоследицепромена које су се
одигралеуекономији,друштву,култури,медијскојполити
ци.Промене које су очитљиве одвијају се у сферама сле
дећиходноса:информација–извор–новинар–новинар
ство–читалац/конзументиевидентнесуусвимделовима
комуникационогпроцеса,тесетичукакоквалитетаинеза
висностиновинарства,такоињеговеинтерпретативности,
аналитичностииразноврсности.„УВеликојБританији,али
идругде,медијскииздавачисвевишеградедигиталнеме
ханизованефабрике које су опремљене тако да садржајем
могуданахранеразнемедијскеплатформе,целогдана,целе
недеље.Новинесепроширујууобластrealtimeвидеа,док
ТВемитерипроширујуснабдевањетекстуалнимсадржајем.
Тајпроцесконвергенцијеунутариндустријејевођеннеми
лосрдномпотрагомзапродуктивношћуиефикасношћутро
шкова.Подпритискомдаексплоатишусадржајкрозбројне
платформе,многииздавачипрелазеуформукојафаворизује
обрадууместостварањасадржаја3”.

Дигитална ера је донела друштвене и економске промене
таквог интензитета да је многи пореде са индустријском

1 Истраживање је рађено у оквиру пројекта „Политички идентитет
Србијеурегионалномиглобалномконтексту”,којефинансираМини
старствозанаукуитехнолошкиразвојРепубликеСрбије(евиденциони
број:179076).

2 Јанићијевић,Ј.(2007)Комуникацијаикултура–сауводомусемиотич
ка истраживања, СремскиКарловци:Издавачка књижарница Зорана
Стојановића,стр.318.

3 Currah,A.(2009)What’shappeningtoournews:Aninvestigationintothe
likelyimpactofthedigitalrevolutionontheeconomicsofnewspublishingin
theUK,Oxford:Oxuniprint,р.6.
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револуцијом,аразвојинтернетакаоновогмедијасаГутен
берговим проналаском. Данашњи грађани имају могућно
стидасевишеукључеуживотзаједницакојимаприпадају
(билодасуупитањуреалне,географскезаједницеиливир
туелнезаједнице),алитонезначидамногоњихтуприли
куикористи.Истина једасетрансферзнањаданасможе
оствариватинамногобржемнивоунегораније,алинетреба
заборавитида јепорасттривијалногииспразногсадржаја
такођеупорасту,каоидасеуданашњемновинарствусве
вишеосећакризаауторства.Моглабисеоправдатикарак
теризацијаинтернетакаомедијакојијеунеоновеквалитете
којисепоредесапокретнимсловимаиштампарскомпре
сом, јерскокуквантитетукоји јеГутенберговизумдонео
светусразмеранјеновомталасуомасовљењапубликекоја
се јавља са развојем интернета у земљама у развоју (које
сууједноинајмногољуднијеземље).Каоштојетадакласа
преписивача постепено замењена другим занимањима по
путштампара,уредника,библиотекараиуличнихпродава
ца,такосмоиданассведоцисменезанимањаукојиманека
традиционалнановинарсказанимањаполакоуступајуместо
новимтитуламаумедијскимкомпанијама.Међутим,дана
шњемултиекранскодруштвониједонелотакодраматичне
квалитативнепромене.Осимразличитихформатакојина
равноморајуподразумеватиинекаприлагођавањаусадр
жинскомсмислу,медијиидаљепочивајунастаримприн
ципима.Нетребазаборавитидасуипрепојавеинтернета
многи штампани медији експериментисали са променом
форматадневнихновина,адасусемногибританскиднев
нициодлучиваличакзаправљењедваиздањаистихновина
–једнихтрадиционалнихнастандардном,великомформату
сасвимдодацима(којисускупанереткотежилиивишеод
полакилограма)идругихмалогформата,наликтаблоиди
ма,саскраћенимсадржајем,иуглавномнамењеногмлађој
публици.

ЛевМановичсматрадасуновимедијијошувекстариме
дији,јерзаразликуодновихпериодапочеткомдвадесетог
века,којисудоносилиновеформеиновијезик,добаком
пјутерасејошувекослањанајезикиобликеиндустријског
доба, не доносећи нове форме. Суштина авангарде нових
медија зато,кажеМанович,нијеудоношењуновихобли
карепрезентовањареалности,већуновимначинимапри
ступањаиманипулисањаинформацијама,односноуновим
начинимакоришћењапретходно акумулиранихмедија. „У
том погледу, нови медији су постмедији или метамедији,
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поштокористестаремедијекаосвојосновниматеријал4”.
Формеостајуисте,кажеМанович,мењасесамоначинна
којисеонекористе.

Рунда2:Монетизацијабестежинскогпроизвода

Дигитална револуција повећава комерцијални притисак, а
многииздавачијошувекнисунашлиначиндамонетизирају
новупубликукојусустворилионлајн.Економскакризаим
неолакшавапосаодокпокушавајуданађубалансизмеђу
„старих” новинарских уређивачких норми, прилагођавања
машинамазапретрагуижељамапубликеизраженимуклик
стримовима.Докуредничкистандардиунајмањурукусла
бе,смањујусеприходизаистраживачконовинарство,алии
генералнопродукцијувести,тесеостављајуширомотворе
навратаза„информације”коједолазеизПРсектора.

Увремекадаусрпскимредакцијамапочињудасеразвија
јуресурсикојибитребалодапомогнуновинарствуупро
цесупроласкакроздигиталнуреволуцију,економскакриза
потресацеосвет.Тозначидаједаноднајважнијихресурса
–финансијскиресурснијемогаодабудездраваосноваза
даљиразвојновихсервисаикреативнихрешењакојимаби
медији одговорилинановибизнисмоделкоји је захватио
иновинарство.Уместодарадинапривлачењуновихкори
сника, обогаћивању садржаја, подизања квалитета уз син
хронизованоприлагођавањеновимплатформама,медијису
моралидасеборезаопстанакнатржишту,уневериципо
сматрајућикакоседеоколачакојијетрабалодарасте–сада
смањује.„...НовинарствоуСрбијијеусвојеврсномвакууму
и заглављеноизмеђуодложене транзиције иинформацио
ногдруштва,веомаспоромобилишесвојересурсекаоодго
ворнадолазећепрофесионалнеизазове5”.

ЏозефЧан(JosephChan),ФрансисЛи(FrancisLee)иЗонг
дангПан(ZhongdangPan)сматрајудасепраксаонлајнно
винарства разликује од старог модела производње вести,
алидаћепроћи јошвременадоксетепромененеутврде
инеучврсте.Разликекојеонивидекрећусеураспонуод
потенцијалазамоменталнореаговање,платформикоједају
синергијупретходнихмедија,мултимодалнепрезентације,
до промена у власничким и организационим структурама
иначинанакојиновинариизвештавајуипрезентујувести.

4 Манович,Л.(2001)Метамедиј,избортекстова,Београд:Центарзаса
временууметност,стр.74.

5 Milivojević,S.(2011)Niskeplateivisokatehnologija–novinariinovinarstvo
uSrbiji,Kulturabr.132,Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,
str.11.
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„Јасноједапромененисуограниченесамонатехнолошку
вичност.Оне супренанивоудефиниције вестиимодела
новинарства... Модел генерисања садржаја за веб сајто
векојибисмомоглиназвати„свеиде”посталисупретња
начинунакоји сепрактикујежурнализам, алииопераци
оналном дефинисању професионалних стандарда и етике.
Специфичности које доносе нове технолошкемогућности
сустворилеипроблемзановинарекојиценетрадиционал
нипроцеспроизводњевести6”.Овиауториупозоравајуда
двадесетчетворочасовнирокиочекивањепубликезаиспо
ручивањемнајновијихвести,требадабудуврлозабрињава
јућијермогудовестидотогадаонлајнновинарипожурују
испорукуинформацијауместодајеканалишукрозснажан
gatekeepingпроцес.Управосрпскомедијскотржиштепону
дилојепотврдуоветезеујесен2011.године(поредднев
нихвестиобјављиванихнасрпскиммедијскимсајтовимаза
које јеочигледноданисупрошлелекторскуниуредничку
руку),реагујућиналажнувестдајеДобрицаЋосићдобит
никНобеловенаградезакњижевност.Некиодмедија,по
путонлајниздањаБ92пожурилисуиобјавиливестужељи
дабудупрвисаоваковажноминеобичноминформацијом.
Другисупак,попутмедијскекућеРингиерињиховогон
лајниздања дневнихновина „Блиц”, проверавалиподатке
нанеколикострана,паралелнозадужујућиједногновинара
дапишетексткојибисеобјавиоонлајнуколикосеподаци
испоставе тачним.Информација наравно није била тачна,
ацеопроцескако једошлодообманемогаоби сеукрат
коописатиовако:Особакоја јежелеладаствориовукон
фузију регистровала је домен www.nobelprizeliterature.org 
(требаиматиувидуда јеоригиналнисајтwww.nobelprize.
org,телогичностназивалажногсајтанијеодмахукључила
алармкодновинара),платилахостинг,ископиралакодори
гиналногсајтаистворилаједнујединустраницунакојојје
билафотографијаДобрицеЋосићаиобразложењезаштоје
добионаграду.Линковисатестраницеводилисунаправи
сајт,тебисекликомнањихновинаробреонаправомсајтуи
видеодавремедопроглашењадобитниканаградејошувек
тече,односнодасатодбројава.Новинарикојисуобјавили
лажнуинформацијусудаклезаваранирелативнологичним
називомсајта,његовомграфичкомсличношћусаоригинал
нимсајтом(подусловомдасуранијебилинаовомсајтуте
знајукакоонизгледа)ижељомдабудупрвикојићеобјави
тиинформацију.Како јесвеовомоглодасеизбегне?Ево
неколиконачина:

6 Chan,M.J,Li,F.andPan,Z.(2006)Onlinenewsmeetsestablishedjour
nalism:howChina’sjournalistsevaluatethecredibilityofnewswebsites,р.
927.



110

ВЕСЕЛИН КЉАЈИЋ и МИЛИЦА КЉАЈИЋ

а)Новинари који прате овај секторморали би да имају у
Favoritesкатегоријилинккасајтуwww.nobelprize.orgипро
стимкликомнањегавиделибидаимедобитникајошувек
нијеобјављено;

б)Једноставнимкуцањемименасајтауинтернетпретражи
вач–NobelPrizeLiteratureновинарбивидеодасеовагрупа
речинепојављује(лажнилинкјепослатнаадресенеколико
медијскихкућаиновинараунадидаонинећепроверавати
линк);

ц)ДоменјетребалопроверитипрекоWhoisсервисаитако
бисеувиделодајерегистровансамоданпредоделеНобе
ловенаграде,штобиморалобитисумњивочакиновинару
почетнику;

д)Томпроверомбисеувиделоидаједоменрегистрованна
приватнолицеуНорвешкој, аненаКраљевскуакадемију
наукауШведској;

е)Новинарикојипратеовајсекторморалибидаусвомиме
никуимајубројтелефонаСрпскеакадемијенаукаиумет
ности,тебијепозвалиодмахдапровереинформацију,јер
процедураналажедаНобеловафондацијанајпреобавешта
ваовуинституцијууматичнојземљиписца;

ф)Свипретходникорациодузелибисвегапетминутаис
куснимновинаримакојисвеовеалатеимајуспремне.Уред
ницисупакморалидаизвагајудалиимсевишеисплати
даризикујуиобјавеједнувеомасумњивуинформацију,без
иједногживогизворапотврде,илидаризикујуданебуду
првикојићеобјавитиинформацијуда јеугодиникадасе
обележава50годинаодАндрићевогНобела,јошједаннаш
писацдобиоовупрестижнунаграду.

НатрагуБоцковског(Boczkowski)иКата(Katz),Чан,Лии
Пансебринуизафрагментацијупубликеиквалитетвести
којенастајеусвемасовнијојпродукцији.Изаиста,увреме
одабирањатемакојесуодинтереса(иизбегавањатемако
јенису),креирањасопственихвиртуелнихновина,тенеке
врсте самоограничавања на одређени материјал, читаоци
смањују врстуматеријала којој су изложени и самим тим
потискујунекеодосновнихулогакојеновинарствоимау
друштву,попутинформисањаисоцијализације.Јер,уколи
коселектујесамоинформацијекојесуодтренутногинте
реса зањега, читалац немамогућности да прошири своје
видикеиобогатиживотдодатнимсадржајима,сужаваизло
женостновимидејамаивредностима,тесекрећеувиртуел
номсветуистомишљеникаштоможедастворивеомаогра
ниченуперцепцијуреалности.Атомизација,фрагментација,
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сегментацијапублике,сужавањењеногинтересовањаиши
рењеантисоцијалнограсположењамогуиматидалекосежне
последице,алидалекоодтогадаунареднихнеколикодеце
нијамогуизазватиурушавањеконцептамасовнихмедија.

Рунда3:ТехнологијаVSстандарди

Друштвенастварностувремеписањаовоградаумногоме
јеизмењенауодносунавремепресамонеколикодецени
ја.Данас је уНародној библиотециСрбије, поред инфра
структурекојаомогућавадневнупосетуоко1.000читалаца,
омогућениприступовојустановизаоко20.000виртуелних
корисника,апосетиоцимасунарасполагањуиелектронска
читаоница,мултимедијалначитаоницаикоришћењеаудио
визуелнеграђеидигиталнихзбиркиовебиблиотеке.Зано
винараистраживача,самоуовомсегменту,могућностису
повећанеза300%,анетребазаборавитидапоСрбијирасте
бројинституцијакојесвојезбиркепретварајуудигитални
обликиомогућавајуонлајнприступњима.

Неке од техничко технолошких промена у друштвеној
стварности помериле су и границе бонтона, односно про
писаног уобичајеног друштвеног понашања и односа. Та
коданаснијенеобичноуручити(ипримити)отказмејлом
илителефоном(случајводећеженеYahooа),присуствова
тижурцииакостефизичкиспреченидабудетеналокацији
накојојседатидогађајодвија,пронаћипосаопрекоонлајн
сајмазапошљавања,изабратипословногпартнерапрекоон
лајн конференција или Б2Б сусрета који се организују на
мрежи,чакиучествоватиуонлајнаукцијамаексклузивних
предметапопутслика(од2011.годинеовојеомогућеноиу
Србији)илипакпостатичланвиртуелногхорапопутонога
ЕрикаВитакера7.Многеодактивностикојесунекадаподра
зумевалефизичкоприсуство,садасемогуобавитипосред
ствомвиртуелногсвета–куповинаавионскихкарата,пла
ћањерачуна,слањепозивницаичеститки(чакизаизузетно
формалнедогађајепопутвенчања,рођењаилирођендана)...
УСрбијису,поузорунаонеусвету,почелидасеотварају
виртуелнимузеји(међупрвимајебиовиртуелнимузејЗо
ранаЂинђића2011.године),аумарту2010.године,уокви
ру16.МеђународногСалонакњигауНовомСаду,одржан

7 ЕрикВитакерје2000.годинепоставионаYouTubeлинкзапреузимање
његовепесмеLuxAurumque, каои снимак себедокдиригује.Велики
бројпевачаизЕвропеиАмерикеоставиојеснимаксебекакоизводиову
композицију,ачаксуорганизованеаудицијезасолосопран.Неколико
годинакасније,свиснимцисуизмонтиранииспојени,тепостављени
намрежу.Удругомпокушајуснимањановекомпозиције,преко2.000
певачајеВитакерупослалосвојснимак.
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је ЕвропскиФејсбук песнички фестивал. Пријављени пе
сницикојинисумоглиличнодадођу,учествовалисупреко
Фејсбука,постављањемсвојимпесаманапрофилуEfpfBkc.

СоринАдамговориојејош2005.годинео„објавиуздиза
њаТехнолошкерепублике, гдећедруштвениодносибити
мањехијерархијскиустројени,транспарентнији,персонал
нији,докћезаједницебитијачеиефективније8”.Чиниседа
смовећсведоцињеговихпредвиђања,јерзапоследњих50
година,од1950.године,светскапопулацијапорасла је2.6
пута,абројкорисникаинформационокомуникационихтех
нологија400.000путаисвакакоћенаставитидасеповећава
убудућности.

Кадаговоримооелектронскомокружењуипроменамакоје
сеуериглобалногновинарствадогађају,немогућејезаоби
ћииелектронскекњигекојеумногомедоприносеграђењу
свестиграђанаоновимтехнологијамаиприхватањуистих.
Погодност је великаи заиздавачеи зачитаоце–првису
нашлиначиндадистрибуирајустараиреткаиздања,многи
ауторисамииздајукњигеонлајн,апрофитисумноговећи
негокодштампанихкњига.Ценеварирају,патакоАмазон
рецимо нуди сто најчитанијих екњига за 99 центи, а це
навећинеосталих јеизмеђупетиседамнаестдолара.Су
штина јешто и ечитачи сада имају много приступачније
цене(јернијеценапроизвода јединапресудна,већицена
инфраструктурекојајенеопходнадабисепроизводконзу
мирао).Коликоовај видиздаваштвадобијанапопуларно
сти,видљиво јеиизфинансијскихпоказатељаразвијених
земаљапремакојимајепродајаелектронскихкњигаиопре
мепотребнезањеночитање,скочилаупоследњихнеколико
годинавишестотинапута.У2010.годиниАмазонјепрви
путзабележиовећибројпродатихелектронскихкњиганего
онихутврдомповезу.Погодностизачитаоцеекњигаогле
дајусеиучињеницидајетекстпретражив,дасеможепо
везиватихиперлинковима,дајемноголакшескладиштити
великеколичинетекста,односнокњига,дајетекстприлаго
дљивразличитимпотребамачиталаца(нпр.величинаслова,
фонт,пребацивањеуаудиокњигеитд).Освимовимпредно
стиманеопходноједаразмишљајукреаторионлајниздања
новинаидругихмедијакадаприлагођавајусвојестраницеи
својесадржајеинтернеткорисницима.

Ричард Крејг каже да иако је професионални новинарски
циљодувекбиоиостаоисти–објавитивестштојемогуће

8 Matei (2005) From Counterculture to Cyberculture: Virtual Community
Discourse and theDilemmaofModernity,Journal ofComputerMediated
Communication,Volume10,Issue3.
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бржеитачније–„технологијајеизкоренапромениластан
дарде по којима процењујемо неколико аспеката вести9”.
Премањему,кључнепроменекојесуседогодилеуеригло
балног новинарства, изазване напретком технологије, су
област правовременог објављивања информације, поима
њеблизинеипоимањепојмаистакнутости.Данас,подсећа
Крејг,публикаочекујетренутнопреношењеинформација,а
ненеколикосатиилиданакасније.Но,тојеибилозаочеки
ватиусветуукојемјеТвитерпроглашензамедијскисервис
године.Појамлокалногзначајајеумногомепроширен,тесе
садасвевестиуоквирудржавеилирегионасматрајудасу
одлокалногзначаја,азбогповећанеемисијевестиусвим
медијима,већијебројионихкојисесматрајуславнима.

ЕндрјуКин (AndrewKeen)сматрадасуглобалностновог
медија и његова наводна демократичност угрозили јавни
цивилнидискурс,теда„охрабрујуплагирањеикрађуин
телектуалнесвојинеигушекреативност.Кадасерекламеи
ПРматеријалпредстављајукаовести,губисеграницаизме
ђустварногификтивног.Уместовишекомуникација,сазна
њаикултуре,Web2.0намдоносивишесумњивогсадржаја
изанонимнихизвора,отимајућинашевремеииграјућина
нашулаковерност10”.Говорећио„култуаматера”,Киннаво
ди:„Замагљивањеграницеизмеђупубликеиаутора,изме
ђуфакатаификције,измеђуинвенцијеиреалностидоводи
дојошвећегзамагљењаобјективности.Култаматераједо
веодотогада јеизузетнотешконаправитиразликуизме
ђу читаоца и писца, уметника и спин доктора, уметности
иоглашавања,аматераиексперта11”.Премањему,резултат
јесрозавањеквалитетаинформацијакојепримамо.Крајња
последицакојувидиКинједасвемањеоглашивачаодлазиу
штампанемедије,јеримјеисплативиједасвојновацуложе
онлајн,каоидасутиражиштампанихиздањановинасве
мањи,доксебројаплоудованихипрегледанихснимакана
YouTubeуповећаваизданаудан.

Web2.0семожепосматратиикаоновипословнимодели
каоновагенерацијауслугаипрограмакојисуоријентисани
навеб,илипаккаонизпринципа,мадајеусамомпочеткуу
литературинајчешћедефинисанкао–револуција.Оникоји
супосматралиовокаодруштвенифеномен,анетехнички
називали суWeb 2.0 и „Мехур 2.0” („Bubble 2.0”) импли
цирајућида суинвестиционифондовиизнова спремнида

9 Krejg,R.(2010)Onlajnnovinarstvo,Beograd:Clio,str.22.
10Keen,A.(2008)TheCultoftheAmateur:Howtoday’sInternetiskilingour
culture,USA:Doubleday,стр.17.

11Исто,стр.27.
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улажууовугрануитимедоказујудајеWeb2.0великиби
знискојиизноваможебитипренадуванценамакојевртогла
во(инеоправдано)расту.

ДрПаулМилер(PaulMiller)12каоосновнепринципеWeb2.0
наводиослобађањеподатака,изградњувиртуелнихаплика
ција,партиципативност,радукористкорисника,модулар
ност, дељење идеја, садржаја и кодова, комуникацију (од
носноолакшавањекомуникације),поверење,памет(односи
сена„интелигенцију”апликација),ремиксовањеиконцепт
Дугогрепа(TheLongTail)премакојемсенарепудистрибу
цијевероватноналазивећидеопопулацијенегокодуобича
јене(Гаусове)дистрибуције.TheLongTailјеустварикон
цептмалопродајекојијеусмереннавишекорисника.Дакле
великибројјединственихартикала(непримеракаистогар
тикла)сепродајеурелативномалимколичинама(односно
маломбројукорисника)инајчешћесекористикаодопуна
малопродајипутемкласичнемреже.

Иакосуинтелигентнемашине,којенаводномогуданамау
томатскикажукојумузикуилифилмовеволимо,одпомоћи,
вештачкаинтелигенцијаје(јошувек)слабазаменазаукус,
аалгоритминемогудаоднесупревагунадпамећуиобразо
вањем.„Ниједансофтвернеможедазамениповерењекоје
дајемоНајџелуЕндрјузу из„ФајненшелТајмса”ињеговим
критикамафилмоваилиА.О.Скотуиз„ЊуЈоркТајмса”,
или Ентони Лејну из „Њу Јоркера”, или Роберту Еберту
из „ЧикагоСанТајмса”– којибрижљивопишусвоје кри
тике,саинформацијама,деценијамаедукације,тренингаи
искуствауписањуфилмскихкритика13”.

Рунда4:Кликимператив

Конвергенцијумедијакаоједанодосновнихпринципаме
таморфозе медија (поред коеволуције и сложености) је
неопходноразмотритиуовомраду, јер је управо једанод
факторакојиутичунапојавуонлајнновинаињиховразвој.
Посматраночистотехнички,овајпроцесподстакнутјекон
вергенцијомкомпјутераиосталихкомуникационихуређаја,
алиитехнологијомбазаподатака,сакупљањавестиимул
тимедијскепродукције...Надругомполуналазисепотреба
корисниказаинтеракцијомипревазилажењемграницепро
извођач – конзументмедијског садржаја,штоби семогло
назватиконвергенцијомпроизвођачамедијскихсадржаја.У

12Miller,P.Web2.0:Building theNewLibrary,http://www.ariadne.ac.uk/is
sue45/miller/#author1

13Keen,A.(2008)TheCultoftheAmateur:Howtoday’sInternetiskilingour
culture,USA:Doubleday.
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Вујаклијиномречникуречконвергенцијадефинисанајекао
узајамно приближавање, стицање, стремљење или тежња
истомциљу,слагање,мадаседанаскористиунеколикови
дова,такодаможеописиватиипонашањекомпанијаимар
кетиншкепотезе,аизворнопотичеизматематикеифизике.
Чак и у области медија могуће је говорити о различитим
врстамаконвергенције–конвергенцијасадржаја,власнич
каконвергенцијаТВстаницаиновина,конвергенцијаорга
низацијередакције,конвергенцијаодносарепортер–извор
информација, конвергенција прикупљања података (нови
нарикојирадезавишемедијаистиприлог),конвергенција
презентације(storytelling)...

МаркДеузе14подсећадасеконвергенцијаможеодиграва
тинамногонивоа, теда семожеодноситина конверген
цију јавне и приватне сфере, „високе” и „ниске” културе,
индустријекултуреизабаве,модернистичкогипостмодер
нистичког размишљања... Одговарајући на питање зашто
смосвевишесведоциконвергенцијеуновинарству,Стивен
Квин(StephenQuinn)иВинсентФилак(VincentFillak),ка
жу да су најутицајнијифактори на ову појавуфрагмента
цијапублике,доступнострелативнојефтинетехнологије,и
променеудруштвенојизаконскојструктурикојеомогућа
вајуповезивањемедија крозвласничкеодносе. „Медијске
компанијенадајуседамогудадосегнудофрагментисане
публикекрозразнемедије,препознајућидасуконзументи
већприхватиликонвергенцијуусмислудакористемноштво
медија15”.

ХенриЏенкинс (HenryJenkins)16 говориочакпетконвер
генцијскихпроцесакојисеодвијајуусавременомдруштву:

1.Технолошкаконвергенција–оноштојеНегропонтенази
ваотрансформацијоматомаубите,односнодигитализација
свогмедијскогсадржаја(текста,сликеизвукова).

2. Економска конвергенција – подразумева хоризонталну
интеграцију у индустрији забаве. Тиме Варнер компанија
садапоседујекомпанијеуобластифилма,телевизије,књи
га,игрица,веба,музике,некретнинауразнимземљама,али
и „трансмедијску експлоатацију” брендова попут Харија
Потера,Покемона,Ратовазвезда…

14Deuze,M.(2003)TheWebanditsJournalisms:ConsideringtheConsequ
ences ofDifferent Types ofNewsmediaOnline, London:NewMedia and
Society.

15Quinn,S.andFilak,V.(2005)Convergentjournalism:anintroduction,Uni
tedKingdom:Elsevier,р.8.

16Jenkins,H.Convergence?IDiverge,http://www.technologyreview.com/bu
siness/12434/
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3. Друштвена или органска конвергенција – односи се на
корисниковоистовременовршењеразличитихрадњиуин
формативномдруштву–слушањемузике,гледањетелеви
зијскогпрограма,писањеЕmaila…

4.Културолошкаконвергенција–уоквируњесеналазии
медијска конвергенција и подразумева нове форме креа
тивности у области различитих медијских технологија и
индустрија.

5. Глобална конвергенција – представља културну хи
бридност која за резултат има међународну циркулацију
медијскогсадржаја.

Терминтехнолошкеконвергенцијемогаобидапослужииза
објашњавањеприближавањакојесеодиграломеђуразличи
тимтехнолошкимизумимаусавременодоба–конвергенци
јателевизије,телефонаирачунарачијисмосведоциданас.
Ниједнаодоветритехнологијевишенекористисамоприн
ципесвојственењениморигиналнимкарактеристикама,већ
позајмљујенекеодпринципаиосталихтехнологијаразви
јајућинатајначинсвојпутопстанканамодерномтржишту.

Фидлер сматра да је конвергенција од суштинског значаја
запроцесмедијаморфозе,јер„облицимедијакојиданаспо
стоје заправо су резултат безбројнихконвергенцијамалих
размеракојесусечестодешавалетокомвремена17”, теда
константнаконвергенцијанеморанужнодовестидосмање
њабројамедија.Павликковергенцијудефинишекао„инте
грацијумедијскихформиудигиталномокружењу, вођену
технолошкимиекономскимснагама,којавршидубокеути
цајенаовеодносе,инасуптиланистрожиначин18”,нагла
шавајућидајефундаменталнапроменакојудоносиконвер
генцијапроменаодносаизвештачаипублике.

Конвергенцијауредакцијамаједанјеодосновамодернере
дакцијеукојојсештедересурсииукојојсеспроводидосле
дан уређивачки фокус. Једна од последица конвергенције
унутармедијаподразумевастварањетакозванихинтегриса
нихредакција(мултимедијалнихредакцијаилидигиталних
мета),чијисупрвипримеринапросторубившеЈугослави
јенастали2009.и2010.годинеуБеоградуиСловенији,у
медијскојкућиRingierAxelSpringer имедијскојкућиDello.
Циљовихредакција(мултимедијалнередакције,конверги
ранередакције,удруженередакције...) јенаравноувекпо
бољшање квалитета садржаја који се објављује и уједно

17Fidler,R.(2004)Mediamorphosis,Beograd:Clio,str.46..
18Pavlik,J.(2004)Aseachangeinjournalism:Convergence,Journalists,their
AudiencesandSources,Convergence,стр.21.
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смањењетрошковапроизводњетогсадржаја,односнобоља
организација радаи расподела средстава уциљуоствари
вањавећегпрофита.Како сенастајањеоваквихредакција
у свету углавномпоклапа са временомпочетка економске
кризе,прецизнијејерећидасерадиопокушајузадржавања
некадашњихзарада,пренегооповећањупрофита,јеристи
већинамедијскихкућанијеуспеладаоствари.

Онлајн издање представља основумулитмедијалне редак
ције.Садржајикојионлајнрегиструјунајвишекликовасу
оникојисеморајунаћимеђуводећимтекстовимауштампа
нимиздањима,алисутоуједноитемекојећеседаљеекс
плоатисанионлајннадваначина.Њимаћеседаљебавити
новинари,исцрпљујућитему,алићеовисадржаји,означе
никаонајпосећенији,поправилугенерисатиновиповећан
саобраћајонлајн.Физичкицентралнидеоинтегрисанихре
дакција углавном чине велики екрани (састављени одма
њихекрана)накојимасеприказујуграфиконигенерисаног
онлајнсаобраћајаиуредничкидескзакојимсе(нереткои
неколикопутадневно)одржавајуколегијуми.Окоуреднич
когстоласустепенастораспрострањениновинарскистоло
ви,окупљениокорубрикакојимасењиховиновинарибаве.
Овакавначинрадајеомогућенувођењемсистемауправља
њадигиталнимсадржајем(DAM–digitalassetmanagement).
ДАМподразумевауправљањедигиталнимсадржајемутре
нуткукадасеонкреира,каоињеговоскладиштење,органи
зацију,контролуилиревизијусадржајакојисечестомења.
Ономогућававеомалакопремештањесадржајакрозцеола
нацпроизводњеиархиве,штоумногомеолакшавапостпро
дукцијукаоипроцесдистрибуцијезаразличитеплатформе.
Анализасадржајасенаовајначинумногомеолакшава,ло
цирањеиидентификовањедигиталногсадржајајеубрзано,
атрансформацијасеаутоматизује (нпр.некиодаудиоили
видеофајлова,подешавањевеличинеисл).

У интегрисаним редакцијама, поред тога што се смањују
трошкови,долазидојачањаробнемарке,алисеинавеома
ефективанначинкористемогућностиразвијањавишепро
извода,штосечесточиникаонајвећиизазовумедијским
кућамакојепоседујувишеплатформи.

Конвергенцијавласништва,односноњеговаконцентрација
јенеминовносткојаћеунареднимгодинамаморатидаусле
динатржиштусрпскихмедијаитоизвишеразлога.Најпре,
овојетржиштеизузетновисокозасићеноивеликибројме
дијакојипостојинесразмеранјебројупопулације,анарочи
тобројуобразованеифункционалнописменепопулације.
Иакосрпскотржиштеиматрадицијувеликогбројамедија,
заочекиватиједаовајбројмедијаубудућностинећерасти
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значајнијеидаћенаконсуштинскедемократизацијеземље
ипостизањатрајнијегполитичкогконсензусатајбројпоче
тидасесмањује.Концентрацијакапиталаподразумеваћеи
усклађивањесасветскимтрендовимаспајањаипреузима
ња,односностварањемедијскихгрупакојећеобједињава
тивишеплатформи,алииаквизицијумедијскихфирмиод
странефинансијскихјачихиграча–билодасуонифондови
специјализованизаулагањеумедијскуиндустријуилијед
ноставноприватнекомпанијекојеимајуинтересадаулажу
уовајсектор.

Рунда5:Линеарноилине

Управљањемултимедијалнимсадржајимазахтевамногови
ше ангажовањанегошто се чининапрвипоглед.Како је
тоРоналдЈарос(RonaldYaros)објаснио:„Ниједовољнода
самопоставитенекитекстиондаједноставноутајмиксдо
датенекивидео.Дабистезадржалипажњучиталаца,иобо
гатили разумевање публике, од суштинске је важности да
сваки састојакубогатоммултимедијалномсадржају стоји
баштамогдеиманајвишесмисла19”.Јароснаглашавакако
јеизузетнобитноосвеститидатекстивидеонемогудасе
користенаначиннакојисусекористилиуштампиилина
телевизији.Некеоднајчешћихгрешакајесусхватањемреже
каобезграничногпросторакоји„трпи”савматеријалкојисе
нањегапостави,тепребукирањетекстовапредугачкимгра
фиконима,видеоматеријалима,мапама, закојеонлајнчи
талац,којијенавикаодаскениратекст,нијезаинтересован.
РешењекојенудиЈаросназивасеграничење,односно„по
стављањевидеа,временскетабеле,коментарачитаоцаили
одговарајућеглинка,наместуутекстугдејерелевантно–
алитакођеипреклапањеодређеногделавидеаитекста,јер
многичитаоцичитајусамотекстилигледајусамовидео20”.
Премањему,граничењејеумултимедијалностиистоштои
кохерентностзатекстиономорадонетинеколикоаспеката
материјала,одкојихпосетилацможеизабратисамонеке,а
идаљезадржатиконтекст.„Поредтогаштосуинформаци
јеонлајнунелинеарноммоду,кориснициидаљементално
прикупљају информације део по део, линеарним редосле
дом.Комплексност новог изазова који се налази пред но
винарима јеу томешточитаоцинапредујулинеарнокроз
нелинеарну средину виртуелно неограничених избора21”.
Иако програми попут „Друпала” и „Шејр Поинта” могу

19Yaros,R.A. (2009)MasteringMultimedia,AJR,August/September2009,
http://www.ajr.org/Article.asp?id=4818

20Исто.
21Исто.
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битидостаефикасниусакупљањуинформација,недостаје
имакценатнаграничењукојимогудаобезбедељудикоји
раденаматеријалу.Уместопетоминутногвидеоматеријала
инеколико страница текста,много је  бољеу текст умет
нутидвеспецифичнефотографијеивидеоснимакоддесет
секундиукомбинацијисакоментаромпосетиоцапоставље
нимнаправоместоикраткоманимацијомилиграфичким
приказом.Одизузетногјезначајаобезбедитикохерентност
свихделовамултимедијалногсадржаја,алиипобринутисе
зањиховоминималнопреклапањекакобисебољепости
глацеловитост.Когнитивни„кикаут”,какоганазиваЈарос,
јављасекадаискачуизненаднеанкете,аудиофајловикоји
сеаутоматскипуштају,обавезнерегистрацијеиосталииз
ненадниефектикојиаутоматскинатерајупосетиоцедана
пустесајт.

Имајућисвегоренаведеноувиду,јасноједајеудобасве
селективнијепубликекојајетехнолошкисвеобразованија,
неопходноуложитинапореда се савладауправљањемул
тимедијалним садржајем. Мултимедијалност је у одређе
нимделовимаблископовезанасаинтерактивношћу.Такосу
некисајтовиизнашливеомакреативненачинедапривуку
публику:одмогућностизапосетиоцедауоквирутекстако
јисебавипоскупљењемкредитаизрачунајунакалкулато
руколикосуњиховикредитипоскупелииликоликоћеда
поскупеунареднихпетгодина,прекорачунањаколики је
њиховфакторризикаодсрчаногударауоквирурубрикео
здрављу, до тога да убацивањем сопствене фотографије у
программогудобитиизгледсвогзамишљеногликаизстри
па.Какопроф.дрВладимирШтамбукзакључује,мултиме
дијалностсеодносинапрезентацијуподатаканаодређени
начин, али корисникмора да има основна знања за кори
шћењепрограмаиапликацијакојемусенуде,штоћепод
разумеватисвевишедаћемедијскекомпанијеубудућности
моратијошвишедаулажууобразовањекорисника.Друга
могућност је развијање апликације изузетно једноставних
закоришћење,заштасумождаједаноднајбољихпримера
производикојејеразвијаоЕпл.

Нераскидиво везан за претходна два термина,мултикому
никативностсеодносинабројизвораинформацијаиуједно
смањењевременазаприступтимподацима,штоимавелику
улогукакозакорисника,такоисадругестране„стола”–за
новинара у процесу стварања текста. Захваљујући интер
нету(апретогаумрежавањусветателефонскимлинијама)
несамодановинарможедоћидомногоширегбројасаго
ворника,тема,информација,базаподатака,већможелакше
приступитисвемунаведеном,безобзиранавременскуили
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просторнуудаљеност.Такође,интернетомогућавастварање
такозванихмултиинтервјуа–доксеједанинтервјуобавља
скајпом, другимејлом, трећи четом, четвртиСМСом – и
свакиодњихможеслужитизапроверучињеницаизнесе
нихуономпретходном,односнопаралелноминтервјуу.Чи
њеницесемогупровераватионлајн,јерумножавањеизвора
којисуновинарупосталидоступнизахваљујућикомпјуте
ризацији,умножилојењеговеизвореимогућностизапро
веретихизвора.Потребноје„само”добропознаватиметоде
итехникепровереинформацијаиукрштањаразличитихиз
вораинформацијакакобисеформираоуравнотежентекст
санајпотпунијиминформацијама.

Једнаоднајважнијихкарактеристиканајновијереволуције
крозкојупролазинашедруштво јестесвевећи јазизмеђу
технолошкиразвијенихинеразвијенихзаједницаисмање
њетогајазабитребалодабудеједанодглобалнихприори
тета у будућности.Дехан (DeHann) је, описујући свет на
примеру села од 100људи, рекао да бинамистраживање
таквезаједницеоткрилоследеће:80њихбиживелоуобјек
тимакојисуисподстандардних,66небиималочистуводу
запиће,66људиникаданебиразговаралотелефоном,50
њихбипатилоодпоследицалошеисхране,шесторо(свих
шестороизСАД)бипоседовалополовинуукупногбогат
ства, једанбиимаовисокошколскообразовањеи једанби
поседоваокомпјутер.Имајућиувидуовакавпресекглобал
немедијскепублике,новинариморајутакођеуложитиснаге
какобиседигиталнијазсмањиоикакобисењиховапубли
каојачала,омасовилајошвишеиобразовала.Јер,наконшто
јеЦЕРНобориобрзинскирекордупреносуподатака(98ГБ/
сек),потребнојерадитиинаразвојуонлајнокружењакоје
неподразумевасамотехничкиаспект.
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POSTJOURNALISMINTHEFOURTH
TECHNOLOGICALREVOLUTION

Abstract

This paper is considering essential changes which the new media
brought to contemporary journalism, also called post journalism
by certain authors. These changes aremost visible in the following
relations: informationsourcejournalistjournalismreader/consumer.
They are evident in all parts of the communication process and are
related to the quality and independence of journalism, aswell as its
interpretability, analyticity and diversity. Despite expectations, the
multiscreen society did not bring significant quality changes, the
Serbianmediaandjournalistsdidnotfindthemselvesinit(withrare
tabloid profile exceptions), while trivial content has additionally
increased the “polluted” online domain already saturated with
multitudes of information.An apparent authorship crisis, inability to
findatenablebusinessmodel,continuationofimpowerishment,acrisis
ofcreativeindustryandadominationofswallowingthecontentinstead
ofcreatingit,hasadditionallycomplicatedtheprofessional,ethicaland
sociologicalhabitat.Authorsaretryingtoestablisharelationbetween
the causes and the consequences of all these phenomena, offering
solutionsandemphasizingthat increasingatomization,fragmentation
and segmentation of the audience, narrowing of their interests and
expansionofanantisocialmoodcouldhavefarreachingconsequences.
Notasmuch for themassmediaas for the society itself and for the
journalismthatformsitsintegralpartasoneofthepillarsofthecivil

democraticsociety–bothgloballyandlocally.

Keywords:convergence,DAM,internet,mediaplatforms,newmedia
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НОВИНАРСТВА
УПОТРАЗИЗА

ОДРЖИВИММОДЕЛОМ
Сажетак: Медији и новинари данас егзистирају у околностима
којемењајуцелокупанначинњиховоградаипословања,медијску
иновинарскукултуруиутичунатодасеовајтренутакпосма
тракаоепохапроменефундаменталнихфункцијановинарстваи
медија.Заразумевањеоколности јенеопходноувиђањеглобалне
важностиулогемедијаиизворнихпринципановинарства,алии
актуелнихпроменаупракси,акакобисмосхватилипоследицетих
процеса.Крајњициљјеианализаисправностипојединихпроцена,
зараданализебудућностиновинарскепрофесије–есенцијесвета
медија,безобзиранакојиганачинпосматрамо.Нужнимсечи
ниглобалнеизазовекоједоносе (већсудонеле)новетехнологије
иновимедијипосматратисвеобухватно,крозвишеаспеката,а
једанодначинаможебитииовајпонуђенуовомраду–крозди
мензије:1.Мењањејавнефункцијеиутицајановинараиновинар
ства (информисања уопште), 2.Мењањамедијске свакодневице
иорганизацијеновинарскогпосла.Њиховасинтезамождаможе
значитиидобијањевалиднихпроценасмераукојимаћесесено
винарстводаљеразвијати.Она,пак, водиифокусукадимензи
јиуправљачкоуређивачкефункцијеумедијима,којајеувек(иако
сечестозапоставља)кључнапопитањуњиховепословнеисваке
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другеегзистенције,самимтиминачинанакојисеобављанови
нарскипосао.Тозначииједноодкључнихпитањаданас–питање
одрживогмоделановинарскомедијскеегзистенције(упословном,
алииуквалитативноизвештачкомсмислу)у21.веку.

Кључне речи: медији и новинарство, нове технологије и нови
медији,медијскименаџмент,новинарскаулогаиизазови

Уместоувода

Утицајновихтехнологијанасветмедијаиновинарствасва
какосеможеназватиједнимоднајвећихизазоваскојимасу
сеонисусрелиусвојојисторији.Резултатсубројненовине,
алиипроблемиупраксиисходноњимаразличитетеоријске
оценеипредвиђања.Озбиљносттихизазоваосликаваине
коликонајприсутнијих„дијагноза”насталихкаоодговорна
прегледстањаумедијимаиновинарству–одсвакодневних
констатацијао„кризимедија”изазванихегзистенцијалном
неизвесношћутзв. традиционалнихмедија,прекопроцена
да се читав свет медија и новинара налази на „епохалној
раскрсници”,пасведобројнихпојединачнихпромишљања
добрихилошихстрананеминовнихпромена.

Неупитноједасемедијииновинариданасналазеуокол
ностимакоје значајномењајуцелокупанначинрадаипо
словања, алии самумедијскуиновинарску културу. Због
тогачудичињеницадачестонемадовољносвестиипред
узимљивостикад јеречоодносупрематимизазовима,те
да проблеме само увећава несагласје међу кључним акте
римаусветумедијаиновинарства–новинаримаионима
којисетекобучавајузатајпосао,научнимистраживачимаи
едукаторимаонихкојижеледасебавемедијскимпосломи
руководиоцимаи власницимамедија.БарбиЗелизер тако
ђесматрада„научнирадницинеобраћајудовољнопажње,
нитиимајуутицајанатоштаседогађанапутуизмеђуоног
какомизамишљамоновинарствоикакоонозаистафункци
онише”1.Констатује,стога,дановинарстводругачиједожи
вљавајусаминовинари,оникојисетекшколујузатајпо
саоионикојиихзатообучавају–онисуусталномсукобу
мислећидаонајдругинезнаштајесуштинскиважно.Она
затоподвлачиважностпитањакакосеодносимопрематра
дицијиновинарстваиштаутиченапроменуодносапрема
њој?Одговор би, чини се, истовременоморао водити не
миновномсуочавањусонимштоактуелниизазовидоносе,
подразумевајућиотпорпреманегативнимутицајима,алии
прихватањепозитивногпотенцијалакојиносетепромене;

1 Zelizer,B.in:Zelizer,B.(ed.)(2009)TheChangingFacesofJournalism:
Tabloidization,TechnologyandTruthiness,NewYork:Routledge,p.25.



125

СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ

уз нужан повратак изворном етосу новинарства који нас
обавезује да у средиште медијског функционисања, у це
лини,вратимооданостдавнопрокламованимновинарским
идеалима.

Заразумевањеактуелнихоколности,управојестоганеоп
ходно једнако увиђање глобалне важности улоге медија и
изворнихпринципановинарства,алииактуелнихпромена
упракси,акакобисмосхватилиипоследицеовихпроцеса
почитаводруштво.Самотакоможемоприступитии ана
лизитренуткаучијемфокусујесвеучесталијепитање–да
ли јеновотехнолошкареволуцијаорочилапостојањепоје
динихмедијаиобликановинарстваи(акојесте)којајеједи
ницамерењиховогопстанка?Стогајепотребнопокушати
ситуацију сагледати нашто је могуће комплетнији начин,
анаштоједноставнијипрезентоватипрактичнепоследице
утицајатзв.новотехнолошкереволуције.Крајњициљјесте
иувиђањеисправностипојединихпостојећихзакључака,а
какобисенатајначиномеђилииправциразмишљањакад
јеречобудућностиновинарскепрофесије,којајестеесен
цијасветамедија,везобзиранакојисеначинонпосматрао.
Наравно, без илузије да је могуће дати сасвим поуздана
предвиђања,алисажељомдасепонудикористандопринос
свакојсувислојдискусијинаовутему.

Уколикотопокушамо,чинисенужнимситуацијупосматра
тисадваосновнааспектаинатајначинанализиратигло
балне изазове и промене које новинарству доносе (већ су
донели) нове технологије и новимедији.Наравно, они се
несмејупосматратиизоловано,алије,уследњиховесложе
ности,ипакнеопходнодасештодетаљнијезахвате.Један
одначинаби,чинисе,могаобитипосматрањекроздимен
зије: 1.Мењања јавнефункције и утицаја новинара и но
винарства(информисањауопште),2.Мењањамедијскесва
кодневицеиорганизацијеновинарскогпосла.Првабитако
значилаонуекстернурефлексијуновинарства,односното
како оно утиче на промене у другим сферамаживљењаи
обратно,какосетепроменеодражавајунајавнуулогуно
винарства.Друга,пак,интернурефлексијупромена,одно
сноизменеупогледуначинарадановинара,захтевакојисе
предњихстављајуитогакакоихониреализују.Синтетизо
вањемтадвакорпусаможесемождадоћидовалиднихоце
наипредвиђањасмераукојимаћесесеновинарстводаље
развијати.

Тасинтеза,утисакје,водифокусукадимензијиуправљачко
уређивачкефункцијеумедијима,којајестеибиће(иакосе
точестозаборавља)кључнапопитањуњиховеоријентације,
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начинарада,пословнеисвакедругеегзистенције,асамим
тиминачинанакојисеобављановинарскипосао.

Отрадиционалнојулозииактуелнимизазовима

АртурМилерјејош1961.године,говорећионовинама,за
писао да добра новина, у смислу публикованог садржаја,
значигласјавностикојисеобраћасамомсеби.Моћновина
ранеупитнопочиванатрадицијиипринципиманезависно
сти,објективностииистинитости,накојимајетапрофесија
изворно настајала. Квалитетни новинари, како оправдано
подсећаБери,истражујуиинтерпретирајусветоконас,па
јењиховаважностутомештоимајуфункцијуалармауслу
чајупокушајадасеправдаизврда–медијииновинариод
глобалногутицајакреирајуагендеидискурсукојемсету
мачетемеиповлачеконкретнипотезииуједносумостка
важниминформацијамаипојединцимакојибииначебили
недоступни широј публици2. Истичући ту моћ у грађењу
контекстаукојеммислимоирадимо,многипопутЏејмса
Карана3,постављајупитање–акозаистаутичунајавнедис
курсе,какостичуикористетумоћ?

Најпре је, стога, потребно сагледати глобалну (измењену)
позицијуновинарстваимедијаданасипокушајеадаптаци
је,аондаиперспективезадаљиразвој.Такоможемопри
ступити разматрању појединачних проблема кроз које се
могу посматрати промене које се увелико догађају. Кроте
(D.Croteau)истичедаанализапроменакојесеодвијајууну
тар медијске индустрије указује на неопходност њиховог
адекватногразумевања, јерсетакоможеразуметиицело
купнодруштвоукојемживимо4.Наиме,стањеуновинар
ствусвакакоосликаваицелокупнедемократскепотенцијале
друштва,па се стогаоцењуједањеговразвој „суштински
зависи од развоја саме демократије”5. Свака комуникаци
ја, како примера ради констатују Гоцини илиКрејг, одно
сно начин на који се реализује, заправо јесте рефлексија
околностиукојимајенасталаиносипотенцијалзапромену
тихприликакојесепотомодражавајуинадругедруштве
не области, јер је трансфер информација активан процес,

2 Berry,A.(2008)TheFutureoftheNewspaper:AMixedForecast,Webblog,
http://www.usc.edu/org/InsightBusiness/ib/articles/articlescontent/09%20
03%20Aaron%20Berry.html

3 CurranJ.in:DeBurgh,H.andCurran,J.(eds.)(2005)MakingJournalists,
London:Routledge.

4 Croteau,Din:Croteau,D.andHoynes,W.(eds.)(2005)Thebusinessofme
dia:Corporatemediaandthepublicinterest,London:SAGEPublications.

5 Dahlgren,P.in:Zelizer,B.(ed.)(2009)TheChangingFacesofJournalism:
Tabloidization,TechnologyandTruthiness,NewYork:Routledge,p.153.
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с активнимчиниоцима, који се такођемењају саизменом
доступних,друштвенихсредставакомуникације6.Двостру
кооријентисанопитањекојесестогаморапоставитијесте
–какав јеновотехнолошкиутицајнаинформисањеикако
последице тог утицаја потом обликују демократију у тзв.
дигиталномдобу?

ЏонКин,примераради,излажућисвојконцепт„Демокра
тије надзирања”, полази од тезе да актуелни контекст по
словања,алииживљења,чинидасесвакивидактивности
одвијаутрцизамедијскомпажњомукојојнисупресудни
новацимоћ,већсвестотомедаједанашњисветделоме
дијскипосредованекомуникације,спорукамаувекодређе
нимрецепцијомпрималаца–упоређењусасветом„Репре
зентативне демократије” кад је комуникација била блиско
повезанасаполитикомиекономијомикадсеспекулисало
оизворимамоћиипоследицама,данасдолазимодотогада
нико није имун на утицајмедија7.Кин констатује да су у
новомедијскомсвету,тајновивиддемократијеиновиди
гиталнимедијизаправоусвојеврснојсинергији, јер јена
станакједнетакведемократиједиректноподстакнутновим
медијима.Оцене су, такође, да се, заразликуодконцепта
„Директнедемократије”,којисузаговаралитрадиционални
медији,уоколностимадигиталнедоминацијекреираформа
својеврсне„Екстремнедемократије”,каополитичкефило
зофије информатичке ере која ће заиста свима омогућити
даучествујуудруштвенополитичкипроцесима–тедаза
то„шансамедијаиновинарадаискористеовајтренутаки
адаптирајунапроменеучитавомдруштвузаправолежиу
њиховом капацитету да препознају разлику између та два
моделадемократије”8.

Резултат (погрешних) покушаја адаптације често су и не
квалитетнисадржајиусмереникаодбраниипромоцијипо
јединачних,анезаштитиипромоцијиширихдруштвених
интереса – такво, рђаво обављање новинарског посла је,
премапојединимоценама,управоједанодосновнихузрока
егзистенцијалнихпроблемамедијакоји се,дабиопстали,

6 Оценепреузетеизкњигe:Gocini,Đ.(2001)Istorijanovinarstva,Beograd:
ClioiKrejg,R.(2010)Onlinenovinarstvo,Beograd:Clio.

7 Keane,J.(2009)Monitorydemocracyandmediasaturatedsocieties,Grif
fith Review Ed.24: Participation Society, Griffith University&The author,
http://johnkeane.net/wpcontent/uploads/2011/01/Keane_griffith_review_ed
24_monitory_democracy_media_saturised.pdf

8 Van Engelen, A. (2007) Newspaper Editors’ Changed Roles, Емагазин
„Global Politic“, p. 2; http://www.globalpolitician.com/default.asp?23790
media
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морајувратитиизворнимначелима9.Примарнамисијамеди
јасвакакојестедаобјавеквалитетанпроизвод,ускладуса
тржиштем које настоје да покрију и нужним економским
интересом. Квалитетно новинарство, како многи подсећа
ју,почињетамогдесеидедаљеодагендесвакодневногин
формисањаианализирајуслучајевикојиутичунацелодру
штво.Значајновинарства,ауједноиснага,какооправдано
напомињеДеБерг, увеклежиу томештоновинари треба
дабудунависинизадаткаондакадсенеможемоослони
тинаинституцијекојесучестонепоуздане10.Основанасу
затостараупутствада јенеопходноприхватитидамедији
(иаконужнооријентисаникастицањупрофита)никаднеће
сасвимуспетиусвојимпословнимнамерама, аконетеже
публиковањуквалитетног садржајаи дабинајбољи савет
биодавишеулажуукреирањесадржаја,штоћеимсекроз
изградњудугоурушаваногкредибилитетаујавности,потом
вратитииуекономскомсмислу11.

Сведоци смо револуционарних збивања, а какве ће бити
последицеиновиобрасциновинарскомедијскогфункцио
нисањатешкоможемотврдити.Изтогразлогасматрамда
актуелнитренутактребапосматрати,пресвега,каоеволу
тивнуфазуикориститипотенцијалкојитехнолошкиизазо
видоносеупогледумогућихпозитивнихпроменазанови
нарствоимедије,алиидруштвоуцелини.Џенкинсистиче
предности актуелног тренда медијске конвергенције, оли
ченогусједињавањумоћиновихмедијаиувећањуинтер
акцијеконзументакојиистовременопостајуипроизвођачи
медијскихсадржаја,фокусирајућисеначетириконкретна
аспектаконвергенције: економски, технолошки, социјални
икултурни.Подтехнолошкимподразумевадигитализаци
јумедијскогсадржаја,економскисеодносинаинтеграцију
индустријезабавеумедијскиконгломераткојиконтролише
различите аспекте медијске продукције и резултате у ре
структурирање читаве културне продукције и новомедиј
скихактивности,акултурниновеобликестваралаштвакоји

9 Према: Stayn, E. F. (2008) New Trends and Challenges in the Interna
tional Media industries, Материјал презентован на конвенцији Asso
ciation for Education in Journalism and Mass Communication, Чикаго,
69. август 2008; http://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&so
urce=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aca
demia.edu%2F2761238%2FSocial_media_and_international_adverti
sing_Theoretical_challenges_and_future_directions&ei=fJ4zVO_oH
8rqOO3bgdAB&usg=AFQjCNEyVcBYDTpGCwx1KCs5XpkvwTSmg&s
ig2=BdFADwXULKwuELFd6Wbw&bvm=bv.76943099,d.ZWU

10Према: Де Берг, Х. (2007)Истраживачко новинарство: Контекст и
пракса,Београд:Clio.

11Willis,J.(1988)SurvivingintheNewspaperBusiness:NewspaperManage
mentinTurbulentTimes,ABCClio.
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проистичуизкреацијасамихпотрошача.Истичеидаакту
елнамедијска,новотехнолошкакултурапревазилазитради
ционалнеграницеспецијализацијеиомогућавадабилоко,
набилокомобликумедија,производисадржај,безобзира
на(не)постојањепретходнеобуке(тујеиизвориштеакту
елних расправа о дометима тзв. грађанског журнализма),
што значиидасвакокожелидасенанаучномнивоуба
витимтемамаморабитиутокусановиминформацијамаи
технологијама,атакоисапроменамаутомаспекту.Према
Џенкинсовоммишљењу,запотрошачесуважнијиемоцио
налниодрационалнихподстицаја,аучешћенајважније.Он,
међутим,туспрегутумачипозитивно,сматрајућидаоднос
измеђупотрошачаипроизвођача,посредованмедијскимса
држајима, заправо јестеполуга законтролукорпорацијаи
јачањегласапубликекојанатајначинједнакоможедадо
принесеширењуинформација–усржитаквогсветасутзв.
трансмедијииауторикојикреирајусадржајеуоквируњих,
јерсуониданасиалаткезакорпоративнеинституцијекако
биуспешнонастојаледаповећајуповерењепотрошача12.

Постер,посматрајућипроменеизазванеутицајеминтерне
та и новихмедија, запажа да расправе треба усмерити ка
основнојдилеми–хоћелисеинтернеткориститикаосред
ство за пласирање забавних производа попут својеврсног
забавногпаркаилићесекориститизапродајуразличитих
роба налик својеврсном електронском тржномцентру?То
питање заправо инсинуира важност теме квалитета нови
нарстваимедијскогпроизводауактуелнимоколностимаи
којеморабитиусредиштупроценадаљегразвојаипромена
којеноветехнологиједоносе,акакобисемогаопредвидети
иефекаткојићеиматиподосадашњеобрасцефункциони
сања.Постерконстатуједаначинзаанализутогпитањаза
правоводизаобилажењудиректнеанализетеметехнологи
јеипрвобитномпостављањупитањајавнесфере,односно
покушајудасепроцениукојојмериинтернетдемократија
можепостатисхватљивауњеномодносупремајавнојсфе
ри,каоипитањудалинаинтернетупостојијавнасфера,ко
јенасељаваикако?13

Наш задатак стога је, како упућује Лоример, да схватимо
битне елементе дигиталне ере и потом осмишљавамо за
конеиинституције који ћепомоћида се технологија раз
вијатакодакористодњепојавнуулогуновинарствабуде

12Jenkins,H.(2006)ConvergenceCulture:WhereOldandNewMediaCollide,
NewYork:NewYorkUniversityPress.

13Poster,M.(1995)Cyberdemocracy:InternetandthePublicSphere,Irvine:
University of California, http://www.hnet.uci.edu/mposter/writings/democ.
html
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што универзалнија14. Наиме, новотехнолошка револуција
сенајчешћетумачидвојакосааспектаперспективепода
љуегзистенцијуновинарстваимедија–каомогућерешење
(примераради,каопомоћефикаснијемпутудочиталаца),
алиикаоузрокпроблема(нијебезоснованискепсаувези
састварнимповећањемпубликесапаралелнимпубликова
њемсадржајанадигиталнеплатформе).ЛокменЦујитако
напомиње да „технолошки развој не значи нужно и пози
тивнуприликузановинарствоидаморамоводитирачуна
отомештаданасподразумевамоподновинарством–дали
гадоживљавамокаоинституцијусасвојимправилимакоја
обликујусамупраксуипритомсепитамокакотехнологија
утиченатоилиподтимпојмомподразумевамоскупвред
ностииначелакојимтребатежитиуновинарству?”15Мано
вичјерелативнодавнозапазиодакретањекатзв.метаме
дијскомдруштвурезултираирециклажомсадржајауместо
креирањанових,аваљанапоменутиида,сдругестране,UK
Googleса500запосленихимавишеструковећипрофитод
читавогБибисијa16.Многисе,попутНаталиФентон,баш
зато оправдано питају и да ли нове технологије истински
ревитализујујавнусферуилисуновикомерцијалниалатиза
производњубројнихмедијасумњивогквалитета,папоста
вљајупитањедалисеобразацновинарствамењанаштету
саме природе информисања или нови медији омогућавају
новинаримадањиховрадбудеквалитетнијиидоносивише
користипојавност?17

С једнестране,интернетсечестодоживљавакаопростор
безобалностиупогледудосадашњегпостојањавременских
ипросторнихограничења,пасезатоглорификујењеговаде
мократичностоличенауаутономностиодразличитихврста
екстерних притисака и лимита.Фидлер као највећу вред
ностновихтоковаинформисањаикомуникацијевидиефи
касностимогућностселекцијеиизбораинформација,каои
могућностстицањаувидауефектетихинформацијаијача
њедвосмерногтокакомуникацијеиосећањаблискости,без
обзиранафизичкуудаљеност.То,премањеговоммишљењу,
ојачавакорисникедазадржевезеиконтролусасвимсво
јимактивностимаипоредтедистанце,докпосебнаважност

14Lorimer,R.(1998)Masovnekomunikacije,Beograd:Clio.
15Tsui,L.in:Zelizer,B.(ed.)(2009)TheChangingFacesofJournalism:Ta
bloidization,TechnologyandTruthiness,NewYork:Routledge,p.5356.

16Наведенопрема:Кљајић,В.(2012)Интервју–интерпретацијаијавни
дискурс,материјалпрезентовантокомпредавањауоквирудокторског
курсаТеоријановинарскихжанроваијавнидискурснаФакултетуполи
тичкихнаука,јануар2012.

17Fenton,N.(2010)NewMedia,OldNews,Journalism&Democracyinthe
DigitalAge,London:Sagepublication.
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лежиутомештоноветехнологиједоносенеограниченумо
гућносткреацијеновихплатформиитоковакомуницирања
иинформисања.18Фентонсматрадарезултатмедијскеегзи
стенцијеуновонасталимоколностимаморабитиинаучно
испитивањетогазаштојеновинарстводанасважнијенего
икадараније,атакоипротивречностиизмеђупотенцијала
којидоносеноветехнологијеиограничењакојеносисло
боднотржиштеикорпоративнамоћ.Тозначииусмеравање
актуелнихдебатаобудућностиинформисањакаанализина
чинанакојићедруштвобитиинформисаноиусмераваноу
околностимаукојимаданасфункционише,попутетичких
проблема.

Наиме,сдругестране,чињеницапознатаготовосвима је
стеитадајеинтернетдонеобројнепромене,алидаипак
и даље није сасвим јасно како он мења ствари и шта је
производинтеракцијеновихтехнологија саполитичкими
економским утицајима. Деузе разматра улогу појединца у
оквирима новинарства у светлу новонасталих околности,
објашњавајућиначинфункционисањамедијаданас(попут
капиталистичкогмоделапословањаинастанкатзв.редак
цијскогдруштва)којиутичунатодасесвакоможеназва
ти новинаром и настоји указати на негативне последице
тихпроцеса,попутотпуштањановинара. Закључуједа се
наосновуанализепонашањаможедоћидоналазаоширем
контекстуукојеммедијифункционишу,азбогтогаштосе
данасвећинаиницијатива„филтрира”утицајемуредникаи
власникамедија,идеолошкихоквираисл.Наосновутаквог
(истинаредукционистичкогприступа)онконстатуједа„мо
гућностзапозитивнепроменеивећукреативносткојуда
јуноветехнологијебивачестопраћенаограничењимакоје
носетиутицаји”.19

Данасјетакоитекакоочигледанипарадоксдасепрезен
тујезначајновишеинформацијанегораније,алидасемање
знаосуштинскимпроблемима,јерјеимноготежеозбиљно
обрадитиједнутему,адасетонеодразинегативнонапа
жњупреманекојдругој.Стогаинечуденереткеоценеда
живимоусветукојизависиодквалитетногинформисања,
којегје,ипак,свемање.Својупопуларност,новимедијицр
пе,пресвега,иззабавногкарактерасвојихсадржаја,њихове
интерактивностиидинамичности.То,међутим,можезна
читииповршностинемогућностразумевањасуштинских
проблема.Онлајнчитаоциданасуједноиконтекстуализујуи

18Према: Fidler, R. (1997) Mediamorphosis: Understanding new media,
London:SAGEPublications.

19Deuze,M.in:Zelizer,B.(ed.)(2009)TheChangingFacesofJournalism:
Tabloidization,TechnologyandTruthiness,NewYork:Routledge,p.8298.
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дајудинамикуинформацијама,алиипакгубеосећајзаисто
ричност.Тоутиченаважностинтерпретацијеинформације,
којуимедијииновинариморајуувидети.Наиме,публику
данаснећеизненадитиизворнаинформација, јерсу јевећ
прочиталинегденаинтернету,алиониодновинараочеку
ју да им укажунањену важност, (не)истинитост и значе
ње. Превише информација засигурно води и својеврсном
отуђењуивећојдистанцичиталацаиаутора.Новимедији
ипакнисунепријатељи,већсавезнициновинара,јерсупу
блика,издавачиимедијскирадницизаправоданасдеоисте
(виртуалне) заједнице. Дигиталне платформе могу донети
ипреокретпозитиванпочитавсветновинарстваимедија,
уколико,какоподвлачиТјел,заједноеволуирајудостепена
накојемћеразвејатисумњеусвојкредибилитетипоузда
ност–што значиипревазилажењеприсутног јазаизмеђу
аутораичитаоца,собзиромнаосновнуинепобитнучиње
ницудајеузмоћинтернета,потенцијалновинарадаутичу
на јавнидискурсогроман20.Наиме,новинарствоу смислу
својихпраизвораобјективностиинезависности,ипакида
љејестенајбољаалатказаконтролумоћника.Новимедији
иммогупомоћидасењиховгласбржеидаљечује,апре
засићеностинформацијамасамоувећавамоћновинарачија
функцијаијестеуодређивањузначајаинформација,интер
претацијиидавањусмислатомобиљу.Тојеиосновнизада
такновинарстваимедијагенерално,алиданасмождајоши
вишенегоикадпре.

Свакодневицауогледалу–далијекриза
новинарстваистоштоикризамедија?

Многи утицајни теоретичари, попут Павлика, оправдано
сматрају да се новинарство имедији данас налазе на нај
значајнијојпрекретнициуисторији,јерћерасплетидаљи
развој трендова као што је глобализација информисања,
мултимедијалностиинтерактивност, директно утицатина
токакоћеубудућеизгледатипосаоновинара,организација
пословањамедија,алииулогајавностиупроцесупримања,
креирањаиширењаинформација.Уактуелнимизазовима,
Павликвидипозитивнушансуизаступатезудаћеактуел
не промене помоћи новинарству имедијима, омогућивши
бржеиквалитетнијеистраживање,прикупљањеипублико
вањеинформацијаитакоповратитипољуљаноповерењеу
медијеиновинареујавности.Тозначиинизпитањаважних
затемуопстанкановинарстваимедијаутрадиционалним

20Thiel,S.(1998)TheOnlineNewspaper:APostmodernMedium,TheJournal
ofeletronicpublishing,http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/textidx?c=jep;vi
ew=text;rgn=main;idno=3336451.0004.110
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формама, попут савремене организације функционисања
новинскередакције,образовањаирадановинарау21.ве
ку21.Крејг је једанодмногихкојиистичуинтерактивност
као основну одлику и предност дигиталних медија, али
уједнонаглашаваиважност тогада сеновинариистовре
мено,поредулогепроизвођача,морајустављатииупози
цију конзуменатаинформација, јер такоимају и критичку
дистанцупремасадржајимакојисекреирају–онуказујена
важностјезика,селекцијуинформација,брзинупубликова
њаичињеницудаданас,објављивањемсадржајанезаврша
вапроцес,већтекпочиње.22

Бројнепојединачнеопсервацијезаправозначедасенесме
губитивреме,већдасеуправосауправљачкоуређивачког
аспектамораусмеритикапроналаскустратегијакојебимо
гледазначеуспехуновинарскоквалитативном,алиифи
нансијскомсмислу.Тајпут,јасноје,значиинуждуизградње
стабилнебазепублике,којасе,пак,градииувећавапозна
вањем тржишта, препознавањем прилика и унапређењем
задовољствачиталаца.Упраксисе,међутим,стремећика
томциљу,одабиромпогрешнихстратегија,честопостиже
сасвимсупротно.

Наиме,различитиизазовиутичуначитаводруштво,ата
коинаоквирукојемфункционишумедији,пасеуглавном
дајеприоритеттржишномуспехунауштрбпоштовањаиз
ворнихпринципа.Новинарисутакочестоонемогућенида
поштујусоцијалнопожељневредностипопутистинитости,
објективностиинезависностикојисуидеаликојиматреба
датеже.Медијскаегзистенцијаутаквимоколностимаутиче
ина „увећањенездраве компетицијемеђуновинарима за
раддобијањаиличувањапосла,уместопотражњезаквали
тетнимрадницима,штоводиконтинуираномдеградирању
новинараиогледаумањимплатамаивећемосећајунеиз
весности”23.Многимедијисузатосрединесалошоматмос
феромукојој се гушипрофесионалност,паотудмождаи
тодасеновинаритеретезатзв.кризумедија,иакотоније
изворноњиховакривица.

То нас уједно доводи и до оног суштинског елемента
(управљачкоуређивачке карике), која јесте везивно ткиво
дваранијенаведенааспекта–јавнеулогеновинарстваиин
тернеорганизацијеновинарскограда.Утом„ткиву”крије

21Pavlik,V.J.(2001)JournalismandNewMedia,NewYork:ColumbiaUni
versityPress.

22KrejgR.nav.delo.
23Deuze,M.in:Zelizer,B.(ed.)(2009)TheChangingFacesofJournalism:
Tabloidization,TechnologyandTruthiness,NewYork:Routledge,p.90.
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сеисвојеврснаварка,чијеувиђање,утисакје,можепомоћи
јачањуулогеипозицијеновинарстваданас, алиистабил
ности егзистенције угроженог дела медијске индустрије.
Наиме,свакодневноможемочутиипрочитатиконстатаци
једаулога,пресвега, тзв. традиционалнихмедија (штам
па,радио,телевизија),алиисамогновинарствауизворном
смислу, данас морају бити редефинисани. У савременом
друштвунамјеипакидаљеитекаковажнатрадиционал
наутемељеностмедијанапоштовањуновинарскихидеала
истинитости,објективностиинезависности.Важносттакве,
фундаменталнеулогемедија,јеизраженауследсвесложе
нијесвакодневице,аупитнојеиусмерењеновихмедијабез
тема које и даље покрећу традиционалнимедији.Неизве
сностњиховогопстанкадонелаједијагнозуокризимедија,
којасенеоснованопоистовећујеисаоценама(лаичким,али
инаучним)окризиновинарства.Кризасетумачиикаона
говештај нестанкапојединихмедија (пре свега новина), у
формиифилозофијинакојимасудосадаегзистирали.Да
ликаосмишљенадиверзијаилиуследнезаинтересованости
инемогућностидасестекнеувидустварнеузрочнике,али
оноштојеуочљивојестедатајпокушајизједначавањаводи
томедасекривцитражемеђусамимновинарима.Фокуста
квихпроценајеипакудаљенодоквираукојимасепроблеми
морајуразматрати,јерсенајпремораистражитиулогаоних
на врху хијерархије (менаџмента и уредништва) и ефекти
њиховоградапорадновинараимедијскипроизвод,алии
финансијеиуглед24.Справомсеоцењуједајекризапосле
дицанеуспехадасеуновимоколностимаизнађуадекватни
моделииомогућеусловизапрофесионаланрад.25Кризасе
стогаолакопреводиу„сумрак”новинарскепрофесије.Да
лијеипакречопроблемимаискључивоунутартепрофеси
јеилионеминовномнестанкупојединихобликамедијског
функционисања и неизбежним променама у филозофији,
илипакофазиуеволуцијимедијскогтржиштауцелини?
Чинесеоправданиминереткеоценедаможемоговорити
ионестанкупознатихелитистичкихпретпоставкичувеног
Gatekeepingконцептаипотребиусвајањановефилозофије
медијскеиндустрије.Потребнојезато,какосечестонапо
миње,замислитиикакосепресамодеценијуразмишљало

24Натоупућујуиконстатацијеурадовима:Беговић,Б.(2002)Медијиу
транзицији:Економска анализа, Београд:Центар за демократске сту
дије,и:ChanOlmsted,S.M.in:Albarran,A.B.,ChanOlmsted,S.M.and
Wirth,M.O.,(eds.)Handbookofmediamanagementandeconomics,Mah
wah,NewJersey:LawrenceErlbaumAssociates,p.161180.

25Попут констатација у делима: Korni, D. (1999) Etika informisanja,
Beograd:Clioи:Gade,P.J.(2004)Newspapersandorganisationaldevelop
ment:managementandjournalistperceptionsofnewsroomculturalchange,
JournalismCommunicationMonographs6(1)Spring,р.355.
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оономштоједанасреалност,јерћеиускородоминантни
битиониаспектикојисувећданасту,акојихуглавномни
смосвесни.Наиме,иакоједанасмедијскибизниснеспорно,
пресвега,дигиталанисвејемањеместазаонекојитојош
нисуувидели,питањеједалиуспевамодасагледамоком
плетнусликуиштасемењаустратешкомразмишљањуако
топокушамо?Чинисе,тако,дасеидигиталнемиграције
ипакнеодвијајутакобрзокаоштосечестомисли,јерис
траживањапоказујудаослањањенатрадиционалнемедије
итекакопостоји,алиидајепубликанамедијскимсајтови
мамањанегоштонамсепрезентујеионогштоиздавачии
оглашивачимисле.

То, наравно, не брише доминацију дигиталног пословног
модела.Самимтимсенемењајунипотребе, јер јечиње
ница да су тиражи и новац од оглашивача све мањи и да
ситуација указује на то да се традиционални обрасци по
словањаурушавају.Многи,попутКлејаШиркија,пак,ис
тичуданијеистинадамедијскаиндустријанијенавреме
предвиделасакаквимизазовимаћесесуочитиугодинама
које судолазиле.Промашилису,међутим,дапредвидеда
ћеседогодитисасвимсупротноидачитаоцинећепристати
наоноштоимсесервира,већдаћесеразличитисадржаји,
чијиауторичестоинисупознати,мултипликованоширити
мрежомбезмогућностиконтролеидаће(штојезабизнис
аспектнајважније)трансферобрасцаоглашавањанаинтер
нетубитикомерцијалнонеуспешнији–кадасетајсценарио
десио,догодиласеикриза,аосновнипроблемјештонинај
бољипознаваоцинемогудапредвидештаћеседогађати.26

Динамика тржиштаодвија сеу троуглукојичине следеће
димензије:Медији–Медијскипроизвод–Читаоци.Меди
ји су својеврсне „произвођачке” компаније и инвестирају
укреирање,уређивањеипубликовањесадржајакоји јесте
њиховосновнипроизвод.КетринЗалескиизTheHuffington
Post,сумирајућиштановетехнологиједоносезановинар
ство,истичедасекрећемокастварањуокружењаукојемће
семедијскипосаофокусиратинаодабирипраћењежеља
конзумената.27Неопходнојестогасталнопраћењетрендова
укреирањуипубликовањуинформација,упогледуначина
накојисеселектујуинформације,мењајуформеиконтек
стуалноусмеравасадржајподутицајемактуелнихизазова.

26Shirky,C.(2009)Newspapersandthinkingtheunthinkable,Webblog,http://
www.shirky.com/weblog/2009/03/newspapersandthinkingtheunthinka
ble/

27Према:UniversityofPennsylvaniaReport,TurnthePage:What’sNextfor
Publishing?, Knowledge Wharton, http://knowledge.wharton.upenn.edu/
specialreport/turnthepagewhatsnextforpublishing/
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Утим,темељнимаспектимамедијскогпосла,сасвимјасно,
најважнијајестеулогановинарскепрофесије.

Сдругестране,данасочигледноприсуствујемотранзицији
несамоодпапирнихкадигиталниммедијима,већиодин
формисања о свему, ка оному оквиру конкретне области.
Тајтренд,засада,нијепраћенадекватнимбизнисуспехом,
пресвега,јердосадашњивидоглашавањауштампи,ипо
ред пада, и даље доноси процентуално много већи новац
одоногнасајтовима.Сдругестране,уследпредностикоје
нуденовимедији,публикатрадиционалнихмедијасеоси
па,пасуприморанидаулажуудигиталнеплатформеуна
дидаћеосмислитимоделкојићеимдонетифинансијски
бенефит.Стогаинечудеоценедаинтернетнудишансуза
опстанак,јерселидбанадигиталнеплатформезначимогућ
ностумањењатрошкова(бројарадника,штампе,дистрибу
ције...).Свеби,међутим,билоидеалнодаинтернетоглаша
вањедоносипроцентуалнобарприближнузарадукаооно
уштампи.Удигиталнојеримедијичестосносетрошкове,
док профит иде другим врстама компанија (маркетиншке
агенцијеидругеврстепосредника).Основнипроблем,ипак
сунеразумнепроценежељеногпрофита,формиранепрема
ранијојтржишнојслици,каоитоштосе„настањегледаиз
углаконкретнекомпаније,анеизуглаглобалнеиндустрије,
пајеичитавмоделтогаштановинеданасјесуусуштини
погрешанипредстављаповратакуерутелеграфа”28.

Наиме,уциљуодржањаирационалноциљанепрофитабил
ности дуго се предузимају разнемере смањења трошкова
(отпуштања,мањиутрошакнаистраживања...)штосеодра
жаванаорганизацијуновинарскогпосла,алиинаквалитет
и губитакпублике, самимтиминаодлазакоглашивача, а
такопарадоксалноинагубитакпрофитаисредставазафи
нансирањеквалитетногизвештавањаипопуларности,што
узрокује нове одласке оглашивача.Проблем на који се не
обраћадовољнопажњејеитоштовећинапубликујегото
воистесадржаје,нивелишућиуређивачкуполитикупрема
конкуренцијиитренутнимпотребаматржишта,штојеод
разнеодговорностиигенералненеефикасностименаџмента
који тежећиунификацији, заправобежиодсвакеодговор
ности. Бошковски констатује да је то резултат три проце
са:1.утицајаинтернетновинарстваи тогадасеу сваком
тренуткуможедоћидоинформацијеобилочему,паиото
мекакоконкуренцијареагујенапојединевести,2.промена
које су се догодиле спонтано када се претходно наведени

28Farhi,P.(2005)ABrightFutureforNewspaper,AmericanJournalismRevi
ew,p.2,http://www.ajr.org/article.asp?id=3885
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процеспоклопиосастрахомуредникаприодлучивањуко
јиминформацијамадатипредности3.материјалниутицај
новихтехнологијасенесумњивоодржавапорадмедијаи
у инфраструктурном смислу.Он је, стога, такође један од
онихкојиконстатујусвојеврснипарадокспаданас„обиље
медијаимедијскихсадржајазначиимањеконкретнихин
формацијаиистинскихсазнања”.Резултатјезаправотода
је„великибројмедијапосвећенизвештавањуоистојства
ри,наистиначин,узупошљавањевеликогбројаљуди–за
товреме,бројнетемеостајунепокривене”.29Таквапракса
засигурно не доприноси квалитетном информисању. То је
заправопарадоксикругкојисеморапрекинутиитујеите
каковажнаулоганајодговорнијихмедијскихактера.

Улогамедијаиизазовискојимасесусрећуучинилисуак
туелнупословнукризуунутарвеликогделатеиндустрије
посебноважномтемом.Бројнасутумачењаипредвиђања
забудућност,асложеностоколностиучинилаједасесвет
медијаиновинараналазинаепохалнојпрекретнициинео
пходнесуфундаменталнепроменекаконебиводилекраху,
већпокушајудапојединиаспектиизазовапослужекреира
њу здраве основе за ревитализацију медијске индустрије.
Кризамедијасе,међутим,честоизједначаваскризомнови
нарства,штонијеадекватнотумачење.Кризановинарства
може бити само последица утицаја других, суштинских
фактора,алииузрокновихпроблема.Најпресеморамоза
гледатикаулозинајодговорнијихпојединаца(директории
уредници),јерсуштинскиизазовлежиупроцесууправља
њаресурсима (новцем,људимаиинформацијама).Наиме,
актуелниизазови,пресвега,изуглановотехнолошкихпро
мена,неспорносеодражавајунамедијеиновинарекојисе
морају прилагодити, али кључну улогу у адаптацији има
управљачкоуређивачка структура која мора пронаћи аде
кватнемоделе и стратегије.Мере које се тренутнопреду
зимајуутомсмеру,ипак,нереткорезултирајууређивачким
активностимаисадржајимакојизначеиотклонодтзв.ква
литетногновинарстваинедоносерешења,већновепробле
ме.Стогаирешењатребатражитиутомраму,новимпри
ступомкоји,наравно,моратежитиекономскојстабилности,
алиичувањутзв.квалитетногновинарства.

Можемосе,чинисе,сагласитисаоценомКлејаШиркијада
намданаснисунеопходнитрадиционалнимедијипосеби,
већновинарствокојеизворнозаговарају,идабашзатоовај
тренутак треба посматрати као еволутивнуфазу, у светлу

29Boczkowski,P.J.in:Zelizer,B.(ed.)(2009)TheChangingFacesofJour
nalism:Tabloidization, Technology andTruthiness,NewYork:Routledge,
p.5667.
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потенцијалазапозитивнепромене,амоделзановуфазуме
дијаиновинарства значиобиповратакизворнимпринци
пима и оријентацију ка самом садржају,што подразумева
квалитетно извештавање, правилну селекцију и адекватно
публиковањесадржаја.Управотакосеможеградитиикре
дибилитетистабилнабазапублике,асамимтимиосноваза
стабилнуегзистенцијумедија.

Кадсетакосагледајуствари,важностулогемедијскогме
наџментапостајејасноизражена.Новинарствоимедијисе
свевише,каконапомињеГилмор,фундаменталномењајуи
разликујуодјошувекдоминантнихмедијскихолигархија,
пајезатонеминовноиприлагођавање,јерсеусупротном
нестајесасцене–неопходнојеодустатиодконцептакон
тролезарадразумевањаоногучијемсредиштусуангажман
иинтеракција,јерљуди,какоисправнозапажаистиаутор,
вишенисупасивнамаса,већимајусредствадамедијекре
ирајупосвојојмери,акадажеледабудусамоконзументи
имајувећиизборнегодосада.Менаџментиуредништвосе
затоморафокусиратинаразвој,аненаконтролу30.Финкје
давнонајавиодадолазидобровремезаонекојинаправи
начинумејудаутичунаразвојзапосленихимедијакакоби
сеприлагодили,докћедругинеминовнопропадати.31Број
насумишљењадајепитањеуспешностиактуелнетранзи
цијеикреирањановогмодела,заправопитањеуспешности
менаџментаиуређивачкеполитике,односноквалитетано
винарстваимедијскогсадржаја.Темаодговорностименаџ
ментаиуредништваје,међутим,честоудругомплану,што
резултира малим бројем података прикупљених релевант
нимистраживањима.Њиховаулогаиактивноститакооста
јусасвимнеодређени,безпостојањанормииобјективних
вредноснихоквира,штоводисвакодневнојимпровизацији
ибројнимманипулацијама.Примарнаодговорностменаџ
ментаусмеренајекапостизањуорганизационихциљеваи
ефикасном коришћењу ресурса зарад увећања профита и
испуњењаобавезамедијапремајавности.32Тајдругиаспект
одговорности се, међутим, често занемарује зарад борбе
запрофит.Променапословнелогикеможебитиипочетак
решења.Нова пословна парадигма, пак, подразумева „но
ворадноместоименаџменткојимораиматидругачијеве
штинеикреиратиновестратегијекакобиискористилипуне

30Gillmor,D.(2006)WetheMedia:GrassrootsJournalismbythePeople,for
thePeople,Sebastopol,California,O’ReillyMedia.

31Према:Fink,C.C.(1987)StrategicNewspaperManagement,McGrawHill
Companies

32Исто.
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капацитете запослених”.33 Истраживања показују да већи
нановинара задовољствопремапослудоводиу везуи са
доживљајемпословнихциљевакојенадређенидефинишу.34
Оправданосеистичеинужностпобољшањабалансанали
нијиновинариуредницименаџмент,јернедостатакоргани
зацијеипланирањаводилошеммедијскомпроизводу.35

Времеданасидефинитивнопостајенајутицајнијифактор,
ане садржај, којинадигиталнојплатформипродаје визу
елниефекат,анеквалитет.Уредници„пакују”вестдабу
депријемчиваширојјавности,паупрвомпланувишени
суновинари,којисуданасчесто„жртве”инестајунади
гиталним платформама. Такмичећи се с конкуренцијом у
брзини, новинари (медији) често заборављају на важност
самогсадржајаиконтекстуализацијеинформације.Неизве
сно,свакако,јестеитодалићеквалитетсадржајауокви
ру дигитално оријентисаногмедијског света бити увекна
потребномнивоу?Карануказујенаоколностиукојимано
винарствоегзистира,контрадикторностиизмеђукултураи
облика едукације новинара, што скупа подвлачи важност
питања–какосепостајеновинар,какосеправивестика
квесупотометичкеимпликацијетих,чинисе,суштинских
процесазановинарство?36Елџејноправданонаглашавадаје
неопходнаипроменапрофилановинарау21.векукојимо
рајубитиспецијализованогзнања,врхунскекомпјутерско
техничкеписменостиисасвимслободниусвомраду,докје
Гејд,узимајућиуобзирпочетакпроменаумедијскојинду
стрији,истицаодамедијиимајупотребузановинаримараз
личитихособинаивештина,спремнихдабудудеотема.37
То,истичеон,указујеинапотребузановомврстомобра
зовањановинара.Он,међутим,истичеиважностстварања
адекватнихусловазарадновинара„мираислободекакоби
моглидастварајуреволуционарнеприче”.Кавамототакође
напомињедановинариморајуиматиширокспектарзнањаи
вештина,истичућиизначајдигиталногновинарствакојесе

33Daft,R.L.(2003)Management,Australia:ThomsonSouthWestern,p.3.
34Према:Beam,A.R.(2006)JournalistsandtheWorkplace:HowOrganizati

onalGoalsandPriorities,Inf.Journalism&MassCommunicationQuarterly,
Vol.83,No.1,p.169185.

35Peters,S.L.(2004)Managingnewsroomemployees,Aguidetosolvingcom
monpersonnelproblems,Evanstone:MediaManagementCenterNorthwe
sternUniversity,http://mediamanagementcenter.sectorlink.org/research/ma
nagingemployees.pdf

36Према:Curran,J.in:DeBurgh,H.andCurran,J.(eds.),нав.дело.
37Према: Elgan,M. (2012)The newspaper industrymust change, or beco
me yesterday’s news, Computer World; http://www.computerworld.com/s/
article/9225512/The_newspaper_industry_must_change_or_become_yester
day_s_newsи:Gade,P.J.нав.дело,стр.355.
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развијаиотварановемогућностизаупотребуусмислусаме
професије,алиипотенцијалнезарадемедијскихпредузећа.
Наглашаваи важностуспостављања стандардаиодговор
ностиуновинарскомпослу,указујућинапроменеупогледу
креирањавести.Кориснаје,стога,иМејеровасугестијада
биобученостмедијскихрадникаубудућемораладасесер
тификује.38Многисматрајудановимедијидоносеиприли
ку„новимлицима”,докдругиистичудатимедијичестоне
омогућавајучитаоцима јасноразликовањеврстаинформа
ција.Хоџсонзапажаутицајтехнолошкогнапреткананове
техникеприкупљањавести,настанакновогстила,језикаи
начинакреирањавести,планирањаувези саначиномпу
бликовањасадржајаидизајнастрана,каоирекламирањаи
комерцијалногаспектафункционисања,докМолподсећада
новетехнологијесвакакоолакшавајуистраживања,алису
теинформацијесадсвимадоступне,пајесамимтимвећаи
контрола.39Тосеможедоживетиикаоосновнипозитиван
подстицајквалитетномновинарству.

Уместозакључка:управцустратегијаза
будућносткојувећживимо

Генералнапроценакојаданаспровејавајестетадаћеулога
медијаидаљебитиистаиуоквиримадигиталнихплатфор
ми,алићеновинарствоморатидасетрансформише.Процес
селекцијеинформацијаипубликовањасадржајаћесемора
тисвевишеприлагођаватипотребамапублике, јерћеуре
ђивањебитиусклађеносчиталачкомнишом,алићенови
нарствоморатибитиозбиљнијеихрабрије,иакоћемедији
биватисвесубјективнијииидеолошкиодређенијиусвојим
политикама.

Управонатојвододелницијестеизамкакојаможеодвести
„прилагођавању” које значижртвовање квалитетног нови
нарства,зарадпривиднеегзистенцијалнестабилности.Из
весноје,наиме,какооцењујеЕлџејн,дамедијиускоронеће
битидоживљаванисамоусмислупроизводњесадржаја,већ
каобрендовиупогледуинформисања–newsbrands(2012).
Акојеречотрендовимаидаљојусмереностиновинарства,
оправданимсечинеиоценедабудућностлежиуфокусуна
локалнеиускоспецијализованетемештоможеводитиде
мографској сегментацијимеђумедијимаилимонополуна
локалнимтржиштима.Бројнису,наиме,примерионихкоји

38Meyer,P.(2009)TheVanishingNewspaper,SavingJournalismintheInfor
mationAge,Sec.edition,Columbia:UniversityofMissouriPress.

39Према:Hodgson,F.W.(1996)ModernNewspaperPractice:Aprimeronthe
press,FocalPressTaylor&FrancisGroupи:Мол,Р.Ш.(2013)Новинар
ство,Београд:Clio.
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сууспелидасеадаптирају,апредвиђаседаћеопстатиони
којилокалневестиучинеглобалнодоступнимиважним,а
даћеновинариангажмантражитиуукрупњенимконгломе
ратима или тзв.фриленс подухватима које би онифинан
сирали.40 То је и наговештај фундаменталне реконструк
ције новинарства, о чему пишуШадсон илиНилсен.41 За
позитиванепилогје,ипак,неопходнаиконкретнаподршка
друштва, како би заједноискористили тренутак и креира
лиосновуразвојанове,одговорнеулогеновинараимедија.
Оправдан је, међутим, и страх који износи Гилмор, да се
тонећеостваритијерћемедијскекорпорације,усарадњис
центримаполитичкемоћи,упроцесуслабљењамоћиикон
тролеприбећиувећањуконтроленовихмедијаизаједница
уоквируњих.Новинариимедијизато,каконаглашаваБо
шковски„морајуизновадаствореиндустрију,напуштајући
илузијеинебежећиододговорности”.42

Ширкиоцењуједасадоминацијомновотехнолошкихмоде
лаинформисањаипословањадолазиивремекадасемора
мосуочитисапоследицаматогаштарадимоижелимода
постигнемо–захваљујућиновиммедијима,купцисудеоак
тивнихгрупакојесеформирајуинестајубрзокаоодговор
напотребеиинтересепојединацаунутарњих–тоје,уједно
иприлика да сепојачајуњиховепоруке, алиипретњада
групанеприхватипонуђенупорукуистратегијуисамакре
иранеопходнисадржај.Актуелнепромене,онуистовре
мевидиикаокључзаизбегавањепретње,алиимогућност
дасетаприликаискористи–тврдидасуинтернеталатке
довољнофлексибилнедаобликујуразличитеврстеквали
тетнихмеђуљудскихидруштвениходноса.Једнаоднајче
шћеупућенихкритикатезамаовогпопуларногауторајесте
усмеренакањеговојпремисидасупојединцизаштићенији
имоћнијиуоквиримашироких,виртуалнихзаједницаида
акоихјевишеукљученоуоноштораде,ондатосамимтим
постајеважније.Таквикритичариновомедијскоумрежава
њепоистовећујусапринципомруљеиуказујунанегативне

40Shirky,C.(2009)Newspapersandthinkingtheunthinkable.Webblog,http://
www.shirky.com/weblog/2009/03/newspapersandthinkingtheunthinkable

41Према: Schudson, M. and Downie, Jr. L. (2009) The Reconstruction of
American Journalism,Columbia JournalismReviewhttp://www.cjr.org/re
construction/the_reconstruction_of_american.php?page=all иNilsen,K.R.
(2012)TenYears thatShook theMediaWorld,ReutersInstitute,https://re
utersinstitute.politics.ox.ac.uk/fileadmin/documents/Publications/Working_
Papers/Nielsen__Ten_Years_that_Shook_the_Media.pdf

42Boczkowski,P.Jin:Boczkowski,P.J.andDeSantos,M.(2007)Whenmore
mediaequalslessnews:PatternsofcontenthomogenizationinArgentina’s
leadingprintandonlinenewspapers,PoliticalCommunication,Vol.24,Issue
2.Florence:Taylor&Francisи:Shirky,C.нав.дело.
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последицекојепојединциунутартихзаједницатрпе,аве
ликинедостатаксвакакојестеинеобраћањепажњенаин
форматичкуписменостиочигледнопостојањедубокогди
гиталногјаза.43

ИзтогразлогајекориснаанализаЏулијенЊутн,којаупра
восвредносногаспектапокушавадаукаженамогућности
којетехнологијадоносиновинарству,акојејошнисумате
ријализоване.Тепредности,оцењујеона,огледајусеутоме
дабисе,услучајуњиховогкоришћења,новинарствомогло
наметнутикаоглобалнимоделпродукцијезнањаикључза
формирањемишљења.Онаакцентујеважноствизуелнепо
рукеианализетогакакомозаксублимираинформацијекоје
прима,астогаистратегијазатокоји јенајбољиначинда
сеинформациједистрибуирају,алиузнагласакнанеопход
номпоштовањуидеалановинарства.Запажадатехнологи
ја,уследбројнихпропуста,новинарствозасадмењауглав
номунегативномсмислу.Тосе,премањеномсуду,догађа
јерсепотенцијалнекористинаправиначининепостоји
критичкоразумевање„новогума”пасенеразвијајупраксе
продукцијесадржајакојићеистовременоутицатинаемо
ције,алиинаразумпублике–тобизначило„увиђањефун
даменталне улоге новинарства у креирању друштвене ре
алности”.Новинарствозатомораприхватитипроменекао
позитивнуприлику,аонадајетриупутствазадаљиразвој.
Премапрвомсеморајуосмислитиновиначиниза„причање
прича” којибиукључили анализу тога какомозакреагује
насадржаје;другосеодносинатодаморамопроширити
оквиреновинарствакакобипренеликомплетнусликукоја
биукључилаиалтернативненаративеитрећекојекажеда
морамоводитирачунаоистраживањиматогакакоосвојити
изадржатипажњупублике–оваупутствадоживљаваикао
пут кабољемновинарствукоје обогаћујеи ангажује већи
бројљуди,акојесеможеостваритисамоуколикокреирамо
садржајекојиангажујучитавум,узпоштовањеистинекао
врховногкритеријумауобављањутогпосла.44

Акопокушамодасумирамонеколикосувислихпредвиђања,
можемо се најпре осврнутинаЕндрјуза који јемишљења
„даћеновинарствоубудућебитијошзначајнијејерсмода
нас заправо у ранојфази ере информација”.45Можемо се,
чинисе,сагласитиисШиркијевиммишљењемданамни
сунеопходнимедијипосеби,већновинарствокојеизворно

43Исто.
44Newton,J.in:Zelizer,B.(ed.)(2009)TheChangingFacesofJournalism:
Tabloidization,TechnologyandTruthiness,NewYork:Routledge,p.6881.

45Andrews,M.(2013)Imaginejournalismintenyears’fromnow,ThreeCords
http://www.threechords.org/blog/author/admin/
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заговарајуида јетооноштосеморабранити.Крејг,пак,
сматрадапуткановомновинарствуинијеништаново,већ
осавремењен приступ, односно изворна начела која тре
бауподобитисаконтекстомсајберпростораидајеоснов
нопитањеауторакојипроизводисадржајзановомедијско
окружење,прилагођавајућигаслањупорукенатоммедију
му.46Тешкоје,какозапажаФренКолингем,замислитиида
ћенештоускороупотпуностизаменитимедијеиновинар
ствоуономтрадиционалномсмислу,јерондамогунестати:
1. велике и квалификоване редакције, 2. специјализовани
новинари који прате одређену област, 3. дубинско и разу
мљивоизвештавање,4.истраживачконовинарство,5.нови
нарикојиразумејуисолидаришусеса„обичним”људима.47

Извесноје,ипак,данећесвиопстатиидаћедигиталнеплат
формебитисвепопуларније.Констатујеседаће,акопрона
ђуновибизнисмодел,успетидапреживе,јеринтернетможе
омогућитиумањењетрошковаиувећањебројачиталаца.Да
лиће,међутим,моратидасеодрекнутрадиционалненови
нарскеорганизацијезаснованенауниверзализму,штокако
запажаМуцакис,значиипитањедалићемопацијентауби
типренегоштогаспасемо?Извеснојесамодаћеморати
дасемењајуидаосновнопитањеостајекакоћеновимодел
изгледати?48Лоримерсматрадаинсистирањенајавномин
тересуможеиматирезултатесамоакокоегзистираспотре
бомзастицањемпрофита,аМејердановимоделморабити
заснованнапретпоставцидаглавнипроизводнијевест,већ
неспорниутицајкојијесаједнестранедруштвениикаота
кавнијенапродају,алијесадругеикомерцијалнисакојим
семоратрговати.49Онверуједавећимамооружјекојеможе
помоћидасачувамоквалитетноновинарствоињеговедру
штвенефункције,алиуновомобрасцупословања.

Тумисаоподупируибројнипримериизпраксе.Директор
„ЊуЈоркТајмса”МаркТомпсоннедавнојеоцениодаоно
счимутомгигантуникаконеризикују,јестеквалитет,ау
торитет и тачност новинарства и садржаја које публикују,
а вредносткојуникаконедоводеупитањенезависности
отпор урушавању због комерцијалних интереса и повла
чење пред трендом брисања граница између новинарства

46Према:Krejg,R.nav.delo.
47Према:Collingham,F.(2012)Localnewscrisis:Whynewspapersremainso
importanttothepublic,TheGuardian,http://www.theguardian.com/media/
greenslade/2012/jun/25/marketingandprlocalnewspapers

48Moozakis,C.(2012)Doyouknowwhereyournewspaperis?,News&Tech
http://www.newsandtech.com/news/article_f8a6f210f2dc11e183630019bb

2963f4.html
49Исто.
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ибизниса–ипак,забудућност је,какокаже,неопходнаи
конкретнаиновацијаиновимодел,штојеувекризичанпо
сао.50Мишљењас„првеборбенелиније”ипакуказујунато
да актуелни пословни порази и неизвесна судбина немо
рајузначитиидиректнуштетузадруштво, јерћепросто
разаквалитетноновинарствоувекбити,аоникојигабуду
публиковалибићеупозицијидатонаплате,реинвестирају
наистиначинипокријутрошковеоддигиталнихплатфор
миимањкановцаодогласанањима.Гигантипопут„Њу
ЈоркТајмса”итежеглобалнојпублици,докнапримерсајт
„Гардијана”имавишепосетилацауСАДнегоуБритани
ји.Локалненовинеби,какосецени,такођетребалодана
ђупут,докћесеборбазаопстанакилиеволуцијаодиграти
међуонимаусредини.51

Гилмортврдиданарастајућиутицајинтернетанемењаод
носснагаизмеђуновинараињиховихчиталацајерсеможе
успети једино ако су те промене праћене и самимпроме
нама у понашању публике –медији су до сада третирали
вестикаопредавањекојестежелелидачујетеилине,алије
тосаданеодрживо,јеризвештавањеподразумевадвосмер
нукомуникацијууоквирукојесусветањебаријереизмеђу
произвођача и потрошача садржаја. Паралелно се мења и
контекстукојемфункционишуипослујуполитичариикор
порацијекојиданастешкомогудачувајуиконтролишуин
формацијеосебикаоштосуранијерадили,пасуимогућ
ностизаобмањивањемање.Уистовремеимајуиприлику
дакористеноветехнологијекакобибилиотворенијиипри
ступачнијинегодосад,аштобиимнакрајумоглодонети
новуврстубенефита.Онсенададаћерезултатбитипози
тиванзасвеидаћесеновинарство,политикаикорпорације
ангажоватидодатно,заједносатзв.бившомпубликом,како
бисвеактивностибилетранспарентнијеипозитивније,што
бимоглодонетииинови,бољимоделдемократије.52

На овом месту се уједно сједињавају и сва овде поброја
на теоријска промишљања и проблеми у пракси и уједно
подвлачиоправданостзначајасамихтема.

50Roberts,J.J.(2013)NewYorkTimesCeoCallsDigitalPayModel„Most
Successful”DecisioninYears,http://paidcontent.org/2013/05/20/newyork
timesceocallsdigitalpaymodelmostsuccessfuldecisioninyears/

51Према:TheEconomist(24.avgust2006)Thefutureofnewspapers–Who
killedthenewspaper?,http://www.economist.com/node/7830218

52Gillmor,D.(2006)WetheMedia:GrassrootsJournalismbythePeople,for
thePeople,Sebastopol,California,O’ReillyMedia.
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TECHNOLOGICALREVOLUTION,MEDIAEXISTENCE
ANDTHEROLEOFJOURNALISM

INSEARCHOFASUSTAINABLEMODEL

Abstract

New technologies and new media certainly are one of the biggest
challengesforthemediaandjournalismintheiroriginalconceptand
tradition.Theresultisanumberofinnovationsandproblemsinpractice,
aswellasavarietyofpredictionsastheirtheoreticalreflection.Today,
themediaandjournalistsoperateinconditionsthathavesignificantly
changedtheentirewayoftheirfunctioning,aswellasthemediaand
journalisticcultureingeneral,andhavethusinfluencedthefactthatthis
moment isoftenseenasanepochal turningpointanda fundamental
change in the traditional functionsof journalismandmediapractice,
aswell as their role in contemporary culture. Inorder tounderstand
the current circumstances, it is necessary to recognize not only the
globalimportanceoftheroleofthemediaandtheoriginalprinciplesof
journalism,butalsotheactualchangeinpractice–ascomprehensively
as possible  and to present implications of the socalled new
technologicalrevolution.Theultimategoalistofindthemostreliable
linesofthinkingwhenitcomestothefutureofthejournalism,which
istheessenceofthemediaworld,nomatterwhichwaywelook.Ifwe
try,it isnecessarytoobservethesituationfromdifferentaspectsand
thusanalyzeglobalchallengesandchangesthathavealreadyoccurred.
Ofcourse,theyshouldnotbeviewedasisolatedincidents,anddueto
theircomplexitystillneedtobeobservedinasmuchdetailaspossible.
Itseemsthatoneofthewaystostudythemcouldbetheonethatwe
shalltrytoofferinthispaper–throughobservationof:1Alteringofthe
publicroleandpositionofjournalistsandjournalism;and2.Changing
ofthemediaandjournalismeverydayorganizationsandwork.Thefirst
meansanexternalreflectionofjournalismandhowitaffectschanges
inotherspheresoflife,andconversely,howthesechangesaffectthe
publicroleofjournalism.Theotheroneisaninternalreflectionofthe
changes in terms of everyday journalistic (and editorial)work – the
tasksandhowtheyarecarriedout.Theirsynthesismayperhapsmean
theabilitytoreachavalidassessmentofthedirectioninwhichwewill
beworkingand reporting further. Itputs the focuson thedimension
ofthemanagerialandeditorialfeaturesinthemedia,whichisalways
crucial in terms of their orientation and ways of working (although
oftenignored),andthereforethewaysinwhichjournalismoccurs.That
also involvesoneof thekey issueswhen it comes to themedia and
journalismtoday–thequestionofasustainablemodelof journalism
and the media (in terms of business, but also in terms of quality

journalism)inthe21stcentury.

Keywords:mediaandjournalism,newtechnologiesandnewmedia,
mediamanagement,journalisticroleandchallenges



150

МИЛАН РАДОВАНОВИЋ

Уни вер зи тет Ал фа, Ака де ми ја умет но сти, Бе о град

DOI 10.5937/kultura1445150R
  УДК 316.774 

                     004.55:003.087
прегледни рад

ТЕОРИЈАТЕКСТАИ
НОВИМЕДИЈИ

Сажетак: Рад се бави теоријским истраживањем специфично
стиновихмедијаприменоммоделаиметодаустановљенихираз
вијенихутеоријитекста.Заразликуодлинеарнихмоделакомуни
кацијекојисеодносенавербални језик,интертекстуалнимодел
нелинеарног грађењатекстуалних веза пружа боље разумевање
комплексних процеса производње значења карактеристичних за
новемедије. Хипертекст каотекст повезан намногобројне на
чинесадругимтекстовима,омогућиојесвакомкорисникунових
медијадаслободнобираниткојућеследитипричитањудатог
текста.Разрадаипрактичнаприменаконцептахипертекстау
оквирутехнологијеновихмедија,употпуностијепотврдилате
оријска сазнања до којих се дошло у савременој лингвистици и
теоријитекста.

Кључне речи:текст, интертекстуалност, хипертекст, хипер
линк,новимедији

Уводутеоријутекста

Подпојмомтекстанајчешћесеподразумеванаписаниили
одштампани низ речи, фраза, или реченица, које преносе
одређенозначење.Традиционалносхватањетекствидикао
аутономан,стабиланикохерентанпроизводнамењенчита
лачкојпублици.Унајопштијемсмислу,текстсеодносина
свеоноштоможебити’прочитано’или’интерпретирано’.
Подутицајемсемиологије,свакасмисленапојаваилиљуд
скаактивност,могубитисхваћеникаотекст.Текстможе
бити билошташтоизражава значењепосредством знако
ва.Текстједруштвениикултуралнифеноменконституисан
одзнакова,кодоваиправила,којизачлановеједнељудске
заједницеиманекозначење.
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Савремена теорија текста своје почетке има у структура
лизмукојијезиквидикаокомплекснуикрутуструктуруу
којојмеђусобниодносизмеђуречипроизводи стабилнои
јединственозначење.Структуралистиверујудајезиккори
стимокакобисмоименовалипојавеусвету,такоштострук
турирамо начин на који опажамо свет. Само посредством
функционалних структура можемо имати свест о реално
сти.Структурализам значењеузимакаостабилно, такода
интенцијааутораможебитиуспешнореализованаписањем
жељеногтекста,којијеодређенфиксиранимсистемомјези
каизначења.Наосновуоваквогприступа,утекстујемогу
ћепронаћизначењеиприписатигаауторукојисекористио
стабилнимсистемомјезика.Акосеинтенцијаауторанепо
клописазначењемтекста,тојегрешкааутора,анејезика;
текстидаљезадржавасвојестабилнозначење.Саструкту
ралистичкогстановиштатекстможемодефинисатикаоза
творен,кохерентанистабилансистемзнаковакојиизражава
релативнојединственозначење.Структуралистичкатеорија
текстизучаванаосновуњеговеиманентнеструктурекаоод
носаизмеђуприпадајућихелемената.Упроизвођењузначе
њапримарнајеструктуратекста,анеосталифакторикао
штосуаутор,контексттекстаилиреципијенти.

ЖакЛакан(JacquesLacan)једовеоупитањеструктурали
стичко поимање производње значења, јер сматра да се за
означитеље текстаможе рећи да ’лебде’ изнад означених,
креирајућиструктуруисподкојеониклиземењајућисвоја
места.Чврставезаизмеђуозначитељаиозначеногјенару
шена,аулазакујезикпостајеличнаавантуразаснованана
жељи.Откривајућипукотинеувезиизмеђузнакаизначења,
Лакандестабилизујесистемјезика.Зато,уместодамикон
тролишемостабиланјезичкисистем,онуствариконтроли
шенас.Ауторјеконтролисаникреиранодјезика.Трагање
заинтенцијом аутора у текстунема смисла, јер структура
језикаизмичемогућностиконтролекакоаутора,такоичи
талаца.Текстникаданезначионоштосечинидаговори,
нитиштојеаутортекстаимаонамерудакаже.Површинска
значењатекстасамосумасказаскривеназначењапотисну
тапсихолошким,идеолошкимилидискурзивнимутицаји
ма.Затојепривиднозначењетекстаистовременоискривље
ње, померање или потпуно потискивање његових других
могућихзначења.

Француски лингвиста Ролан Барт (Roland Barthes) био је
утицајанструктуралиста,али јеубрзозаузеопостструкту
ралистичкупозицијусакојесетекствидинекаофиксирани
системзначења,већкаоотворенинедовршенсистемчије
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значење се реализује тек учешћем ангажованог читаоца.1
СличноЛакану, Барт верује да контролу нема аутор, него
језик.Усвомесеју„Смртаутора”Бартобјашњавадааутор
немаконачанауторитетнадтекстом,иакојеонкреаторса
могтекста.Текстговорисамзасебе,ачитаоцигаинтерпре
тирајунаразличитеначине.

Променатеоријскогувида,довелајеидоједнетерминоло
шкепромене.Од60тихгодинаXXвека,уместоолитерар
номделу,свевишесеговориолитерарномтексту.Текст
заправонастајекаорезултатсусретаизмеђуделаичитаоца.
Делојенештоштојезавршено–готов,заокруженинепро
менљивпроизводсајасноодређенимзначењем,докјетекст
интерпретативанпроцескојисенепрекидноодвијаукреа
тивнојактивностичитања.Текстникаднијезавршен,нити
доведен до свог крајњег значења, већ се трансформишеи
настајеу свакомновомчитању.Читалацнесамодапоку
шавареконструисатинамеруаутора,каозначењекојејеон
’једномизаувекдао’делу,већпридодајеимногановаме
стаизначењакојаауторнијепонудио.Текстпостојисамоу
процесучитања.Онсепостепеноконституишеусвестичи
таоцатокомчитања.Читалацнијесамопасивниконзумент
једногдела,већиактивнипроизвођачњеговогтекста.Ролан
Бартусвомчувеномесеју„Одделадотекста”истичеди
стинкцијуизмеђу’дела’,каоаутономнезатворенеструктуре
коју јеокарактерисаокаоконачанпроизводсаинтенцијом
аутораиодређенимзначењемнамењенимчитаоцу,и ’тек
ста’, као неодређеног и отвореног процеса подложног не
престаној реинтерпретацији од стране читалачке публике:
„Разлика јеуовоме:дјело једиосупстанцијекојазаузима
диопросторакњига(нпр.укњижници).Текстјеметодоло
шкоподручје.Супротностнасможеподсјетити(адауопће
нерепродуциратерминзатермином)наЛакановуразлику
између„стварности”и„стварног”,једносепоказује,адруго
демонстрира;истотако,дјеломожемовидјетиукњижара
ма,укаталозима,уиспитнимпрограмима,атекстјепроцес
демонстрирања, он говорипонекимправилима (илипро
тивнекихправила);дјелосеможедржатиурукама,текстје
садржанујезику,онегзистирасамоупокретуговора(или
јошбоље,тојеТекстзатоштозназасебедајетекст);Текст
није растављањедјела, то је дјелокоје јеимагинарниреп
Текста;или,још,Текстседоживљавасамоудјелатности
производње.ИзтогаслиједидаТекстнеможезастати(нпр.

1 РоланБартјезаједносаЖакомДеридомиЈулијомКристевомприпадао
групи постструктуралиста који су окупљени око француског часопи
саTelQuelизучавалифеноменепродуктивноститекстаиплуралитета
његовогзначења.
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наполицикњижнице);конститутивнипокреттекстајеуто
медапролазикроз(оннапосеможепроћикроздјело,кроз
неколикодјела).”2

Усвомесеју„Смртаутора”,Бартнаглашаваразликуизме
ђуделаитекста:акобикодделакаоконкретногпредмета
јошимоглидаговоримооодређеномзначењу,дотлетекст
карактерише многострукост значења. Текст не изражава,
нитиима,некопредпостојећезначење,већгапроизводиу
интеракцијисачитаоцем.КористећиСосировмоделзнака
моглибисморећидаделопокушавададостигнестабилно
означено,доктекстостајеуравниозначитеља.Делосесма
тра за коначну верзију ауторове намере, док текст отвара
могућностзанепрекиданпроцеспроизводњезначења.Дело
хоћедасезауставинаозначеном,атекстгабескрајноодла
же.Текстјекомплекснаозначитељскамрежакојаукључује
многострукеинтертекстуалнерелацијесадругимтекстови
ма.Постструктуралистичкатеорија је ставилапојамозна
читељаупрвиплан,напуштајућиструктуруилиозначено
каокључнеелементетекста.Означитељвишенијеносилац
значења,већјењиховпокретачипроизвођач.Значењетек
стапопостструктуралистичкимтеоријамаможебитисамо
једантренутакунеухватљивојигриозначитељаослобође
нихсвакеидејеотрансцендентномозначеном.

Данебидошлодозабуне,морасенаправитиразликаиз
међуознаканапапируитекста.Ознакенапапируможемо
зватиделом,којечитаоцупружапочетнупозицијуиодређе
непутоказе,алинеиконачноиједнозначнорешење.Дело
непрезентујезначењечитаоцу,какосетонајчешћемисли,
већчиталацуинтеракцијисаделомкреиратекстињегово
значење.Празнамаргинанастранициможебитиметафора
простораукомечиталацреализујеодређентекст.Теккада
читалац одређене ознаке на папиру препозна као знакове,
можеданастанетекст.Текстјепроцес,јерјерезултатактив
ногипродуктивногчитања.Деломожемодефинисатикао
скупознака,атексткаоскупзнакова.

Традиционални теоретичари су сматрали да је литерарно
’дело’остварењекреираноинтенцијомикреативношћуау
тора у вербалном медију. Француски постструктуралисти
су деперсонизовали литерарни производ не сматрајући га
више за ’дело’, већ за имперсоналнитекст као манифе
стацијудруштвенеинституцијезванеécriture(писање).Ау
торјесамопосредниккојиупроцесуписањаутекстуноси
елементеикодовепретходнопостојећихлингвистичкихи

2 Bart,R.Oddjeladoteksta,u:Suvremeneknjiževneteorije,ured.Beker,M.
(1986),Zagreb:SNL,str.182.
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литерарнихсистема.Интерпретацијаписањасхваћеногна
овајначинрезултатјепроцесачитања,којенаосновуоче
кивањаформираниходпретходнихискуставафункциони
сања лингвистичког система, у ознаке на страници уноси
садржајекојисесматрајузањиховаинхерентназначењаи
референце ка спољашњем свету.Систем лингвистичких и
литерарних конвенција које конституишу литерарни текст
је по постструктуралистима ’натурализован’ у активности
читања,гдесезбогутицајадискурсаикултуралнихстере
отипа јављаилузија о текстуалности која је референтна у
односунареалност.Натурализацијаседогађатакоштосе
у процесу читања тексту додељују специфични жанрови,
илиштосењеговиелементиинтерпретирајукаодарепре
зентујуличности,догађајеивредностикојиегзистирајуу
извантекстуалном екстернализованом свету. Не само што
јерепрезентацијареалностиутекстугенерисанаупроцесу
читања,већјеионоштоназивамореалношћузаправотекст
који се састоји из знакова чије значење конституишу кул
туралнеконвенције,кодовииидеологијакоједелечланови
једнедруштвенезаједнице.Субјектникаданемадиректни
приступ реалности јер је она увек посредована текстом.
Свакаидеологијакојапретендујенацеловитост’историјске
истине’ инсистира на реализму,штопредставља семиоло
гизацијуцелокупнереалности,односноњенопретварањеу
текст.Утомсмислу,функцијареализманијетачноприкази
вањереалности,већсредствозапрерадуреалностиуњен
знакислику.

Попостструктуралистичкој теорији текст није стабилна и
статичнаструктура,већјепресвегазначењскипроцес.То
значидасетекстсталномења,измиченашојконтроли,опи
ре се, не дозвољава да га одредимо као затворен поредак
знакова.Текстпружаотпордасеконституишекаоцелина,
јергамноговишекарактеришедивергенцијанегоконвер
генција,атоометазначењскусинтезукојужелидаоствари
читалац.Онјесамоједаннеухватљивитренутакубесконач
номнизупроизводњеиразмене значења,непрестанаигра
означитеља која одваја од било каквог трансцендентног
означеног.Текстнеможеизразитинеконепроменљивоије
динствено значење, већ га самоможеунедогледодлагати.
Текстунепретходиникаквастабилнаподлогаувидуаутора,
реалностиилибилокаквогдругогозначеног,јерјеонувеку
процесусвогнастајањаинестајања.Текстјеланацозначи
тељачијепривиднозначењеипривиднареферентностуод
носунаспољашњисветпредстављајусамоилузијуукојој
сечиталацосећасигурноибезбедно,докбисвакадетаљна
анализадеконструисалатекстнанеодређенбројсупротста
вљенихзначења:„Задатакдеконструирањатекстајеутоме
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дасеиспитапроцесњеговепроизводње–неприватноиску
ствоиндивидуалногаутора,већначинпроизводње,грађаи
њенраспоредудјелу.Циљједаселоциратачкаконтрадик
ције унутар текста, тачка на којој он прекорачује границе
унутаркојихјеконструиран,накојојсеослобађаограниче
њакојемујенаметнулањеговавластитареалистичкафор
ма.Састављенодконтрадикција,текстсевишенесводина
једно, хармонично и ауторитативно читање.Умјесто тога,
онпостајеплуралан,отворензановачитања,невишепред
метпасивнепотрошње, већпредмет којим се читалацба
видабипроизвеозначење.”3Текстнијениделоаутора,ни
изолованиобјекат.Онјекомплексанпроцесзначењакојисе
сталнотрансформишекакоупроцесусвогнастанка,такои
удискурсуинтерпретације.Текстнемадубинскуструктуру,
већ је површински систем: „Мислимо да је идеја ’тексту
алнепраксе’важна.Онаморабитисхваћенаизперспекти
ве коју смо примењивали од почетка, а то је првенствено
повратаканализиповршинетекста.Акосаепистемолошке
тачке гледишта структура наратива конституише теорију
текста,подтекстуалномпраксомподразумевамоовајвишак
који текст у својојманифестацији додаје структури, исто
временојечинећимогућом.Текстуалнапраксанијеништа
другодочитање,којејесамогсебенесвесно.”4

Текст не садржи значење које чека да буде одгонетнуто,
нити садржи мноштво значења која коегзистирају. Сваки
текстјеинтертекст,тачкапресекабројнихдругихтекстова.
Непостојитексткојиниједруштвено,културалноиисто
ријски детерминисан. Развој теорије текста, од првобитне
идејетекстакаоцеловитогделасаинхерентнимзначењем,
до постструктуралистичког схватања текста као текстуал
ностиукојојсузаједноиспреплетанијезик,ауторичита
лац,откриојепроцеснеограниченихмогућностичитањаи
плуралностизначења.

Интертекстуалност

Интертекстуалностјеособинатекстадасеослања,осврће
илипозиванадругетекстове,дајесањимаумреженидаса
њимаступаусложенеодносекојиутичунањеговозначе
ње.Већсампојамтекстакојијевеомаблизакзначењусвог
латинскогкорена(лат. textus=ткиво,плетиво),упућујена
овуидеју.РоланБартусвојојкњизиЗадовољствоутексту

3 Belsej,K.Konstruiranjesubjekta–dekonstruiranjeteksta,u:Novačitanja–
Poststrukturalističkačitanka,ured.Lešić,Z.(2003),Sarajevo:Buybook,str.
240.

4 Marin,L.(1980)TheSemioticsofthePassionNarrativeTopicsandFigures,
Pittsburgh:ThePickwickPress,p.234.
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каже:„ТекстзначиТкање.Но,какосеовоткањеувекузима
лозанекипроизвод,једанготоввео,изакојегседрживише
илимањескривенсмисао (истина),мисадауовомткању
наглашавамогенеративнуидејудасетекстсачињава,изра
ђујевечитимплетењем.Изгубљенуовомткању–овојтек
стури–субјектсеослобађауњемупопутпаукакојисеисам
растварауградитељскомизлучивањусвојемреже.”5

Појаминтертекстуалности,којијеширепостаопознатза
хваљујућиЈулијиКристевој(ЮлияКръстева),користиседа
означимногострукеначиненакоје јебилокојилитерарни
текстсачињеноддругихтекстова,такоштопредстављапо
нављањеилитрансформацијупретходнихтекстова,илине
избежнопартиципираусвеопштојархивилингвистичкихи
литерарнихконвенцијаипроцедуракојеконституишудис
курсекојинампретходеиуоквирукојихсморођени.По
Кристевој,свакитекстје’интертекст’–местоинтерсекције
небројенихдругихтекстова, збогчегасвакитекстпостоји
самокрозрелацијепремадругимтекстовима.Појаминтер
текстуалностионауводиутеоријутекстаразвијајућипојам
дијалогичности текста из теорије књижевности Михаила
Бахтина(МихаилБахтин)исемиологијеФердинандадеСо
сира(FerdinanddeSaussure)којијеконцептзначењазасно
вао као динамичку везу означитеља и означеног у тексту.
НаосновутогаКристевазакључује:„Свакитекстјемозаик
цитата;свакитекстјеапсорпцијаитрансформацијадругог
текста.”6

Постструктуралистисупокушалидаукажунатодаутек
стунепостојиједнојединственостабилнозначење,већда
јесвакипроцесчитањадинамичкокретањекрозмрежураз
личитихтекстоваињиховихреференци:„Значењепостаје
нештоштопостојиизмеђуодређеногтекстаисвихосталих
текстованакојеупућујеинакојесеодноси,чимесеудаља
ваоднезависногтекстакамрежитекстуалниходноса.Текст
постајеинтертекст.”7

Текст је јединица која настаје тек у процесу комуницира
ња. Он није постојана јединица, него је човек сваки пут
стваракадаупотребљаваодређенјезикуоквируоневели
кецелинекојуназивамокултура.Текстникаднеможеби
тидовршен,већјеуконстантномпроцесупродукције.Он
је, према томе, само функционална и нестална величина.

5 Bart, R. (1975) Zadovoljstvo u tekstu (prev. JovicaAćin), Niš: Gradina,
str.86.

6 Kristeva,J.Word,DialogueandNovel,in:TheKristevaReader,ed.Moi,T.
(1986),NewYork:ColumbiaUniversityPress,p.37.

7 Allen,G.(2006)Intertextuality,London:Routledge,p.1.
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Интертекстуалност означава повезаност и умреженост
основногтекстасадругимтекстовима,штоутиченаначин
његовогчитањаиразумевања:„Интерпретиратитекстније
датиму(вишеилимањеисправно,вишеилимањеслобод
но)значење,већ,напротив,проценитикојамножинагакон
ституише.Хајдемопрводапоставимоизгледпобедоносне
множине,неосиромашенебилокаквимограничењемрепре
зентације(илиимитације).Уовомидеалномтексту,мреже
сумногеиумеђусобнојинтеракцији,причемуниједнаод
њихнијеустањуданадиђеостале;овајтекстјегалаксија
означитеља,анеструктураозначених;оннемапочетак;он
јереверзибилан;приступдоњегаимамокрозвишеулаза,од
којихниједаннеможебитидекларисанзаглавни;кодовико
јемобилишепружајусесведоклеокоможедадопре,онису
неодредиви(овдезначењеникаднијеподређенопринципу
детерминације,осимбацањемкоцке);системизначењамо
гупреузетиовајапсолутноплуралантекст,алињиховброј
никадније затворен, заснованкао такавнанеограничено
стијезика.Интерпретацијакојузахтеваспецифичантекст,у
својојплуралности,ниукомслучајунијепроизвољна:она
нијепитањеприхватањанекихзначења,великодушнотвр
дећидасвакопојединоимасвојдеоистине;питањеје,про
тивносвакојиндиферентности,тврдитисигурнопостојање
плуралности, које није од истинитог, вероватног, или чак
могућег.Ованеопходнатврдњајетешка,јеркаоштоништа
неегзистираизвантекста,никаднеманицелинетекста[...]
текстморасимултанобитиразликованодсвојеспољашњо
стииодсвогтоталитета.”8

Интертекстуалностјеприсуствотраговадругихтекстовау
једномконкретномтексту;то јеначиннакојисвакитекст
постоји јерувекупућујенадруге текстовеодкојихисам
зависи.Појаминтертекстуалностиуказујенатодазнакније
самоурелацијисапредметомуместокогастојиинакоји
упућује,већјеурелацијиисадругимзнаковима.Насличан
начин,текстовисуумногоприснијојвезисадругимтексто
вимакултуре,негоштосуувезиса’реалношћу’накојусе
односе.

Хипертекстиинтертекстуалност

Последњих неколико деценија дошло је до конвергенци
јесавременихкритичкихтеоријаитехнологије,каовеома
значајног приближавања између дизајнера компјутерских
софтвера и теоретичара књижевности. Они који добро

8 Barthes,R. (1975)S/Z (trans.RichardMiller),NewYork:Hill andWang,
p.56.



158

МИЛАН РАДОВАНОВИЋ

познају радЖака Дериде (Jacques Derrida), Ролана Барта,
или Јулије Кристеве, најчешће нису ни чули за Венивар
Буша (VannevarBush)илиТеодораНелсона (TheodorNel
son),атоважииобратно,иакосвењихповезујеистражи
вање теоријских принципа мултилинеарности, линкова и
мрежа9, уз напуштање концептуалних система заснованих
наидејамацентра,маргине,хијерархијеилилинеарности.
Критичкетеоријесудалетеоријскуосновузаизучавањефе
номенахипертекста,ахипертексткаопојавановихмедија
и технологија омогућава тестирање теоријских аспекатаи
идејакојесеодносенатекстуалност,наратив,каоинанове
улогекојеимајуауторичиталац.Идејахипертекстакаоне
хијерархијскогмноштваислојевитоститекстасвојственаје
савременомпостструктуралистичкомпоимањутекстуално
сти.Многиаспектипостструктуралистичкетеоријенашли
сусвојеиспуњењеухипертексту:отворенитекст,’плутање’
означитељаиодгађање значења (симболизованосистемом
линкова),интертекстуалност,читањекаонезавршенаактив
ност,нелинеарност,смртаутораирађањечитаоца.Хипер
текст јекаоинтертекстуалнисистемпостаоместосусрета
теоретичара књижевности и инжењера информационих
технологија.Могуће јенаправитипаралелуизмеђуБарто
веидејесмртиаутораиконцептахипертекста,којипружа
неограниченемогућностиколективногауторства,којевише
није одређено једним фиксираним извором стваралаштва.
Свакичиталацилигледалацможедопунити,променитиили
уредити хипертекст, као и изабрати своју сопствену стазу
којомћесекретатикрозткивотекста,мењајућимуструк
туруизначење.

УсвојојкњизиS/ZРоланБартдајеопистекстуалностикоји
потпуноодговараономештоћекаснијебитихипертекст–
текст састављен од блокова речи (или слика) међусобно
повезанихвишеструкимвезама: „Уовомидеалномтексту
многемрежесууинтеракцији,причемуниједнанијеумо
гућностиданадиђеостале;текстјегалаксијаозначитеља,
анеструктураозначених;оннемапочетак;онјереверзиби
лан;приступамомукрозвишеулаза,аданиједаннеможе
модекларисатикаоглавни.[...]”10

9 „Шта јетачномрежановихмедија?Простодговор једа јетоинфра
структуракојаповезујекомпјутереједансадругиминизомекстерних
уређаја, и зато омогућава корисницима да комуницирају и размењују
информације.”,Gane,N.andBeer,D.(2008)NewMedia–TheKeyCon
cepts,Oxford:Berg,p.16.

10Barthes,R. (1975)S/Z (trans.RichardMiller),NewYork:Hill andWang,
p.5.
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Хипертекст11 је текст приказан на екрану компјутера или
сличногелектронскогсредствасахиперлинковимакадру
гим текстовима којима може непосредно да се приступи.
Екран као машина за читање на којој се одређена врста
текстареализујесадаиовдезапојединачногчитаоцакроз
процесселекције,можебитисхваћенкаометафорапроиз
водњетекстапопостструктуралистичкојтеорији.Новеин
формационетехнологијесуомогућилепостојањехипертек
стакаомрежетекстуалнихелеменатаивеза.ЏорџЛендоу
(George Landow), као један од најзначајнијих теоретичара
хипертекстаданашњице,компјутерскихипертекстдефини
шекаоинформационутехнологијукојасесастојиодпоје
диначнихблоковатекста(лексија)иелектронскихлинкова
којиихповезују:„НадовезујућисенаделоВениварБуша,
ТеодораНелсона,ДагласаИнглбарта,ЕндрујаванДама,и
другихпиониратеоријеипраксехипертекстуалнихсисте
ма, ову нову информациону технологију дефинишем као
текст састављен од лексија (блокова речи, покретних или
статичнихслика,илизвукова)електронскиповезанихмно
гострукимпутањама, ланцима, или стазама унеограниче
нојмрежи.Какочитаоцимогуизабратиразличитеначине
кретањакрозовецелинеинформација,хипертекстсеможе
описатипрекаомултисеквенционалноилимултилинеарно
негонелинеарнописање.Допуститеминагласитиочиглед
нучињеницудајехипертекстинформационатехнологијау
којојновиелемент,веза,игранајважнијуулогу,јерсвеглав
непрактичне,културалнеиобразовнекарактеристикеовог
медијадолазеодчињеницедалинковањекреирановуврсту
повезаностиичитаочевогизбора.”12

УдефиницијиуочавамопојамлексијекојијекористиоБарт
какобиодредионајмањумогућу јединицукојаможебити
носилацзначењаутексту.Каокључнифеноменхипертек
ста уведен је појам линковања – међусобне референција
цијетекстуалнихјединица,којипредстављасуштинскусу
протностштампаномтексту.СличноБартуиМишелФуко
(MichelFoucault) текствидиупојмовимамрежаивеза.У
Археологијизнањаонистичедаграницекњигеникаднису
јасноодређене јерпостојинеограниченсистемреференци
кадругимкњигама,текстовима,илиреченицама.Наидеју
охипертексттехнологијипрвиједошао1945.годинеВени
варБуш,Рузвелтов (FranklinRoosevelt) саветникзанауку.
Он је увидео да дотадашњи начин складиштења података

11Етимологија:грч.префиксυπερ’изнад’;лат.textus’ткање’;хипертекст
јетексткојипревазилазиограничењалинеарногтекста.

12Landow,G.HypertextAsCollageWriting, in:TheDigitalDialectic:New
EssaysOnNewMedia,ed.Lunenfeld,P.(1999),London:MITPress,p.154.
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индексирањемнијеоптималан,јерљудскиумфункционише
успостављањем асоцијативних, а не класификационих ве
за:„Човековумнефункционишенатајначин.Онсеслужи
асоцијацијама.Кадаухватиједанпредмет,онодмахпрелази
наследећикојијесугерисанасоцијацијоммисли,ускладу
са некаквом комплексном мрежом путања које формирају
ћелије мозга.”13 Да би унапредио системе класификације
конципираојеMemex,машинузаобрадуподатака.Memexје
требалодабудеједаноперативнисистемкојибиефикасније
оперисаоиманипулисаосамноштвомподатакаистовреме
но.Тајсистемзаобрадуграфикеитекстабисеодликовао
способношћуданепосредноиблископовезујевишеразли
читихелемената,такодасесасвакимпојединимелементом
појављујеувекињеговавезасадругим.14Изидејногкон
цептаMemexaјаснајеБушовавизијадачиталацтокомчи
тањатекстатребадаследисвојеиндивидуалнепутањеко
јимасекрећекроздатитекст.Такочитањепостајеактиван
процескојиукључујеиписање.Такавактивничиталацне
можевишедасезадовољифизичкомстраницомкојастоји
испредњега,већимапотребузапотпуноновимконцептом
виртуелногтекста.

ОдмногихсличнихпокушајапослеБуша,требасвакакопо
менутиТеодораНелсона,којије1965.годинеформулисао
терминхипертекстподкојимподразумеванесеквенцијал
нописање–тексткојисегранаиомогућаваизборчитаоцу,а
најбољесечитанаинтерактивномекрану:„Дозволитемида
представимреч’хипертекст’којаозначавакорпусписаних
или сликовних материјала међусобно повезаних на такав
комплексанначинкојинијемогућедабудеконвенционално
презентованилирепрезентованнапапиру.”15

Хипертекстјесеријатекстуалнихцелинакојесумеђусобно
повезанеиомогућавајучитаоцудаизабереразличитеправ
цечитања.Његова главнакарактеристика једисконтинуи
тет,скок,изненаднапроменапозицијекорисникаутексту.
То је постало могуће проналаском технологије хиперлин
кова – делова документа којимогу битиповезани са дру
гимдокументима.Кликомнахиперлинк,корисникјеодмах

13Bush,V.AsWeMayThink,in:TheNewMediaReader,eds.WardipFruin,
N.andMontfort,N.(2003),London:MITPress,p.44.

14Кључниаспектелектронскогпретраживањајеупотребахипертекста.У
односунаконцептмеморијекаоскладиштаизкојегсеинформацијеиз
влаченапоље,хипертекстфункционишенаосновулинковаизмеђупо
датака.

15Nelson,T.AFileStructureforTheComplex,TheChanging,andtheIndeter
minate,in:TheNewMediaReader,eds.WardipFruin,N.andMontfort,N.
(2003),London:MITPress,p.144.
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повезансадокументомнакојилинкупућује.Нелсонјеједан
одпрвихистраживачакоји је схватиомогућностиупотре
бехипертекстаухуманистичкимдисциплинама,пресвега
у теорији књижевности. Конструисао је хипертекстуални
системXanaduимајућиувидутаквуупотребухипертекста.

Хипертекстпостајеједнаодосновнихкарактеристикасофт
верскихпакетакаоштосуМајкрософтовWindows,Macов
оперативнисистем,програмизаобрадутекста(Word,Quark,
Indesign,итд.).Најпознатијаимплементацијахипертекстаје
свакаконаWorldWideWebу:„ПојаваИнтернетаиWorldWi
deWebаусловилајеразвојхипертекста,којинасдиректно
повезујесдругимхипертекстовимасасветскемреже.Десио
сепрелазсматеријалногнавиртуелнитекст.Хипертекстје
интерактивнаенциклопедијаукојојсесједногтекстаможе
мултимедијалним путем прећи на друге текстове, снимке,
фотографије,табеле,филмовеимузику.Тајпримерубедљи
вопоказуједасуграницетекстапосталеувисокомстепену
пропустљиве.Свакитекстпостојиуширокомпољудругих
текстова,унајразличитијимжанровимаиформатимауко
јимасепојављује.Непостојитексткаоизолованајединица
засебе.”16

Каошто је познато, свешто иде преко мреже прави се у
HTML (HyperText Markup Language) формату, а све кому
никацијесеобављајупутемhttp (HyperTextTransferProto
col)веза.ОноштозовемоИнтернетнијеништадругодо
један огроманхипертекст.Начинмишљења, читањаипи
сања својствен хипертексту заправо је начин мишљења и
перципирањаинхерентансамојтехнологијикојојприпада:
„Хипертекстихипермедијаувекегзистирајукаовиртуелни,
анефизичкитекстови.Сведопојаведигиталнекомпјуте
ризације,свиписанитекстовисусесастојалиодфизичких
ознака на физичким површинама. За разлику одњих, ди
гиталнеречии сликеимајуформу семиотичкихкодова, и
овафундаментална чињеница указује на главне квалитете
дигиталних информационих технологија: (1) виртуелност,
(2)флуидност, (3) адаптабилност, (4) отвореност (или по
стојањебезграница),(5)способностпроцесуирања,(6)нео
граниченамогућностумножавања, (7)брзинакретања, (8)
способностумрежавања.”17

Хипертекст је карактеристичан и парадигматичан за чи
таво информатичко поље нових технологија. Гледано из

16Maširević,Lj.Kulturaintertekstualnosti,ZbornikradovaFakultetadramskih
umetnosti,br.1112,(2007),Beograd,str.428.

17Landow,G.HypertextAsCollageWriting, in:TheDigitalDialectic:New
EssaysOnNewMedia,ed.Lunenfeld,P.(1999),London:MITPress,p.166.
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перспективекомпјутерскенаукехипертекстјеметодобра
деподатака,којиомогућавановначиндиректногприступа
подацима. Истовремено хипертекст је и репрезентациона
шема, нека врста семантичкемреже.Коначно, хипертекст
јеиинтерфејсмодалитеткојиусебеукључује’контрол
ну дугмад’ коју корисник може арбитрарно поставити у
садржајниматеријал.

Компјутерскатехнологијајејединственапојавауисторији
медија:тојепрвисистемдисеминацијекојинудикорисни
цимамогућностдакреирају,дистрибуирају,примајуикон
зумирајуаудиовизуелнисадржајуоквирујединственогси
стема.Пореддиректногприступаразличитимлинкованим
текстовима могуће је и самостално тражење текстуалних
везакојенисусугерисане,променаврстеивеличинефон
та, постављање неколико текстова паралелно, непосредан
приступфуснотама,каоинепрекиднододавањекоментара
читалаца.

Виртуелностдигиталногтекстаускладиштеногумеморији
компјутерачинигаразличитимодтекстау ’физичкој’ма
нифестацији.18Хипертекстнепоседујевишефизичкуста
билностштампанихтекстова:„Дигиталнитекстјефлуидан
јерузимајућиформукодова,увекможебитиреконфигури
сан,реформатизован,илипоновописан.Затоједигитални
текстнеограниченоприлагодљивразличитимпотребамаи
начинимакоришћења,икакосесастојиодкодовакоједруги
кодовимогупретраживати,реаранжиратиинадругеначине
манипулисатињиме,дигиталнитекстјеувекотворен,нео
граничен,незавршенинезавршљив,способанзанеограни
ченопроширивање.”19

Могућност репродукције дигиталног текста без мењања
оригиналногкодаилиутицајанањегаомогућавамувели
купокретљивост,апостојањеелектронскихвезаомогућава
спајањеразличитихтекстова(илилексија)директнимвеза
ма.Натајначин,дигиталностјебилатехнолошкипредуслов
хипертекстуалности.

18„Системипапираимајуозбиљнаограничењабилозаорганизацијубило
запрезентацијуидеја.Књиганикаднијеперфектноприлагођеначита
оцу,једномједосадно,адругијезбуњенчитањемистихстраница.Ни
једансистемпапиранеможесеприлагодитиинтересовањимаилипо
требамапојединачногчитаоцаилистудента.”,Nelson,T.AFileStructure
forTheComplex,TheChanging,andtheIndeterminate,in:TheNewMedia
Reader,eds.WardipFruin,N.andMontfort,N.(2003),London:MITPress,
p.143.

19Landow,G.HypertextAsCollageWriting, in:TheDigitalDialectic:New
EssaysOnNewMedia,ed.Lunenfeld,P.(1999),London:MITPress,p.166.
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Интертекстуалним приступом прекида се класично дожи
вљавањетекстакаолинеарнецелине.Линеарноихијерар
хијскоорганизовањеинформацијаникаднијебилоускладу
сапотребамакорисникатихинформација.Традиционални
текстобавезуједасепараграфипишуичитајуполинеарној
сукцесији.Вековимасуписарииписци,акаснијештампари
ииздавачи,смишљалиразнасредствакакобиповећалибр
зинуприступажељениминформацијама.Кадајепотребно
гранањеумисаономитекстуалномтоку,користесезасебне
обележенестранице,парентетичкикоментари,додајусефу
сноте, референце (типа „види главу 5”), индекси, библио
графскереференце.Међутим,светонијеобезбедиложеље
нинивопрецизностиибрзинеприступаподацима.Појава
хипертекстаредефинисалајеирепозиционираламногепој
мовенаслеђенеизтрадиционалнетеоријетекста’гутембер
говскецивилизације’штампанеречи.Хипертекстомогућава
писцудалакоправижељенереференце,ачитаоцимадаса
миодлучеотомекојећевезеследитиикојимредоследом.
Хипертекстненамећестриктнуодлукуотомедалиједна
идејаприпадамисаономтокуодређеногтекстаилијеизван
њега.Одмахпадауочикарактеристиканелинеарностико
јазапоследицуимаразлабављивањехијерархијесвојствене
класичномлинеарномтексту:

„Нелинеарнитекстјеобјекатвербалнекомуникацијекојине
представљафиксиранусеквенцуслова,речииреченица,већ
објекатукомесеречиилисеквенцеречимогуразликовати
одчитањадочитањазбогоблика,конвенција,илимехани
заматекста.”20

Увођењемноштвавезаусамтекст,уњегову’унутрашњост’,
асамимтимиизношењетеунутрашњостиуњегову’спо
љашњост’, иако представља антихијерархијски принцип,
ненарушавафункционалносттекста.Линеарностсепрео
крећеитрансформишеумрежузначења,којасусадаарби
трарноповезанаипоређана,чимејемогућностсамоједног
повлашћеногзначењасасвимпољуљана.Линеарнитекстсе
претвара у мрежу нудећи мноштво уместо једног јединог
пореткапараграфаистраница.Уместостриктнесубордина
ције,имамостазекојеткајусвојпуткрозтекстуалнипро
стор.Разликаизмеђукласичногтекстаихипертекстаможе
сажето да се искаже серијом опречних појмова: линеарна
организација/просторна организација; ауторитет аутора/
слобода читаоца; предетерминисано значење/произведено
значење; центрирана структура/децентрирана структура;

20Aarseth,Е.NonlinearityandLiteraryTheory, in:TheNewMediaReader,
eds.WardipFruin,N.andMontfort,N.(2003),London:MITPress,p.762.



164

МИЛАН РАДОВАНОВИЋ

линијскогранање(хијерархија)/слободногранање(ризом);
читање одређено циљем/читање одређено радозналошћу;
рад/игра; јединство/диверзитет; ред/хаос; монологизам/
хетероглосија, дијалогизам; континуитет/дисконтинуитет,
скокови; секвенцијалност/паралелизам; солидност/флуид
ност;статичнарепрезентација/динамичкасимулација.

Укидањемјединственостиинеизменљивоститекста,каои
променомначиначитањакојичитаоцуомогућавамногове
ћупокретљивост,превазиђенајенекадашњанепремостива
разликаизмеђуаутораичитаоца.Читалацвишенијесамо
пасивнипрималациконзументтекста,већињеговактивни
стваралац.Суштинскипотенцијалхипертексталежиумно
штву аутора.Другим речима, ако хипертекст редефинише
функцијуауторанарадикаланначинпостструктуралистич
кетеорије’смртиаутора’,ондатонезначиодсуствоилине
постојањеаутора,већприсуствоњиховогмноштва.Тоније
непостојањенекогакопише,додајеилимењатекстове,већ
непостојањеауторитетакојиимапотпунуконтролуиливла
сништвонадбилокојимпојединачнимтекстом.Уодносуна
штампанетекстове,моћауторајепренесенаначитаоцакоји
активноможедаинтервенишенатекстовимакојечита.Не
станкомлинеарностичитањаимогућношћудасенаИнтер
нетудопуниилиизменитексткојијепоставионекодруги
(напримерелектронскаенциклопедијаWikipedia),изгубиле
сусеграницеизмеђуаутораичитаоца.ВећјеБартуказаона
продуктивност читаоца. Постструктуралистички теорети
чаритврдедајетекстотворенпроцесзбогчегачитањени
каднијесеквенцијално.Читаоцисенекрећуодречидоре
чи,одредадореда,илиодстранедостранедокчитајутекст.
Онизаправоизводетекстудатомреференцијалномоквиру
стварајућивишеструкевезеиасоцијацијетокомчитања.21

Компјутерскатехнологија јевишенегоикадаредефиниса
ла однос аутора и читаоца, писања и читања.Хипертекст
непрекидно децентрира текстуални систем производе
ћи активног читаоца. Једна од основних карактеристика

21Постструктуралисти су одбијали становиште по коме би било поје
динци,билоауторутрадиционалномсмислутогпојма,билопоједини
читаоци,ималисупериорнуулогуукреирањуједногзначењатекстау
односунабилокоједруго:„Текстјеоноштосеослобађаизделаион
јерадикалноплуралан,причемуБартнаглашавадатаплуралностне
значи да текст иманеколико значења,што би се свело на текстуалну
двосмисленост.Двосмисленостјеувекразрешива,јерјесвакисмисао,
односносвакозначењемогућеидентификовати.Плуралностзначења,с
другестране,кодБартајенеразрешиваинепрекиднаиграозначујућих,
који стално воде додругихозначених.”,Uspenski, I. (2010)Rekoncep
tualizacija teorije čitanja internet formi, doktorska disertacija,Univerzitet
umetnostiuBeogradu,Beograd,str.94.
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хипертекстаједасесастојиодцелинаповезанихтекстова
којинемајујединственуосуорганизације.Хипертекстомо
гућавачитаоцудаизабересвојсопственицентаринтересо
вањадокчитатекст.Тоупраксизначидачиталацнијеогра
ничен никаквом претходно успостављеном организацијом
илихијерархијом.Ауторкреирамапутекстасаизменљивим
трасамаиразличитимопцијама;читаоцисамисастављају
текстбирајућипуткојимћедасекрећукрозњегакреирају
ћитакосвојусопственуверзијутекста.Какопроцесчитања
није секвенцијалан, аутор само донекле може предвиђати
коју линију читања ће читаоци следити.Аутор и читалац
хипертекста постају сарадници умапирањужељених тек
стуалнихкомпоненти.

Иакојеутеоријиинтертекстуалностипостојаласнажнатен
денцијаодупирањасвакојхијерархизацији,ипакјеуоснови
постојало’дело’каобазичнаматеријалнапојавностунутар
когасемножетекстови.Интертекстуалносткаоструктурал
наанализатекстауодносунавећесистемеозначитељских
праксиједногдруштвапреусмеравапажњусатријадекон
ституисанеаутором,деломитрадицијом,натекст,дискурс
икултуру.’Дело’јетекстуалникорпуссакојимјечиталац
унепосреднојинтеракцији,доксеинтертекстуалнипроцес
посредноевоцирауумучитаоца.Кодхипертекстанијемо
гућеодредитијаснуразликуизмеђупримарногиевоцира
ногтекста,јерчиталацможебилокојустраницудаизабере
засвојуполазнутачку.

Идејахипертекстаредефинисала јеулогуструктуре,каои
односцентраимаргине.Свакитекстјеистовременоицен
тарипериферија.Немавишепривилегованогтекстакојиби
искључивовршиофункцијуцентраитежишта.Напуштање
концепцијезаснованенаидејамацентра,маргине,хијерар
хијеилинеарности,довелаједопраксемултилинеарности,
интерсекције,линковаимрежа.

Закључак

Каогенераторразличитихмогућихинтерпретацијаииску
става,текстјеувекбиовиртуелниобјекат.Сусреткритич
кихтеоријаитехнологијеновихмедијанијепроизвеовир
туелнитекст,већгајесамоподигаонавишинивохипертек
ста.Концептинтерактивностисадајеприсутаннесамокао
односчитаоцаитекстаупроцесупроизводњезначења,већ
икаофизичкапроменатекстатокомњеговогчитања.

Развој технологије новихмедија довео је до великог при
ближавања и преплитања теорије интертекстуалности и
хипертекста. Присуство вишеструких праваца читања
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текста креирало јеписљивтекст који су лингвистипрет
поставили читљивом тексту чиме је додатно ограничен
ауторитет Аутора. Смрт Аутора22 је допринела промоци
јиЧитаоцакојисамодређујеукомправцућедасеодвија
читањеикојиистовременоактивно’пише’својсопствени
тексткрозпроцесдоношењаодлукакојехипертекстодњега
захтева:„Електронскиповезанецелиневећимајузначајан
утицајнатокакоразмишљамоочитањуиписањусанагла
скомнапозицијиречиуконтекстуалномиреференцијалном
оквиру.Каоелектронскиповезан,нелинеарнитекст,хипер
текстистовременоостварујеитестирааспектепостмодер
нихкритичкихтеорија,посебноонихкојесетичутекстуал
ности,наративаиулогаилифункцијачитаоцаиписца.Са
својиммрежамаповезаних текстуалних сегменатаи спле
товимаизмењивихстаза,хипертекстфаворизујеплуралитет
дискурсаизамагљујеграницеизмеђучитаоцаиписца.”23

Сахипертекстомјепревазиђенапостојаностифизичкаиз
двојеностштампаног текста. Померена је граница између
оногашто је ’унутра’и ’споља’, између ’центра’и ’пери
ферије’.ДецентрирањетекстаокомесуписалиДеридаили
Алтисер (LouisAlthusser), битна је карактеристика хипер
текстакоји’центар’измештаизстабилнихихијерархизова
нихструктуракачитаочевимсопствениминтересовањима
ипотребама.Усредиштухипертекстанашаосечиталац,а
неаутор.Натајначинсуновеиреволуционарнекритичке
теоријеописцу, текстуичитаоцу,формулисанепревише
деценија,нашлепрактичнуприменуипотврдуудигитали
зованомпросторуновихмедија.
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THEORYOFTHETEXTANDTHENEWMEDIA

Abstract

Asageneratorofdifferentpossible interpretationsandexperience,a
texthas alwaysbeenavirtualobject.Convergenceof critical theory
and new media technologies has not produced a virtual text, but
has only raised it to a higher level of the hypertext.The concept of
interactivity is presentnotonly as a relationbetween the reader and
thetextintheprocessofproducingameaning,butalsoasaphysical
change of the text during reading. Development of new media
technologieshasledtoalargeconvergenceandoverlappingtheoryof
intertextualityandhypertext.Withhypertextitispossibletoovercome
resistanceandphysicaldetachmentoftheprintedtext.Theboundaryis
movedbetweenwhatis‘inside’and‘outside’,towhatisbetweenthe
‘center’andthe‘periphery’.Decentralizingofthetextisanimportant
characteristicofthehypertextasthe‘center’movesfromastableand
hierarchizedstructure to the reader’sown interestsandneeds. In the
centerofthehypertextthereisthereader,nottheauthor.Inthisway,
thenewandrevolutionarycriticaltheoriesoftheauthor, textandthe
reader, formulateddecadesago,have foundpracticalapplicationand

confirmationinthedigitizedareaofthenewmedia.

Keywords:text,intertextuality,hypertext,hyperlink,newmedia
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ДИСКУРЗИВНЕСТРАТЕГИЈЕ
ЗАИЗБЕГАВАЊЕОДГОВОРА

УКОНФРОНТАЦИОНОМ
ИНТЕРВЈУУ

Сажетак:Телевизијскиинтервјујевећдеценијамаосновнонови
нарскосредствокакозаприкупљањеинформација,такоизаин
формисањејавности.Основниелементинтервјуајеинформација,
аосновнаидејаједатаинформацијабудеистинита.Међутим,
упракситонијеувекслучај.Предметовогистраживањасудис
курзивнестратегијекојимасеинтервјуисанеличностислужеда
избегну да дају одговор на питања интервјуера, тј. да избегну
даоткрију,делимичноилиуцелости,истинукојујавносточеку
једачује.Применомкритичкеанализедискурсапокушалисмода
идентификујемоначиненакојеинтервјуисаниизбегавајуодговор
успецифичнојврстиинтервјуа–конфронтациономинтервјууко
јиодступаоднормативауобичајеногтелевизијскогинтервјуапо
томештосуинтервјуериагресивнијиутражењуистине,па је
тимеинтервјуисаномтежедајеизбегне.

Кључне речи: критичка анализа дискурсa, конфронтациони
дискурс,телевизијскиинтервју

Увод

Циљ сваког интервјуа је прикупљање информација ко
је су одинтереса за јавност, а за које сепретпостављада
суистините.Стогановинар–интервјуерпостављапитања
одабранојличности–интервјуисаномкојисасвојестране
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одлучујекојећеинформациједати,идокојећемереонеби
тиистините.Притоминтервјуисаниприбегаваразнимдис
курзивнимстратегијамакојимаодабираинформације,даје
истините или делимично истините одговоре, или истину
сасвимзаобилази.

Оваквестратегијепредметсупроучавањакритичкеанализе
дискурсакојасепрвенственобавиодносомјезикаињегове
улогеудруштву,тачнијеодносомјезикаимоћи.Онадис
курспосматракаоодразодносамоћиудруштву,аосновна
јојјенамераједасетиодносиразоткрију.Поштосеодноси
моћи првенствено испољавају кроз институционални дис
курс,аинтервјукаожанрспадаудискурскојисеодвијау
институционалнимоквиримаињимајерегулисан,логично
једасеуистраживањупођеодоваквогприступа.

Најистакнутији представник критичке анализе дискурса
НорманФерклаф (NormanFairclough) осмислио је за ова
кву анализу тродимензионални оквир који се заснива на
схватањудискурсакао(1)текста,(2)дискурзивнепраксеи
(3) друштвене праксе.1 Анализа текста обухвата лингви
стичку анализу и анализу структуре текста. Анализа дис
курса као дискурзивне праксе одређује природу процеса
у оквиру којих текст настаје и интерпретира се. Анализа
дискурса као друштвене праксе подразумева анализу дру
штвеногконтекстаукојемтекстнастајеимеђусобниутицај
друштванадискурскаоидискурсанадруштво.Уовомраду
истраживањесеослањанапрвудимензију,односноанали
зулингвистичкихкарактеристикаиорганизациједискурса.
Другедведимензијенадилазеоквиреовограда(дискурскао
дискурзивнапраксаидискурскаодруштвенапракса)пасе
онепомињусамоуфункцијианализелингвистичкихсред
ставазаизражавањемоћи.

Критичка анализа дискурса користи методологију разли
читих лингвистичких дисциплина у својим истражива
њима. Већина заговорника критичке анализе дискурса се
критичкиодносипремаметодологијианализеконверзаци
јеправдајућитосвојимставомда је запотпуноразумева
ње функционисања језика потребан шири друштвенопо
литички контекст, који анализу конверзације не узима у
обзир.Међутим, с једне стране, дабисмомоглиразумети
формалну структуру дискурса, морамо познавати основне
принципеструктуреконверзације,аструктураконверзаци
је (дискурса,разговора,интеракције) јецентралнопитање

1 Fairclough, N. (1992) Discourse and Social Change, Cambridge: Polity
Press; Fairclough, N. (2001) Language and Power. 2nd edition, London:
PearsonEducation.
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конверзационеанализе.Сдругестране,упоследњевремеје
уоквируанализеконверзацијенаправљенвеликипомакса
потпунефокусираностинаразговорнијезиккадругимвр
стамаконверзације,нарочитонаконверзацијууинституци
оналномконтексту.Објављенасуинекаистраживањауско
везаназаовајрад.Например,КлејманиХеритиџ(Clayman
andHeritage)суобјавиликњигеTheNewsInterview(2002)2
иTalk inAction (2010)3 у којима се детаљније баве неким
аспектимателевизијскогинтервјуа,нарочитоувезисастра
тегијамапостављањапитањаидавањаодговора.

Помоћуанализеконверзацијеможемоодредитидискурзив
ну структуруинтеракције у класичном4 телевизијскомин
тевјуу.Заснивајућисвојраднапостулатимаконверзационе
анализекојесупоставилињениродоначелнициСакс,Ше
глофиЏеферсонова(Sacks,Schegloff,Jefferson),5Херитиџ
иКлејмансудетаљноодредилиосновненормекласичног
интервјуа, којих се учесници у интервјуу морају придр
жавати, а односе се на (I) општу структуру интеракције,
и на (II) структуру преузимања редова говорења, односно
преузимањаречи.

(I)Када говоримооопштој структуриинтеракције,норме
суследеће:

1)Интеракција се одвијапо схемипитање–одговор,при
чемуинтервјуерпостављапитања,аинтервјуисанинањих
одговара;

2) Та схема одређује и ограничава понашање учесника у
интеракцији:кадмогудапреузмуреч,коликодугомогуда
говоре,ислично;

3)Овајжанр,каоинституционалнаинтеракција,поставља
дваспецифичназахтева,атосу:

2 Clayman,S.andHeritage,J.(2002)TheNewsInterview,Cambridge:Cam
bridgeUniversityPress.

3 Heritage,J.andClayman,S.(2010)TalkinAction.Interactions,identities,
andinstitutions,Chichester:WileyBlackwell.

4 ТерминкласичниинтервјуилиинтервјупитањеодговорпреузетодВ.
Кљајића који га дефинише као „фактографски обликновинарског из
ражавања,гдесеуформидијалогакрозпитањаиодговоре,ауразго
ворусаодређеномличношћу,јавностипружајуонформацијеопојави,
догађају,проблемуиличаксамојличностиоддруштвеногинтереса.”
Кљајић,В. (2009)Интеревју:уштампи,уonlineмагазинима,наин
тернету.Београд:Факултетполитичкихнаука,Чигојаштампа,стр.66.

5 Sacks,H.andSchegloff,E.A.OpeningUpClosings,in:LanguageinUse:
ReadingsinSociolinguistics.eds.Baugh,Ј.andSherzer,Ј.(1984)Englewo
odCliffs,N.J.,PrenticeHall,Inc.,р.6997(originallypublishedinSemioti
ca,VIII,4(1973)р.289327.
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а)постојањепублике–штоповлачизасобомзах
тевдасеинтеракцијаорганизујекао„разговорза
слушаоце”,такодапубликанемаосећајдапрису
ствујеприватномразговору,већдасетајразговор
водибашзбогње;и

б)одржавањеформалненеутралностиинтервјуе
ра–штозначидаинтервјуер,каопрофесионални
новинар,несменинакојиначиндаизражавасвоје
мишљење,илимишљењеорганизације у којој је
запослен.6

(II)Кадаговоримооструктурипреузимањаредоваговоре
ња,нормесуследеће:

1)Интеракцијасемораограничитинапитањаиодговоре,
ито

а)ИР7 семора ограничитинапостављањепита
ња,

б)ИЕсемораограничитинадавањеодговорана
постављенапитања;

2)ИРпостављапитање,коликогодтовременазахтевало;

3)ИЕчекадаИРзаврши,односнодачујецелопитањена
којетребадаодговори;

4)ИЕодговаранапитање,итајодговорјепоправилуела
бориран;

5)ИРчекадаИЕзавршисвојодговор,пазатимпоставља
следећепитање.

Интервјукојимсебавимоуовомраду јеконфронтациони
телевизијскиинтервју,ионнекадмање, анекадвишеод
ступаоднормативакласичногинтервјуа.Интервјујевећде
ценијамаосновноновинарскосредствокакозаприкупљање
информација,такоизаинформисањејавности.Збогразвоја
медијаинтервјујепостаоуобичајенаформаукојусе„вести
пакују за јавност”.8Интервју, и каометод за прикупљање
информацијаикаоновинарскижанр,почеоједасеразвија
каданашњемобликуинтервјуаодсредине50ихгодинаXX
века.Дотадасеживаречумедијимауглавномсводилана
читање написаног текста.Интервјуери су постављали ин
тервјуисанимгостима„мека”питањауинтервјуимакојису

6 Исто,стр.215216.
7 ЗбогекономичностићемоудаљемтекстуинтервјуераозначаватисаИР,

аинтервјуисаногсаИЕ.
8 Heritage,J.andClayman,S.(2010)TalkinAction.Interactions,identities,
andinstitutions,Chichester:WileyBlackwell,p.215.
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унајвећембројуслучајевабилиочигледноунапредприпре
мљениилишенибилокаквеспонтаности.9Тексапојавом
НезависнетелевизијеуБританијикоја јеставилатачкуна
монопол Бибисија10 у извештавању, интервју почиње да
семења.Новитипинтервјуајеистраживачки,агресивнији
инијеунапредприпремљен.Одговорисенеприхватајута
квикаквисубезрезерве,већсепреиспитују,разјашњавају
ипреформулишуакојепотребно.Стилиспитивањапостаје
директнији,истраживачкиидубински.Сходнотоме,интер
вјупостајефлексибилнији,животнији,ивеомаутицајанин
струментновинарскогиспитивањачијијециљдасејавност
упознасаистиномоактуелнимдогађајима.11

Тајновитипинтервјуанастаојесапојавомбританскееми
сијеHardtalkкојајепочеладасеемитује1997.године.На
интернетстранициБибисијаон јеописанкао„дубински
интервјусапровокативнимпитањимаоосетљивимтемама
упућенимпознатимличностимаосвимобластимањихових
живота.“12Овакавтипинтервјуаемитоваосеједновремеи
коднаснателевизијскомканалуБ92.ПоузорунаHardtalk
настаојеПолиграфкојегјеуредникиводитељдефинисао
на следећи начин: „ПомедијскојформиПолиграф је кон
фронтирајућиинтервју.Ухардтоктрадицијиисаистражи
вачким приступом,Полиграф у фокус ставља најважније
политичке, друштвене, културне и социјалне догађаје.”13
Конфронтацијасеодносинаучесникеудискурсуињихо
вевредности,ставове,веровања,мишљења.Онапроизила
зиизчињеницедасеучеснициконфронтирајупопитању
циљевакојежеледапостигнуудијалогу,асветоуоквиру
институционалногжанра.ИРимасамоједанциљ,атојада
информишејавностопроблемуилитемиокојојразговара
сасвојимгостом.Сдругестране,ИЕтакођежели(илимо
ра)даинформишејавностопроблемуокојемјереч,алиње
мујециљдакажеоноликоколикоон,илиинституцијачи
јијепредставник(политичкастранка,предузеће,спортска

9 О’Keeffe,A.TheMedia,inTheRoutledgeHandbookofApploedLinguistics,
ed.Simpson,J.(2011)NewYork:Routledge,p.70.

10Медијисуморалидасепридржавајузаконскеобавезеонепристрасно
стиуизвештавањуотекућимдогађајима,итосуускосхваталитакода
сусепрвенственодржалиизвештавањаочињеницама,иискључивали
изношењеличнихмишљења.Тако јеовотумачењезаконаспречавало
развијањеистраживачкогновинарства. (Heritage, J.Analyzingnews in
terviews:Aspectsoftheproductionoftalkforanoverhearingaudience,in
Handbookofdiscourseanalysis,vol.3,ed.vanDijk,T.A.(1985),NewYork:
AcademicPress.(pp.95–119).

11Исто,стр.113.
12ИнтернетстраницаBBC:http://www.bbc.co.uk/programmes/b006mg2m
13ИнтернетстраницаБ92:http://www.b92.net/lica/bio.php?nav_id=211661
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организација/клуб, нека агенција, и слично),жели.Дакле,
циљевиинтервјуасудасејавностинформишеонекомпро
блемуидасетајпроблемразјасни,алииндивидуалници
љевипопитањудубинеилидетаљапроблемакојитребада
сеизнесунисукодобаучесникаукомуникацијиисти.Зато
долазидоконфронтације,икад,например,ИРприметида
ИЕнежелидаодговоринанекопитање,примењујепрово
кативнапитањапутемкојихсенададаћедобитиодговор.

Тосуочавање, супротстављање,размимоилажењеподразу
мева,дакле,неслагањеучесникауинтеракцијипонекомпи
тању.Битнојеовденапоменутидасетонеслагањенеогледа
уочигледномконфликту,расправи,чакисвађи,већпрвен
ственоуелементимакојејенапрвипогледпонекадтешко
уочити,акојипритомувекпредстављајукршењенормикоје
чинеовајтипдискурсасамосвојнимжанром.

Овоистраживањеобављенојенаодабраномкорпусуинтер
вјуанаенглеском(Hardtalk)инасрпском(Полиграф)језику,
алићемозбогекономичностииограниченедужинечланка
наводитипримересамоизсрпскогкорпуса.14

Избегавањеодговора

Усветлуовогистраживањакритичкаанализадискурсаомо
гућавадасесагледајуодносимоћиизмеђудваучесникау
интервјуу. Због саме институционалне природе интервјуа
инормипонашањакојесуодређенеулогамакојеИРиИЕ
имајууинтеракцији,анаштајасноуказујеианализакон
верзације, јасно је да јеИРдоминантан учесник, који во
диразговорсанамеромдаодсвогсаговорникадобијешто
јемогућевишетачнихипотпунихинформација.ИЕможе,
међутим,намоментепреузетиконтролуудискурсупомоћу
разнихстратегијакојекористидабинапитањадаоодговоре
којињемуодговарају.

ИЕморајубитинарочитоопрезникадодговарајунапитања
убилокојојврстиинтервјуа, анарочитоуконфронтацио
номтипуукојемсеИРпосебноспремадапостављапро
вокативна питања.Ово првенствено из разлогашто се ти
интервјуиемитујузаширокупублику,аодговорикоједаИЕ
могуимативеликогодјекаујавности.15Ододговоразависи

14Примери су узети из интервјуа сниманих током2009. године.Интер
вјуери су Југослав Ћосић и Антонела Риха, а интервјуисани: Душко
Вујошевић (23. 01), Драган Шутановац (29. 01), Милан Обрадовић
(18. 02),ВладеДивац (25. 02),Вук Јеремић (27. 02),МирољубЛабус
(20.03),СлободанИлић(08.04),иМлађанДинкић(09.04).

15Многиауториприказалисуслучајеведрастичногодступањаоднорме
утокуинтервјуа,какоИРтакоиИЕ,каоипојединепоследицекојесу
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какоћејавностреаговати,билопослесамогинтервјуа,било
последаљегобјављивањаделоваинтервјуаумедијима.За
тоИЕморајуодговореобликоватипремаколичинииврсти
информацијакојежелеимогудаоткрију.

Норманалажегостууинтервјуудаодговаранапитања,ито
небилокако.Одговорморадаобезбедиинформацијукоја
сетражипитањем.Например,натоталнопитањениједо
вољнодасеодговорисамосадаилине.Послепотврђивања
илинегирањапитања,очекујесеиобразложење.

НапримеримаћемопоказатинакојисвеначинИЕпружају
отпоритимепокушавајудапреузмуконтролуудијалогуи
каквестратегијеупотребљавајудабитопостигли.

ХеритиџиКлејманразликујудведимензијеизбегавањада
седаодговорнапитање,негативнуипозитивну.Негатив
надимензијапредставља степендокојегИЕодбија дадâ
адекватанодговор  (например,потпуноодбијадаодгово
ринапитањеилидајепарцијалнеилинепотпунеодговоре).
Сдругестране,позитивнадимензијаобухватаонеодговоре
којинадилазеоквирепитања,тј.онекојинедајуодговорна
постављенопитање,алидајуинформацијекојесепитањем
не траже.16Обеоведимензијепредстављајуодступањеод
нормативногпонашањауинтервјуу,имогусеискористити
запреузимањеконтролеудискурсу.

Најочигледнијипримерпозитивнедимензијеуизбегавању
одговора је преузимање контроле садржине, односнопро
менатеме.УтаквимслучајевимаИЕдаједодатнеинформа
цијекојенисутраженеупитању.Понекаднатајначинможе
дапроменитему,данаправидигресијуилидасезадржина
темикојуИРжелидапромени.

Штосетичеанализенареднихпримераотвореногизбега
вања одговора, они спадају у негативну димензију. У то
куанализенаишлисмонанеколикостратегијаизбегавања
одговора.

1.Отвореноизбегавањеодговора
АкоИЕнежелидаодговоринапитање,томожедауради
навишеначина.Директноиотвореноодбијањедаседаод
говорјеизузетнореткоумедијскиминтервјуима,јернорма
којесеиИРиИЕпридржавајуналажедасенасвакопитање

насталепопитањукаријереиИЕиИРпослетаквогнеадекватногпо
нашања.Поменућемосамонеке:Greatbatch,1988;Garton,Montgomery
andTolson,1991;ClaymanandHeritage,2002;Hutchby,2006;Heritageand
Clayman,2010.

16Heritage,J.andClayman,S.нав.дело,стр.247.
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даодговор.Одбијањедасеодговориувеккодпубликеоста
вљаутисакдаИЕнежелидакажеистинујербионаоста
виланеповољанутисакоњемуилиинституцијикојупред
ставља,илидаиманештодасакријеодјавности.Међутим,
честоседешавадаИЕнеможеилинесме(изпрофесионал
нихилиполитичкихразлога)данекеинформацијеизнесе
јавно.УтимслучајевимаИЕмораприбећиразнимстрате
гијамадабиодговарајућинапитањеистовременоиспошто
ваонормативнезахтевеинтевјуаидаодовољноинформати
ванодговоркојибиИРмогаодаприхватиизатимпромени
тему,идапритомнекаженишташтобиималонеповољне
последицепоњегаилистранку,клубилиорганизацијучији
јепредставникуинтервјуу.

а)ИЕексплицитноодбијадаодговоринапитање.Уобра
ђеномкорпусуипакимапримеразаексплицитноодбијање
дасеодговоринапитање.

ПримерзаодбијањеИЕдаодговоринапитањеизсрпског
корпуса. Разговор се води о политичким везама српских
спортскихклубова:

Пример1
ИР: ЗарнијеиПартизанимаосвојеполитичкеве
зе,немислимсамонакошаркашкиклуб?Мислим,
[пресвеганафудбалскиклуб?

ИЕ:[Јапричамокошаркашкомклубу,азафудбал
скиклубћетеморатида,акожелитедасазнате
штасетамодешавало,давидитесаонимакоји
су...

У овом примеруИЕ (Душко Вујошевић, тренер кошарка
шког клуба Партизан) одбија да разговара о фудбалском
клубуПартизаниполитичкимвезаматогклуба.Онјетре
неркошаркашкогклуба,итимесеограђуједајекомпетен
тандаговорисамооњему,азафудбалскиклубупућујеИР
(ЈугославЋосић)дасераспитадругде.

ПостојеиситуацијеукојимаИЕидажелинијеумогућно
стидаодговоринапостављенопитање.Уследећемприме
ру,напитањеоздравственомстањузатвореникаМилорада
УлемекаЛегије,ИЕ(МиланОбрадовић,директорУправеза
извршењезаводскихсанкција),комезаконбранидаоткрије
поверљивеинформације,дајеследећиодговор:
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Пример2
ИР: Штасештасутачноустановилилекари?Да
лијезаистапостојаоналогдаоноденаВојноме
дицинскуакадемију?

ИЕ:Мени Закон брани да говорим о његовом
здравственомстању.То...[основниред...

ИР: [Алисвакакобилојенанивоукојинијеизи
скиваодаонбудепослат

[ван Централног затвора. Да ли то правилно
закључујем?

ИЕ:[Да,свакакода.Свакакода.Оннијебиови
талноугроженинијебилоразлогадаонидеван
затворанапрегледеуздодатакдасутоизискивале
меребезбедности,алинедабињемуздрављеби
лоугроженоодноснода је виталнобиоугрожен
предузете би биле оне мере безбедности које су
потребнедабионбиопребаченубилокојуспеци
јализовануустанову,овдесерадиоВМА...

Послеоваквогодбијањаексплицитнимпозивањемназакон,
ИРмодификујепитањенакојеИЕможедаодговори.

б)ИЕнеодбијаексплицитнодаодговориалинеодговарана
питањеинедајеобразложење.ИР(ЈугославЋосић)поста
вљапитањеоперспективирепрезентацијеЦрнеГорекоју
ИЕ(ДушкоВујошевић,кошаркашкитренер)тренира,каои
оутицајуполитикенаспортуЦрнојГори.

Пример3
ЈЋ: ГосподинеВујошевићу,осимштотренирате
ПартизанВистеитренеррепрезентацијеЦрнеГо
реукошарци.Какостваристојесарепрезентаци
јомЦрнеГоре?Каквесуњенеперспективеуовој
години?НекакодопиругласовидајеуЦрнојГори,
каоиусвемудругом,иуспорту,дасустваридо
стаподељене,дапостоједвапола,дапостојечак
ионикојиненавијајузарепрезентацијуЦрнеГоре
збогтогаштоштонеделеодређенеполитичке
резонеиставовесадругимаитакодаље?Колико
[спортробујеполитицитамо?

ДВ:[Значи,овако.Јаимамједнумисију,тојеко
шарка.Итамосамотишаодарадимкадсуме
позвали, е да будем овај селектор Црне Горе у
функцијикошарке.Значи,одсвојепетегодинеја
самуБеограду,дружимсесаБеоградом,осећам...
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Могаосампунопутаидаодемнатајзападне
кизахваљујућирезултатимакојесамовдепости
зао.Међутим,јасеовденајбољеосећаминајбоље
функционишем.Негдекомплементарномијебило
даодемуЦрнуГору,јертоподразумевадамогу
дабудемитренеруПартизану.Аковантога,ван
некекошаркашкемисијеимабилокакведруге,он
дајетосамоједнамојажељада,каочовеккоји
јерођенуЦрнојГори, који јеЦрногорац, који је
држављанинСрбије,даодносикоји јепорастао
овде,животпровеоовде,јанемамдругиживот,
резервни,овајједнажељадаодноси,упркоссвим
некимтешкоћамаизмеђуСрбијеиЦрнеГоре,бу
дупријатељски, у стварибратски.Ето,ништа
друго,никакваполитичкапозадинанепостојии
билокакватумачењаовајполитичкаитапризма
меапсолутнонеинтересује.

ИЕнеодбијадаодговорипитањакојапостављаИР,алиње
говдугачакодговорнијеуствариодговорнинаједнопита
ње.ПрвадвасеодносенарепрезентацијуЦрнеГореиИЕ
вероватнонијеимаопроблемданањиходговори,алипод
утискомпоследњегпитања,веомаосетљивог,фокусираосе
на избегавање одговора башна то питање.Осим тогаИЕ
обичносвојредговорењапочињуодговоромнапоследње
постављенопитање.17Онобразлажесвојемотиве запреу
зимањерепрезентацијеЦрнеГоре.Својредговорењазавр
шаваконстатацијомдањеговрадуЦрнојГоринеманика
квуполитичкупозадину.Тимештопонављадеопитањаон
одајеутисакдајеодговорионапостављенопитање.Уовом
случајустратегијајеуспелајерИРнеинсистирадамуИЕ
одговориимењатему.

в)ИЕнеодбијаексплицитнодаодговориалинеодговара
напитањемадасеодговорможенаслутити.Уследећем
примерујеречокритицикојујегенералПоношупутиоми
нистарствуодбранедаСрбијанемастратегијуодбране.Гост
устудијујеминистародбранеДраганШутановац:

Пример4
ИР: Алионоштојеерертакођенегдебилобиодео
критике генералаПоношаиштосепослепона
вљалоустручнојјавности,тоједаданепостоји
јаснатаконцепцијаодбранекојуМинистарство

17Sacks,H.Onthepreferencesforagreementandcontiguityinsequencesin
conersation,inTalkandSocialOrganization,eds.Button,G.andLee,J.R.
F.(1987)Clevedon:MultilingualMatters,р.5469.
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требададапредложи,незнасекаквувојскутре
бадаимамо.Почелисмонекереформе,[незнасе
доклеседошлостим.

ИЕ: [Видите, стратегија националне безбедно
стиниједокументкојисетичесамоВојскеижао
мијештоодређенибројаналитичаракојисупо
хрлилидакоментаришутоникаднисуреклидаје
тодокументкојисетичецелогдруштваикојије
требаодаучествујеурадувеомавеликибројсу
бјеката,какоувлади,такоиневладиногсектора.
Мисмоузелина себедатоурадимоми,пошто
нисмовиделикодругитоможедауради.Сдру
гестране,постојиједнадиспропорција,алиније
самоту у системуодбране, некоћерећидабез
Стратегијенеможемодаусвајамозаконе,неко
ћерећидабезСтратегијенезнамоукомсеправ
цуразвијанашанашаВојскаинашаодбрана.Али
ћу вам јарећидабезСтратегијеонационалној
безбедности рецимоБугарска је ушла уНАТО и
Европскуунију.Такодатонијеосновнисупсти
тутфункционисањаМинистарстваодбране,ни
тијетоможемодакажемоосновнидокумент,
алинијетодокументбезкоганеможедасеради.

УпитањуИР(АнтонелаРиха)наводикритикугенералаПо
ношадаСрбијанемастратегијуодбране.ИЕмеђутим,го
вориоједнојдругојстратегији.Далинамерноилине,али
ИЕуместоостратегијиодбранеговориостратегијина
ционалнебезбедности.Притомнепомињедатогдокумен
танема,негоговориомогућностидасеуђеуНАТОибез
њега.Поштониједномречјунепомињедастратегија(која
год)постоји,штобиодмахпрекинулосвекритике,можемо
закључитидатогдокументајошувекнема.ИРнастављада
постављапитањанаистутему.

г)Недостатакинформација.УовомслучајуИЕнезнаод
говорнапитање.Томожебититачноилине,алиутаквим
случајевимаИЕувекдајеобразложење.Упримерукојина
водимоИЕ (МирољубЛабус) не зна одговорнапитање о
пројекцијамаекономскекризе:

Пример5
ИР:КаквесуВашепројекције?

ИЕ:Чега?

ИР:Кризе.
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ИЕ:У!Тонезнам.Жаомијештоморамтодака
жем.Незнам,затоштопостоједветеориједанас
усвету,даћекризадаизгледакаоV,оволатинич
нове,такосудосадкризеизгледале.Брзопадате,
брзоизлазитеитаквесуипројекцијеММФа,ко
јикаже:„Падатемногоовегодине,идућегодине
излазите.”Међутимпостоједругепројекције,које
кажудајекризаL,латиничнословоел,даћебрзо
дасепаднеинековремедаћесебититуукризи.
МиданаснезнамодалијекризаVиликризаL,
једанилидругитипкризе,простооноштокаже
ММФ: „Оваква дубока криза није била од завр
шеткадругогсветскограта.”

ОвајпримерпоказуједаИЕкаднезнаодговорнасвакина
чинпокушавадаобјаснизаштоганезна,идапружиштоје
вишемогућерелевантнихинформација.Самонатајначин
његоваулогастручњаказаодређенуобластнећебитидове
денаупитање.

д)Делимичанодговор.УовимпримеримавидимодаИЕне
избегавадаодговоринапитање,алинедајецеоодговор.У
нашемпримеруИЕ (СлободанИлић)одговара самодели
мично:

Пример6
ИР:ГосподинеИлићу,коликопарадржавадугује
предузећима? Дакле, ликвидност је велики про
блемСрбијеисрпскепривредеуовомтренутку.
Хајдедапођемооддржаве.Коликопаранашадр
жавадугујеонимакојимадугује?

ИЕ:Државазначајнодугује.Јанебихлицитирао
сатимизносима,алионошто[желим...

ИР: [Па ви сте државни секретарМинистарства
финансија,претпостављамдабитребалодазнате.

ИЕ: Тако је.Озб озбиљан је дуг државе у том
смислу, али оношто јажелим даВам кажем, то
једајавнопредузеће„ПутевиСрбије”,каоједно
однајбитнијихпредузећаизтогјавногсектора,ће
добитиизносод20милијарди,тојеуовомтренут
кунештоштојеВладаодлучилаинатајначинће
битиупумпана,натржишанначин,ликвидносту
привреду,јавнопредузећеСрбија...

КадИР(ЈугославЋосић)поставипитањеовисинидугова
њадржавепредузећима,ИЕненегирададугпостоји,али
избегава да каже тачанизнос.ИРнастављадаинсистира,
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али,иакопризнаједаједугзначајан,ИЕнидокрајанена
водиконкретнуцифру.

ђ)Одговорјепознатјавности.Већсмонапоменулидасе
разговориуинтервјуимаводерадиинформисањајавности.
ОвучињеницукористиИЕ(ДраганШутановац)уследећем
примеруданеодговоринапитање.Подизговоромда јав
ностзнаодговорнапитање,идајестоганепотребнодасе
поновоотомеговори,онизбегавадаодговоринапитање
којемуИР(АнтонелаРиха)поставља.

Пример7
ИЕ:Не,јасамимаосвогкандидатакогасамјапо
државао.[Заштобихбио...

ИР:[АкојебиоВашкандидат?

ИЕ:Памислимдајетоиспричанаприча,алида
вамкажем,значизаиста,верујтеми,сигурноми
шљењенијебилоиздвојено...

е)Некомпетентност.Кадасепитањимазађеуподручјеу
којемИЕнијестручанилинијењеговаобластилинеспада
унадлежностњеговефункције,онтражидасеИРдржите
макојесуадекватнезањеговупрофесијуиконтекст.Такав
јеследећипример.ИЕ(ВукЈеремић,министарспољнихпо
слова)прекидаИР(ЈугославЋосић)итражипроменутеме:

Пример8
ИР:{почетакизостављен}имаонихкојисматра
јудаћемомилакшеиспоручитигенералаМлади
ћаинаћи,илиухапситиииспоручитигауХашки
трибунал,негозадовољитиунутрашњеусловеза
приступање Европској унији, од бројних закона
којебисмоморалидадонесемо.Нистеотојврсти
одговорностиовеВладеиполитичке[елите...?

ИЕ:[Јабихпрепричаоотомештасунашина
порипремаспоља,поштојетомојпосао.Јасам
министар спољних послова, ја наступам према
споља.Можданекодругибибилобољедаодго
воринатутему.

Овоможеозначитидверазличитествари,илиИЕпокушава
даизбегнеразговороделикатнимтемамаилијеИРпочео
дапостављанеадекватнапитања.УовомслучајуИРјепо
ставионекапитањавезаназаприступањеСрбијеЕвропској
унијиповодомкојихИЕимаштадазамериЕвропскојунији,
ијасноједаотојтеминежелидаговорипакористисвоју
функцијудасеодњедистанцира.ИРпослеовеопаскеИЕ
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мењатему.Овдетребанапоменутидапостојиразликаизме
ђуовогпримераипримера1којисунаизгледидентични.У
примеру1ИЕексплицитноодбијадаодговоринапитање.
Међутим, у овом примеру ИЕ нуди алтернативу, односно
ограђујесеодпретходногпитањаузобразложењедањего
венадлежностиобухватајунекедругеобласти.Граматички
гледано,упримеру1ИЕкористииндикативиглаголмора
тичимекатегоричноодбијадаодговори,аовдекондици
оналуказујенатодаИЕтражидозволуодИРдапромене
тему.Наиме,кадабикондиционалнареченицабилапотпу
на, други део би вероватно биоако дозволите или нешто
слично.

2.Прикривеноизбегавањеодговора
ПотпуноизбегавањеодговорајестратегијакојуИЕоклевају
дакористејерреткопролазинеопажено.Прикривеноизбе
гавањеје,насупроттоме,веомачесто.Овислучајевиспада
јуупозитивнудимензијуизбегавањаодговора,јермадане
дајеконкретанодговорнапостављенопитање,ИЕипакдаје
информацијевезанезањега.

а)Одговарањенаувод.Акопроценедајепитањепревише
провокативно,ИЕсвојодговорпочињутакоштоодајуути
сакдаодговарајунапитање,ализаправоодговарајунаувод
или га коментаришу.Упитању је критика коју је генерал
Поношупутиоминиструодбране:

Пример9
ИР:Нисмо се видели дуго и заиста је пре изве
сногвременацелатапричакојујепокренуогене
ралПоношбилаувеликојпажњијавностиидаље
је.ОнјеговориоотомедаСрбијанемаполитику
одбране,алионошто,исвистеВиреклидато
наравнонијетачно,алионоштојестетачното
једаСрбијајошувекнемастратегију,значите
та кључна документа која се тичу стратегије
одбранеинационалнебезбедности.Далијеону
тотоликобиоуправукадВасјекритиковао?

ИЕ: Па, почели сте доста тенденциозно. Значи,
генералПоношнијеотишаозбогтогашто јере
као да Србија нема политику одбране и мислим
дапостојидругиегзактнијиразлогзато.Чињени
цајестедаСрбијаимаполитикуодбране,алида
Србијаимапроблемесаодређенимдокументима
којинисудугинизгодинаусвајани.
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ИР(АнтонелаРиха)јепоставилапитањеокритицигенера
лаПоноша, а у уводу је навела разлог за ту критику. ИЕ
(ДраганШутановац)усвомодговоруговориотомразлогу,
иодбацијегакаонеистинит,докпитањеупотпуностиизбе
гава.ИуовомслучајуИРнастављадаинсистиранаодгово
рунаовопитање.

б)Променафокусапитања.ПонекадИЕпримењујестрате
гијупроменефокусапитањадабискренуопажњусапита
њакојепостављаИР:

Пример10
ИР:АјелииматеВиконкретанпропрограмзаза
ЛондонјериуПекингусмовеомалошепрошли,
кадасуолимпијскиспортовиупитању.Иматели
некеконкретнеидеје?Какоћетерадитикадајеу
питањуследећаОлимпијада?

ИЕ:Па,конкретнаидејаједабудемоуучврстој
везисасавезима,данамнавремепоказујуиука
зују на на потенцијалне таленте. Разговарао сам
управоданассагенералнимсекретаромОлимпиј
скогкомитенакомитетаМанојловићем,којимеје
упознаосановимсистемомкојијевећимплемен
тирануОлимпијскикомитетштосетичесофтвера
иорганизацијеинформисањатаквеврсте,такода
јетоједнадобрастварштојепретходноруковод
ствоурадило,тајконтактсамисасвимсавезима.

ИЕовдепонаваљакључнеречиизпитања(конкретанпро
грам/идеје)ипочињедаодговаранапитање,наиме,траже
њеталената.Међутим,наконтогаговориосистемуинфор
мисањаипомерафокус са конкретногпрограмананачин
реализацијеједнеодидеја.

в)Променахронолошкогфокусапитања.АкоИЕжелида
избегнеодговор,понекадприбегавапроменихронолошког
фокуса питања. То се очитује у примеру у којемИЕ упо
требљава прошло време за изражавање будућности. Гору
ћипроблемјеупитању–попуњавањепразногбуџета.ИЕ
(МлађанДинкић),каоминистарекономије,тј.директноод
говорнаособазабуџет,дајеследећиодговор:

Пример11
ИЕ:Унареднихдеветмесеци,мисморешилипро
блем. Другим речима, нисмо га трајно решили
затоштотрајнорешењенезависиоднаснегоод
света,алимисмодокрајагодинерешилипроблем.
Зашто?Затоштосмозатоштосмо...
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Постојипроблемкојитребадасереши,ајавноствршипри
тисак.ИЕкористипрошловремедабипредставиојавности
каодајепроблемвећрешен.

г)Одговарањепитањем.НијередакслучајдаИЕприбег
нестратегијиизбегавањаодговоратакоштоисампостави
питање.НатајначинсеИРнађеуситуацијидаодговарана
питања.

Пример12
ИР:Павидитекакосетовидикаополитика.Ви
стеуспелидаобезбедитеподршкуВладеуспору
сасагенераломПоношем.Тосевиделокаосиг
налкабинетупредседникадаВлада[заправостоји
изаВас.

ИЕ: [Ада лимислитеданисамимаоподршкуи
Војске?

ИР:(…)Јатонезнам.

ИЕ:Папитамвас.

ИР:Јесте[имали?

ИЕ:[Далинекоозбиљануовојдржавимислида
дауситуацијиукојојсетодесилоштоседесило,
дасамјауВојсциостаосамиданисамимаопо
дршкуВојске?Рећићувам,значидајеВојскабила
противмене,јаданаснебихбиоминистар.

УовомпримеруИЕпостављапитањенакојеИРтребада
одговоридабидијалогмогаодасенастави.ИРправизастој,
штојезнакдапитањенијебилоочекиваноидаИЕпреузи
маконтролунадконверзацијом.

Закључак

Овосусамонекеодстратегијазаизбегавањеодговорауин
тервјуима18.МадаИРтокомготовоцелогинтервјуаимакон
тролуудискурсуупретходнимпоглављимавиделисмодаи
ИЕможепреузетиконтролу.Упоглављуоодговоримавиди

18Каопримерзатврдњуда јеово јошнедовољноистраженаобластка
колингвистикеиновинарства,такоисоциологијеилиетикеидругих
дисциплина,можемонавестипримеркоришћењајезичкоекспресивног
патернализмаудискурсукојисеможенаћиувеликомбројупрмераза
избегавање одговора у интервјуима, али је зањегово проучавање по
требнопосветити вишепростора негошто то овај чланак дозвољава.
О овомпојму видети: Prnjat,A. (2008)Crkva i paternalizam– odgovor
MihailuMarkoviću,Filozofijaidruštvo,tom.19,br.2,str.253256;Prnjat,
A. (2009) O jezičkoekspresivnom paternalizmu, Filozofija i društvo,
tom.20,br.3,str.247250.



185

МЕЛИНА НИКОЛИЋ

сенакојиначинИЕсвојимодговоримамогупреузетикон
тролу.Разликујемопозитивнуинегативнудимензијуизбе
гавањаодговора,односноотвореноиприкривеноизбегава
њеодговора,каоиактивноипасивнопреузимањеконтроле.

Избегавањеодговораподразумевавишестрагтегијаинега
тивнеипозитивнедимензије.Најочигледнијипримерпози
тивнедимензијејепроменатемеизадржавањенатеми.Ако
ИЕуспедапреузмеконтролусадржинетоуглавномтраје
кратко,односносведокИРнеодлучидапроменитему.Нај
очигледнији пример негативне димензије је веома редак,
а то је експлицитно одбијањеИЕ да одговори на питање.
УтаквимслучајевимаразговорсепрекидаиИРилимења
темуилипостављадругопитањеилимодификујепитање.
Никаданеинсистирана одговору.Има случајева кадаИЕ
неодбијаексплицитнодаодговориалинеодговаранапи
тањеизатонедајеобразложење.Оваквастратегијаможе
битиуспешна,алиИРможеиинсиситиратинаодговору.У
нашимпримеримавиделисмодаИЕнедајуодговорнаова
питања.КадаИЕнеодбијаексплицитнодаодговориалине
одговаранапитањемадасеодговорможенаслутити,ИРмо
жеалинеморанаставитидаинсистиранаодговору.Остали
случајевиукојимаИЕодбијадаодговоринапитањеподра
зумевајунедостатакинформација,давањеделимичногодго
вора,одговорјеопштепознатилиИЕнијекомпетентанда
одговори.

Упретходнимслучајевимаотвореногизбегавањаодговора
ИЕсуизбегавалидаодговоренапитањенанекадмањеане
кадвишеочигледанначин.Упримеримазаприкривеноиз
бегавањеодговора,стратегијаизбегавањајетежеуочљива.
ИЕ,често,уместонапитање,одговарајунауводупитање
илигакоментаришу,понављањемделапитањамогупроме
нитифокуспитања,могуизбећиодговорпроменомхроно
лошкогфокусапитања,илимогуодговоритипитањемчиме
стављајуводитељауситуацијудаодговаранапитање,ина
тај начин скрећу пажњу са првобитног питања на које не
желедаодговоре.

Свислучајевиодступањаоднормедавањаодговоранапо
стављенопитањепредстављајупокушајизражавањамоћи
удискурсуипреузимањаконтроле.Којугодстратегијуда
применеИЕсеувекнадајудаИРнећеинсистиратинаод
говору.Поправилу,интервјуисанеличностиуспевајудана
краткопреузмуконтролу,даводитељадоведуунезгоданпо
ложајдаповременоизгубиконтролунадконверзацијом,па
чакидагаставеуситуацијудаморадаодговаранапитања
којапостављаинтервјуисани.
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Можемо да закључимо да чак ни у агресивном интервјуу
какавјеконфронтациониинтервју,гдејеинтервјуисанисуо
ченсадиректним,провокативнимпитањиманакојајавност
очекује директан одговор, истина не мора бити изнесена.
Разнедискурзивнестратегијесекористезаизбегавањеод
говораилидавањеделимичнихилинепотпуниходговора.
Резултати анализе дискурса, нарочито критичке анализе
дискурсаи,упоследњевреме,анализеконверзације,могу
битиодвеликепомоћикакоинтервјуисанимличностимада
избегнуодговорнаагресивнаилиделикатнапитања,такои
интервјуеримаианалитичаримадискурсадатестратегије
уоче.
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DISCURSIVESTRATEGIESFOREVADINGANSWERS
INCONFRONTATIONALNEWSINTERVIEWS

Abstract

Television interviewhasbeen thebasic journalists’mediumforboth
collectinginformationandinformingthepublicfordecades.Thekey
elementoftheinterviewisinformation,andthebasicunderlyingidea
isthattheinformationshouldbetrue.However,thisisnotalwaysthe
case. In this paper we have researched the discursive strategies the
intervieweesoccasionallyusetoavoidansweringaquestion,partially
orcompletely,i.e.toavoidprovidingthepublicwiththetruthabouta
currentissue.ThisproblemfallsintothedomainofCriticalDiscourse
AnalysisandConversationAnalysis.Byapplyingthosetwomethods
we have tried to identify different strategies used for truth evasion
in the corpus of confrontational television interviews.There are two
generalwaysofevadingthetruth:(1)overtevasivenessand(2)covert
evasiveness.Overtevasivenessrangesfromexplicitrefusaltoanswer
aquestion,whichisrare,todifferentstrategiesofprovidingpartialor
inadequateanswers.Covertevasiveness,whichismoredifficulttobe
observed,coversvariousstrategiessuchasansweringtheintroductory
part of the question, changing the focus of the question, or even
answeringwithaquestion.Wecanconclude that even inaHardtalk
interviewwhichassumesdirect,provocativeandevenhostilequestions
towhichthepublicexpectsdirectanswers,thetruthisnotnecessarily
revealed.Theresultsofacriticaldiscourseanalysisor/andconversation
analysismaybeofgreathelptobothintervieweesintheirattemptsto
avoidansweringsensitivequestionsandtointerviewersanddiscourse

analyststobeabletoidentifythem.

Key words: critical discourse analysis, confrontational discourse,
newsinterview
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НОВИМЕДИЈИИЛИНОВИ
ИНТЕРФЕЈСИ?ОКОНЦЕПТУ
ИНТЕРФЕЈСAУТЕОРИЈИ

НОВИХМЕДИЈА
ЛЕВАМАНОВИЧА

Сажетак:АуторсебавиконцептоминтерфејсакојијеЛевМано
вич(LevManovich)формулисаоусвојојкњизиTheLanguageofNew
Media(Језикновихмедија).Мановичкористиизраз„културални
интерфејс”(culturalinterface)даозначиразличитеначинерепре
зентациједигиталнихобјекатакултурекојиусавременодоба,по
његовоммишљењу,немају јединствену,инхерентнуматеријалну
форму.Критички се анализирататеза, којом се интерфејс из
једначавасамедијемкаосредствомилиматеријаломуметничке
експресије.ПроблематизујесеиМановичевсемиолошкиприступ
уоквирукогасерачунарскиинтерфејсдефинишекао„кôд”иар
гументујепотребазановим,несемиотичкимоквиром,укојемби
биопостулиранинтерфејскаонајзначајнијисавременитеоријски
појам.

Кључнеречи:интерфејс,медиј,комуникација,кôд,филм

Утеоријимедијаје,након„новихмедија”,упоследњихде
сетак година,појаминтерфејс (енгл. interface) добио зна
чајно место. У техничким наукама, одакле је преузет, ин
терфејс означава посебан део рачунарског система који
омогућавакомуникацијудвафизичкиилилогичкиразличи
таелемента.Међутим,његовозначењеутеоријамамедија
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најчешћенијестриктноодређенонаовајначин,већјепреу
зетоизсвакодневногговора,гдеоваименицаозначаваситу
ацију,област,местоилиначинпреклапањадваобјектаили
феноменаукојимаседешавањиховмеђусобниутицај.Као
глагол,tointerfaceуенглескомјезикуможедазначиикому
ницирати,повезатисеили сарађиватиса другомособом
илиобјектом.Умаломбројутеоријаукојимајепрецизни
јеодређеноњеговозначење,овимпојмомсеобичнонази
ва специфичанмедиј који омогућава комуникацију човека
ирачунара.Притомесеуглавноммислисамонаграфички
кориснички интерфејс (Graphic User Interface, GUI), што
јеназив за софтверскидеорачунарског системакојиомо
гућавачовекудакомуницирасарачунаромузпомоћмани
пулацијеграфичкимелементимакојимасурепрезентоване
његовефункцијеисадржаји.

Због тогашто није прецизније одређен у односу на срод
нипојаммедија(„новихмедија”),којијеодавнооптерећен
бројнимзначењима,неуочавасетеоријскипотенцијалкоји
интерфејсможедаоствариуреконцептуализацијитеорије
медија.1Дабисмопомоглиштопрецизнијемтеоријскомод
ређењуинтерфејса,истражујемосхватањеовогпојма(кон
цептаитермина)утеоријамамедијаукојимамујепосве
ћенавећапажња.Једнаодтаквихјеитеоријановихмедија
ЛеваМановича(LevManovich).

Манович је професор рачунарских наука и аутор бројних
књиганатему„новихмедија”.Онпредлажеосаммогућих
пропозицијазадефинисање„новихмедија”.Тосу:новиме
дијикаоновиобјектикултуреиновепарадигме;новимеди
јикаорачунарскатехнологијакојасекористикаоплатформа
задистрибуцијусадржаја;новимедијикаодигиталнипода
циконтролисанисофтвером;новимедијикаомешавинапо
стојећихкултурнихконвенцијаиконвенцијасофтвера;нови
медијикаоестетикакојапратипочетнуфазууразвојусва
кеновекомуникационетехнологије;новимедијикаобрже
извршавањеалгоритама;новимедијикаометамедији;нови
медијикаопаралелнаартикулацијасличнихидејаууметно
стиирачунарствуиздобапослеДругогсветскограта.2

1 Појаммедиј је толико често дефинисан током последњих двадесетак
година да је тешко рећишта данас он прецизно означава.Обично се
подовимпојмомподразумевајусредствауметничкогизражавања,сред
ства тренутне размене информација и/или средства за складиштење
информација.

2 Вишеодефинисањуновихмедијапогледатиу:Manovich,L.NewMedia
FromBorgestoHTML,in:TheNewMediaReader,eds.WardripFruin,N.
andMontfort,N. (2003),Cambridge,Massachusetts:TheMITPress.Ако
ниједругачијеназначено,свинаредницитатиизстранелитературесу
преводаутораовогтекста.
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Мановичсвојприступновиммедијимадефинишекаосту
дијесофтверапакаже:„Дабисморазумелилогикунових
медија,требадасеокренеморачунарскимнаукама.Може
моочекиватидаћемотамонаћиноветермине,категоријеи
операцијекојекарактеришумедијекојисупосталипрогра
мибилни.Од студијамедија се померамо ка нечемушто
можебитиназвано‘софтверскимстудијама’–одтеорије
медијакатеоријисофтвера.”3Новиконцептикојисемогу,
поМановичу,преузетиизрачунарскихнаукасу,пресвих,
интерфејсибазаподатака.4

Усвојој,запитањеинтерфејса,досаданајбитнијојкњизи–
TheLanguageofNewMedia(Језикновихмедија),Манович
сеопширнобавиорачунарскиминтерфејсомкаоинтерфеј
сомкултуре(culturalinterface).Наиме,Мановичсматрада
сурачунаритоком1990тих, сапопуларношћуИнтернета,
променили улогу, па су од специфично техничког апарата
(калкулатора,симболичкогпроцесора,манипулатораслика
ма,ислично)постали„филтерицелокупнекултуре”.5По
штоинтерфејсиомогућавајуприступдигитализованимса
држајиманарачунару,онисузањегапримарнисегменту
проучавањурачунарскогпосредовањакултуре.

Иакосезалажезаокретањетеоријемедијакатехничкимна
укама,Мановичипакприродуинтерфејсаодређујеукласич
ним, семиотичкимкатегоријама.Онтврдида„рачунарски
интерфејсделујекаокôдкојиносикултурнепорукеуразно
врсниммедијима.”6Усемиотичкимтеоријамаинформаци
ја,кôдсеуопштемсмислудефинишекао„системразлика
илисличностикојеостајуконстантнекрозсеријепорука”.7
Другим речима, кôд је правилност која се примењује на
стварањеичитањесинтагмеубилокоммедију.„Кôдјеком
бинацијазнаковакојаомогућаваразумевањеслике,скулп
туре,песме,музике,одеће,кулинарскихобичаја,магијских
формула.”8УсемиотициУмбертаЕка(UmbertoEco),„која

3 Manovich,L.(2001)TheLanguageofNewMedia,Cambridge,Massachu
setts:TheMITPress,p.48.(курзивуоригиналу).

4 УовомтекстућебитиречисамооконцептуинтерфејсааоМанови
чевом схватању базе података погледати више у:Манович, Л. (2001)
База података као симболичка форма,Метамедији, избор текстова,
приредиоДејанСретеновић, Београд:Центар за савремену уметност,
стр.103136.

5 Manovich.L.TheLanguageofNewMedia,p.64.
6 Исто.
7 NewVocabulariesinFilmSemiotics,eds.Stam,R.,Burgoyne,R.andFlitter

manLewis,S.(1993)London,NewYork:Routledge,p.30.
8 Шуваковић,М.(1999)Појмовникмодернеипостмодернеликовнеумет
ностиитеоријепосле1950.године,Београд,НовиСад:САНУ,Проме
теј,стр.303.
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синтетизује англосаксонску семиотику, структуралистичку
семиотикусосировскетрадицијеитеоријуинформација”,9
кôдјекључниконцепт–њимејеобјашњенокакоелементи
двасистемапостајуусклађенидабиизмеђуњихуопштеи
моглодоћидонекеинтеракције.Тадвасистемамогубити
ичовекирачунар.

Лингвистика је преузела концепт кôда који је постао си
нониманса језиком.Поштосе језикможедефинисатикао
„склоп кôдова”могли бисмо рећи да се кôдови (схваћени
каонекаврста„менталногшаблона”примењеногназнаке)
премазнацимаодносекаоштосезнациодносепремасвојој
референцитј.објектимакојезаступају.Другимречима,ако
бисмоусемиотицизнакемоглипосматратикаоинтерфејсе
одсутнихобјеката(јернамреференцапостајечулнодоступ
натеккаознак),тадабисекôдовимоглисматратиинтер
фејсимазнакова.МановичделујеускладусаЕковимставом
покојем„објекат(референца)накојиуказујезнакнеулази
удоменсемиотичкогистраживања”10пањеговасемиотика
интерфејсанеукључуједигиталнеобјекте,штојеобразло
женотезомонетранспарентностикôдова.Рећидасуко
довинетранспарентни значитврдитида гледајући„кроз”
интерфејс (културе) не можемо видети објекат (културе).
Другим речима, сам интерфејс постаје објекат (културе).
У епистемолошком смислу то значи да кôд тј. интерфејс,
представљаграницунашегсистемасазнања.Одатлеследи
да јекôдуапсолутномсмислу„лажан”, јерникаданемо
жемосазнатиобјекаткултурекакавјеонпосеби.Манович
топотврђујепозивајућисепоновонаУмбертаЕка:„којије
дефинисаознаккаонештоштоможедасекористидабисе
реклалаж”.11

УосновиМановичевогставадасукôдовинетранспарентни
стојиСапирВорфовахипотеза(EdwardSapir,BenjaminLee
Whorf) по којој јељудскомишљење одређено кôдомпри
родних језика па „говорници различитих природних јези
ка различито опажајуимисле о свету.”12Мановичизводи
аналогијууфункцији језикаиинтерфејсапазакључуједа
они: „лишавајућиразличитемедијењиховихоригиналних
карактеристика намећу овима сопствену логику.“13 Украт
ко: „далеко од тога да је транспарентни прозор у подат
ке на рачунару, интерфејс носи са собом своју сопствену

9 Исто.
10Исто.
11LevManovich,TheLanguageofNewMedia,p.170.
12Исто,стр.64.
13Исто.
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поруку.”14Наосновуоваквогсвојстваинтерфејсамоглиби
смозакључити(штоМановичнечини):„Интерфејс јепо
рука,”ане„Медиј јепорука.”,каошто јетврдиоМаршал
Маклуан(MarshallMcLuhan).15

Навећи део књиге који је везан за интерфејс,Манович је
посветио кôдовима које интерфејси културе присвајају од
претходних, доминантних облика културе. Он их опшир
ноанализираиописује.Поњемусуфилм,штампанаречи
класични, „традиционални” људскорачунарски интерфејс
(HCI–humancomputerinterface)„триглавнарезервоараме
тафораистратегијазаорганизовањеинформација”.16Треба
одмахуочитиразликууфункцијикоју јеимао„традицио
налниХЦИ”,17каоинтефејсоперативногсистемаилисофт
верских апликација, од његове функције као интерфејса
културетј.делаопштегљудскорачунарскогинтерфејсаза
представљањекултурнихобјеката.Узто,ХЦИсеиповрсти
разликујеодфилмаиштампе:„ХЦИјесистемконтролако
јимасеуправљамашином;штампанаречифилмсукултур
нетрадиције,посебниначинизабележењељудскемеморије
иљудскогискуства,механизми заразменуинформацијау
културиидруштву.”18Но,данас,удобадигиталнетехноло
гије,ифилмиштампасу,каоиХЦИ,самоједанодоблика
интерфејса,сматраМанович,иакосуисторијскибиливеза
ни за специфичну врсту података коју су репрезентовали.
„Свакиимасвојуграматикуакција,свакидолазисасвојим
метафорама, сваки нуди специфичан физички интерфејс.
Књигаилимагазинсучврстиобјектикојисесастојеодпо
себнихстраница;акцијеукључујупрелазаксастраницена
страницу,линеарност,обележавањесвакестраницеикори
шћење садржаја.У случају филма,његовфизички интер
фејс јеспецифичанархиектонскиаранжманбиоскопа;ње
говаметафора,прозоротворенувиртуелни3Дпростор.”19

14Manovich,L.TheLanguageofNewMedia,p.65.
15Маклуанјефразуомедијукаопоруциформулисаоукњизи:Маклуан,

М.(1971)Познавањеопштила–човековихпродужетака,Београд:Про
света.

16Manovich,L.TheLanguageofNewMedia,p.72.
17„ХЦИ(HCI)укључујефизичкеуређајезауношење(input)иизлаз(out

put)каоштосумонитор,тастатураимиш.Онсетакођесастојиодмета
форакојесекористедасеконцептуализујеорганизацијакомпјутерских
података. На пример,Machintosh интерфејс који јеApple представио
1994.годинејекористиометафоредатотека(files)ифасцикли(folders)
постављенихнараднуповршину(desktop)”,Исто,стр.80.

18Исто,стр.72.
19Исто,стр.73.
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Ипоред тогаштоМанович поступа теоријски оправдано,
држећисепретходноизнесеногставапокојемобјектире
презентацијенисупредметсемиотикеинтерфејса,билоби
кориснода јепрецизираоуодносунакојиобјекаттј.„ре
ференцу“,књигаибиоскопвршефункцијуинтерфејса.Бо
ље бисмо разумелињегове концепте интерфејса и медија
(посебноњиховогмеђусобногодноса)акобијаснобилона
веденоштајеобјекаткојијерепрезентованфизичкомкњи
гомкаоинтерфејсом–дали јетоидеја,причаилитекст?
Такође, нејасан је референтни оквир у којем арихектура
биоскопа остварујефункцијуфизичкогинтерфејсафилма.
Чини нам се да биоскоп може бити схваћен као перцеп
тивни интерфејс, у смислу физичке површине неопходне
заопажањеслике(извука).Такосхваћеномконцептубио
скопакаоинтерфејсаодговарајуаналогнипојмовиуЕковој
семиотици, па бисмомогли рећи да онфункционише као
перцептивникôд (перцептивниинтерфејс).Акобисмода
лисебислободуидаљеинтерпретиралиМановичевуидеју
(перцептивних) кôдова као интерфејса, могли бисмо рећи
дафилмскојпричиинтерфејсмогубитииглумци,костими,
сценографија,положајиипокретикамере,начинмонтажеи
свеоноштосеназиваизражајнимсредствимафилма.Ана
логијасаЕковомсемиотикомнебибиланарушена,паби
смокористећињеговетерминемоглирећидасетурадине
самооперцептивнимнегоиоиконичкимикôдовимапрепо
знавања.Међутим,ништаодовогаМановичусвојојкњизи
нечини.Његовконцептинтерфејсанијезначајнијеразвијен
у правцу који не би укључивао рачунарску репрезентаци
јуобјекатакутуре.Такодаседаљеонусмеравака једној,
усуштиниестетичкој,расправиоинтерфејсу,искључивоу
оквирупитањаорепрезентацијидигиталнихобјеката.

Наиме,рачунарскакултураје,поМановичу,омогућилакон
струкцију бројних интерфејса за један исти садржај, што
доњенепојавенијебиломогуће.Тако,данас,истиподаци
могубитирепрезентованикаодводимензионалниграфикон
алиикаоинтерактивнипросторкрозкојисеможемо„кре
тати”.Истотако,вебсајтможеимативишеверзијаузави
сностиодбрзиневезеиливрстеуређајакојиммукорисник
приступа.Накрају,иуметничкоделоновихмедијатакође
имадваслоја–садржајиинтерфејс:„Старадихотомијаса
држај–формаисадржај–медијможебитисадасхваћена
каосадржај–интерфејс.”20Тозначидајесадржајуметнич
когделанезависанодњеговеформе,па:„унекојидеалној
областибезмедија,садржајпостојипресвојематеријалне

20Исто,стр.66,(курзивуоригиналу).
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експресије.”21Изразсадржајуметничкогделаможемосхва
титикаоназивзауметничкуидејуиликонцептделакојиса
мосталнопостојиуглавиуметникаатекнакнаднобиваре
презентованнекимматеријаломтј.интерфејсом.Манович,
заправо, изједначава интефејс са медијем као средством
експресије идеје тј. материјалом уметничког изражавања.
Онтврдидасудопојаверачунараматеријалиидејадела
билинераздвојиви,другимречимаданивоинтерфејсаније
постојао.„Сановиммедијима,садржајрадаиинтерфејссе
разликују.Збогтогајемогућекреиратиразличитеинтерфеј
сезаистиматеријал.”22

Збогтогаштонијеустановиостриктнуконцептуалнураз
ликуизмеђумедијаиинтерфејса,Манович,очигледно,не
увиђадабиизанеке„старе”медијемогаорећидасуимали
вишеинтерфејса.Филмје,рецимо,готовоодсвогпостанка,
имаодваинтерфејса–визуелнии звучни.23Мановичуви
ђаспецифичностфилмаализакључуједајефилммултиме
диј24докби,следећисопственулогику(интерфејс=форма,
садржај = уметничка идеја/концепт) могао закључити да
филмнијемултимедијвећ„мултиинтерфејс”.

ДасеМановичевиконцептимедијаиинтерфејсасуштински
неразликују,односно,дасемогусвестинаједан,показујеи
његовопозивањенакњигуRemediation(Ремедијација),Џеја
Болтера(JayDavidBolter)иРичардаГрусина(RichardGru
sin).Овадваауторасуформулисаликонцептремедијације
(remediation)покојемсумедији„оноштоврширемедија
цију”25асамаремедијација јепроцеспревођења,прерађи
вања и преобликовања једних комуникационих медија од
странедругих,инапланусадржајаинаплануформе.На
основутаквогсхватањаприродемедијаМановичзакључу
је:„Акомислимоољудскокомпјутерскоминтерфејсукао
ојошједноммедију,његоваисторијаисадашњиразвојде
финитивноодговарајуовој(БолтеровојиГрусиновој,прим.
О.Ј.)тези.”26Интерфејсје,дакле,јошједанмедиј,каошто

21Исто.
22Исто,стр.227.
23Познатисуибројниекспериментисаослобађањеммирисаутокуфил

маодкојихјенајпознатијиЛаубеов(HansLaube)системиз1960.године
назван„SmelloVision”укојемјетокомфилмскепројекцијеослобађан
мирискојијеодговараорадњифилма.Утомслучајуфилмјеимаоитре
ћиинтерфејс–„мирисни”тј.олифакторни.

24„Филм је стога оригиналнимодерни ’мултимедиј’”;Manovich, L.The
LanguageofNewMedia,p.51.

25Bolter,J.B.andGrusin,R.(1999)Remediation:UnderstandingNewMedia,
Cambridge:TheMITPress,p.19.

26Manovich,L.TheLanguageofNewMedia,p.89,(курзивО.Ј.).
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томожебитиисвакидругиелементкомуникационогниза
којивршипреобликовањепретходногсадржаја,односноре
медијацију. Прихватајући концепт ремедијације, Манович
дефинитивно, у комуникационом погледу, изједначава по
функцијимедијиинтерфејс(јеробавршеремедијацију),те
такорушиконцептинтерфејсаадагајошнијениуспоста
вио.Морамосезапитатичемуслужипреузимањепојмаин
терфејсизрачунарскетехникеакосењименежелиуказати
нанекидругачијисадржајодоногкојијеобухваћенпојмом
медиј(„новимедији”).

Мановичеврадјенекохерентаннесамоупогледуупотре
бепојмовамедијиинтерфејснегоидругих.Онназивавеб
стране, ЦДРОМ и рачунарске игре једанпут „новомедиј
скимобјектима”апотоминтерфејсом.27Наједномместука
же:„Дабихбиојасан,користим(изразе,прим.О.Ј.)’филм’
и ’штампана реч’ као пречице. Они стоје не за одређене
објекте,каоштосуфилмилиновела,негозаширукултурну
традицију (можемо користити и термине каошто су ’кул
турнеформе’,’механизми’,’језици’или’медији’).”28Дакле,
осимштонијејаснокаквајеразликаинтерфејсаимедија,
није јаснонидалијесаммедиј језикили,пак,медијима
својјезик(идалиинтерфејсчинитајјезик)?Проблемјеу
томештокодМановичаипојамјезикиманејаснозначење.
Онкажедатајпојам:„немазначењеповраткауструктура
листичкуфазусемиотике”29већдагакористијерсу:„многе
студије новихмедија и киберкултуре усмерене нањихову
социолошку, економску и политичку димензију, а за мене
јеважнодакористимречјезикдабихуказаонаразличито
усмерењеовограда:новеконвенције,понављајућешаблоне
дизајнаикључнеформеновихмедија.”30Зарнебибилоло
гичноурадитиуправосупротно–некориститилингвистич
кеисемиотичкетермине,каоштојејезик,којисувећпоста
литрадиционалниутеоријимедија,акосежелиуказатина
иновативнотеоријскоусмерењесвограда?

Сматрамодатеоретичарновихмедијакојижелидапостави
новитеоријскиоквирсвогистраживања(заМановичасуто
студијесофтвера)морапостулиратииновепојмове.Ма
новичтонечинијер,усуштини,неизлазиизсемиотичких
оквиракојидоминирајутеоријоммедијавећ јакодугоиу
којојсеспецифичанконцептинтерфејсадосадаинијераз
вио.Стога,посматратиинтерфејскаоформуилисредство

27Исто,упоредитeстр.14,70,71.
28Исто,стр.71(курзивО.Ј.).
29Исто,стр.12.
30Исто.
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уметничкогизражавањатј.уњеговоместетичкомаспекту,
каоирећидајеинтерфејскôдтј,одредитигаусемиотичким
категоријама,недоносиништановоинеуказујенатеориј
скипотенцијалзареконцептуализацијупојмамедијкојаму
јенеопходна.Међутим,указивањенаепистемолошкуфунк
цију интерфејса у комуникацији, дефинисану ван семио
тичкогдискурса,уверенисмодабиотвориломогућностза
прецизнијеформулисањењеговихдистинктивнихсвојстава
ипреузимањеделазначењакојисудосадаприпадалапојму
медија.

Поштојесвакакомуникацијаусмеренанаопажајниапарат
човека,утехничкимсистемимајенужнопостојањекомуни
кационогелементакојићеинформације(техничкесигнале)
учинитидоступнимљудскимчулима.Управосетосматра,
уопштемсмислу,функцијоминтерфејсаурачунарскимнау
кама.Стогаверујемодајеепистемологијаперцепцијеодго
варајаућаобластзаконцептуализацијуинтерфејса,јерје,за
прецизнодефинисање,потребнопосматратињеговукому
никационуфункцијууравничулногопажањаанеинтели
гибилногтј.логичког„транспорта”значења.31

Интерфејсје,дакле,могућедефинисатикаоизворперцеп
тибилнихинформацијаамедиј(паи„новимедиј”)каосред
ствоњиховогчулног„преноса”досубјектасистема.Другим
речима,безобзирадалиовајтекстчитатенапапируилина
екранусвограчунара,радисесамооразличитимфизичким
облицимакојимајеједантеистисадржајучињендоступан
вашимчулима(исазнању).Збогтогаверујемодасеможес
правомрећидапапир,накојемјештампантекст,илиекран,
накојемјеприказан,није(„нови”)медијвећинтерфејс.Ако
сененачинисуштинскадистинкцијаизмеђумедијаиинтер
фејсаједанодовадваконцептапостајенепотребан.Управо
је такав случај саМановичевомтеоријом, збогчегаонаи
ниједопринелабољемразумевањуинтерфејса као теориј
скогпојмавећјењимесамопроширенозначењскопољеме
дија (поредосталогиувођењемнејасногконцепта„нових
медија”).
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NEWMEDIAORNEWINTERFACES–THECONCEPTOF
INTERFACEINLEVMANOVICH’S’THEORYOFNEW

MEDIA

Abstract

ThesubjectofthistextisLevManovich’sconceptoftheinterface,as
it is formulated in his influental bookTheLanguageofNewMedia.
Manovichusesthetermculturalinterfacetodenotedifferentwaysof
representation of digital objects of culture in themodern era. In his
opinion,thewaysofrepresentationofculturalobjectsarenotunique
and inherent to specific material form, due to the more than one
possibletechnolgicalmethodofitsrepresentation.Criticallyanalyzing
this thesis, theauthorof this article suggests thatManovich’snotion
of interface dabbles the traditional notion of themedia, as ameans
or material of artistic expression. The author considers Manovich’s
semiologicalapproach, inwhich thecomputer interface isdefinedas
“the code” and argues the need for a new nonsemiotic theoretical
frameworkinwhichtheinterfacewouldbepostulatedasanimportant
epistemological concept which can be used for a much needed

reconceptualizationofthemediatheory.

Keywords:interface,medium,communication,code,film
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COPY/PA STEНОВИНАРСТВО
ИИНТЕРНЕТ:ПОЛОВНИ
ПРОИЗВОДУНОВИМ

МЕДИЈИМА
Сажетак: Распрострањеност онлајн новинарства и појава ин
тернетпорталапореднепобитнечињеницедадоноседемокра
тизацијујавнеречи,носеиодређенеризикеиопасностикојиути
чудасевећпољуљанапозицијановинарскепрофесије, јошвише
доведеупитање,кадсерадиопрофесионализму,етициикодекси
маоведелатности.Copy/pasteновинарствоподразумеванесамо
рециклaжувећобјављенихинформација,већипреношењевести
безпотписанихизвора,затимплагирање,преузимањенеформал
нихизјавасдруштвенихмрежаисл.Разлозизајаловообављање
посла,безосвртанаосновнепостулатеновинарствасуразни,а
најуочљивијисуонилукративнеприроде.

Kључне речи: copy/paste новинарство, нови медији, друштвене
мреже,интернет,рециклажаинформација,новинарскаетика

Увод

Медијимасовногкомуницирањаукојесесврставаиинтер
нет,данаспредстављајунепрегледнопољебројнихновинар
скихтекстовакојиобилујуистимилисличниминформаци
јама.Тајтренд,наравнонијеновотаријакојасепојавилауз
новетехнологијеивиртуелнипростор,алисеможеслобод
норећидајеуовојновој,технолошкојеритајфеномените
какоузеомаха.Чињеницада,збогсвојераспрострањености,
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управоинтернетпредстављапогодноместозаразвојнеза
висногиобјективногновинарстванекакоуспевадазапад
неусенкупредузетничкеидејеукојојнесамоданедостаје
етичкиосећајпремаистиниипрофесији,већиидејнаан
гажованостикреативносткојибитребалодапредставља
јунеодвојивесуштинскеквалитетесвакогновинара.Израз
copy/pasteновинарствовећгодинамајеуоптицајуиодно
сисенесамонакопирањеагенцијскихвести,што јечест
случај, већ и на копирањеи/илиплагирање туђихидеја и
текстовакојисемојунаћинаинтернету.Последицеовакве
праксесувишеструке,алисемеђуњимакаонајистакнутије
издвајајусједнестранечињеницадасеновинарствосуоча
васпроблемоминтелектуалнесвојине,доксесдругестране
јавностизлажеодређенојврстиманипулације.

На ову тему пре неколико година Јан Зајферт је на свом
блогу коментарисао текст британског „Економиста” (Eco
nomist) посвећен научном раду „Секс и љубав: Модерне
проводаџије”(SexandLove:ThemodernMatchmakers1)(11.
фебруар2012.),акојипредстављаосвртнановинскичланак
укојемЕлиФинкл(EliFinkel)саНортвестернуниверзитета
(NorthwesternUniversity)анализирадалисуинтернетсајто
винамењенионлајн упознавањуи забављању заиста тако
успешникаоштосетврди.Премдатонијеодкључневред
ностизатемурада,поменућемоданијепронашланиједан
доказзатакветврдње.

Међутим,оноштојепосебнозанимљиво,самонеколикода
накасније,Зајфертјенаишаонајошједанчланаку„БиБи
Сионлајнвестима”2(BBCOnlineNews)којисебавиистом
тематиком,позивајућисенаистичланакЕлиФинкл,даби
четиримесецакаснијеинемачки„Шпигл”(Spiegel)објавио
текст3саистомреференцом,поменутимтекстомФинклове4.
Спунимправом,ондаљепримећуједајевеомамалаверо
ватноћадасерадиопукојкоинциденцији.Иако јесасвим
могућедаауторчланкау„Шпиглу”,ХолгерДамбек(Holger
Dambeck),нијебиосвестандасупретходнои„Економист”
и„БиБиСи”,обрађивалиистутему,звучиневероватнода
суоведвемедијскекућенасумичноанализиралеистина
учни рад и објавиле га у временском интервалу од само

1 http://www.economist.com/node/21547217
2 http://www.bbc.com/news/technology17017963
3 http://www.spiegel.de/gesundheit/psychologie/onlinepartnerboersen

psychologenhaltendatingseitenfueruntauglicha836063.html
4 Seifert,J.(2012)Copypastejournalism–plagiarisminthemedia?,15.Fe

bruary2012,10.10.2014,http://www.janseifert.de/copypastejournalism
plagiarisminthemedia/
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неколикодана.5Дакле,штанамсугеришеовајпреглед?Да
лијемождаупитањуновинарскоплагирање?Уистражива
њукојејеспроведено2011.годинемеђуонлајнновинарима
до35годинастаростидневноглистаНовостиизСрбијеи
дневног листаДело изСловеније путем дубинског интер
вјуаутврђеноједаонисамисматрајудауследнедостатка
временаикраткихрокова,„самореткообјављујуоригинал
не ауторске текстове”.И поред тога, они тврде да прено
северодостојнеинформацијеи,штојејошзначајније,виде
себекаонепристраснепосредникедруштвенестварности.

Анкетирани новинари из оба интернет издањажале се да
нису једнако уважавани каоњихове колеге изштампаних
листова. Један новинар онлајн издања „Дела” коментари
саојетајодноснаследећиначин:„Некиновинариизразито
суарогантнипреманама.Понашајусепреманамакаопре
мастудентима.Сталнонамнапомињуда је„старашкола”
новинарства јединаправа.И тако ће бити докнепостану
старији”.Постоји јошједанзначајанфакторкојиутичена
различит приступ обради информација, а то је професио
налниисоцијалнистатусновинара.Новинарионлајнсред
ставајавногинформисањаданасуглавномраденаоснову
краткорочних уговора, хонорарно или као „фриленсери”
(freelancers).Садругестране,њиховеколегеизштампаних
издањанајчешћеимајусталнеуговоре,штоимпружавећу
сигурност,атимеистварамањипритисакнастваралачки
рад.6

Билокакобило, уданашњеминформатичкомсвету свако
дневносмосведоциогромнеколичинеинформацијакојесе
обрађујуипрезентујуширокојпублици.ЏејмсПотер (Ja
mesPotter)овајтрендобјашњавакрозеволуцијумасовних
медијаиданашње(наметнуте)потребезавеликомколичи
ном информација у савременом друштву. „Од дана вашег
рођењапроизведенојевишеинформацијанеготокомчита
везабележенеисторијепрењега”,подсећаон.7Одговорна
ту„потребу”данашњиауторидајубрзомпродукцијомве
сти, којанеминовнодоносипроблемнедовољнеколичине
времена заидејну ангажованостиистраживачкирад, а то
подразумеваиобрадувећпостојећихвести,некадаинане
етички,паинезаконитначин.

5 Исто.
6 Bettels,T. (2014)JustCopyAndPaste”:SecondClassJournalists?,Euro
pean Journalism Observatory, http://en.ejo.ch/9061/specialist_reporting/
justcopypastesecondclassjournalists

7 Потер,Џ.(2011)Медијскаписменост,Београд:Клио,стр.24.
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Поменутастудијајаснопоказујепозицијуонлајнновинар
ства,каоионлајнновинараунутарсамепрофесије,међутим
чињеницадасенајвећидеоњиховоградногвременасводи
наcopy/pasteактивностовимистраживањем,нажалостније
негирана.

Рециклажаинформације

Првизадатаксвакогновинараподоласкууредакцијуједа
„прелиста” дневнуштампу.Провером онога о чему пишу
колегеиздругихредакција,новинарстичеувидунајважни
једневнетеме,разрађујућипостојећеилистварајућинове
идеје за обраду. Добром новинару тај увид биће полазна
основазадаљуанализуиистраживачкиприступутретира
њуонихчињеницакојесуодширегзначајаилиинтересаза
читаоце,алимногојечешћаситуацијадаћесамопренети
оноштосуњеговипретходницинаписалиипотписати(или
чакне!)редакцијукојајеизвороригиналногтекста.

Нажалост, овде се наилазинапрву јасноизраженупојаву
copy/pasteжурнализма.Новинаруредакцијиимадваоснов
на задатка – сакупљање информација и њихову разраду.8
Селекцијомвестипремазначајуонћеутврдитиштаодпо
стојеће грађе може уврстити у садржај свог текста, али с
другестраненатајначинисампостајежртватеориједнев
ногреда9,односнотеоријаагендеомасовномкомуницира
њу.Према овој теорији постоје две основнефункцијеме
дија.„Додељивањестатусаинаметањедруштвенихнорми.
Масмедијидодељујустатусодређенимтемама,питањима,
проблемима,појединцимаилиорганизацијаматимештови
шеилимањеговореоњима,илиихуопштенепомињу,и
штоуспостављајухијерархијуњиховогстатусаредоследом,
обимомиформомпорука, као и уредничкиминтервенци
јама.Целином посредованих садржаја сугеришу се норме
ивредности,којисуускладусанормативнимпореткоми
преовлађујућим вредносним системом у друштву. Оства
ривањеовихфункцијамогућејеуспрезисаспецифичном
дисфункцијоммедијамасовногкомуницирања–тзв.„нар
котичкомдисфункцијом”.Појединацкојиконзумирамедиј
ске садржаје „предаје се погрешном уверењу да знати за

8 Ward,M.(2002)JournalismOnline,Oxford:FocalPress,p.67.
9 Теоријомдневногредапедесетихгодина20.векасусебавилиПолЛа

зарсфелд(PaulLazarsfeld)иРобертМертон(RobertMerton),азатимсује
неколикодеценијакасниједокрајаразвилиМаксвелМекомбс(Maxwell
McCombs)иДоналдШоу(DonaldShaw).Оватеоријапредстављапоку
шајдасе,напозитивистичкоемпиријскимосновамаиуфункционали
стичкомидејнофилозофскомоквиру,редефинишупостулатиомасов
номкомуницирањунасталиуоквирукритичкетеориједруштва(Миле
тићиМилетић).
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дневнипроблемзначиучинитинештоувезисањим”,твр
деЛазарсфелдиМертонутексту„Масовнокомуницирање.
Популарниукусиорганизованадруштвенаакција”.10Тако
сесоцијалнамобилностљудиисцрпљујеусамомчинуре
цепцијепорука,психичкиммеханизмимаидентификацијеи
пројекције,којинадомештајустварнудруштвенуакцију.Те
оријаагенде,језгровитоинтерпретирана,заснивасенатези
данамсемедијскимсадржајиманеодређујештадамисли
мо(собзиромнасвепосредничкефакторесоцијалнеинтер
акцијетобибилонемогуће),него–очемудамислимо”.11
Другимречима,преузимајућиидејесвојихколега,новинари
(нарочиточлановиредакцијаинтернетскихпортала)исами
допуштајудабудуувучениуодређенуврстуманипулације
„јачих”,традиционалнихмедија.Поводећисезадругимре
дакцијамаиприбегавајућиједноставнијојметодирада,ауз
недостатак креативности, иновације и на крају, осећаја за
суштинупрофесије,новинаркојибинајвишетребалодасе
посветикритициианалитицидопуштадамудруги„наме
ћу“темезаразмишљање,којеон(не)свесноприхвата.

ПРсаопштења–гутање„медијскихзалогаја”

У данашњем журнализму „деловање у политичкој арени,
пословном или комерцијалном пољу незамисливо је без
организованог комуницирања с јавношћу у ери масовних
медија. У таквим условима односи с јавношћу заузима
ју све значајније место у свим институцијама и области
мадруштва”.12Борбазавећупажњучиталачке/гледалачке/
слушалачке/онлајнпублике,произвела јеисвеучесталији
видкомуницирањаПРменаџерасмасмедијимаипрофеси
оналнимкомуникаторимапутемтзв.саопштењазајавност.
Препознајућиовупојаву каопроблем, британскиновинар
БиБиСија, Васим Закир (Waseem Zakir) је 2008. године
лансираокованицуchurnalism13којасеодносинаврстуно
винарствакојесеуправобазиранаједноставном„преноше
њу”тихсаопштењаиагенцијскихвести.Британцисуоти
шлиикоракдаље,теје2011.годинеНВОподименомMedia
StandardsTrustпокренуласајтchurnalism.comкојијевећу
првоммесецузабележиопреко60.000јединственихпосета

10MassCommunication.PopularTasteandOrganizedSocialAction,(1960).
11Милетић,МиМилетић,Н. (2012)Комуниколошки лексикон, Београд:

Мегатрендуниверзитет,стр.342343.
12Кљајић,В.НовинарствоуслужбиПРаимаркетинга,ГодишњакФПНа,

бр.3,(2009),Београд:Факултетполитичкихнаука,стр.379.
13O’Neill, D. and Harcup, T. News Values and Selectivity, The Handbook
of Journalism Studies, eds. KarinWahlJorgensen andThomas Hanitzsch
(2009),London:Routledge,p.167.
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ичији је задатакдапретражујеиупоређујевећпостојећа
саопштења са објављеним текстовима на различитим ин
формативним порталима. Исту платформу две године ка
сније(2013)покренулајеиамеричкаорганизацијанасајту
churnalism.sunlightfoundation.com.Посвећенијиновинариће
оваквасаопштењауглавномузетикаоосновзановинарску
причу, док ћенеки други, подизговоромбрзине, односно
правовремености,пристиглитекст(саопштења)прекопира
ти и објавити.Churnalism.com корисницима омогућава да
упореде чланке објављене у медијима са првобитним ПР
текстовима,какобинатајначинустановиликојиновинари,
односномедијикористебржиијефтинијиначинзаобјављи
вањеинформација.

Сајтиапликација(којасеможеинсталиратиуоквируин
тернетпретраживача)британскимновинариманамећевећу
дозуодговорностипредјавношћу,алисеувећиниземаља
светаcopy/pasteжурнализамидаље(баремнеудовољној
мери)нетретиракаозабрињавајућипроблем.Премдасва
комПРменаџеру импонује кадањегово саопштењенови
нарпренесеуцелости,далијеудухупрофесионалнеетике
коришћењедобијеногсадржајаистављањесопственогили
потписаредакцијенатакавсадржај?Далиетичкистандар
дибранеоваквопреузимањезаслугазатуђуложенирад,без
обзираштојетоједнаодосновнихтежњиодносасјавно
шћу?Искустваизновинарскепраксеианализатекстова14,
нарочитоонихкојисебаветематикомкоја јеоднајширег
читалачког интереса, показују да се оваква саопштења у
немаломброју случајева копирају дословце.Кључнипро
блем настаје постављањем питања какав кредибилитет
имају овакве непроверене информације, посебно уколико
у таквом текстуреципијентипрепознају технике односа с
јавношћу?Штајесановинарскомобјективношћуипрофе
сионалношћу?Какобисе задржаоусфериновинарстваи
спречиопрелазактанкебалансирајућелинијеу„сукобу”са
односимас јавношћу,новинарбитребалодаоваквесадр
жајекористисамокаополазнуосновузаписањеауторског
текста,узпоштовањесвихпринципапровереинформација
којепоседујепрењеговеобјаве.Постојебројни,махомнео
сновани,разлозизаштосеуновинарскојпраксипосежеза
оваквимсредствима,одноншалантностиуобављањупро
фесионалнихзадатака,прекопритисакаизазванихкратким
роковимакојисусталноприсутниикојивременскиограни
чавајупросторзаистраживањетеме,штојенајизраженије

14Радиштомањегоптерећивањатекстазадржаћемосеовденаелементи
маонлајнновинарства,иакосеаналогноможеговоритиосвимосталим
облицимановинарства–штампа,радиоиТВ.
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уелектронскиммедијима.Неретко јеупитањуисуочава
њеновинарасатемомкојунедовољнопознаје,аудомаћој
пракси и проблем недовољне финансијске мотивације за
преданијирад,односно,нискиххонорарасакојимасесуо
чавајуновинарскираднициуследлошесоциоекономскеси
туације.Нажалост,најчешћејепосредикомбинацијавише
поменутихузрока,штододатноусложњаварешавањеовог
широкораспрострањеногпроблема.15Стимувези,требасе
подсетитииКљајићеве тврдње да „само одпрофесионал
неоспособљеностииспремностиновинаразависикакоће,
односноукомобликунаступцимаштампезавршитињему
претходно ’спакована и презентована’ корпорацијска или
чакличнаприча”.16Међутим,праксапоказуједасуприпад
ници„седмесиле”нажалоствеомачестонедораслизадатку,
јерсусдругестране,истраживањаудоменуодносасјавно
шћуумногоменапредовала,теданасспособанПРменаџер
може„потурити”читавсеттзв.„медијскихзалогаја”којеће
новинарзадовољно„прогутати”,будућиданалакначинре
шавапитањезавршеткапосла.

УсвомистраживањуутицајаПРанамедије,ЏимМакна
мара(JimMacnamara)поводомоваквечестепраксенаводи
реченицуБобаБартона,истраживачкогновинаракојикаже
да некеПР активностимогу бити чак и у интересушире
јавности,каоидајевећинакампањаприличнобезопасна,
алидајеневидљивосттихакцијазаправооноштонајвише
требадазабрињава.17

Крађаидеје–писањебезнавођењаизвора

Једаноднајвећихпроблемаданашњегинтернетскогнови
нарства јепојавасвечешћегненавођењаизвораинформа
ције, којом новинари (најчешће) свесно избегавају да по
реклоинформацијепренесуреципијентима.Овајустаљени
системмедијског деловањаимаширок дијапазонправних
иетичкихпрекршаја,којеновинарииуреднициснамером
пренебрегавајуупокушајупостизањавећечитаностииода
вањаутискапоседовањаинформацијеодширегзначајадо
којесудошлиистраживачкимрадом.

15Bosanac,S.etal.ObjectiveJournalismorCopyPastedPressReleases:A
PreliminaryMediaContentAnalysisin:INFuture2009:DigitalResources
andKnowledgeSharing,eds.Stančić,H.,Seljan,S.,Bawden,D.,LasićLa
zić,J.andSlavić,A.(2009),Zagreb:DepartmentofInformationSciences,
FacultyofHumanitiesandSocialSciences,UniversityofZagreb,p.424425.

16Кљајић,В.нав.дело,стр.384.
17Macnamara, J. (2008)The ImpactofPRon theMedia20.9.2014.http://

www.pria.com.au/sitebuilder/resources/knowledge/files/1172/primpactme
dia.pdf



205

ИВАНА ЕРЦЕГОВАЦ и МАРКО СРЕДОЈЕВИЋ

Утемељењењихове смелости за оваквимпотезиманалази
сеуправоупоменутојпрезасићеностиинформацијамако
је примају реципијенти, али и хиперпродукцијом вести у
тржишнојборбиукојојсестварапривиддасусвасредства
дозвољена како би се задовољилa потребa публике за ин
формацијама.Ипак,оноштојеширокораспрострањеноне
сменужнобитиприхваћенокаодозвољено.Једноодоснов
нихправилановинарстваједасе„свиподациузетиизтек
стовадругихновинараморајукаотаквииозначити”.18Нико
немамонополнадинформацијом,алисуновинаридужнида
информацијупреузетуоддругихпотпишуњенимизвором.

Дигитално доба којем смо изложени у исто време пружа
могућност за провером аутентичности изворног рада, али
ињегову злоупотребубезодавањапризнањаоригиналном
извору.19 Данас је садржај сваког објављеног текста, било
вести, чланка или научног рада, лако проверити интернет
претраживачима.

Осврћућисенаетичканачелакојабранеправааутора,но
винарскаудружењаобавезујусвојечлановенакоришћење
часнихсредставаприликомкоришћењаизвораинформација
и захтевајуњиховонавођење.УмедијскомсистемуСрби
јепостојинеколиконовинарскихудружењамеђукојимасу
најутицајнијаУдружењеновинараСрбијеиНезависноудру
жењеновинараСрбије.Управоовадваудружењадецембра
2006. годинеусвојила суКодексновинараСрбије, а 2013.
иизменуКодексачиједеветопоглавље (уоригиналном је
билоуосмом),тачка1.налажеда„медијииновинарипо
штујуипримењујуважећезаконодавствоозаштитиаутор
скихправа”20,доксеусмерницамазаспровођењеовогна
челаупраксинапомињедаје„уколикосепарафразиратуђе
ауторскоделоилиистраживање,неопходнонавестиаутора,
односноизвор”.21

Кадајеолегислативнимодредбамареч,медијскисистеми
свихдемократскиуређенихземаљаподразумевајупоседо
вањезаконскерегулативекојауређујеовапитања.Члан41.
Законаоауторскимисроднимправимаиз2009.годинезах
тевадасе„услучајевимаискоришћавањаауторскогделана

18Обрадовић,С.(1979)Какодапостанемновинар,у:Новинарствоуте
оријиипракси,приредилиБјелица,М.и Јевтовић,З. (2008),Београд,
PressService,Београд,стр.36.

19Bartlett, L. Plagiarism, Society of Professional Journalists, 23. 10. 2014,
http://www.spj.org/ethicspapersplagiarism.asp

20КодексновинараСрбије,11.мај2013.,10.новембар2014.,http://www.
uns.org.rs/kodeksnovinarasrbije.html

21Исто.
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основуодредабаовог законаоограничењуауторскогпра
ва,морајунавестиимеаутораделаиизворизкогаједело
преузето(издавачдела,годинаиместоиздања,часопис,но
вина,телевизијскаилирадиостаницагдеједело,односно
одломакделаизворнообјављенилинепосреднопреузети
сл.)22.

Свенаведенообавезујеновинаре(идругеауторекојисеба
вепублицистиком)данаведуизвор свакеинформације до
које нису дошли емпиријским путем, истраживањем или
добивши јеоднепосреднихсарадникаилисведока.Преу
зимањеинформацијаодколегановинаранијенистрано,ни
забрањено,нинечасно,сведоконопоштујењиховауторски
рад.Нетребазаборавитидановинаримаобавезуобјављи
вањаинформацијаоддруштвеногзначаја,алионникадане
смезаборавитиидруге(законскеиетичке)обавезекојеима
каопреносилацинформације.

Друштвенемреже–замказановинаре

Још један примамљив извор информација који новинари
врло често у последње време (зло)употребљавају јесте и
распрострањенаупотребаонлајндруштвенихмрежа.При
бегавање овој, могло би се рећи све чешћој пракси није
страноновинаримаинтернетскихинформативнихпортала,
алининовинаримакојиприпадајуредакцијама традицио
налнихмедија.Наиме,поредтзв.жутештампекојаизса
свимразумљивихразлогапратиживотејавнихличности,од
експанзијеонлајндруштвенихмрежаитомпростору,свеје
чешћапојавадаукласичномновинарствуауторипосежуза
изјавамакојесуобјављененапрофилимајавнихличности
увиртуелнимзаједницама.АмандаХес(AmandaHess)ка
жеда је захваљујућидруштвениммрежамалинијаизмеђу
„јавног”иприватногпосталаприличнонејасна,каоидано
винариутомсмислуморајудасеприлагоде23.

Каконовинариморајудасеприлагоде,такосеиновинар
ствокаопрофесијаикаодеочовековестварностимењало
крозепохе.Облиципостојећеновинарскепраксесупојавом
свакогновогсредствамасовногкомуницирањазначајноме
њани.Настанакновихмасмедија крозисторију, нужно је
подразумевао прилагођавање устаљених облика новинар
скогопштењановом,свебржемначинупосредовањавести.

22Законоауторскимисроднимправима,10.новембар2014.,http://www.
nuns.rs/sw4i/download/files/article/Zakon%20o%20autorskim%20i%20
srodnim%20pravima.doc?id=64

23www.slate.com/articles/technology/technology/2014/03/twitter_journalism_
private_lives_public_speech_how_reporters_can_ethically.html
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Док су у зачетку новинарске делатности вести путовале
данима, недељама, а некада и месецима до реципијената
–незадовољавајућинатајначинједанодосновнихкрите
ријума који информацији даје квалитет вести, критеријум
актуелности–сапојавомрадио,ТВи,напослетку,интернет
новинарства,тајвременскипериоднемерљивојескраћени
мерисеуминутима,асвечешћеусекундама.Уборбиза
превластусфериинформисања,којасвевишеимапредзнак
тржишногасвемањеутилитарног,друштвенокорисног,све
вишесеподлежепраћењупрофилајавнихличностииорга
низацијакаонајбржемизворуинформација.

Развој друштвених мрежа за новинаре је донела двојаку
опасностјер„сједнестране,новинаратребапосматратикао
субјекттј.каодиректногучесникаувиртуелнојдруштвеној
заједници,паначиннакојисеопходипремадругимкори
сницима, странице које посећује и фаворизује, коментари
коједаје, каои ’статусе’ којепоставља, треба сагледавати
изуглановинаракорисника,тј.активногучесника,докјес
другестранеонипосматрачтаквогвидаживота.Новинар,у
првомслучајуимаулогујавнеличности,чијанесамоиска
занајавнареч,већисвакадругаакцијаимасвојутежину,те
новинарсносиодговорностзасвакуактивностнабилокојој
друштвенојмрежи.Удругомслучају,новинарцрпивели
кибројинформацијауправосаовихплатформи.’Пратећи’
јавнеидругеличности,каоиорганизације,умогућностије
данадгледавеликибројдогађаја,практичноизсвојеканце
ларијетј.сасвограчунараилимобилногуређаја”.24Заовај
радипредметњеговогпроучавањадалекојеинтересантни
јидругисегментизложеногпроблема,будућидаговорио
чињеницидасеулогановинара,тј.извештачанаовајначин
значајноизменила.Овакаввид„праћењадогађаја”заправо
пружаневероватнуудобност,алиможепонекадиматипре
високуценууколикобисеновинарослонионадруштвене
мрежекаојединиилиглавниизворинформација.

Једанодпримеракаквуштетуможедананесеослањањена
оваквеизворе (дез)информација виђен јепослеинцидена
танафудбалскојутакмициизмеђуСрбијеиАлбаније,када
сена једномпрофилунадруштвенојмрежиТвитер (Twit
ter),закојисеупрвоммоментуверовалодаприпадаФуд
балском клубу Нови Пазар, појавила реакција неумесне
садржине. Иако је поменути клуб недуго потом званично

24Ерцеговац,И.(2014)Онлајнновинарство:могућностзанезависнодело
вањепрофесије,Медијскидијалозибр.19,вол.7,Подгорица:Истражи
вачкимедијскицентар,стр.450.
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демантовао25да јетакавкоментардошаосањеговогнало
га,истакавшиданаовојдруштвенојмрежининепоседује
профил,немерљиваштетајенанета,јерјенајвећидеодома
ћихинтернетскихпорталавећпренеопоменуту„реакцију”
надешавањауБеограду.

Иакојеунајвећембројуслучајеварелативнолакоутврдити
далисупрофилиорганизацијаипојединацанадруштвеним
мрежамазваничниилине,односно,правиилилажни,упо
ређивањемподатакасањиховихзваничнихсајтова,некада
тонијеслучај,стогатребабитиврлообазривутретирању
пронађенихподатакакојимогудонетивећуштетунегоко
ристоваквимврстамаинформативнихпортала.Грешкедо
којихсенаовајначиндолазимогусепредупредитиуређи
вачкомполитикомкаоисетомправиласамередакцијекоји
бисеодносилинаовајпроблем.Усвакомслучају,нетре
ба заборавити„златно”правилотрадиционалногновинар
ствакојеналажедасвакуинформацијутребапроверитииз
најмањедваизвора.

Hit’n’runуређивачкаполитиканапорталима

Развојем експресивних могућности интернета као медија
масовногкомуницирањадошло јеидоприлагођавањано
винарскепраксеновомвидуразменеинформација.Њихово
преношењепутемсветскеглобалнемрежеињеннезадржив
развојомогућилисуготовотренутнопласирањеинформа
цијаумедијскипросторвиртуелнезаједнице,очемујевећ
билоречи.Препознајућипотенцијалновогобликановинар
скогделовањаињеговеубрзанеекспанзијепоследњихго
дина,власницииуреднициинтернетскихпорталасхватили
су да глобална мрежа, поред технички најмање захтевног
обликапласирањавести,каопратећисадржајнудивелику
количинуогласногпростора,штопредстављаосновнивид
финансирањаувиртуелнојзаједници.„Јаснојеуоченодаје
вебјефтинијиодбилокојекласичнепубликације,каоида
сеелиминишепроблемпопутфизичкедистрибуције.Вебје
свимадоступанподједнакимусловима(мадајеувекдиску
табилнаразличитаценаинтернетауразличитимземљама)
исамимтимсвимаподједнакоприхватљив”.26Борбакојаје
насталанаинтернет„небу”запревластумедијскојсфери,
довелаједотогадасеурекламирањунаглобалнојмрежи
користе различите маркетиншке технике како би портали
узелисвојдео„колача”уовојтрци,одкојихсенекемогу

25http://fknovipazar.rs/2014/10/nemamotviterosudujemopisanjeizloupo
trebu,15.октобар2014.,10.новембар2014.

26Кљајић,В.Онлајнмагазини–савременетенденције,Годишњак2008,
(2008)Београд:Факултетполитичкихнаука,стр.278.
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озбиљно проблематизовати и анализирати са становишта
етике.

Механизамделовањаове„борбе”јеједноставан–понудити
штоинтересантније (махом забавне) садржаје, чиме ће се
подићичитаностинтернет страницебезобзирадали је у
питањунеистинита,односносензационалистичкавест,што
ћедаљедовестидолакше,бржеискупљепродајеогласног
простора.Проблемнастајекадауредницисхватемоћова
квогделовањаи,радистицањаштовећегпрофита,квалитет
објављенихсадржајапочнудаподређујуквантитету,одно
снохиперпродукцијитекстовакојиупрвомредузадовоља
вајурекреативну(забавну)функцијужурнализма.Модерно
добадонелојеноветрендовеуновинарству,укојемоснов
нонастојањениједасечитаоцупонудионоштојеквали
тетно, аналитичко и од ширег друштвеног интереса, већ
првенствено релаксирајуће, будући да је пракса показала
дапросечанчиталацудобудруштвенеикултурнеглобали
зације,радијепосежезасадржајимабрзеијефтинезабаве,
негоинформативним.Стандардитрадиционалногновинар
стваготоводасунесталиуонлајнновинарству.Свечешћа
јепојавадаобјављенитекстовинаинформативнимсајтови
ма(порталима)незадовољавајунекаодосновнихправила
журнализма–насловнекомпозиције,структуратекста,стил
и сл. Тако је све присутније да наслови садрже синтагме
директногобраћањачитаоцупопут„Погледајтекакоје...”,
„Ево зашто је...” или „Мислили сте да је...”, односно, по
седујупрефиксеилисуфиксе,попут„Видео”и„Фото”,са
јасномтенденцијомпозиванаотварањестранице.Тешкода
данаспостојисугестивнијиприступуновинарствуодовог,
а суштинањеговог деловања је схватање: „Само је ’клик’
важан.Нек’серекламеротирају,сведругојемањебитно.”

Оношто се овде (поново) намеће као незаобилазно пита
њејестеновинарскаетика.Постојилиоправдањезасвесно
новинарскоиуредничкопласирањевестиидругихсадржа
јарадистицањапрофитакаопримарногстратешкогциља?
„Кадоновинарствумислимокаообизнису,новинарскаети
капостајепосебнагранапословнеетике.Тадасуморалне
дилемеипотенцијалнисукобиизмеђуинформативностии
профитааналогнионојврстиморалнихдилемаскојимасе
срећемоиудругимпрофесијамакојесубарделомвођене
тежњомзапрофитом,каоштосумедицина,инжињерство
иправо.”27Иакоовонеолибералносхватањекаотаквони
језабрањено,небитребалозаборавитидановинарствопре

27Жакет,Д.(2007)Новинарскаетика–моралнаодговорностумедијима,
Београд:Службенигласник,стр.116.
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свегаморабитидруштвеноодговорнопремајавностиисво
јимчитаоцима.Основнооправдањезакојимпосежууред
нициједаонипружајучитаоцима(реципијентима)оношто
желедавидеипрочитају,алитребаувидетидајетозаправо
последица,адасеузрокналазиусвевећемутицајутабло
идног схватања журнализма, које махом задовољава само
једнуодтрифункцијеновинарства–рекреативну(забавну),
реткоинформативну,аготовонималоедукативну.Несмесе,
ипак,никадзаборавитидабионоштотаблоидноновинар
ство (не)свесно нуди као примарно, заправо требало да
представљасамопратећиелементновинарскогделовања.

Закључак

Појава сваког новог медија масовног комуницирања ути
цалајенапроменуновинарскепраксемеђувећпостојећим
облицима. Настанак интернета као последњег масмедија
савременог доба омогућио је немерљиво скраћење рокова
којим се вести преносе до њихових реципијената, према
шившинатајначинчакивеомамоћнеутицајекојепоседује
телевизија.Доксусетироковиуштампимерилиуданима
илисатима,нарадијуи телевизијиуминутима,нијепре
теранорећидасуинтернетомсведенинасекунде.Глобал
накомпјутерскамрежапружила јеновинарскојпрофесији
некаданезамисливеекспресивнемогућности,алиистовре
мено и створила значајне претње стваралачкомпроцесу и
идејној ангажованости, будући да је време постало кључ
нифакторкојираздвајајавнагласилауонлајнновинарству
(„битипрви”).

Такође,немогућејенеприметитидасеновинарствосроза
ваиутрадиционалним,алинарочитоуонлајнмедијима,на
приличнонискегране,штозбогсвемањиххонорара,што
збогчињеницедатапрофесијаникадазаправонијенидо
сегла ниво струке.О овом проблемуМилетић иМилетић
кажудановинарство„никаданиједосеглодруштвениста
тусструке,будућидајемогућебављењеовомпрофесијом
без институционалног стручног образовања и формалне
друштвенепотврдестручнекомпетентностиновинара”28.С
тимувези, сасвим јеразумљивоиодсуствоосећаја креа
тивности,иновацијеисуштиненовинарскогпозива,каои
критичнеианалитичкемислиутекстовимакојимајечита
лачкапубликазасута.Бављење(нарочито)онлајнновинар
ствомбезпретходнеобукеолакшанојеипотпунопоједно
стављено(userfriendly)остваренимприступомблогосфери,
јер се данас сасвим бесплатно може регистровати блог

28Милетић,М.иМилетић,Н.нав.дело,стр.224.
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позиција,великибројпојединаца‐аматераприступаизради
свог „веб дневника” на којем затим износи своје ставове,
извештајеспојединихдогађаја,критикеислично29.Поред
тога, регистрација и покретање веб портала уз релативно
малетрошкове,створилојепарадоксалнуситуацијуукојој
какокажеиСандраМимсРоу30(SandraMimsRowe),бивша
уредницапортландскогОрегониона(Oregonian)свакоможе
дасебавиновинарствомуколикоимамодемирачунар.

Развојразличитихтехникаикомуникационихстратегијау
областиПР делатности које подразумевају и додворавање
медијскимделатницима,унапредприпремљенимтекстови
маписанимпремаформалнимправилимановинарског за
ната,којеновинарисвечешћеприхватајубезаналитичкеи
критичкемислитакођедоводедодекаденцијепрофесије.

С друге стране, изразито тржишно схватање које је такав
приступствориокаопоследицу,укојемопштиинтересви
шенијеосновнасврхановинарскеделатности, већпрвен
ственостицањепрофита,увеојебројненегативнепромене
укоришћењуновинарскихтехника,радиштобржегпласи
рањавестиувиртуелномпросторуинтернетзаједнице,па
би тако copy/paste новинарство могао бити збирни појам
за све аномалије уновинарскојпрофесији које је овај рад
анализирао.
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COPY/PASTEJOURNALISMANDTHEINTERNET:
AUSEDPRODUCTINTHENEWMEDIA

Abstract

Widely spread online journalism and emergence of the internet
portalsarebringingdemocratizationofpublicspeach.However,they
arealsocarringsomerisksanddangersthatareaffectingthealready
shakenpositionofjournalisticprofession,andarearisingquestionsof
professionalism, ethics and jurnalism codes. Copy/paste journalism
includes not only the recycling of previously published information,
but also taking news without publishing sources, plagiarism, taking
informal statements from the social networks as formal ones and so
on.The reasonsbehind this futile job,without reference to thebasic
principlesofjournalism,aredifferent–butthemostobviousonesare

oflucrativenature.

Key words: copy/paste journalism, new media, social networking,
internet,recyclinginformation,journalismethics
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РОКЕНРОЛАШЕЗДЕСЕТИХ
Сажетак: Ау тор да је па ра лел ну и упо ред ну сли ку, с јед не стра не 
ју го сло вен ског дру штва ше зде се тих и, с дру ге, ро кен рол му зи ке ко
ја се у тој де це ни ји учвр сти ла као во де ћи му зич ки тренд мла де ге
не ра ци је. Он по ку ша ва да од го во ри на пи та ње ка ко је рок кул ту ра 
као фе но мен ка пи та ли стич ке и им пе ри ја ли стич ке Аме ри ке на шла 
ме сто на кул тур ној ма пи јед не со ци ја ли стич ке и ан ти им пе ри ја ли
стич ке зе мље, ка ква је би ла Ју го сла ви ја. У члан ку се го во ри о „рас
кр шћу” на ко ме се на шла СФРЈ: док је дру штво свој раз вој про
гра ми ра ло у скла ду са ма те ри ја ли стич ким осно ва ма марк си зма 
(са од го ва ра ју ћом иде о ло ги јом), до тле је кул ту ра то га дру штва 
не ин тен ци о нал но сле ди ла ве бе ров ске иде а ли стич ке прин ци пе. Ау
тор на сто ји да до ка же те зу по ко јој ро кен рол, иа ко до шао из
ва на, ни је на мет нут Ју го сла ви ји си лом (еко ном ском или по ли тич
ком), јер је и он сам пред ста вљао опо зи ци ју до ми нант ној кул ту ри 
аме рич ког дру штва у ко ме је по ни као. У том де лу он по ле ми ше са 
те о ре ти ча ри ма за ве ре, по ко ји ма је ро кен рол имао уло гу „тро
јан ског ко ња” ко ји ће по спе ши ти ру ше ње ко му ни зма. Као основ ни 
раз лог бр зог и то плог при је ма ро кен ро ла од стра не мла дих на во ди 
се чи ње ни ца да је у Ју го сла ви ји још пре Дру гог свет ског ра та би
ла уте ме ље на тра ди ци ја џе за и за бав не му зи ке, са од го ва ра ју ћом 
кул ту ром на ко ју се ро кен рол на до ве зао и ко ју је обо га тио. Али, 
ро кен рол ни је био про сто аси ми ло ван у зе мљи хе ро ја ко му ни зма 
и На род но о сло бо ди лач ке бор бе. Ње гов при јем пра ти ле су број не 
про тив реч но сти, са свим раз ли чи те од оних ко је су из би ја ле у пр ви 
план у САД и Ве ли кој Бри та ни ји. Про тив реч но сти су ов де про из
ла зи ле из ка рак те ра дру штве ног си сте ма и тра ди ци о на ли стич
ког кул тур ног обра сца. По ау то ру, акул ту ра ци о ни та лас на ко ме 
је ро кен рол до шао био је успе шан јер је ро кен рол та ква му зи ка ко ја 
има уни вер зал но зна че ње и до ма шај. Он се не мо же без остат ка 
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све сти на оста ле атри бу те ко ји чи не део ње го вог укуп ног естет
ског из ра за – со ци јал не, ан тро по ло шке и пси хо ло шке.

Кључнеречи: ро кен рол, СФРЈ, ге не ра циј ски су коб, кон тра кул ту
ра, суб вер зи ја, иде о ло ги ја

При ступ про бле му

О ро кен ро лу се мо же пи са ти са ви ше те о риј ских аспе ка та – 
од есте тич ких и со ци о ло шких, пре ко фи ло зоф ских и ан тро
по ло шких, до пси хо ло шких и се ми о ло шких1. Је ди ни услов 
ко га се сви те о ре ти ча ри мо ра ју при др жа ва ти (ако држе до 
ау тен тич но сти и ре ла тив не ау то ном но сти ро ка) мо же се из
ре ћи јед но став ном је зич ком фра зом: Ро кен рол је му зи ка. До
га ђа се да ис тра жи ва чи ис пу шта ју из ви да ту ва жну чи ње ни
цу. Ра шељ ка Кр нић је кон ста то ва ла си ту а ци ју ко ја се од но си 
на џез му зи ку, а она се јед на ко мо же при ме ни ти и на од нос 
пре ма рок му зи ци. Да кле: 

„Зна че ње и ври јед но сти те гла збе про из ла зи ли су из 
ње зи не со ци јал не функ ци је, а ње зи на ана ли за би ла је 
ди је лом кри ти ке ’по пу лар не’ кул ту ре, а не дис кур са 
ко ји се ба вио про бле ми ма есте ти ке и ври јед но сти ма 
умјет нич ких прак си”2. 

Због то га број не књи ге и члан ци (од но сно њи хо ви ау то ри) 
не успе ва ју да се из бо ре са сво јим „из ми ма” – пре ви ше је 
со ци о ло ги за ма, пси хо ло ги за ма, исто ри ци за ма и дру гих 
„иза ма”. Ста вља мо ро кен рол под со ци о ло шку лу пу у на ме
ри да га са гле да мо са обе стра не – дру штве не и му зич ке. 
Основ на пи та ња на ко ја ва ља од го во ри ти ти чу се функ ци ја 
ро кен ро ла: да ли је он на стао и раз ви јао се за то да би за до во
љио но ве мла да лач ке кул тур не по тре бе по сле рат не пу бли ке 
(та ко зва не беј бибум  ге не ра ци је) или је, пак, сми шљен као 
дру штве ни (еко ном ски, по ли тич ки, иде о ло шки) про је кат 
Сје ди ње них Др жа ва, на стао са ци љем да оне по ро бе чи тав 
свет и спро ве ду иде ју гло бал ног кул тур ног (и ши ре) им пе
ри ја ли зма. Ово пи та ње по кре ће и низ дру гих. Она се, с јед не 
стра не, ти чу му зич ког уку са и по тре ба мла дих, ге не ра циј
ског бун та про тив кул ту ре од ра слих, док су, с дру ге стра не, 
по ве за на са по ли тич ким пи та њи ма, по пут хлад но ра тов ског 

1 Чла нак је на стао као ре зул тат ра да на про јек ту Цен тра за со ци о ло шка 
ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та у Ни шу, Тра 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), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и 
тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

2 Kr nić, R. (2010) Džez iz me đu po pu lar ne gla zbe i elit ne umjet no sti, Druš
tve na is tra ži va nja br. 6 (110), Za greb: In sti tut druš tve nih zna no sti Ivo Pi lar,  
str. 1126.
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над ме та ња во де ћих си ла у све ту и њи хо вих аспи ра ци ја у ра
зним до ме ни ма – од при вре де до кул ту ре. Или се, мо жда, 
пи та ња му зич ких стра на ро кен ро ла не мо гу одво ји ти од ње
го вих дру штве них атри бу та.

Ис пи ти ва ње ро ка у ма ко јем те о риј ском дис кур су не сме 
за не ма ри ти про сту чи ње ни цу да је рок му зич ка пред ста ва 
и му зич ки до га ђај3. И у том, му зич ком по гле ду он је ам би
ва лент на по ја ва: рок са др жи еле мен те на род не му зи ке (он, 
по пут „на род ња ка“, сла ви тра ди ци ју пред ста ва „ужи во” у 
ко ји ма из во ђа чи ни су оде ље ни од пу бли ке), умет но сти 
(пред ста вља сло же ну кре а ци ју сим бо лич ких об ли ка ко ји се 
од но се на ре ал ност умет ни ко вог ис ку ства), ма сов не кул ту
ре (ди стри бу и ра се пу тем ма сов них ме ди ја). Ам би ва лен ци ја 
по сто ји и у со ци о ло шком кон тек сту: рок се, с јед не стра не, 
схва та као кул тур ни из раз ти неј џер ске за јед ни це, кул ту ра 
адо ле сце на та про и за шла из по тре ба свој стве них ти неј џе ри
ма (раз и гра ност, уз бу ђе ња, стра хо ви и сек су ал ност мла дих 
љу ди). С дру ге стра не, пак, он се оце њу је као кон тра кул
ту ра, свој стве на мла дим са мо све сним, аван гард ним и по
ли тич ки ак тив ним бун тов ни ци ма4. Рок му зи ку та ко ђе тре ба 
си ту и ра ти у про сто ру и вре ме ну. Вре ме кла сич ног ро кен ро
ла (rock and roll), ко ји на ста је у тра ди ци ји цр нач ког рит ма и 
блу за (rhythm and blu es) и бе лач ког кан три ја (co un try mu sic), 
мо же се ве за ти за раз до бље у ра спо ну од ње го вог на стан ка 
(сре ди на пе де се тих го ди на) до, от при ли ке, сре ди не ше зде
се тих го ди на, ка да тај му зич ки об лик ви ше ни је та ко млад и 
ка да по ста је јед но став но – рок (rock)5. У том пе ри о ду до ла зи 
до раз во ја и са зре ва ња ро ка, ка да он обо га ћу је свој му зич ки 
из раз и по ста је ва жна ка ри ка у со циокул тур ним и по ли тич
ким зби ва њи ма. 

Осим му зич ке и со ци јал не сфе ре, ам би ва лент ност ро ка 
за хва та и тех но ло шку сфе ру. Као код свих му зич ких жан
ро ва XX ве ка, исто ри ја рок му зи ке обе ле же на је раз во јем 

3 Сла бост по је ди них те о ре ти ча ра ко ји пи шу о рок му зи ци је у то ме што 
раз ма тра ју ис кљу чи во ње ну ва не стет ску ди мен зи ју, не ма ју ћи ни ка кав 
лич ни ис ку стве ни до дир с овом вр стом му зи ке. Оту да су по је ди не књи ге 
(бив ших или са да шњих) рок му зи ча ра ко је ро ку при ла зе и из ну тра по
не кад чак и те о риј ски ва лид ни је од со ци о ло ги стич ких и иних кон струк
ци ја про фе си о нал них со ци о ло га, исто ри ча ра или фи ло зо фа (При ме ри: 
Ška ri ca, S., (2005) Kad je rock bio mlad, Za greb: V. B. Z; Per ko vić, A. (2011) 
Sed ma re pu bli ka, Za greb/Be o grad: No vi Li ber/Slu žbe ni gla snik).

4 Frit, S. (1987) So ci o lo gi ja ro ka, Be o grad: IIC i CI DID, str. 256.
5 Ро кен рол или, јед но став но, рок је је дин стве но име за мно штво жан ро

ва и раз ли чи тих стил ских ори јен та ци ја (фолк рок, поп рок, кла сик рок, 
хард рок, есид рок, џез рок, ре ге, панк рок, хе ви ме тал, арт рок, гранџ, 
хип хоп и реп, денс, тех но, рејв, ворлд мју зик, ал тер на тив ни рок, про
гре сив ни рок, ин ди рок и др).
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техноло ги је и ма сов них ме ди ја. Тех но ло ги ја ро ка но си со
бом кон тра дик тор не по сле ди це: по ја ча ла и сни ма ње су 
основ на сред ства из ра жа ва ња у ро ку, али они исто вре ме но 
омо гу ћа ва ју би зни сме ни ма да пре у зму кон тро лу над њим. 
Са ми му зи ча ри по ста ју по де ље не лич но сти јер као му зи ча
ри „ужи во” пред ста вља ју део ло кал не за јед ни це, док су, за то 
што сни ма ју (пло че, ди ско ве и оста ло), под ло жни при ти сци
ма тр жи шта и по ста ју „им пе ри ја ли сти ро кен ро ла”. На осно
ву то га Сај мон Фрит (Frith) из вла чи за кљу чак да рок де лу је 
као му зи ка кон тра кул ту ре са мо по вре ме но и крат ко трај но, а 
да су штин ски он функ ци о ни ше као ма сов на кул ту ра6.

Ја сно је да су кон тра дик ци је би ле пра те ћи еле мент ро ка од 
ње го вог по чет ка, и то нај пре на тлу на ко јем је он из вор но 
по те као. За то се мо гу оче ки ва ти још ве ћа не ра зу ме ва ња ка да 
се он поч не се ли ти у сре ди не ко је ње му ни су „при род не” – 
у со ци ја ли стич ка, за тво ре на и не де мо крат ска дру штва ко ја 
на це ло куп ну кул ту ру За па да гле да ју као на не што опа сно 
и „де ка дент но”. Сва пи та ња има ју нај ма ње три ди мен зи је: 
со ци о ло шку, ан тро по ло шку и есте тич кому зи ко ло шку. Због  
то га со ци о ло ги ја мо ра ићи под ру ку са на у ка ма ко је су има
ле те о риј ске упли ве у од ре ђе не аспек те овог осо бе ног му
зич ког прав ца. Ан тро посо ци о ло шкоесте тич ки есеј, ов де и 
са да, по све ћен је ра ном вре ме ну ро кен ро ла у СФРЈ, ко је се 
од но си на ше сту де це ни ју XX ве ка. 

По ста вља ње те зе. Му зи ка без оба ла

Од свог на стан ка7, у сво јим ко ре ни ма, ро кен рол је он то ло
шки суб вер зив на пот кул ту ра, на спрам до ми нант не кул ту ре 
аме рич ког дру штва. На стао је на из глед спон та но, а за пра во 
је био про дукт не за до вољ ства мла де ге не ра ци је кул тур ним 
обра сцем ко ји су кре и ра ли и по ко ме су жи ве ли њи хо ви ро
ди те љи8. Ро кен рол је, пи ше Пе тар По по вић, био је дин ствен 
је зик мла дих. Ста ри ји га ни су го во ри ли ни раз у ме ли, чак 

6 Frit, S., nav. de lo, str. 258–263.
7 Иа ко се вре ме на стан ка ро кен ро ла не мо же са свим пре ци зно од ре ди ти, 

за пр ву ро кен рол пло чу ко ја је озна чи ла пра ви успон ро ка сма тра се Rock 
Aro und the Clock (сни мље на 1954. го ди не, у из во ђе њу гру пе Bill Ha ley 
and His Co mets).

8 Ка рак те ри стич ну пе сму ра ног ро кен ро ла из 1958. под на сло вом Hang 
Up My Rock and Roll Sho es из во дио је Чак Ви лис (Wil lis). Та ком по зи ци ја 
го во ри о су ко бу ти неј џе ра и ро ди те ља, при че му ти неј џер сво је мла
да лач ке фру стра ци је ка на ли ше са мо кроз ро кен рол. „Ро кен рол ци пе ле” 
сим бо ли зу ју сло бо ду ти неј џер ског ду ха, а Ви лис овим тек стом са мо
свој но ре пре зен ту је це лу сво ју ге не ра ци ју. Ха ри су Фрид бер гу (Fri ed
berg) је ова пе сма по слу жи ла као мо тив да раз мо три про блем кул тур не 
про из вод ње ро кен ро ла и по за ба ви се пи та њем да ли ро кен рол пред ста
вља „ау тен тич ни глас ти неј џер ске срџ бе и бе са” (Fri ed berg, H. Hang Up 
My Rock and Roll Sho es: The Cul tu ral Pro duc tion of Rock and Roll, in: 
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су га се пла ши ли. Али то ни је био је зич ки рат већ су коб на 
пла ну есен ци јал них вред но сти. Док су мла ди сма тра ли да 
им ста ри ји на ме њу ју суд би ну пи о на у оп штој кор по ра тив
ној игри, ста ри ји су би ли убе ђе ни да мла ди из ина та до во де 
у пи та ња све вред но сти за ко је су се они бо ри ли. Упра во из 
си нер ги је мла до сти и ро кен ро ла на ста ла је „хим на мод мла
до сти ше зде се тих” My Ge ne ra tion, гру пе The Who, са суд бо
но сним сти хом „на дам се да ћу умре ти пре не го оста рим”9. 
Пи шу ћи о ве ли ким рок зве зда ма с по чет ка 60их, Фрит ка же 
да оне ни су осе ћа ле тен зи ју су ко ба из ме ђу сво је ве шти не и 
сво је пу бли ке, сво је му зи ке и свог успе ха, умет но сти и ко
мер ци ја ле. Еле ме нат по бу не у ро кен ро лу био је упе рен про
тив од ра сле ге не ра ци је, та ко да пи та ње ни је би ло умет ност 
на спрам би зни са, већ укус мла дих на су прот уку са ста рих10. 
Кла сни су коб тих ше зде се тих пре ба цио се на про блем ге не
ра циј ских од но са, при че му је, по ре чи ма Те о до ра Ро ша ка 
(Ros zak), бур жо а зи ја на ла зи ла кла сног не при ја те ља не ви
ше у сво јим фа бри ка ма не го с дру ге стра не сто ла – у ли ку 
сво је вла сти те раз ма же не де це11. У нај кра ћем, тај „ге не ра
циј ски про цеп”, ко ји се отво рио пе де се тих а кул ми ни рао у 
ше зде се тим, ни је био сва ђа из ме ђу од ре ђе ног ти па ро ди те
ља и де це, већ исто риј ски јаз из ме ђу два на чи на жи во та12. 
Вре ме ном је ство ре на „ин тер на ци о нал на, све о бу хват на кла
са по до бу”, ко ја је кре ћу ћи се од За па да ка Ис то ку, ла год
но пре ла зи ла кла сне и на ци о нал не окви ре13. За хва љу ју ћи 
свим тим окол но сти ма мо гло је до ћи до гло бал ног ши ре ња 
рок кул ту ре, оне кул ту ре ко ја је при па да ла мла ди ма. Мо же 
се ре ћи да рок, без об зи ра на то што је ро ђен на тлу Ве ли
ке Бри та ни је и САД, не ма др жа ву. Рок је јед на ко при па дао 
сва ком ко је же лео да свој иден ти тет по де ли с вред но сти ма 
ко је је он про мо ви сао. Као за љу бље ни ци у свет и сло бод
ног чо ве ка, ро ке ри се ни су пла ши ли „остат ка све та”. Они су 
би ли не зва нич ни „пи о ни ри гло ба ли за ци је”, ли ше ни по ро
ка ка рак те ри стич них за „ва шљи ву” ци ви ли за ци ју. Ши ри ли 
су иде ју јед на ко сти и ми ра у све ту, но се ћи ту уто пи ју као  
„власти ти крст”14.

Popu lar Cul tu re: Pro duc tion and Con sump tion, eds Har ring ton, L. and Bi el
bu, D. (2001) Ox ford: Blac kwell Pu blis hers, p. 155).

9 Po po vić, P. (2008) Ro ko pi si, Be o grad: Zep ter Bo ok World, str. 11.
10 Frit, S. nav. de lo, str. 212.
11 Ros zak, T. (1978) Kon tra kul tu ra, Za greb: Na pri jed, str. 35.
12 Mak do nald, I. (2012) Re vo lu ci ja u gla vi: Pe sme Bitlsa i še zde se te, Be o grad: 

Clio, str. 75. 
13 Go cić, G. (2012) En di Vor hol i stra te gi je po pa. Be o grad: Slu žbe ni gla snik, 

str. 32.
14 Bo ži lo vić, N. (2004) Rok kul tu ra, Niš: SKC, str. 208.
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Са пр во бит ним ро ка би ли јем (roc ka billy) и Ел ви сом При сли
јем (Pre sley) као во де ћим му зи ча рем ово га прав ца, ро кен рол 
је нај пре сим бо ли зо вао не при ста ја ње и не по слу шност, да 
би доц ни је за до би јао и ши ра дру штве на зна че ња, као што је 
по бу на ко ја им пли ци ра про ме ну. Ако би се та кав дру штве ни 
и кул тур ни фе но мен сме стио у ра ван кон тра кул ту ре15, он да 
би му са вр ше но при ста јао атри бут ре во лу ци о нар ног. 

„Рок оду ше вља ва мла де не са мо ори ги нал но шћу свог 
му зич ког из ра за већ и дру штве ном по ру ком, ко ја је у 
ве зи са већ про шлом тра ди ци јом по бу не. Он од го ва
ра њи хо вим оче ки ва њи ма на по ли тич ком и кул тур ном 
пла ну, а из ра жа ва и по бу ну про тив дру штва и ње го вог 
на чи на жи во та. Пред ста вља из раз же ље јед не ге не ра
ци је за бу дућ но шћу у ко јој вла да ју љу бав, пот пу на сло
бо да и мир”16. 

Ге не ра ци је ко је су об ли ко ва ле „дух ше зде се тих” ста са ва ле 
су у ве о ма бур ном раз до бљу. Дру штве на кли ма би ла је обе
ле же на бло ков ском по де ље но шћу све та, при вред ним и тех
но ло шким ра стом нај ра зви је ни јих зе ма ља, још ак ту ел ним 
ко ло ни ја ли зми ма и ра то ви ма, од ко јих је нај по зна ти ји онај у 
Ви јет на му. Ши ро ки ан ти рат ни по крет под ра зу ме вао је раз
ли чи те об ли ке про те ста, а сту дент ски по кре ти ши ром све та 
огла си ли су ула зак адо ле сцент ских ак те ра у со ци јал ни и по
ли тич ки жи вот. То је би ло и вре ме ши ре ња рок кул ту ре, по
бу не про тив ау то ри те та, не фор мал но сти, спон та но сти, екс
пре сив но сти, рас ки да с кон вен ци о нал ним на чи ном жи во та 
и мит ских мо ме на та хи пи јев ског сти ла жи во та у зна ку ко се, 
цве ћа, „ле та љу ба ви”, дро ге и на си ља. „Дух ше зде се тих” је 
вре дан по ме на и због по ку ша ја пре вла да ва ња ла жног мо ра
ла, про ме не кла сич них об ли ка брач них ве за и сек су алних 
на ви ка17.

Рок се јед ним де лом укла па у аме рич ку тра ди ци ју ан га жо
ва не пе сме, чи ју сла ву су про но си ли Боб Ди лан (Dylan) и 
Џо ан Ба ез (Ba ez), пре свих. Па ра док сал но је, али крај кон
тра кул ту ре на ја ви ли су ле ген дар ни Ен гле зи Битлси (The Be
a tles), ко ји су по бу ну и за по че ли. У пе сми Re vo lu tion из ме ђу 
оста лог се ка же: „Сви ми же ли мо да про ме ни мо свет, али 
кад го во риш о уни шта ва њу, не ра чу нај на ме не”. Џон Ле нон 
(Len non) се, не са мо у му зи ци не го и де кла ра тив но, ме ђу 
пр ви ма од ре као ше зде се тих, ка да је у ин тер вјуу за ча со пис 

15 Видети: Ros zak T. (1978); SenŽanPo len, K. (1999); Ga ir, C. (2007).
16 SenŽanPo len, K. (1999) Kon tra kul tu ra, Be o grad: Clio, str. 185.
17 Видети: Pe ra so vić, B. (2001) Ur ba na ple me na: So ci o lo gi ja sub kul tu ra u Hr

vat skoj, Za greb: Hr vat ska sve u či liš na na kla da, str. 67–70.



223

НИКОЛА БОЖИЛОВИЋ

Rol ling Sto ne (1970) прет ход не го ди не кон тра кул тур ног бун
та опи сао као „тек не што ма ло ви ше од мод не ре ви је”18.

Рок је дру го ли це аме рич ке кул ту ре пе де се тих. Он из вор но 
ни је ни чи ји и ни ка кав про је кат, ни у САД ни дру где. Рок 
ни је ро ба (бар то ни је био у пе ри о ду свог на стан ка) да би се 
про да вао и из во зио у дру ге зе мље као па кет де тер џен та, ни је 
ни не ка кав апа рат за до ма ћин ство да би се ин ста ли рао и ко
ри стио за сва ко днев не по ро дич не по тре бе. Кул тур ни про јек
ти нај че шће има ју на ци о нал ну осно ву, а рок је ана ци о на лан 
и кон тра кул ту ран. По нај ма ње му се мо же при пи са ти пак ти
ра ње са др жа вом, чи ју је по ли ти ку сво ђе ња свих чо ве ко вих 
ци ље ва на до бра ма те ри јал не ствар но сти ду бо ко пре зи рао. 
Рок је у на че лу про тив, и то про ти вље ње нај пре се од но си 
на Аме ри ку и њен стил жи во та. Те шко је по ве ро ва ти у то да 
се му зи ка от по ра и про те ста, над ко јом др жа ва не ма па тро
нат, мо же из во зи ти као др жав ни ар ти кал. За раз ли ку од аме
рич ке др жав не по ли ти ке ше зде се тих, рок му зи ча ри у Аме
ри ци би ли су ли стом па ци фи стич ки ори јен ти са ни. Они су, 
бе ле жи Ен ди Бе нет (Ben nett), раз ви ја ли сна жну ан ти рат ну 
кам па њу у од но су на рат у Ви јет на му, али би ли су и про тив 
сва ког дру гог об ли ка при си ле. Сво ја ми ро љу би ва осе ћа ња 
из но си ли су у сво јим ан ти рат ним пе сма ма19.

Ту ма че ње ро ка као про па ганд ног оруж ја у зе мља ма „ре ал
ног со ци ја ли зма“ и у Ју го сла ви ји на до ве за ло се на прет ход
на исто вет на ту ма че ња уло ге џе за. Џез је, нео спор но, као 
и ко ју де це ни ју доц ни је рок, сма тран за ме та фо ру, чак гло
ри фи ка ци ју аме рич ког по ли тич ког си сте ма. Сто га не чу ди 
што су  ко му ни сти Со вјет ског Са ве за и њи хо ви иде о ло шки 
исто ми шље ни ци и у џе зу (као, уо ста лом у све му што до ла
зи са стра не) ви де ли кла сног не при ја те ља. Мно го опа сни
ја су би ла ту ма че ња ко ја су до ла зи ла са стра не „др жав них” 
умет ни ка и ин те лек ту а ла ца ко ји су иде о ло шким оце на ма 
да ва ли при вид објек тив но сти и струч но сти. Ко му ни стич
ким вла сти ма сме тао је му зич ки дог ма ти зам и ли бе ра ли зам 
у умет но сти ко ја је до ла зи ла из прав ца За па да. Њи хо ви опо
нен ти, пак, схва та ли су џез као бор бу за сло бо ду, а она се са
сто ја ла у им про ви за ци ји, ко ја у се би увек но си све оно што 
се не мо же ускла ди ти са про пи са ним си сте мом и ње го вим 
вред но сним окви ри ма20. И ако је би ло ка кве раз ли ке из ме
ђу Аме ри ке и Ју го сла ви је ка да је био у пи та њу ро кен рол, 
он да су ти от по ри пре ма „елек три ча ри ма”, „чу пав цима”, 

18 Mak do nald, I., nav. de lo, str. 34.
19 Ben nett, A. (2001) Cul tu res of Po pu lar Mu sic, Buc king ham: Open Uni ver

sity Press, p. 33.
20 Vu če tić, R. (2012) Ko kako la so ci ja li zam, Be o grad: Slu žbe ni gla snik, str. 

173.
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„трескавцима” и „па да ви ча ри ма” у со ци ја ли стич ким зе мља
ма би ли још оштри ји и отво ре ни ји. Јер, гла сна му зи ка и ду га 
ко са ни су би ли ефе мер ни пра те ћи еле мен ти бит суп кул ту ре, 
већ об ли ци зна чењ ске прак се са тран спа рент ним сим бо лич
ким по ру ка ма. Бор ба за сло бо ду на кул тур ном пла ну во ди ла 
се пре ко ро кен ро ла.

Нај ве ћи от по ри уво ђе њу но вих ли бе рал них и аван гард них 
му зич ких пра ва ца пру жа ли су ко му ни стич ки ре жи ми ко ји су 
се на ла зи ли иза „гво зде не за ве се”. У зе мље Ис точ не Евро пе 
у ко је је ро кен рол „им пор то ван”, овај је био осу ђен да сво је 
жи вље ње от поч не као ели ти стич ка, го то во „под зем на” фор
ма из ра жа ва ња. Рок кул ту ру су при хва та ли нај пре уски кру
го ви мла де ин те ли ген ци је из ур ба них је зга ра, за раз ли ку од 
Аме ри ке у ко јој се ро кен рол ис кри ста ли сао пр вен стве но као 
му зич ки хи брид по уку су и сен зи би ли те ту рад нич ке омла
ди не21. То зна чи да му зич ки ути ца ји ко ји до ла зе „спо ља” мо
гу би ти ефек тив ни са мо под усло вом да по сто ји и рас по ло
же ње „из ну тра”, где би се они по мо де лу оста лих кул тур них 
еле ме на та пре но си ли акул ту ра ци јом, ен кул ту ра ци јом или, 
јед но став но, кул тур ном ди фу зи јом. Ни је аде кват но про це се 
ко ји се до га ђа ју у кул ту ри пред ста вља ти вој ном тер ми но
ло ги јом, при че му се, као у на шем слу ча ју, рок про гла ша ва 
„оруж јем” у „бор би” про тив „не при ја те ља”. Тач но је да је 
кул тур ни им пе ри ја ли зам (или ти „аме ри ка ни за ци ја”) об у
хва тао ши рок ди ја па зон „аме рич ких про из во да”, на ро чи то 
у обла сти ма сов не по тро шње и по пу лар не кул ту ре. Ме ђу
тим, кон цепт аме рич ког кул тур ног им пе ри ја ли зма су ви ше 
је сим пли фи ко ван, чак ка ри ки ран. Рај нхолд Ваг нлајт нер 
(Wag nle it ner) ука зу је на по зи тив не стра не кул тур ног им пе
ри ја ли зма у зе мља ма у ко ји ма је по сле ра та тре ба ло до ћи до 
осло ба ђа ња од на сле ђа на ци зма (Не мач ка, Ау стри ја, Ја пан). 
Оне су се су о ча ва ле са пре и спи ти ва њем сво је про шло сти. 
Аме ри ка ни за ци ја је та ко ђе де ло ва ла отр же њу ју ће у зе мља
ма ко му ни зма, ко је су се су о ча ва ле са сво јом не та ко све тлом 
са да шњо шћу22. 

На пред ре че но мо же се по сма тра ти и у те о риј ској рав ни. За 
раз у ме ва ње де ша ва ња на му зич ком пла ну из у зет но је ва жно 
об ја шње ње ме ђу соб них ути ца ја ра ци о нал них и ира ци о
нал них еле ме на та ства ра ла штва. Сва ки умет нич ки чин, па 
и онај ко ји при па да ства ра ла штву са под руч ја по пу лар не и 
ма сов не умет но сти, под ра зу ме ва кре а ти ван спој ра ци о нал
них (ин те лек ту ал них) и ира ци о нал них (има ги нар них, ин ту
и тив них, не све сних) еле ме на та. Ства ра лач ки еле мен ти из 

21 Tri fu no vić, Lj. (1986) Vi bra ci je, No vi Be o grad: IIC SSO Sr bi je, str. 86.
22 Упоредити: Vu če tić, R., nav. de lo, str. 33.
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до ме на ва ни ску стве ног, осе ћај ног и чул ног на ла зе се у стал
ном ди ја ло гу са ра ци о нал ним ком по нен та ма ду ха. Ства ра
ла штво не тре ба ве зи ва ти за кон цеп те праг мат ског ду ха, ни
ти са мо за ра ци о на ли стич ки на чин по сто ја ња. Ед гар Мо рен 
(Mo rin) до ла зи до са зна ња да је ум не до во љан за об у хва та
ње све ши ри не и мул ти ди мен зи о нал но сти ствар ног. Он се у 
под руч ју кул тур ног ства ра ла штва за ла же за „отво ре ни ум”, 
ко ји омо гу ћа ва из град њу и про вед бу оно га што је афек тив
ног по ре кла у нов ква ли тет на стао у спо ју са оним што је 
про из вод ра зу ма23. Да кле, ства ра ла штво се не да до кра ја 
об ја сни ти ако му се не при ђе и из ну тра – из је згра ства ра
ња и ду ха оно га ко ји ства ра. Из осно ве ства ра лач ког чи на у 
умет нич ком по ступ ку не тре ба из у зи ма ти мо ти ве, вред но
сти, на го не, та ле нат и спон та ност, као су бјек тив не им пул се, 
али не гу би ти из ви да ни со ци о ло шку исти ну ко ја гла си да 
је ства ра лач ки про цес са мо ста лан чин усло вљен ме ђу људ
ским од но си ма24. Рат ко Бо жо вић пи ше о ва жно сти кре а тив
не си ту а ци је, ко ја је усме ре на про тив свих об ли ка не сло бо
де, за ви сно сти и на мет ну тих на чи на по на ша ња. Он, на рав
но, не по ми ње ро кен рол му зи ку, али се ње го ва екс пли ка ци ја 
еви дент но од но си и на овај вид умет нич ког ства ра ња. По 
ње му, кре а тив на си ту а ци ја че сто про из ла зи из кон фликт ног 
на чи на по на ша ња, али не из оно га кон флик та ко га пра те за
тег ну тост, охо лост и ис кљу чи вост. И нај ва жни је: опре де ље
ност за ло гос, ра ци о нал ност и ин те лект у за пад ној кул ту ри 
не би би ли спор ни под усло вом да из умет нич ког чи на не 
по ти ску ју и ис кљу чу ју план ира ци о нал ног, ин ту и тив ног и 
не све сног. Ап со лу ти за ци ја прин ци па ра ци о на ли те та у це
ли ни за о би ла зи вред но сти осе ћај ног жи во та, фан та зи ју и 
ар ти стич ку свест25.

Ова ди гре си ја, ис ка за на по сту ли ра њем јед ног те о риј ског 
дис кур са о ства ра ла штву, би ла је ну жна у об ја шње њу не са
мо ства ра лач ког прин ци па у рок му зи ци, не го и у раз у ме ва
њу про дук ци је и ре цеп ци је те му зи ке. Са свим је ле ги тим но 
ро кен рол тре ти ра ти као је дан об лик све сти и иде о ло ги је, 
при да ва ти му еко ном ску, ко мер ци јал ну, про па ганд ну уло гу 
и слич но. Ме ђу тим, из ви да се не сме ју ис пу сти ти еле мен ти 
ко ји га де фи ни шу, а они се од но се на ње го ву ин ди ви ду ал
ност, спон та ност, не за ви сност, суб вер зив ност и ре зи стен
ци ју пре ма сва ком огра ни ча ва њу сло бо де да бу де: ин ди ви
ду а лан, спон тан, не за ви сан, суб вер зи ван и резистен тан. 

23 Mo rin, E. (1989) Ka ko mi sli ti Evro pu, Sa ra je vo: Svi je tlost, str. 82.
24 Bo ži lo vić, N. (2008) Umet nost, kre a ci ja, ko mu ni ka ci ja, Niš: Fi lo zof ski  

fa kul tet u Ni šu, str. 131.
25 Bo žo vić, R. (2002) Do mi na ci ja i ot por, Be o grad: Či go ja štam pa, Fa kul tet 

po li tič kih na u ka, str. 209.
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Најве ћи број ком по зи ци ја ро кен ро ла на ста јао је у кре а тив
ним си ту а ци ја ма ко је ни су спу та ва ле ни је дан об лик са мо
стал не кон тем пла ци је. Чак ни со ци јал на ан га жо ва ност по је
ди них тек сто ва, иа ко из ра жа ва не ки дру штве ни став, че сто 
ни је има ла пр вен стве но со ци јал ну и по ли тич ку но ту, већ је 
ста ја ла у функ ци ји естет ских фор мал ному зич ких опре де
ље ња26. Ако их је др жа ва и (зло)упо тре би ла ти ме што их 
је ста вља ла у соп стве ну по ли тич ку, иде о ло шку или про па
ганд ну ма три цу, рок ства ра о ци за то ни су нај че шће ни нај
ма ње би ли кри ви. Ти пи чан при мер је ком по зи ци ја гру пе 
Елек трич ни ор га зам Игра ро кен рол це ла Ју го сла ви ја, ко ја 
је пи са на из лич них мо ти ва, а до жи вља ва ла је дру штве ну 
и по ли тич ку про мо ци ју де сет го ди на на кон то га што је сни
мље на. Фронт мен гру пе, Ср ђан Гој ко вић Ги ле ка же да му је  
дра го кад ви ди да нај бо љи спор ти сти на све ту сла ве уз ту 
пе сму, али му ни је по во љи ка да не ке по ли тич ке пар ти је ту 
пе сму пу шта ју на сво јим ми тин зи ма. Из ово га ја сно про из
ла зи да ро кен рол, упр кос то ме што мо же би ти упо тре бљен 
у раз ли чи те свр хе од стра не др жа ве, не мо же би ти тре ти ран 
као др жав ни про је кат27. Овим не не ги ра мо ан га жо ва ност и 
дру штве ну стра ну ро кен ро ла, већ за го ва ра мо те зу по ко јој 
се ње го ва дру штве на зна чај ност не мо же ис трг ну ти из ње го
ве му зич ке осно ве. Дру штве ни сми сао умет но сти про из ла зи 
нај пре из ње не естет ске струк ту ре, а по том до ла зе ан га жо
ва ност, про тест, про па ги ра ње иде о ло ги је и оста ле со ци јал
но ма ни фест не функ ци је. Сход но есте тич ком прин ци пу по 
ко ме су естет ски вред ни ја де ла и дру штве но ре ле вант ни ја28, 
и ре мекде ла рок му зи ке ути ску ју сна жни ји пе чат у со ци јал
ном и ци ви ли за циј ском сми слу од оних де ла ко ја су ра ђе на 
из чи сто за бав них, ко мер ци јал них и лу кра тив них раз ло га.  

26 Ов де се из у зи ма ју панк, ре ге, хип хоп и не ке хе ви ме тал ком по зи ци је. 
Из у зе так су, та ко ђе, про тест не пе сме (pro test songs) и пе сме о сло бо ди 
(fre e dom songs) ко је при па да ју по себ ној вр сти рок тра ди ци је. Као део 
кор пу са ан га жо ва них пе са ма  те ком по зи ци је игра ју ва жну уло гу у дру
штве ним по кре ти ма (про тив фа ши зма, за пра ва цр на ца, про тив ра та у 
Ви јет на му). Ау то ри тих пе са ма свр ста ва ју се на стра ну угње та ва них, 
обес пра вље них и дис кри ми ни са них. Рок се, да кле, укла па у аме рич ку 
тра ди ци ју ан га жо ва не пе сме, из ра жа ва ју ћи отво ре но па ци фи стич ке и 
ан ти ди скри ми на тор ске ста во ве (SenŽanPo len, K. (1999) Kon tra kul tu ra, 
Be o grad: Clio, str. 187).

27 По зна то је да су САД сво је вре ме но рок му зи ком „бом бар до ва ле“ Ви јет
нам це у ци љу ја ча ња сво га бор бе ног мо ра ла, а сла бље ња про тив нич ког. 
Аме рич ка ар ми ја ко ри сти ла је ро кен рол и реп и 1989. го ди не то ком ин
ва зи је на Па на му, а у овом ве ку нај све жи ја се ћа ња од но се се на вој на 
пси хо ло шка ан ти те ро ри стич ка деј ства хе виме та лом про тив Ира ча на 
(Bo ži lo vić, N. (2004) Rok kul tu ra, Niš: SKC, str. 134). Рок му зи ка је у овим 
слу ча је ви ма зло у по тре бље на јер је ко ри шће на су прот но ње ној ми си ји. 
Ту се за пра во ишло ро кен ро лом про тив ро кен ро ла.

28 Упо ре ди ти: Ran ko vić, M. (1996) Opšta so ci o lo gi ja umet no sti, Be o grad: 
Zavod za udž be ni ke i na stav na sred stva, str. 16.
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Со ци о лог Сај мон Фрит је из ре као јед ну су штин ски ва жну 
ми сао, ко јом је ис та као да је рок му зич ки об лик и да се као 
та кав мо ра схва ти ти и из со ци о ло шке пер спек ти ве (sic!). По 
ње му, со ци о ло зи по пу лар не му зи ке по пра ви лу су ишли лак
шим пу тем – ана ли зом тек ста на ра чун му зи ке, јер се ре чи 
лак ше ко мен та ри шу, а сти хо ви се бо ље раз у ме ју од акор
да. Нај у оч љи ви јим раз ло гом за та кво ста ње ствари Фрит 
при пи су је – не зна њу. На и ме, ско ро свим ко мен та то ри ма 
и кри ти ча ри ма ро ка (као и ве ћи ни рок му зи ча ра) не до ста
је фор мал но му зич ко обра зо ва ње. Па ра докс је у то ме да се 
кул тур ни зна чај ро ка за сни ва на ње го вом му зич ком об ли ку, 
док се иде о ло ги ја ро ка не из ра жа ва у му зич ким тер ми ни
ма. Анег дот ска ка зи ва ња су че сто ја сни ја и упе ча тљи ви ја од 
ви со ко пар них, бом ба стич них рас пре да ња. Елем, ова ко го во
ри Ален Прајс (Pri ce), кла ви ја ту ри ста гру пе The Ani mals, о 
пе сми I’m crying (1964), ко ју је на пи сао за јед но са пе ва чем 
Ери ком Бар до ном (Bur don): „Ура ди ли смо то у зад њем де лу 
ком би ја. Ја сам на пи сао му зи ку, а Ерик ре чи и сле пи ли смо 
то за јед но на про би у Блек пу лу у Нарт па је ру јед не не де ље 
по под не. Са мо смо са ста ви ли и сни ми ли то и слу чај но је 
би ло успе шно”29.

Ови на ла зи под у пи ру на шу те зу, по ко јој је у ро ку нај ва жни
ја – му зи ка. Као и у сва ком дру гом ства ра лач ком по ступ ку, 
та ко и у ком по но ва њу рок му зи ке иде ја до ла зи ин ту и тив
но и спон та но. Она ни је плод ни ка квог прет ход ног ве ли ког 
умо ва ња. Не за хвал но је ге не ра ли зо ва ти ства ри на пла ну рок 
му зи ке, али текст је нај че шће пра те ћи еле мент и он се на
ла зи у функ ци ји му зич ког из ра за, би ло да је реч о гла сном, 
„ег зи стен ци ја ли стич ком” ро ку, са моћ ним ри фо ви ма, про
дор ним бас ли ни ја ма, дис тор зи јом и вахвах ефек ти ма или 
о ме лан хо лич ној рок ба ла ди. Мајкл Пар сонс (Par sons) твр ди 
да у ве ћем де лу поп и рок му зи ке му зи ка ни је те сно по ве за
на са тек стом. Он сма тра да узи ма ње тек ста за при мар ни, а 
му зи ке за спо ред ни еле мент зна чи по јед но ста вљи ва ње ком
плек сно сти осе ћа ња што их до но се текст и му зи ка за јед но30. 
Реч ју, моћ ним и пре по зна тљи вим ро кен рол ги тар ским ри
фо ви ма ни су по треб не ре чи да би вас по кре ну ле и по зва ле 
на бунт. По кре тач ка енер ги ја и по бу ње нич ки имиџ до ла зе из 
са ме му зи ке ко ја про во ци ра чу ла и бу ди же љу за про ме ном. 
По кре тач ки им пулс до ла зи из ја ког рит ма ба са и буб ње ва и 
упе ча тљи вих ги тар ских ри фо ва, по пут оних из пе са ма Sa tis
fac tion (The Rol ling Sto nes), You Re ally Got Me (The Kinks), 
Wild Thing (The Troggs), Born To Be Wild (Step pen wolf) или 

29 Ви де ти: Frit, S., nav. de lo, str. 227.
30 Par sons, M. Este ti ka Rol ling Sto ne sa, u: Roc k’n’roll: isto ri ja, te o ri ja, este ti

ka, kri ti ka, pri re dio An đel ko vić, V. (1987), Be o grad: TRZ Pan pu blik, str. 78.
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Smo ke On the Wa ter (De ep Pur ple). То ви ше ни су пи та ња со
ци о ло ги је, већ ан тро по ло ги је кул ту ре и пси хо ло ги је. 

На цр том јед не оп ште те о ри је од но са му зи ке и оп сед ну то сти, 
Жил бер Ру же (Ro u get) до вео је у ве зу кул ту ру са од ре ђе ним 
вр ста ма му зи ке ко ја ин ду ку је ста ње ек ста зе и тран са. Го во
ре ћи уоп ште но, он из но си за кљу чак да му зи ка ба ца чо ве ка у 
транс би ло гро мо гла сним буб ња њем, би ло ти хим че гр та њем 
звеч ке. До жи вља ва ње му зи ке, ве ли Ру же, мо же би ти пси хо
ло шки, афек тив ни, естет ски, па чак и фи зи о ло шки чин, а 
по ве за ност му зи ке и тран са не за ви си од при род не при ну де 
већ од кул тур не кон вен ци је31. Има ју ћи у ви ду све фак то ре 
ре цеп ци је му зич ких са др жа ја, кул ту ра ју го сло вен ског дру
штва ше зде се тих би ла је спрем на да у сво ју ма пу уцр та и 
рок му зи ку. Ка ко дру га чи је об ја сни ти нео пи си ву еу фо ри ју 
иза зва ну ро кен ро лом у СФРЈ и дру гим со ци ја ли стич ким зе
мља ма у ко ји ма су се по зна ва о ци ен гле ског је зи ка мо гли та
ко ре ћи на пр сте из бро ја ти.

На осно ву све га из ре че ног мо же мо фор му ли са ти те зу ко
ју ће мо на при ме ру ра ног ју го сло вен ског ро ка на сто ја ти да 
потвр ди мо. 

Пре не го што по ста не ро ба, про из вод или ар ти кал, рок 
је му зи ка. Има ју ћи у ви ду ње го ву кон тра кул тур ну иде о ло
ги ју, ка рак тер ро ка је та кав да он у идеј ном по гле ду ни је 
до бро до шао ни у САД, зе мљи у ко јој је ро ђен, а ка мо ли у 
со ци ја ли стич кој др жа ви Ју го сла ви ји ко ја је уте ме ље на на 
ан ти за пад ним (не де мо крат ским, не ли бе рал ним, не тр жи
шним, ан ти им пе ри ја ли стич ким и ан ти ди скри ми на тор
ним) прин ци пи ма. При јем ро кен ро ла у Ју го сла ви ји мо гао је 
би ти омо гу ћен пре вас ход но уну тра шњом кул тур ном кли
мом у зе мљи, а не спољ ним, по го то во на сил ним (еко ном ско
пропагандним, мар ке тин шким или иде о ло шкопо ли тич ким) 
ме то да ма. Му зич ка струк ту ра ро ка омо гу ћа ва му ре ла тив
ну сло бо ду и не за ви сност од спољ них, то јест ва не стет
ских ути ца ја. Због то га ро кен рол ни је био про сто аси ми
ло ван у зе мљи хе ро ја ко му ни зма и На род но о сло бо ди лач ке 
бор бе. Ње гов при јем пра ти ле су број не про тив реч но сти, 
по све раз ли чи те од оних ко је су из би ја ле у пр ви план у САД 
и Ве ли кој Бри та ни ји. Про тив реч но сти су ов де про из ла зи ле 
из ка рак те ра дру штве ног си сте ма и тра ди ци о на ли стич ког 
кул тур ног обра сца.

31 Ru že, Ž. (1994) Mu zi ka i trans, Srem ski Kar lov ci, No vi Sad: Iz da vač ka knji
žar ni ca Zo ra na Sto ja no vi ća.
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Ег зем пли фи ка ци ја те зе. Рок из до ба Ти та

Ка да би сте да на шње клин це упи та ли ко је Franz Fer di nand, 
ве ћи на њих би упр ла пр стом на шкот ски ин ди рок бенд, а не 
на ау стро у гар ског пре сто ло на след ни ка стра да лог у Са ра јев
ском атен та ту. Су де ћи по то ме, мла да ге не ра ци ја до бро се 
укло пи ла у дух ро кен ро ла и до бро је ин фор ми са на о му зи ци 
ро ка. Ме ђу тим, ако би се већ сле де ће пи та ње од но си ло не 
не ки по зна ти бенд из ше зде се тих (ре ци мо, The Byrds, Small 
Fa ces или Vel vet Un der gro und), они би сле га ли ра ме ни ма као 
да их пи та те за не ко пра дав но вре ме, ка ме но до ба и епо ху 
ди но са у ру са. Ро кен рол је сте кул тур ни ди но са у рус, али онај 
ко ји је ро ђен тек пре ко јих ше зде сет го ди на. Тих ше зде се тих 
ста са ла је и пр ва ју го сло вен ска рок ге не ра ци ја. Она је уз 
рок од ра ста ла и за њу је но ва му зи ка би ла део сен зи би ли те
та. Та ге не ра ци ја у ро ку је без у спе шно тра жи ла ин ту и тив
на ре ше ња за про бле ме ство ре не у оту ђе ним ве ле град ским 
конгломе ра ти ма32.

Као кул тур на и му зич ка под ло га све му оста лом што је да нас 
ура ђе но у му зи ци, ше зде се те су ва жне за раз у ме ва ње да на
шњих сти ло ва и тен ден ци ја у рок му зи ци. Ју го сло вен ски 
рок се ко ло кви јал но, али и ме ђу те о ре ти ча ри ма, раз ма тра 
по чев ши од ње го вих ка сни јих фа за, али је пр во бит ни рок у 
вре ме ре про дук тив ног из ра за кључ за мно га до га ђа ња у зе
мљи ко ја се ни су ти ца ла са мо му зи ке, већ и мно гих ра ди кал
них за о кре та у дру штву и кул ту ри. О том вре ме ну нај у пе ча
тљи ви је го во ре они ко ји су и са ми уче ство ва ли у ства ра њу 
ро кен ро ла на на шим про сто ри ма. На по чет ку ге не ра ци је из 
ше зде се тих ко ја је до и ста му зи ком ме ња ла свет и за ду жи ла 
ро кен рол ви ше од ијед не дру ге, у Ју го сла ви ји је по сто ја ла 
фа сци на ци ја елек трич ном ги та ром и ње ним бас екви ва лен
том – пи ше Си ни ша Шка ри ца, ги та ри ста јед ног од нај по
зна ти јих са ста ва бив ше др жа ве, гру пе Ми из Ши бе ни ка. Не 
из у зи ма ју ћи се бе, он мла де но во пе че не сви ра че, му зич ки 
не зре ле ен ту зи ја сте, на зи ва рок ма не ке ни ма. По кре ну ти си
ли ном „елек три чар ског” по кре та и фа сци ни ра ни ми то ви ма 
о обе ћа ној зе мљи и аме рич ком сну, пи о ни ри ју го сло вен ског 
ро ка су се (нај пре пре ко ин стру мен тал ног ро ка, а по том со у
ла и рит ма и блу за) при кљу чи ли све оп штем лу ди лу. Мо же се 
прет по ста ви ти ка ко је та да шњем му зич ком еста бли шмен ту 
и пр вом по сле рат ном по ко ље њу, спрем ном за пло ви ти мир
ним фа ми ли јар ним во да ма, мо гао зву ча ти ври ште ћи Lu cil le 
Литл Ри чар да (Ric hard)33. Да би се до шло до пр вог ау торског 

32 Tri fu no vić, Lj., nav. de lo, str. 101.
33 Видети: Ška ri ca, S. (2005) Kad je rock bio mlad: Pri ča s is toč ne stra ne 

(1956 – 1970), Za greb: V. B. Z, str. 16–21.



230

НИКОЛА БОЖИЛОВИЋ

ал бу ма до ма ћег ро ка (Гру па 220, На ши да ни, 1968) и до зве
зда них но во та ла сних тре ну та ка, ко ји се че сто ис ти чу као 
пр ви ау тох то ни та лас ро ка у нас, те о ре ти ча ри и рок кри ти
ча ри мо ра ју зна ти да је том вре ме ну прет хо дио пе ри од ре
про дук тив ног из ра за. Ње га су обе ле жи ле шко ле ин тен зив
ног ко пи ра ња стра них узо ра, на бр зи ну при у че ни, му зич ки 
не ком пе тент ни бит са ста ви, сви ра ње три ги тар ска акор да и 
бу ка јеје зву ка. Као не ку де це ни ју ра ни је блуз, рок се на 
на шим про сто ри ма „при мио” нај пре као му зи ка, да би се 
вре ме ном при хва тио као став и по глед на свет.34 

Со ци ја ли стич ка Ју го сла ви ја ни је до че ка ла ро кен рол ра ши
ре них ру ку. По пут све га што до ла зи са За па да, и ро кен рол је 
био не по же љан за то што, ре че но је зи ком Со кра то вих крв ни
ка, „омла ди ну ква ри” и уса ђу је јој вред но сти ко је се ду бо ко 
ко се са вред но сти ма со ци ја ли стич ког дру штва. Су прот но 
ту ма че њи ма ра зно ра зних до ма ћих те о ре ти ча ра за ве ре да је 
рок ов де ин ста ли ран из по ли тич ких по бу да Аме ри ке и да 
је играо уло гу не ка квог „тро јан ског ко ња” у рас крин ка ва
њу ко му ни зма, ре зул тат ре че не „за ве ре” био је ми ро љу бив. 
Исти на, кра јем пе де се тих и с по чет ка ше зде се тих, ју го сло
вен ски по ли тич ки еста бли шмент, ме ди ји и нај ши ра јав ност 
ис ка зи ва ли су отво ре но про ти вље ње уво ђе њу овог кул тур
ног „чу до ви шта” на њи хо ву те ри то ри ју. Ни шта чуд но ка да 
се зна да су и у са вре ме ној Ср би ји мно ги гло бал ни на уч ни и 
умет нич ки про јек ти, ши рој јав но сти те шко ра зу мљи ви, пра
ће ни раз ли чи тим ква зи на уч ним те о ри ја ма за ве ре. 

Елем, уплив ро кен ро ла на те ри то ри ју бив ше нам др жа ве 
имао је нај ма ње две раз ли чи те фа зе35. Пр ва фа за об у хва та 
по чет не го ди не ше зде се тих и од ли ку је се отво ре ним од би
ја њем рок му зи ке и све га што иде уз њу (битлма ни ја, ду ге 
ко се мла ди ћа, ми ни сук ње и „вру ће” пан та ло ни це де во ја
ка, нон кон фор ми стич ко по на ша ње и оста ло). У дру гој фа зи 
сле ди ото пља ва ње, де лом из по ли тич ке ко рект но сти пре ма 
Аме ри ци и за пад но е вроп ским зе мља ма, а де лом из уве ре ња 
вла да ју ће по ли тич ке гар ни ту ре да се са тим не мо же из бо
ри ти, бу ду ћи да је ју го сло вен ска омла ди на ро кен рол при
хва ти ла до бро вољ но и са ве ли ким ен ту зи ја змом. Сли чан 
про блем ова др жа ва има ла је са џе зом у по чет ном ста ди ју му 

34 Упо ре ди ти: Džo uns, L. (2008) Na rod blu za, Be o grad: Uto pi ja, str. 147.
35 Ше зде се тих го ди на у Ју го сла ви ји је одр жа ва но мно штво рок фе сти ва ла, 

од ко јих ва ља из дво ји ти не ко ли ко: I fe sti val be at mu zi ke (Za greb, 1965), 
I и II бе о град ску Ги та ри ја ду (1966. i 1967), Ju go slo ven ski fe sti val be at 
mu zi ke (Be o grad, 1968), I Ги та ри ја ду у За је ча ру (1966). Ова др жа ва има 
се по хва ли ти и број ним рок пу бли ка ци ја ма, ко је су из ла зи ле то ком ше
зде се тих го ди на: „Ri tam”, „Džu boks ma ga zin”, „Hit bit spe ci jal”, „Pop ex
press” и др. (Videti: Ja nja to vić, 2007, Ex YU rock en ci klo pe di ja 1960–2006, 
Be o grad: Au tor sko iz da nje, str. 301–303). 
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ко му ни стич ке вла да ви не36. Џез је сма тран „де ка дент ном” 
му зич ком фор мом и као аме рич ки „про из вод” он је чак био 
за бра њи ван за из во ђе ње на игран ка ма и дру гим кул тур ним 
пред ста ва ма. Ју го сло вен ски џе зе ри мо ра ли су се слу жи ти 
ра зно ра зним три ко ви ма и до сет ка ма ка ко би мо гли да иза ђу 
на крај са стро гим уд ба ши ма. Они су ра ди ли при ред бе из 
три де ла, при че му су у пр вом, кон церт ном де лу из во ди ли 
хор ске, пар ти зан ске и на род не пе сме, уз по не ки по пу лар ни 
ко мад кла сич не му зи ке. У дру гом де лу обич но је при ка зи
ван не ки по зо ри шни ко мад из пар ти зан ског жи во та, да би на 
кра ју све кул ми ни ра ло „игран ком до зо ре”, на ко јој су би ле 
из во ђе не за бав не и џез ну ме ре. То је прак тич ки био по че так 
естра де код нас37, а тај про цес ко ји об у хва та ју го сло вен ску 
ин ду стри ју за ба ве пред ста вља у ства ри „пр ву аку му ла ци ју 
ро ка пи та ла”38. Ро кен рол у Ју го сла ви ји мо рао је пре ле жа ти 
све бољ ке кроз ко је је про шао џез, а он да је он ухва тио ко
ре не и ишао из ван глав но га то ка кул ту ре со ци ја ли стич ког 
дру штва. До го дио се па ра докс: уме сто да дру штво ути че на 
укус и сен зи би ли тет мла дих, ов де је рок ме њао дру штво ко
је је вре ме ном схва ти ло то као не ми нов ност, ле ко ви ту по 
ње га са мог.

Сва зби ва ња пра ће на па ра док си ма има ју и сво је кул ту ро ло
шко об ја шње ње. Рок му зи ка је акул ту ра ци јом и ен кул ту ра
ци јом пре ла зи ла гра ни це мно гих зе ма ља, па и оних со ци
ја ли стич ких. Бу ду ћи да је Ју го сла ви ја би ла др жа ва „ме ког” 
со ци ја ли зма, рок се ту лак ше при хва тао не го у Со вјет ском 
Са ве зу и зе мља ма ко је су би ле под ње го вом по ли тич ком и 
вој ном упра вом (Пољ ска, Ма ђар ска, Че хо сло вач ка, Бу гар
ска, Ру му ни ја). Про це си кул тур не ди фу зи је увек су пра ће ни 
и про це си ма кул тур не се лек ци је и ре зи стен ци је, али је ју го
сло вен ска омла ди на при хва ти ла рок „из пр ве” и „без пар до
на”. Том при хва та њу ишла је у при лог чи ње ни ца да је рок 
био бе зо ба лан, то јест гло ба лан кул тур ни фе но мен ко ји ни је 
имао ни ка квих на ци о нал них, иде о ло шких или ре ли гиј ских 
огра ни че ња – био је иде а лан за уни вер зал ну ко му ни ка ци ју, 
по го то во за ти неј џе ре, рад нич ку и сту дент ску по пу ла ци ју. 
Ни је дан идеј ни про је кат у то вре ме ни је мо гао та ко при род
но да из бри ше кла сне раз ли ке и по ве же мла ду ге не ра ци ју 
као што је то учи нио рок као „кул ту ра младих”39. Ин те
гра тив на моћ ро ка на ла зи ла се у бли ској ве зи са његовом 

36 Џез се из ме ђу два ра та сви рао и слу шао ка ко у Ср би ји, та ко и на про
сто ру „по то њих Ју го сла ви ја” (Blam, M. (2011) Jazz u Sr bi ji 1927–1944, 
Be o grad: Stu bo vi kul tu re, str. 7).

37 Si mić, V. (2011) Sen ti men tal no pu to va nje, Be o grad: Clio, str. 114.
38 Ška ri ca, S., nav. de lo, str. 37.
39 Frit, S., nav. de lo, str. 216.
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универ зално шћу, али та квом да не спу та ва кул тур не ра зно
ли ко сти. Реч је о му зич кој фор ми ко ја је по пр ви пут об је ди
ни ла ми ли о не ин ди ви ду ал них мла да лач ких те жњи и стра
хо ва у је дан оп шти, ја сно ра зу мљив сло ган бун та. Упр кос 
то ме, ро кен рол ни је уни фи ци ра на кул ту ра јер по се ду је раз
ли чи та зна че ња. Са јед не стра не, ње го ве спољ не ма ни фе
ста ци је у кон вен ци о нал ним окви ри ма на го не на по ми сао о 
хе до ни стич ком жи во ту ис пу ње ним пле сом, му зи ком, бр зи
ном, сек сом (ка сни је и нар ко ти ци ма), док са дру ге стра не, 
ро кен рол по сво јој по ру ци скри ве ној ду бо ко у уну тра шњо
сти агре сив не фор ме пред ста вља дра ма тич ни ва пај, крик 
неви них, ро ман тич них и раз о ча ра них40. 

При хва та ње ро кен ро ла у Ју го сла ви ји има и сво је со ци о ло
шко об ја шње ње41. Про тив реч но сти ко је су по сто ја ле у ју го
сло вен ском по ли тич ком си сте му (со ци ја ли стич ко дру штво 
окре ну то за пад ним вред но сти ма!) са ме по се би отва ра ле су 
вра та кул тур ним ино ва ци ја ма ка кав је био ро кен рол. Ан
ти но ми је ју го со ци ја ли зма огле да ле су се у то ме што је то 
дру штво би ло јед но пар тиј ско, са план ском („ди ри го ва ном”) 
при вре дом и дру штве ном сво ји ном као глав ним сво јин ским 
мо де лом, а опет, оно је ко смо по лит ско и ин тер на ци о нал но 
по опре де ље њу и отво ре но за основ не вред но сти за пад не 
де мо кра ти је (ма кар за оне ко је ни су оспо ра ва ле ње гов по
ли тич ки си стем). Мо жда је су ви ше пре тен ци о зно ре ћи, али 
има исти не у то ме да је ро кен рол ма кар ма ло до при нео да се 
ју го сло вен ско дру штво и у еко ном скопо ли тич ком сми слу 
све ви ше ори јен ти ше на ка пи та ли зам, ви ше пар тиј ски си
стем и тр жи шну при вре ду. У сфе ри кул ту ре про ме не су би ле 
све ма ни фест ни је и ко ре ни ти је. Ју го сла ви ја ни је би ла сло
бод но дру штво (бар не у сфе ри по ли тич ког ми шље ња), али 
је ро кен рол у осва ја њу сло бо де играо ва жну уло гу – не са мо 
у му зич ком сми слу, већ и у по гле ду оп ште дру штве не еман
ци па ци је. Сна га кул тур них ме ха ни за ма ус пе ла је да над ја
ча по ли тич ка огра ни че ња! Због ути ца ја ко ји су има ли на 
кул тур не про ме не у зе мљи, ју го сло вен ски „елек три ча ри” и 
њи хо ви обо жа ва о ци сте кли су пра во да се на зо ву пот кул ту
ром јер су се, као по де фи ни ци ји, ре гру то ва ли из дру штве
них гру па ко је ка рак те ри шу дру га чи ји об ли ци пона ша ња и 

40 Tri fu no vić, Lj., nav. de lo, str. 31.
41 Пи шу ћи о ши ре њу ро ка из Аме ри ке, као кул тур не ма ти це, у Ју го сла ви ју, 

Ан те Пер ко вић под се ћа да је „но ви звук с дру ге стра не Атлан ти ка” ов де 
сти гао пре Ен гле ске, „го то во тре ну тач но” (1956). Он да је ком па ра ци ју 
Битлса и Би је лих стри је ла, на ших  елек тропи о ни ра, утвр ђу ју ћи из ме
ђу њих ве ли ку слич ност, ка ко у му зич костил ској ори јен та ци ји, та ко и 
у про бле ми ма ко ји су та да по сто ја ли у на бав ци ква ли тет них ин стру
ме на та и му зич ке опре ме (Per ko vić, A. (2011) Sed ma re pu bli ka, Za greb/ 
Be o grad: No vi Li ber/Slu žbe ni gla snik, str. 30).
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алтер на тив не вред но сне нор ме у од но су на оне до ми нант не, 
пре вла да ва ју ће42. То се зби ва ло сре ди ном ше зде се тих, то
ком ко јих су они ис ка зи ва ли от пор пре ма ста ри ји ма, над
ле жни ма, до ми нант ној кул ту ри. Тај „мла ди лу ди свет” ус
по ста вио је мо де ле ими џа. Уз већ пре по зна тљи ви спољ ни 
из глед, елек три ча ри су има ли сво ју му зич ку сце ну, клу бо ве 
за оку пља ње, ме ста за игран ке, штам пу и ра дио еми си је. Во
ди ли су дру штве ни жи вот ко ји је имао по себ но сти у од но су 
на глав ни пут ју го сло вен ске кул ту ре43. 

По ли тич ких пре си ја на до ма ће рок гру пе би ло је на раз
ли чи тим пла но ви ма. Ге не рал но, ра зним об ли ци ма цен зу ре 
би ло је га же но људ ско до сто јан ство и гу ше на кре а тив на 
сло бо да. У прак си, стро го се во ди ло ра чу на о тек сто ви ма 
пе са ма ко ји су ста вља ни на пло че, бен до ви су усло вља ва ни 
да на пло ча ма мо ра ју има ти бар јед ну ин стру мен тал ну ком
по зи ци ју, а у по чет ку ни је би ло ни го во ра о пе сма ма на ен
гле ском је зи ку. Та ква си ту а ци ја је у том тре нут ку од го ва ра ла 
рок му зи ча ри ма, ко ји су углав ном из во ди ли ин стру мен тал
ни рок (Искре, Злат ни де ча ци, Си лу е те, Елип се, Ин дек си). 
Ку ри о зи тет пред ста вља то да је би ло ди рект ног ме ша ња у 
сло бо ду из бо ра вла сти тог име на. Нај пре су из ра зу мљи вих 
раз ло га, већ 1961, FBI пре и ме но ва ни у Сје не, док су Цр ве ни 
ђа во ли (због не у год не асо ци ја ци је) мо ра ли по ста ти Цр ве ни 
ко ра љи44. По гре шно је, ме ђу тим, ми сли ти да су ју го сло вен
ске гру пе од по чет ка би ле опо зи ци ја или не ка ква ал тер на
ти ва ре жи му. За раз ли ку од сво јих бри тан ских и аме рич ких 
ко ле га, ко ји су се кон тра кул тур ном си ли ном об ру ши ли на 
вла да ју ће струк ту ре, ка пи та ли стич ке од но се, ка ри је ри зам, 
не по ти зам, ко руп ци ју и оста ле де фек те дру штва ма те ри јал
ног оби ља, ју го сло вен ски ро ке ри пе ва ли су по чет ком ше
зде се тих о веч ној љу ба ви, но стал ги ји, че жњи, љу бо мо ри и 
све му оста лом што иде уз љу бав. Ни је ту би ло ни ка кве жа
о ке, а о по ли тич кој кри ти ци ни по ме на. На том пла ну чак 
ни су ни по сто ја ле по ли тич ке ин струк ци је од стра не вла сти. 
Јед но став но, ни ко ни је по ми шљао, а ни же лео да на пад не 
„све тле” те ко ви не ко му ни зма и ан ти фа ши стич ке бор бе. Чак 
су и та ко зва ни пре пе ви стра них ком по зи ци ја увек са др жа
ли љу бав ну ко но та ци ју. По слу шност ро кен рол „ур ла то ра” 
мо же се об ја сни ти чи ње ни цом да је пр ва по сле рат на ге не
ра ци ја би ла вас пи та ва на на те мељ ним вред но сти ма Ти то вог 

42 Blac kman, S. (2005) Youth Sub cul tu ral The ory: A Cri ti cal En ga ge ment with 
the Con cept, its Ori gins and Po li tics, from Chi ca go School to Post mo der
nism, Jo ur nal of Youth Stu di es, 8 (1), p. 3.

43 Ра ко вић, А. (2012) Ро кен рол у Ју го сла ви ји 1956 – 1968, Бе о град: Ар хи пе
лаг, стр. 530.

44 Ška ri ca, S., nav. de lo, str. 77.
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си сте ма и про те ћи ће мно го во де до по ја ве Но вог та ла са и 
до ла ска ге не ра ци је ко ја не ће би ти оп те ре ће на „то те ми ма са
мо у прав ног со ци ја ли зма”45. 

Ју го сло вен ски ро кен рол ше зде се тих је ишао под ру ку са со
ци ја ли стич ким уре ђе њем и ње го вим вред но сти ма, што се 
те ма ти ке пе са ма ти че. Је ди но је ње го ва му зич ка фор ма би
ла пра ва „ро кер ска” – опо зи ци о на, бун тов на, суб вер зив на. 
Сва ком бен ду би ло је на част „сви ра ти за Ти та” или на сту
па ти на ма ни фе ста ци ја ма ко је су би ле при ре ђи ва не пред
сед ни ку у част у бе о град ском До му омла ди не. На сту пи ма 
пред пред сед ни ком др жа ве и Пар ти је, ро кен рол је од 1966. 
године до био по себ но озва ни че ње и ле ги ти ма ци ју, чи ме се 
мо гао по хва ли ти ве ли ки број гру па и во кал них со ли ста – 
од бе о град ских Елип си, Цр них би се ра, Џен тлме на и Кор
ни гру пе до Јо си пе Ли сац, Иви це Пер цла, Бо бе Сте фа но ви
ћа и сплит ских Дел фи на46. Елек три ча ри су ра до сви ра ли и 
сло бо дар ске пе сме из На род но о сло бо ди лач ке бор бе, као и 
бри га дир ске пе сме, сма тра ју ћи то па три от ским а не иде о ло
шким чи ном. Власт је, да кле, на шла на чи на да па ци фи ку је 
ро кен рол и при ву че га на сво ју стра ну раз ли чи тим ме то ди
ма, а је дан од њих би ла је на гра да Се дам се кре та ра СКОЈа, 
ко ја је слу жи ла на част сва ком до ма ћем ро ке ру. Ко ег зи стен
ци ја рок (ка сни је хи пи) фи ло зо фи је и по ли тич ке иде о ло ги је 
би ла је мо гу ћа јер су мла ди Ју го сло ве ни, по ре чи ма рок му
зи ча ра Вла де Јан ко ви ћа Џе та, у шко ли учи ли не што што је 
би ло слич но хи пи фи ло зо фи ји: брат ство и је дин ство, мир и 
то ле ран ци ја ме ђу љу ди ма47. Бор бе ну ре во лу ци ју сво јих ро
ди те ља ју го сло вен ски ро ке ри на ста ви ли су ми ро љу би вим 
сред стви ма. Њи хо ва ре во лу ци ја но си ла је раз ли чи та име на 
– му зич ка, сек су ал на, рук сак – али су је они осе ћа ли као 
своју јер је би ла део њи хо вог иден ти те та.

И та мо где су се на пр ви по глед мла ди Ју го сло ве ни раз ли ко
ва ли од аме рич ких вр шња ка, ус по ста вље ни су мо сто ви пре
ко ро кен ро ла, про тест них и ан ти рат них пе са ма. У те ма ма 
ко је су сла ви ле мир и љу бав у све ту спа ја ли су се бит ни ци, 
хи пи ци и  „но ва ле ви ца”, а у њи ма су сво је исто ми шље ни ке 
на шли и ју го сло вен ски бун тов ни ци. За раз ли ку од бо ем ског 
жи во та, ал ко хо ла и дро га, с ју го сло вен ског аспек та би ли су 
при хва тљи ви ан ти се гре га ци о ни зам, па ци фи зам и ху ма ни
зам ко је су про па ги ра ли за пад њач ки „бун тов ни ци с раз ло
гом”. Те иде је и вред но сти по ду да ра ле су се с иде о ло ги јом 

45 Ivač ko vić, I. (2014) Ka ko smo pro pe va li: Ju go sla vi ja i nje na mu zi ka, Be o
grad: La gu na, str. 16.

46 Ви дети: Ра ко вић, А., нав. де ло, стр. 513–516.
47 Jan ko vić, V. (2008) Go di ne na 6, Be o grad: La gu na, str. 215.
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Са ве за ко му ни ста Ју го сла ви је. По ли тич ки ан га жо ва на му
зи ка на шла се та ко на су прот им пе ри ја ли зму и др жав ној по
ли ти ци Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва48. Ро кен рол је и на 
де лу ис ка зи вао свој ко смо по лит ски ка рак тер49.

Упр кос ан ти но ми ја ма, или баш за хва љу ју ћи њи ма, вре ме
ном је рок мно го ви ше ме њао ју го сло вен ску власт и дру
штве не од но се не го што на пр ви по глед из гле да. Он је ус пео 
да се кри тич ким при сту пом из диг не из над ка пи та ли стич ке 
„де ка ден ци је” и со ци ја ли стич ког мо ра ла. Ус пео је да пре те
жно ру рал ну и кул тур но тра ди ци о на ли стич ку сре ди ну пре
о бра ти у аван гард на жа ри шта (не са мо у кон тек сту му зи ке, 
већ и фил ма, те а тра, ли ков них умет но сти). До при нос ју го
сло вен ског ро ка је не мер љив у по гле ду ур ба не еман ци па
ци је, ко ја је под ра зу ме ва ла из ла зак из „се љач ког”, ру рал ног 
на чи на жи во та на град ски ас фалт, пре све га у ду хов ном и 
ин те лек ту ал ном по гле ду. Ју го рок је им про ви за ци јом над
вла дао го то ве стан дар де (у му зи ци, али и у све му оста лом). 
Он је унео по тре бан кре а тив ни ха ос у ис пра зност со ци ја
ли стич ког ре а ли зма, док је спољ ни из глед мла дих ро ке ра 
обе сми шља вао со ци ја ли стич ку иде о ло ги ју и ње но иде а ли
стич ко ви ђе ње по ли тич ки осве шће ног и иде о ло шки по доб
ног омла дин ца. Да се све ово не би про ту ма чи ло ка ко је Ју
го сла ви ја би ла не ка ква обе ћа на зе мља ро ке ра, тре ба зна ти 
да ни су баш сви „чу пав ци” све сно и сво је вољ но би ра ли ро
кер ски пут. Мно ги од њих но си ли су ду ге ко се и ко ри сти ли 
ро ке р ски имиџ из чи сте до са де, не зна ња или, нај че шће, због 
мо де. Јер, ро кен рол ше зде се тих био је пра ви мод ни крик и 
за то је у то вре ме би ло „ин” би ти ро кер. То је под ра зу ме ва
ло углед ме ђу вр шња ци ма, до бар ста тус у гра ду, ве ћу шан су 
код де во ја ка. Фи ло зо фи ја и иде о ло ги ја ро ка, кон тра кул ту ра 
и бунт пред ста вља ли су за штит ни знак ма њи не, углав ном 
сту дент ске и ду хов но ра до зна ле омла ди не. По мо дар ство 
у рок кул ту ри је, као код свих сно бо ва и ско ро је ви ћа, би
ло про прат на по ја ва. Има ро ке ра из убе ђе ња, али и ро ке
ра из на ви ке, ро ке ра из до са де, ро ке ра из пре сти жа, ро ке ра 
недељом или пра зни ком.

48 Ра ко вић, А., нав. де ло, стр. 535.
49 „Ко му ни стич ку иде о ло ги ју про гре са оли ча ва ла је спре га из ме ђу цен тра

ли зо ва не по ли тич ке вла сти и ур ба не кул ту ре, ко ју је про мо ви сао Ти тов 
ре жим. Би ло да су град ски ин те лек ту ал ци по др жа ва ли или не мо но пол 
ко му ни ста на вла сти, де ло ва ла је не фор мал на спре га уну тар ко је се ју
го сло вен ска др жа ва (на су прот ко му ни стич ким исто вр сни ци ма дру где 
у ис точ ној и цен трал ној Евро пи) ни је ме ша ла у ко смо по лит ске те жње 
ин те лек ту а ла ца и про фе си о на ла ца у град ским цен три ма, док су град
ски жи те љи, има ју ћи у ви ду ову то ле рант ност, пред ста вља ли за спољ ни 
свет до каз о ли бе рал но сти др жа ве и на прет ку дру штва” (Gor di, E. (2001) 
Kultu ra vla sti u Sr bi ji, Be o grad: Sa mi zdat: B92, str. 24).
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Ро кен рол је par ex cel len ce дру штве ни фе но мен, али се ње го
ва су шти на не мо же до кра ја ра за зна ти са мо из раз ма тра ња 
ње го вих со ци јал них од ред ни ца (по ли тич ких, еко ном ских, 
прав них, етич ких, еду ка тив них). Код на ших исто ри ча ра по
сто је пре те ри ва ња ка да ју го сло вен ски рок и ње гов ути цај на 
омла ди ну по ку ша ва ју да на ђу у ра зно ра зним пар тиј ским до
ку мен ти ма, устав ним и за кон ским од ред ба ма, по ли тич ким 
го во ри ма, за пи сни ци ма са сва ко ја ких сед ни ца. Чак и Са вез 
омла ди не Ју го сла ви је, ко ји је ма кар на па пи ру био за ду жен 
да пра ти и ову „не по слу шну” омла ди ну, био је у нај ве ћој ме
ри оту ђен од „ба зе”, то јест од по тре ба и же ља мла дих љу ди 
ко ји ни су ишли на кон фе рен ци је не го на жур ке, рок кон цер
те и ги та ри ја де. По ред дру штве не ди мен зи је, рок је имао и 
ону (у)лич ну, ин тим ну стра ну.

Ва жни је од свих ства ри ко је се ве зу ју за рок му зи ку, укљу чу
ју ћи и пер је, шљо ки це, ко жне фе ти ше, ко сти ми ра не аспек те 
кем па, тран све сти зам, ко смич ке фан та зи је и чу ве ни три јум
ви рат „секс, дро ге и рокенрол”50 је сте оно што је об у хва та
ло мен тал ни склоп мла дих љу ди. 

„Пра ва ре во лу ци ја ше зде се тих, моћ ни ја и ва жни ја за 
за пад њач ко дру штво ви ше од би ло ког ње ног спо ља
шњег нус про дук та, би ла је уну тра шња ре во лу ци ја осе
ћа ја и прет по став ки: ре во лу ци ја у гла ви. Ма ло је љу ди 
ко је ни је до та кла и, као ре зул тат, про ме не у све ту би ле 
су мно го ду бље не го што би би ле чи сто по ли тич ким 
ме ња њем. Би ла је то ре во лу ци ја обич ног чо ве ка и у 
њему”51. 

Под ре во лу ци јом у гла ви Мак до налд (Mac Do nald) под ра
зу ме ва пси хо ло шку про ме ну ко ја је за хва ти ла за пад њач ко 
дру штво из ме ђу 1963. и 1973. го ди не. С об зи ром на то да 
је и Ју го сла ви ја у то вре ме би ла „свет”, тај про цес ни је за о
би шао ни ње не жи те ље. Ре во лу ци ја у гла ви по кре ће и дру
штве не про ме не, а пси хо ло шка стра на ро кен ро ла по ка зу је 
се у нај ма њу ру ку рав но прав ном у од но су на ње гов со ци
јал ни ка рак тер.

За кљу чак

За кључ ци о ју го сло вен ском ро ку ше зде се тих кре ћу из два 
прав ца: јед ног, ко ји се ти че од но са му зи ке и дру штва и 
дру гог, ко ји се од но си на те о риј ске при сту пе фе но ме ни ма 
популар не кул ту ре и рок му зи ке.

50 Kor, F. (2003) Kemp: laž ko ja go vo ri isti nu, Be o grad: Ren de, str. 252.
51 Mak do nald, I., nav. de lo, str. 74–75.
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У слу ча ју ра ног ју го сло вен ског ро ка мно го то га по чи ва
ло је на кон тра сти ма, али та квим ко ји су би ли по вољ ни по 
рок кул ту ру. Као и у жи во ту, и у слу ча ју од но са ро кен ро
ла и држа ве СФРЈ, за игру је би ло по треб но дво је. Ро кен
рол ше зде се тих је ис ко ри стио рас кр шће на ко ме су се на
шли ју го сло вен ско дру штво, с јед не стра не, и ју го сло вен ска 
кул ту ра, с дру ге. Гле да но очи ма со ци о ло га, док се дру штво 
гра ди ло на ма те ри ја ли стич ким осно ва ма марк си зма, ње го ва 
кул ту ра сле ди ла је ве бе ров ске иде а ли стич ке прин ци пе. Ро
кен рол је у ју го сло вен ско дру штво ушао и ме њао га за хва
љу ју ћи кул тур ној кли ми ко ја је вла да ла ше зде се тих го ди на. 
Сход но Тојн би је вој (Toynbee) те о ри ји иза зо ва (chal len ge) 
и од го во ра (re spon se), ро кен рол је на овим про сто ри ма, уз 
сту дент ске про те сте 1968, до шао као кул тур ни од го вор на 
ста ње дру штва као иза зов (би ро кра ти за ци ји, ми ту, ко руп ци
ји, не за по сле но сти, пре вла сти ма ма те ри јал них вред но сти). 
Тај осо бе ни му зич ки или, бо ље ре ћи, пот кул тур ни стил ни је 
био на мет нут. Он се на про сто „при мио”, не због то га што 
су ју го сло вен ски ко му ни сти га ји ли сим па ти је пре ма ње му, 
не го пре све га због већ уте ме ље не тра ди ци је џе за и за бав не 
му зи ке на овим про сто ри ма и рас по ло же ња гра ђа на (на ро
чи то мла дих) пре ма са др жа ји ма по пу лар не му зи ке52. Из тог 
„је дин ства су прот но сти” до би јен је нов кул тур ни ква ли тет 
– ро кен рол. И овај слу чај по ка зу је да се про ме не у кул ту
ри до га ђа ју че шће из ко ин ци ден ци је или спле та окол но сти, 
а ма ње из не ка кве стро го ра ци о нал не, сми шља не, без ре да 
пла ни ра не и кон ци пи ра не кул тур не по ли ти ке. 

Ше зде се те го ди не мо гу се озна чи ти не ви ним до бом ју го сло
вен ског ро кен ро ла, ка да он још ни је био ко мер ци ја ли зо ван. 
Са њим је до шло до осло ба ђа ња му зич ког из ра за за им про
ви за ци ју, што је би ла увер ти ра за осва ја ње и дру гих сло бо
да. Што се ти че дру штве них функ ци ја ро ка, ни ко не спо ри 
чи ње ни цу да му зи ка ро ка мо же би ти ко ри шће на у ан ти ко му
ни стич кој про па ган ди, ме ња ти иде о ло шке по гле де и ши ри ти 
про сто ре сло бо де. Ме ђу тим, кул тур ни ан тро по ло зи дав но 
су до шли до са зна ња да ни „кул ту ра при ма лац” ни је по све 
па сив на и да се спољ ним кул тур ним ути ца ји ма мо гу пру жа
ти сна жни от по ри из ну тра. Са ју го сло вен ском кул ту ром то 
ни је био слу чај. Др жа ва ни је по ка зи ва ла ве ли ки от клон од 
ро кен ро ла, јер се зна ло да тај ути цај има и по зи тив не стра
не: мо гу се про ме ни ти ста во ви и уку си гра ђа на, ство ри ти 
но ве кул тур не по тре бе, али не и уру ши ти си стем. Ју го сло
вен ске вла сти омо гу ћи ле су ли бе ра ли за ци ју дру штве ног ам
би јен та и кул тур но при бли жа ва ње свет ским трен до ви ма, уз 
од ре ђе но за др жа ва ње су ве ре но сти у по ли тич ким пи та њи ма. 

52 Si mić, V. B. (2011); Blam , M. (2011); Бо жи ло вић, Н. (2011).
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Због то га су, не без осно ва, ју го сло вен ској кул ту ри при ши
ва ли епи тет „про за пад не”, док је у по ли тич ком сми слу та 
др жа ва за у зи ма ла не у трал ну, то јест „не свр ста ну” по зи ци ју.

На кра ју, ка да су у пи та њу те о риј ски при ла зи ју го сло вен
ском ро кен ро лу, они се да нас, сход но ори јен та ци ја ма њи
хо вих ау то ра, мо гу свр ста ти у три гру пе: оп ти ми стич ка, 
пе си ми стич ка и ме ли о ри стич ка. По „оп ти ми сти ма”, ро кен
рол је еман ци па тор ска кул ту ра, јер је у са мо у прав но со ци
ја ли стич ко ју го сло вен ско дру штво унео за пад не гра ђан ске 
вред но сти (де мо кра ти ју, сло бо ду, ин ди ви ду а ли зам) на чи
јим те ме љи ма је из ве де на еман ци па ци ја чи та вог дру штва. 
„Пе си ми сти” сма тра ју да је ро кен рол, као и за пад на кул ту ра 
уоп ште, стра но те ло у на шем „на ци о нал ном би ћу”, да је не
спо јив са ју го сло вен ском (срп ском) тра ди ци јом и, као та кав, 
ште тан по на шу кул ту ру. Ова ква схва та ња до ми ни ра ју да
на шњом по ли тич ком сце ном јер њи хо ви екс по нен ти Ср би ју 
за ми шља ју као на ци о нал ну, а не гра ђан ску др жа ву53. Тре ће 
гле ди ште – „ме ли о ри стич ко” – са мо на пр ви по глед де лу је 
то ле рант но и по мир љи во. У ства ри, ње го ви за го вор ни ци за
у зи ма ју ме ди о кри тет ноки чер ску по зи ци ју по ку ша ва ју ћи да 
ро кен рол и срп ски нео фолк (као два „ме га жан ра”?) ста ве под 
за јед нич ку ма три цу „по пу лар ног”. Не кре а тив ни еклек ти ци
зам ових ан ти под них пра ва ца они (слу же ћи се еу фе ми стич
ким по шта па ли ца ма) на зи ва ју „са рад њом”, „про жи ма њем”, 
„су сре та њем” или „ди ја ло гом”. Ти ме же ле да за ма ски ра ју 
сво ју иде о ло шку и на ци о налро ман ти чар ску по зи ци ју ко
ја има је дан је ди ни циљ – огра ђи ва ње од све та и по вра так 
омла ди не „сво јим ко ре ни ма”54. Уско гру дим на ци о нал ним 
при сту пи ма, ау то ри овог про фи ла уби ја ју у ро ку оно што га 
ге не ри ше, а то је ње го ва уни вер зал на, не спу та на и ко смо по
лит ска при ро да. Ме то до ло шки гле да но, при ступ ро кен ро лу 
не сме би ти со лип си стич ки, али се ње го ва су шти на, сми сао 
и зна чај још ма ње мо гу раз у ме ти и об ја сни ти ква зи по ли тич
ким и на ци о нал но его и стич ним те о ри ја ма за ве ре.

Да на шњи исто ри ча ри и те о ре ти ча ри ју го сло вен ског ро кен
ро ла у Ср би ји скло ни су да из свог ан ти ко му ни зма из во де 

53 И да на шња вла да ју ћа по ли тич ка ели та у Ср би ји ни је оду ше вље на Егзи
том и слич ним рок ма ни фе ста ци ја ма. Она ви ше не ма она ко па ни чан 
страх јер је рок у ме ђу вре ме ну из гу био на суб вер зив но сти. Али, по зна
ју ћи еруп тив ну при ро ду ро ка, има ју при та јен страх или ма кар от клон од 
ње га, ко ји им не из гле да при род но у дру штву Ср би је ка ко га они има ју у 
сво јим гла ва ма (тра ди ци о нал но, па три јар хал но, на ци о нал но, јед но ум но 
и „са бор но”). При том се узда ју у ак ту ел но ан ти е вро пеј ство мла дих и 
ан ти на тов ско рас по ло же ње ве ћи не. А све то ску па не ма ве зе са му зи ком.

54 Ви дети: Ђур ко вић, М. (2013) Ро кен рол и но ва на род на му зи ка у Ју го сла
ви ји и Ср би ји, Со ци о ло шки пре глед бр. 2, Бе о град: Срп ско со ци о ло шко 
дру штво.
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за кључ ке ко ји не од го ва ра ју пра вом ста њу ства ри. Кри ти ку
ју ћи ко му ни зам (ali as со ци ја ли зам ју го сло вен ског дру штва), 
ти ау то ри нео прав да но од ба цу ју и вред но сти ко је је он по
се до вао. Дру гим ре чи ма: са пр ља вом во дом они из ба цу ју и 
де те из ко ри та. За па жа се још је дан па ра докс: исто ри ча ри 
на ци о нал не те о риј ске про ве ни јен ци је у Ср би ји скло ни су 
да из истих, „ко му ни стич ких” из во ра (штам пе, ча со пи са, 
ре ви ја, по ли тич ких го во ра, пар тиј ске и по ли тич ке до ку мен
та ци је) до ка зу ју сво је, а оспо ра ва ју ту ђе те зе (оне ко је су су
прот не њи хо вим иде о ло шким уве ре њи ма), што је нон сенс. 
Та ко је и у овом слу ча ју: ис ка зу ју ћи сво ју иде о ло шку опре
де ље ност и умет нич ку не сен зи бил ност, они нај че шће за бо
ра вља ју нај ва жни ју исти ну: ро кен рол је пре све га и из над 
све га – му зи ка. 
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ANTINOMIES OF THE YOUGOSLAV ROCKNROLL  
IN THE SIXTIES

Abstract

The author gives a parallel comparative overview of the Yugoslav 
society in the 1960s on the one hand, and the rocknroll music which 
established itself as a dominant music trend of the young generations of 
the decade, on the other. An attempt is made to answer the question of 
how rock culture as a phenomenon of capitalist and imperialist America 
has found a place in the cultural map of a socialist antiimperialist 
country such as Yugoslavia. The article considers the “crossroads” in 
which Socialist Federative Republic of Yugoslavia had found itself: 
while the society had programmed its development in accordance 
with the materialistic grounds of Marxism (with relevant ideology) its 
culture unintentionally followed the Weber idealistic perspective. The 
author aims to prove a thesis under which rocknroll, although it came 
from outside, was not forcefully imposed to Yugoslavia (economically 
or politically) because rocknroll itself represented opposition to the 
dominant culture of the American society in which it originated. In this 
part of the article, the author holds an argument with the conspiracy 
theorists who believe that rocknroll had the role of a Trojan horse 
that would later speed up the ruin of communism. The main reason for 
such a quick and warm reception of rocknroll by the young  is found 
in the fact that even prewar Yugoslavia had a well grounded tradition 
of jazz and pop music with adequate culture that rocknroll leaned on 
and enriched. However, rocknroll was not that simply assimilated in 
the land of the communist and antifascist fight heroes.  Its acceptance 
entailed many contradictions, quite different from the ones that were 
dominant in the USA or Great Britain. The contradictions here arose 
from the features of the social system and the traditional cultural 
patterns. According to the author, the acculturation wave that carried 
the rocknroll to Yugoslavia was successful because rocknroll is the 
kind of music that has universal significance and outreach. It cannot 
be clean cut down to the attributes of its overall esthetic expression – 

social, anthropological or psychological. 

Key words: rocknroll, SFRY, generation clash, counterculture,  
subversion, ideology
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Сажетак: Овај рад раз ма тра мо гућ ност де ло ва ња и оства ре
ња ви зи је и стра те шких ци ље ва Ин тер на ци о нал ног сим по зи ју ма 
скулп ту ре Ter ra у Ки кин ди и по сто је ће и мо гу ће уло ге стра те ги ја 
и ин стру ме на та кул тур не по ли ти ке у ње го вом кон ти ну и ра ном де
ло ва њу. Због тач ног де фи ни са ња овог од но са, у пр вом де лу ра да 
ба ви мо се сту ди јом слу ча ја Сим по зи ју ма „Ter ra” и објек тив ним 
са гле да ва њем и утвр ђи ва њем свр сис ход но сти кул ту ро ло шког са
др жа ја и дру штве не и еко ном ске оправ да но сти стра те шких ци
ље ва Сим по зи ју ма, као нео п ход ног пред у сло ва за им пле мен та ци ју 
кул тур не по ли ти ке у оства ре ње кон ти ну и ра ног де ло ва ња Сим по
зи ју ма и ви зи је ор га ни за ци је. Циљ ра да је да до ка же мо гућ ност 
ре а ли за ци је стра те шких ци ље ва Сим по зи ју ма и у усло ви ма еко
ном ске кри зе и објек тив не не мо ћи од го ва ра ју ћег ре со ра (кул ту
ре), у усло ви ма ре стрик тив ног бу џе та, да про блем са мо стал но 
раз ре ши. Тим по во дом, дру ги део ра да ба ви се укљу че њем дру
гих јав них по ли ти ка, у скла ду са уде лом де ло ва ња Сим по зи ју ма у 
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њиховим обла сти ма и пре по ру чу је спро во ђе ње стра те ги је по ве зи
ва ња и то ме ђу ре сор ног (у окви ру сва ког од три ни воа Упра ве) и 
ме ђу владиног, об је ди ња ва њем фи нан сиј ског учин ка сва три ни воа 
Упра ве – Оп шти не Ки кин да, АП Вој во ди не и Ре пу бли ке Ср би је.

Кључнеречи:Ин тер на ци о нал ни сим по зи јум скулп ту ре „Ter ra”, 
стра те шки ци ље ви, кул тур на по ли ти ка, стра те ги је кул тур не по
ли ти ке, фи нан си ра ње

Увод на раз ма тра ња

Раз вој кул ту ре јед не зе мље те шко мо же да се за ми сли без 
по мо ћи др жа ве. Др жа ва ову по моћ спро во ди на раз ли чи те 
на чи не. У за ви сно сти од по ли тич кодру штве них опре де ље
ња, др жа ва би ра по ли тич ко сред ство за по моћ раз во ју кул ту
ре, умет но сти и ме ди ја, пре ко др жав них или па ра др жав них 
те ла, или на не ки дру ги на чин, при ме ном ра зних спе ци фич
них по ли тич ких сред ста ва.

„ ... У зе мља ма у ко ји ма по сто ји вла ди но или па ра др
жав но те ло са над ле жно сти ма у обла сти кул ту ре, кул
тур на по ли ти ка је јав на прак тич на по ли ти ка у обла сти 
кул ту ре”.1 

Пре ма Ми ле ни Дра ги ће вић Ше шић и Бра ни ми ру Стој ко ви
ћу ко је ци ти ра Ве сна Ђу кић „... по што не ма људ ског дру
штва без кул ту ре, мо гло би се за кљу чи ти да не по сто ји ни 
дру штво ко је не ма кул тур ну по ли ти ку, што са мо де ли мич но 
од го ва ра ствар но сти... је дан број др жа ва не во ди кул тур ну 
по ли ти ку, не ма ми ни стар ство кул ту ре или дру го ре сор но 
др жав но те ло, али раз ли чи тим ин стру мен ти ма јав не прак
тич не по ли ти ке (прав нопо ли тич ким, еко ном ским и др.) 
не дво сми сле но до при но се кул тур ном жи во ту и кул тур ном 
раз во ју.2

По моћ и бри гу за кул ту ру и умет ност, у нај ве ћем бро ју 
држа ва, спро во де ре сор на те ла у окви ру из вр шне вла сти, 
ми ни стар ста ва кул ту ре или се кре та ри ја та за кул ту ру, у за
ви сно сти од те ри то ри јал не струк ту ре др жа ве (уни тар на 
држа ва, фе де рал на по де ла, ре ги о нал на по де ла по раз ли чи
тим прин ци пи ма итд.), пре ко ак тив но сти усво је не по ли ти ке 
зе мље. За кул тур ну по ли ти ку је ва жно да „по сто ји ду го роч
на стра те ги ја раз во ја ко јом се пред ви ђа ју од ре ђе не ак тив
но сти са ци љем да се за до во љи из ве сна по тре ба или ре ши 

1 Ђу кић, В. (2010) Др жа ва и кул ту ра: сту ди је са вре ме не кул тур не по
ли ти ке, Бе о град: Ин сти тут за по зо ри ште, филм и те ле ви зи ју, Фа кул тет 
драм ских умет но сти, стр. 23.

2 Исто, стр. 24.
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од ре ђен про блем”.3 Од су ство стра те шког пла на у кул тур ној 
по ли ти ци усло вља ва по сто ја ње кул тур не по ли ти ке ко ја се 
„за сни ва на так тич ком и сва ко днев ном опе ра тив ном од лу чи
ва њу ко је ни је за сно ва но на ду го роч ној ви зи ји и ци ље вима 
ко је тре ба оства ри ти”.4 Ово, сва ка ко, ни је по себ но ефи ка
сан на чин спро во ђе ња кул тур не по ли ти ке, јер спре ча ва и 
ор га ни за ци је кул ту ре са усво је ном ду го роч ном ви зи јом да 
стра те шки план ра де бар за сред њо роч ни пе ри од. Ме ђу тим, 
тран зи ци о ни про це си од 1989. године до да нас до во ди ли 
су, у по је ди ним пе ри о ди ма, до не мо гућ но сти дру га чи јег 
спро во ђе ња кул тур не по ли ти ке др жа ве, све у за ви сно сти 
од бр зи не спро во ђе ња еко ном ско фи нан сиј ских ре фор ми 
и фи нан сиј ске кон со ли да ци је. С тим у ве зи, др жа ва је мо
гла сво ју кул тур ну по ли ти ку да по ста ви у ни во ду го роч ног 
стра те шког пла ни ра ња или, у су прот ном слу ча ју, у ни во 
тактич нооперативног сва ко днев ног од лу чи ва ња.

Овај дру ги слу чај је на чин спро во ђе ња кул тур не по ли ти ке у 
Ре пу бли ци Ср би ји. Од лу ке о ак тив но сти ма сва ка ко да ни су 
до не те у скла ду са не ком усво је ном ви зи јом. Оне се до но се 
од усва ја ња до усва ја ња го ди шњег бу џе та Ре пу бли ке, ње
го вих ре ба лан са, усва ја ња за кон ских и под за кон ских ака та, 
до вла ди них про пи са и уред би, што ни ка ко не до при но си 
кон ти ну и ра ној ре а ли за ци ји кул тур не по ли ти ке, па чак ни 
до ус по ста вља ња при бли жне пре по зна тљи во сти. Уста но ве 
кул ту ре, кул тур не ма ни фе ста ци је и раз не дру ге ак тив но сти 
у овој обла сти не ма ју мо гућ ност да ус по ста ве чак ни крат
ко роч не ци ље ве (као што је, на при мер, број пре ми је ра у 
по зо ри шту у јед ној се зо ни), већ се све ак тив но сти сво де на 
по вре ме не, рет ке ad hoc ре а ли за ци је, што је у по след њој де
це ни ји по ста ла ско ро ре дов на прак са у по зо ри шту, га ле ри
ја ма, му зеј ској и би бли о теч кој де лат но сти, ки не ма то гра фи ји 
итд. По што се кул тур на по ли ти ка Ре пу бли ке и оста лих ни
воа Упра ве не мо же по сма тра ти ми мо вла да ју ћих еко ном
ских то ко ва, по ста вља се пи та ње да ли ће ње но оп ти мал но 
ус по ста вља ње сти ћи тек као по зи тив на по сле ди ца бу ду ће 
им пле мен та ци је но вих за ко на из обла сти еко но ми је и фи
нан си ја, тач ни је, зна чај ног еко ном ског опо рав ка и фи нан
сиј ске кон со ли да ци је зе мље.

Раз ма тра ти укуп но де ло ва ње Ин тер на ци о нал ног сим по зи ју
ма скулп ту ре „Тера” у Ки кин ди, зна чи упу сти ти се у про у ча
ва ње мул ти ди сци пли нар не ак тив но сти јед ног кон цеп та, ко
ји већ 32 го ди не тра је на до ма ћем али и на свет ском про сто
ру кул ту ро ло шких зби ва ња. Ова кон ста та ци ја за сни ва се на 

3 Исто, стр. 28.
4 Исто, стр. 28.
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објек тив ној оце ни свих ак тив но сти, од осни ва ња Сим по зи
ју ма, фор му ли са ња ми си је и ви зи је, стра те шког пла ни ра ња, 
до кре а ци ја скулп ту ра у те ра ко ти, по сте пе ног и до след ног 
фор ми ра ња рад них про сто ра, што све во ди пот пу ном оства
ри ва њу ви зи је ор га ни за ци је.

Би ло је нео п ход но при ме ни ти ме то ду сту ди је слу ча ја – ана
ли зе и за кљу чи ва ња – Сим по зи ју ма скулп ту ре „Тера”, а до 
при ку пља ња нео п ход них пре ци зних по да та ка при ме ном 
ме то да по сма тра ња и бе ле же ња, ин тер вјуа (са ди рек то ром 
„Тере” Сло бо да ном Ко ји ћем и са ко ор ди на то ром Ter raто
ри је Мар ком Ла ђу ши ћем), ан ке та и упит ни ка и про у ча ва
њем до ступ не пи са не гра ђе – прес кли пин га, кри тич ких 
тек сто ва, ка та ло га и про мо тив них ма те ри ја ла. За ово ис тра
жи ва ње био је по тре бан ви ше крат ни те рен ски рад. Тек ка да 
смо уста но ви ли и до ка за ли објек тив ност и свр сис ход ност 
стра те шких ци ље ва „Тере”, упу сти ли смо се у раз ма тра ње  
те о риј ских ста во ва о кул тур ној по ли ти ци, њи хо вом де ло
ва њу, стра те ги ја ма и ин стру мен ти ма, све у ци љу до ка зи ва
ња хи по те зе – да је до след ном им пле мен та ци јом по себ них 
стра те ги ја кул тур не по ли ти ке мо гу ће, и у слу ча ју еко ном ске 
кри зе, до ћи до нео п ход ног бу џе та за ре ша ва ње акут них про
бле ма у кул ту ри.

По ку ша ће мо да до ка же мо да је мо гу ће оства ри ва ти раст ак
тив но сти ове спе ци фич не ор га ни за ци је кул ту ре уз по дршку 
кул тур не по ли ти ке, ма ка ко кул тур на по ли ти ка би ла у де
ли кат ном по ло жа ју, чак и не ви дљи ва у ду гим пе ри о ди ма 
оче ки ва ња ње не ак тив но сти. По треб но је по ка за ти да кул
тур на по ли ти ка, као јед на од јав них прак тич них по ли ти ка, 
има пра во и оба ве зу да у ак тив ност свог ре со ра до го вор но 
ин кор по ри ра и ак тив но сти дру гих ре со ра, уко ли ко стра те ги
ја де ло ва ња и раз во ја ор га ни за ци је кул ту ре, сво јом ак тив но
шћу, за ла зи у до мен тих дру гих ре со ра. Те о риј ски по ка за те
љи и де фи ни ци је јав них по ли ти ка по ка зу ју да је то мо гу ће, 
по жељ но, чак оба ве зу ју ће, ако та кав на чин ор га ни зо ва ња 
во ди бо љит ку ак тив но сти ор га ни за ци је кул ту ре. Ако ова кво 
ме ђу ре сор но де ло ва ње до во ди до ко нач ног по зи тив ног ре
ше ња ста ту са јед не ор га ни за ци је кул ту ре, као што је у овом 
слу ча ју „Тера”, он да је раз лог за ње го во спро во ђе ње убе
дљив и свр сис хо дан.

Сту ди ја слу ча ја Ин тер на ци о нал ног  
сим по зи ју ма скулп ту ре „Ter ra” у Ки кин ди

Ин тер на ци о нал ни сим по зи јум скулп ту ре Ter ra осно ван је 
као под це ли на Цен тра за ли ков ну и при ме ње ну умет ност 
„Тера” у Ки кин ди. Цен тар има рав но мер ни при ступ ра зним 
об ли ци ма умет нич ке ли ков не прак се. За раз ли ку од Цен тра, 
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Сим по зи јум „Тера” за сни ва сво ју де лат ност на са мо јед ном 
об ли ку ли ков не прак се – ва јар ској умет но сти у те ра коти.5 
Сим по зи јум Ter ra осно ван је 1982. го ди не за хва љу ју ћи 
стица ју ко ре спон дент них окол но сти: ви зи о нар ској за мисли 
осни ва ча, ва ја ра Сло бо да на Ко ји ћа, по сто ја њу иде ал ног 
про сто ра за бу ду ћи рад ва ја ра, нео гра ни че ним ко ли чи на
ма ма те ри ја ла – пр во кла сне гли не, раз у ме ва њу ин ду стри је 
„То за Мар ко вић”, чи ји је на пу ште ни по гон Сим по зи јум до
био, као и до број про це ни оп шти не Ки кин да, ко ја је по ста ла 
зва нич ни осни вач Ин тер на ци о нал ног сим по зи ју ма скулп
ту ре „Тере”. У свом ин тер вјуу ау тор ки овог ра да, ди рек тор 
„Тера” Сло бо дан Ко јић ка же: „Још док сам сту ди рао, ви ђао 
сам на пу то ва њи ма ве ли ке те ра ко те. Етрур ци су пра ви ли 
огром не те ра ко те, он да Ки не зи... По сто ја ла је свест да је 
мо гу ће у пе че ној зе мљи на пра ви ти ве ли ке скулп ту ре. А ка ко 
сам жи вео у Ки кин ди и знао да има мо ве ли ке пе ћи у фа бри
ци „То за Мар ко вић“ и гли ну, за че ла се ми сао о осни ва њу 
ва јар ског сим по зи ју ма. Већ од са мог стар та био сам уве рен 
да ће „Тера” би ти је дин стве на свет ска по ја ва.6

Од 1982. го ди не, ка да је Сим по зи јум по чео са ра дом, са пет 
по зва них ва ја ра у пр вом са зи ву, до да нас је у ате љеу „Тера” 
ра ди ло, у гру па ма од пет до осам ва ја ра го ди шње, пре ко 300 
ау то ра из Ср би је, Цр не Го ре, Хр ват ске, БиХ, Сло ве ни је, Ма
ђар ске, Хо лан ди је, Ита ли је, Фран цу ске, Нор ве шке, Шкот
ске, Ау стри је, Ен гле ске, Тур ске, Не мач ке, Грч ке, Ру му ни је, 
Че шке, Бу гар ске, Дан ске, Шпа ни је, Изра е ла, Ин ди је, Ира
на, Ру си је, Ки не, Егип та, САД, Мек си ка, Пе руа, Ар ген ти не, 
Бан гла де ша, Ју жне Ко ре је, Ја па на и Тај ва на.7

Кре а тив ни ва јар ски рад тра је од 1. до 31. ју ла сва ке го ди не. 
Он под ра зу ме ва да сва ки ау тор оста ви „Тери” јед ну мо ну
мен тал ну скулп ту ру и две скулп ту ре га ле риј ског фор ма та. 
Та ко је на ста ла ко лек ци ја од пре ко 1000 скулп ту ра.8 Нај ве
ћи број ових скулп ту ра је у де поу ате љеа, а из ве стан број 
је из ло жен на сло бод ној зе ле ној по вр ши ни ис пред ате љеа, 
у пар ку ИГМ „То за Мар ко вић”, у стал ној по став ци На род
ног му зе ја у Ки кин ди и у из ло жбе ним про сто ри ма Цен тра 
за ли ков не и при ме ње не умет но сти „Тера”. Ова квим де ло
ва њем Ин тер на ци о нал ни сим по зи јум скулп ту ре „Тера” ис
пу ња ва сво ју ми си ју ко ја тра жи ви со ко струч но, про бра но 

5 По по вић, И. (2011) Ин тер вју са Сло бо да ном Ко ји ћем, ди рек то ром 
„Тере”, Ки кин да.

6 Исто.
7 „Тера”, cen tar za li kov nu i pro me nje nu umet nost, Ki kin da, In for ma ci je me

nadž men ta „Тере”. htpp://www.ter ra.rs/, (при сту пље но 20. 3. 2014).
8 Исто.
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пласирање ва јар ске умет но сти кроз сва ко го ди шњи рад иза
бра них свет ских умет ни ка. Сим по зи јум Ter ra не гу је ва јар
ску кре а ци ју на нај ви шем ни воу, јер по сто ји стал ни ин те рес 
да се кре а ци ја про ми шља као вр хун ска, да се ква ли тет и зна
че ња стал но про ду бљу ју. Ми си ја тра жи и еду ка ци ју пу бли
ке, еду ка ци ју мла дих ва ја ра и ди за ње угле да Ки кин де, АП 
Вој во ди не и Ре пу бли ке Ср би је сву да у све ту. Она под ра зу
ме ва нај ви ши сте пен из вр сно сти свих пра те ћих ак тив но сти 
ор га ни за ци је. Ви зи ја ор га ни за ци је је сте про ми шље на бу
дућ ност ор га ни за ци је у сва ком по гле ду. За ви зи ју Сим по зи
ју ма „Тера” мо гли би смо, као по че так, да узме мо одр жа ва ње 
и по ди за ње ни воа кре а тив но сти, као нај зна чај ни ји учи нак 
у ства ра лач ком про це су. Овај део ви зи ја оства ру је стал ним 
по сма тра њем ак ту ел них свет ских то ко ва у ва јар ству и до во
ђе њем нај бо љих ау то ра на Сим по зи јум.

Ви зи ја „Тере” је ве ли чан ствен ком плекс ва јар ског ства ра
ла штва, еду ка ци је мла дих умет ни ка, чу ва ње до стиг ну тог 
и из ве де ног, ак тив не из ла гач ке де лат но сти на увид умет
ни ци ма, струч ња ци ма, го сти ма и све број ни јим ту ри сти ма 
као и одр жа ва ње и не го ва ње на сле ђе ног кул тур ног до бра, 
обје ка та ар хи тек ту ре ин ду стриј ске и дру гих на ме на ко ји, са 
пре на ме ње ном функ ци јом, чи не или ће у бли ској бу дућ но
сти чи ни ти, рад не про сто ре „Тере”. Озби љан свет ски тренд 
у очу ва њу ар хи тек тон ско кул тур ног на сле ђа тра је у раз ви
је ним зе мља ма већ не ко ли ко де це ни ја. Објек ти из вре ме
на ин ду стриј ске ре во лу ци је до по чет ка XX века, гу бит ком 
основ не на ме не – де лат но сти по ста ју, на пу шта њем људ ске 
ак тив но сти у њи ма, по тен ци јал но скло ни де ва ста ци ји са мог 
објек та и уни шта ва њу тех нич ког на сле ђа – опре ме у објек
ти ма. Нај ра зви је ни је зе мље ин ду стриј ског За па да на шле су 
ре ше ње овог про бле ма у пре на ме ни ових обје ка та. Пр во је 
очу ва ње на сле ђа и дру го, озбиљ не уште де у град њи но вих 
обје ка та. Оба вља ју се кон зер ва тор ски ра до ви и ви зу ел но 
аскет ске ин тер вен ци је у ен те ри је ру и објек ти се до де љу
ју ма хом ор га ни за ци ја ма кул ту ре, по што су ове спо соб не 
да, без дра ма тич них ра до ва у ен те ри је ру, при ла го де сво ју 
де лат ност (по зо ри шта, кон церт не са ле, кул тур ни цен три, 
ликов не га ле ри је и сл.).

У зе мља ма ју го и сточ не Евро пе па и у Ср би ји, са скром ним 
на сле ђем, мно ги зна чај ни објек ти, ве ли ке ар хи тек тон ске ле
по те и уну тра шње тех нич ке опре ме, сру ше ни су у прет ход
ном пе ри о ду со ци ја ли зма, а пе ри од ди вље тран зи ци је са мо 
је убр зао овај про цес.



248

ИВАНА ПОПОВИЋ

У Ен гле ској, зе мљи пре бо га тог ин ду стриј ског на сле ђа, сви 
објек ти су, на ни воу др жа ве, укњи же ни, ва ло ри зо ва ни и ка
та ло ги зо ва ни!9

Ви зи ја „Тере” пред ви ђа у бли ској бу дућ но сти ус по ста вља
ње ви со ког еду ка тив ног ни воа оства ре њем Ака де ми је ва
јар ства са основ ним, по сле ди плом ским и док тор ским сту
ди ја ма. На став ни ка дар у ова квој јед ној шко ли камп мо де ла 
чи ни ће нај зна чај ни ји од ау то ра – уче сни ка Сим по зи ју ма, 
про фе со ра углед них свет ских умет нич ких шко ла, ко јих је, 
ме ђу уче сни ци ма Сим по зи ју ма, пре ко 70%. Пред сто ји и 
отва ра ње Му зе ја „Тера”, мо жда већ то ком 2015. го ди не. Ње
го ва по став ка са др жа ће исто риј ски део са ар те фак ти ма од 
те ра ко те, од нео ли та, ста рог и сред њег ве ка, све до ин ду
стриј ских про из во да на ме ње них гра ђе ви нар ству XIX и XX 
ве ка. Дру ги део ће са др жа ти по став ку скулп ту ра у те ра ко ти, 
ре зул тат три де це ни је ра да Сим по зи ју ма „Тера”. Ства ра њем 
ин фра струк ту ре за ту ри сте „Тера” ће по ста ти кул тур но  ту
ри стич ка де сти на ци ја пр вог ре да. „Об ли ци ту ри стич ке тра
жње се ме ња ју и ин те ре со ва ње ту ри ста све ви ше усме ра ва 
на кул тур ноисто риј ско на сле ђе и кул ту ру у свим ње ним 
аспек ти ма. Ту ри сти ви ше не же ле да бу ду са мо по сма тра чи 
ту ри стич ких де сти на ци ја. Они же ле да бу ду и уче сни ци у 
до жи вља ји ма ко је ну ди де сти на ци ја”.10

Раз ма тра ње до са да шњег ра да и ре зул та та Terrае, ре а ли за
ци је ви зи је ор га ни за ци је и, у ско рој бу дућ но сти, оства ри ва
ња пре о ста лих ци ље ва ви зи је, до ка зу је да је реч о успе шној 
и, на кул ту ро ло шком пла ну зе мље, по жељ ној и по треб ној 
ин сти ту ци ји.

До са да шњи зна чај кул тур не по ли ти ке за  
кон ти ну и ра но де ло ва ње „Тере”

У оства ри ва њу рад них про сто ра за ак тив но сти „Тере” ус
по ста ви ла се, у три де це ни је ра да, од ре ђе на до след ност. 
Сим по зи јум је по чео да ра ди 1982. го ди не у не ка да шњем 
дру гом по го ну ин ду стри је цре па „То за Мар ко вић”. То је ин
ду стриј ска згра да из 1895. го ди не, из ван ред не ле по те, са 
свим обе леж ји ма ква ли тет не ин ду стриј ске ар хи тек ту ре тог 
вре ме на. Фрон тал на фа са да згра де је из ду же не про пор ци је 
1:7, са цен трал ним ула зом на фа сад ном ис па ду. Фа са да је у 
опе ци и ни је на ру ша ва на ни ка квим ин тер вен ци ја ма. Згра да 

9 Bra ce girdl, B. (1974) The ar cha eо logy of in du strial re vo lu tion, Lon don:  
He in man.

10 Xaџић, О. и др. (2005) Кул тур ни ту ри зам, Но ви Сад: Уни вер зи тет у Но
вом Са ду, При род но ма те ма тич ки фа кул тет, де парт ман за ге о гра фи ју, 
тури зам и хо те ли јер ство.



249

ИВАНА ПОПОВИЋ

је, као ин ду стриј ски II по гон ИГМ “То за Мар ко вић”, на пу
ште на осам де се тих го ди на, ка да се ИГМ „То за Мар ко вић” 
мо дер ни зо ва ла у дру гим по го ни ма, а згра да II по го на оста ла 
као гра ђе вин ски ви шак. Спо ра зум но је усту пље на Сим по зи
ју му „Тера” па је, са мим тим, и бри га о одр жа ва њу објек та 
пре шла на но вог ко ри сни ка. Тро шко ви одр жа ва ња објек
та (као и основ них де лат но сти Цен тра „Тера” и Сим по зи
ју ма) по кри ва ни су на мен ским сред стви ма ре со ра кул ту ре 
Оп шти не Ки кин да, Ау то ном не По кра ји не Вој во ди не и Ре
пу бли ке Ср би је. Пре но ше њем бри ге над згра дом на „Теру” 
спа сен је, од да ље де ва ста ци је, овај при ме рак ар хи тек ту ре, 
пот пу но у скла ду са свет ском трен дом пре на ме не и за шти те 
обје ка та ра не ин ду стри је, као кул тур ног на сле ђа. Функ ци
о нал на адап та ци ја уну тра шњо сти ате љеа 2010. го ди не, без 
на ру ша ва ња из вор не ле по те, до не ла је про сто ру ва жан ква
ли тет – но ви под са под ним гре ја њем, чи ме се омо гу ћа ва рад 
у ате љеу не за ви сно од вре мен ских при ли ка.  

Му зеј „Тера” је јед на од нај зна чај ни јих од ред ни ца у ви зи ји 
„Тере”. За ства ра ње Му зе ја „Тера” би ла је, у пр во бит ној за
ми сли, пред ви ђе на из град ња но ве згра де на де лу пла ца од 4 
хектара ко ји окру жу је „Теру”. Не до ста так нов ца од ла гао је 
по че так град ње, да би 2011. го ди не тај про блем био фун да
мен тал но ре шен. Оп шти на Ки кин да от ку пи ла је од Се кре
та ри ја та за имо ви ну АПВ огро ман ком плекс ста ре ка сар не 
(ви ше го ди шњи кре дит) и је дан зна ча јан део ком плек са до
де ли ла „Тери”. На ком плек су од 5 хектара је де вет обје ка та 
ко ји ће би ти адап ти ра ни у објек те нео п ход не за оства ре ње 
ви зи је Terrаи, ства ра ње бу ду ћег цен тра за основ не, ма стер 
и док тор ске сту ди је ва јар ства те ра ко те – Ака де ми је „Тера”.

Ка пи тал ни обје кат на ком плек су, згра да ма ње жа из XIX в. 
би ће адап ти ран у Му зеј „Тера”. Обје кат ма ње жа да ти ра у 
план ским до ку мен ти ма Ки кин де од 1871. го ди не. У осно ви 
обје кат ма ње жа има 1800 ква драт них ме та ра.11 По ве ли чи ни 
је био дру ги обје кат ове на ме не у Ау строугар ској мо нар хи ји, 
а је ди ни ве ћи из гра ђен је у Бе чу.12  И овај обје кат, као и згра да 
ате љеа „Тера”, по пре по ру ци За во да за зашти ту спо ме ника 

11 Обје кат ма ње жа у кру гу ста ре ка сар не у Ки кин ди, до де лом Ter ri, ве ро
ват но је спа сен од уру ша ва ња у по след њем тре нут ку. Ве ли ки кул турно
тех нич ки зна чај, пре све га са вла да ва ње ра спо на ма ње жа од 30m, без 
пот пор них сту бо ва због пр во бит не на ме не објек та, шко ле ја ха ња и тре
на жног те ре на, свр ста ва овај обје кат у нај ве ће и нај зна чај ни је у Сред њој 
Евро пи. Сло бод на по вр ши на од 1800 ква драт них ме та ра омо гу ћи ће уре
ђе ње Му зе ја при ме ном со фи сти ци ра ног мо би ли ја ра (мо бил не пре гра
де, са вре ме ни све тло сни парк, про јек ци о на и ви део опре ма) у му зеј ски 
про стор пр вог ре да.

12 Ter ra, cen tar za li kov nu i pri me nje nu umet nost, Ki kin da In for ma ci je me
nadž men ta Tere, htpp://www.ter ra.rs/, (при сту пље но 20. 3. 2014).
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кул ту ре у Су бо ти ци, за слу жу је за шти ту и одр жа ва ње као ва
жан обје кат тех нич ке кул ту ре. Нај хит ни ја за шти тар ска ме
ра би ла је са на ци ја кро ва због оште ће не ли ме не по крив ке 
и про па да ња че лич не кров не кон струк ци је, што је учи ње
но 2012/13. на мен ским сред стви ма Ми ни стар ства кул ту ре 
Ре пу бли ке Ср би је (5.500.000 ди на ра) и Оп шти не Ки кин да 
(1.500.000 ди на ра), чи ме је за у ста вље на де ва ста ци ја објек
та. Од ур гент них ра до ва на овом објек ту оста ла је хо ри зон
тал на изо ла ци ја. По кра јин ски Се кре та ри јат за кул ту ру одо
брио је за ову на ме ну 2.000.000 ди на ра, а укуп на вред ност 
ра до ва је 4.800.000 ди на ра, па се 2.800.000 ди на ра оче ку је 
од Оп шти не Ки кин да.13 Оста ли ве ћи ра до ви су бе то ни ра ње 
це ле по вр ши не ма ње жа (вред ност ра до ва 5.100.000 ди на ра) 
и елек трич не ин ста ла ци је (вред ност ра до ва 2.000.000).14 У 
овом пе ри о ду на ме ра ме наџ мен та „Терe” је да се адап та ци ја 
ура ди ми ни ма ли стич ки, да се Му зеј „Тера” што пре отво ри, 
а да се у бу ду ћем пе ри о ду, отва ра њем но вих из во ра фи нан
си ра ња, адап та ци ја уса вр ши. 

Пре ма овим на ве де ним по да ци ма очи глед но је да је др жав на 
Упра ва оп штин ског, по кра јин ског и ре пу блич ког ни воа ин
тер ве ни са ла од ре ђе ним сред стви ма из бу џет ских фон до ва, 
ка ко би „Тери” омо гу ћи ла да љи раз вој ка оства ре њу ви зи је 
ор га ни за ци је. По треб но је, ме ђу тим, да кул тур на по ли ти ка и 
да ље, у си ту а ци ји де о бе скром них сред ста ва на ве ли ки број 
бу џет ских ко ри сни ка, за др жи сво ју пер цеп ци ју на „Тери”, 
на ње ној основ ној де лат но сти и нео п ход ним ин ве сти ци ја
ма у ци љу оства ре ња „Териног” стра те шког пла на. За са да 
је нео п ход но да се из вр шне вла сти зе мље за ко но дав но при
пре ме за тре ну так еко ном ског опо рав ка ко ји мо ра усле ди ти. 
Ми ни стар ство кул ту ре тре ба, као пред ла гач но вих за ко на 
из сво је обла сти, да усво ји низ па ра ме та ра при из ра ди тих 
за ко на, ка ко би кул тур ну по ли ти ку пре тво ри ло у мо дер ну, 
успе шну и ефи ка сну јав ну по ли ти ку ко ја све о бу хват но са
гле да све кул тур не по тре бе дру штва за ду жи пе ри од, ва ло
ри зу је их и ус по ста вља, до след но, кон ти ну и тет соп стве них 
ак тив но сти.

Сви оста ли објек ти бу ду ћег Цен тра „Тера” би ће адап ти ра ни 
за по тре бе Ака де ми је „Тера”.15 Ту ће се на ћи: згра да Ака
де ми је „Тера”, згра да ре зи ден ци је за го сту ју ће про фе со ре, 

13 По по вић, И. (2013) Ин тер вју са Сло бо да ном Ко ји ћем, ди рек то ром Tere, 
Ки кин да.

14 Исто.
15 На ве ли ком ком плек су од 5 хектара, ко ји има два ула за на су прот ним 

стра на ма (се вер, југ) рас по ре ђе но је, на уда ље но сти од Му зе ја од 50 до 
150 m, де вет згра да бив ше вој не на ме не ко ји ће, адап та ци јом, би ти пре
тво ре ни у упо треб не про сто ре бу ду ће Ака де ми је „Тера”.
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згра да за сме штај сту де на та Ака де ми је „Тера” и по ла зни ке 
кур се ва те ра ко те, згра да про дав ни це су ве ни ра, (про из во
да „Тере”) и ка фе те ри ја, згра да ра ди о ни це и ма га ци на (две 
згра де ста рих ко њу шни ца би ће адап ти ра не, јед на у ра ди о
ни цу, а дру гој ће се, ре кон струк ци јом, вра ти ти пр во бит ни 
из глед коњушнице.16

До бра је окол ност за рад „Тере” што је ме наџ мент ор га ни
за ци је са ве ли ким оп ти ми змом укљу чен у оства ре ње свог 
стра те шког пла на, за то што „при ме на стра те шког пла ни
ра ња је сте онај ин стру мент ко ји ће га ран то ва ти да сте че на 
зна ња , уви ди и ве шти не у по чет ном сег мен ту про це са по ди
за ња ка па ци те та бу ду не са мо им пле мен ти ра ни, већ на пра
ви на чин ис ко ри шће ни за ор га ни за ци о ни раз вој”.17 Ова квом 
ту ма че њу при ме не стра те шког пла ни ра ња пот пу но од го ва ра 
при мер „Тере” ко ја се, упр кос ра ду у нај тур бу лент ни јим мо
гу ћим окол но сти ма, ни је ор га ни за ци о но, ка дров ски и кре
а тив но уру ши ла. Без об зи ра што „…не по сто ји си стем ски 
зах тев кул тур не по ли ти ке…”,18 што је у Ср би ји сва ка ко слу
чај, „Тера” је у свом де ло ва њу ус пе ла да раз ви је „…уну тра
шњу по тре бу ор га ни за ци је за стра те шким ми шље њем…” 19 
и да на тај на чин по стиг не ста бил ност и „…пре по зна тљи
вост ор га ни за ци је у око ли ни и стал но по ве ћа ње ква ли те та 
кре а тив них про гра ма”.20

Кон се квент но спро во ђе ње стра те шког пла на омо гу ћи ло је 
„Тери” ста би лан рад то ком 32 го ди не тра ја ња. Са мо пр вих 
не ко ли ко го ди на де ло ва ња „Тере” окол но сти су би ле ре ла
тив но ста бил не, да би, већ кра јем осам де се тих, пре шле у 
тур бу лент не што, са из ве сним осци ла ци ја ма, тра је до да нас. 
Зна чај но је што се у тим окол но сти ма ме наџ мент ни је тим 
окол но сти ма твр до су прот ста вљао, већ им се вр ло кре а тив
но при ла го ђа вао, ко ри гу ју ћи, кван ти та тив но, сво је де ло ва
ње. Уче шће ва ја ра на Сим по зи ју му, пред ви ђе но у гру па ма 
пет до осам го ди шње, при ла го ђа ва ло се ма те ри јал ној си ту
а ци ји, али ни ка да на уштрб ква ли те та. Кул тур на по ли ти ка 
три ни воа Упра ве по ка за ла је до са да сво је ин те ре со ва ње за 
рад „Тере”, од до де ле рад них про сто ра до кон ти ну и ра ног, 
у окви ру објек тив них мо гућ но сти, фи нан си ра ња основ ног 
ра да Цен тра „Тера”, Сим по зи ју ма „Тера” и ин тер вент ног 

16 Ter ra, cen tar za li kov nu i pri me nje nu umet nost, Ki kin da, In for ma ci je me
nadž men ta Ter e, htpp://www.ter ra.rs/, (при сту пље но 20. 3. 2014).

17 Dra gi će vićŠe šić, M. i Dra go je vić, S. (2005) Me nadž ment umet no sti u 
turbulent nim okol no sti ma, Be o gad: Clio, str. 95.

18 Исто, стр. 96.
19 Исто.
20 Исто.
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фи нан си ра ња ин ве сти ци о них за хва та на објек ти ма. Ка ко 
стра те шки план „Тере” пред ви ђа за „Теру” ста тус са мо о
др жи во сти, по треб но је да кул тур на по ли ти ка, у на ред ном 
пе ри о ду, што ак тив ни је по мог не „Тери” у ре а ли за ци ји стра
те шког пла на, ка ко би се „Тера” што пре оса мо ста ли ла као 
са мо фи нан си ра ју ћа кул тур на ор га ни за ци ја.

Ак тив но сти у оства ре њу  
стра те шких ци ље ва и ви зи је Terrае

Еду ка тив на функ ци ја „Тере” је струч но обра зо ва ње мла дих 
ва ја ра – сту де на та у по гле ду кре а ци је и из во ђе ња скулп ту
ра у те ра ко ти. Нај ви ши еду ка тив ни мо ме нат је са зна ње и 
усво је но ис ку ство да пе че на гли на мо же да бу де фи нал ни 
ва јар ски про из вод ко ји, за раз ли ку од гле ђо са не и бо је не 
уни кат не ке ра ми ке, за др жа ва ар хе тип ски из глед те ра ко те, 
за бе ле жен и на сле ђен на овим про сто ри ма још из нео ли та.

Цен тар за ли ков не и при ме ње не умет но сти „Тера” по сте пе
но је ус по ста вљао вр ло бли ску са рад њу са умет нич ким фа
кул те ти ма из Бе о гра да, Но вог Са да, Це ти ња, али и ра зним 
свет ским – ита ли јан ским, фран цу ским и ја пан ским. Од 
2008. го ди не, кад је осно ва на „Тераторија”, идеј ни из да нак 
„Тере”, сту ден ти, ко ји су ис ко ри сти ли по тен ци јал „Тере” за 
кам пањ ски рад вр ло ве ли ке гру пе 80 до 120 мла дих ау то
ра го ди шње за кре а ци ју број них скулп ту ре у те ра ко ти, ма
њих фор ма та, из ве ли су пре ко 3.000 скулп ту ра. За де ло ва ње 
„Тераторије”, „Тера” да је про стор не рад не ка па ци те те и ма
те ри јал, а „Тераторија” пла ћа тро шко ве сме шта ја и бо рав ка. 
Огро ман број ра до ва „Тераторије”, због ма лих фор ма та по
год них за тран спорт, од та да je  сва ког ле та го сто вао у Бе о
гра ду, у окви ру Бе о град ског лет њег фе сти ва ла БЕ ЛЕФ, ко ји 
је и фи нан си рао ак тив ност „Тераторије” 2008. и 2009. го ди
не. Из ла ском Бе ле фа из фи нан сиј ске са рад ње са „Тером”, 
да ље го сто ва ње „Тераторије” у Бе о гра ду по ста ло је не из
ве сно, али је бе о град ска Оп шти на Ста ри Град пре по зна ла 
ур ба ни ква ли тет и зна чај лет ње из ло жбе па је, исти на са 
знат но ма њим сред стви ма, омо гу ћи ла да ље го сто ва ње Ter
ra to ri je. У пот пу но не из ве сним еко ном ским окол но сти ма у 
др жа ви, не мо гу ће је обез бе ди ти ква ли те тан fun dra sing, што 
би за „Тераторију” би ло пра во и трај но ре ше ње.21

По но во је 2012. го ди не „Тераторија” ушла у про грам Бе ле фа 
да би ове го ди не, од лу ком Умет нич ког са ве та Бе ле фа, би ла 
укло ње на из про гра ма, са мо се дам да на пре отва ра ња из ло
жбе. Не ула зе ћи у раз ло ге ова кве од лу ке, мо ра се оце ни ти да 

21 По по вић, И. (2011) Ин тер вју са Мар ком Ла ђу ши ћем, ко ор ди на то ром 
Ter a to ri je, Ки кин да.



253

ИВАНА ПОПОВИЋ

је на за ви сно фи нан си ра ње „Тераторија” та ко ђе им пе ра тив. 
Са рад ња са умет нич ким фа кул те ти ма и рад „Тераторије” је
су еду ка тив на ак тив ност „Тере”, али се пра ви еду ка тив ни 
учи нак оче ку је тек кад се осну је Ака де ми ја „Тера”, што ће 
се до го ди ти чим се при пре ме са др жај ни и рад ни ка па ци те ти 
у ком плек су но вог цен тра „Тера”. Бу ду ћи ате ље Ака де ми је 
са мо је 50 m уда љен од Му зе ја „Тера”, што ће сту ден ти ма 
пред ста вља ти стал ни под стрек и увид у ак ту ел не свет ске то
ко ве ва јар ске умет но сти. Сле де ћи еду ка тив ни про грам пред
ста вља ће кур се ви ва ја ња за за ин те ре со ва не по ла зни ке из це
лог све та. Ује ди ње не на ци је не ко ли ко де це ни ја ис тра жу ју 
од го во ре бу ду ћих пен зи о не ра чи ме би се ба ви ли по од ла ску 
у пен зи ју. Ви ше од 70% из ја шња ва се за ба вље ње ли ков
ним умет но сти ма, нај ви ше сли ка њем, у не што ма њем бро
ју ке ра ми ком, скулп ту ром и те ра ко том. За овај еду ка тив ни 
про грам „Тера” по ста је, зна чи, озбиљ на ко ри снич ка де сти
на ци ја, ме ђу си ту и ра ним пен зи о не ри ма из зе мље и све та. 
„Се ћа ње ту ри ста на до жи вља је то ком бо рав ка на де сти на
ци ји че сто је ме ђу нај у пе ча тљи ви јим успо ме на ма из њи хо
вог жи во та”.22 Прет по став ка је да лич но из ве ден и кре и ран 
пред мет, у овом слу ча ју те ра ко та, пред ста вља уз бу дљи во 
се ћа ње сва ког по ла зни ка кур са и по тен ци ра ње го ву же љу за 
по нов ним до ла ском. Ов де се већ са гле дава озбиљ но уче шће 
„Тере” у кул тур ном ту ри зму Ки кин де, АП Вој во ди не и Ре пу
бли ке Ср би је. Др Ве сна Ђу кић да је де фи ни ци ју кул тур ног 
ту ри зма: „Кул тур ни ту ри зам је се лек тив ни об лик ту ри стич
ког кре та ња, мо ти ви сан кул тур ним и умет нич ким до бри ма, 
вред но сти ма и са др жа ји ма”.23 Про је кат кур се ва те ра ко те у 
Цен тру „Тера” од ре дио би је не са мо као про ла зну ту ри стич
ку тач ку на не кој уста но вље ној ту ри стич кој ру ти (уз бу дљи
во раз гле да ње умет нич ких са др жа ја у то ку крат ке по се те), 
већ би је про из вео у пла ни ра ну ту ри стич ку де сти на ци ју, са 
бо рав ком и кре а тив ним ра дом. Ту ри стич ка по ну да „Тере” 
по ла зни ци ма кур се ва об у хва та ла би и јед но днев не по се те 
ту ри стич ким де сти на ци ја ма (умет нич ке и ду хов не са др жи
не) у зе мљи и ре ги о ну: Бе о град, Но ви Сад, Су бо ти ца, Те ми
швар, Бу дим пе шта, Фру шка Го ра итд.

Сем основ не де лат но сти Сим по зи ју ма Ter ra, све оста ле ак
тив но сти, раз ма тра не у прет ход ном тек сту, би ће ко мер ци
јал не. На овај на чин „Тера” же ли да у бу ду ћем ра ду по стиг не 
здрав сте пен одр жи во сти не за ви сним са мо фи нан си ра њем. 

22 Ха џић, О. и др. (2005) Кул тур ни ту ри зам, Но ви Сад: Уни вер зи тет у Но
вом Са ду, При род но ма те ма тич ки фа кул тет, де парт ман за ге о гра фи ју, ту
ри зам и хо те ли јер ство, стр 7.

23 Đu kić Doj či no vić, V. (2005) Kul tur ni tu ri zam, me nadž ment i raz voj ne stra te
gi je, Be o grad, Clio, str. 6.
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Ако се ово ме до да и од лу ка „Тере” да ка лу пе ма лих фор ма та 
скулп ту ра и упо треб них пред ме та, (про из ве де не у бу ду ћем 
Ди зајн сту ди ју „Тера”), ис ко ри сти за про из вод њу ве ли ких 
се ри ја умет нич ки об ли ко ва них пред ме та од ли ва њем и оти
ски ва њем и то ан га жо ва њем ло кал ног ста нов ни штва у до
ма ћој ра ди но сти, а за тим их пла си ра у не ке од ве ли ких тр
го вин ско про из вод них ла на ца у Евро пи (на при мер IKEA), 
„Тера” је на до бром пу ту да ре ши сво је фи нан сиј ске про
бле ме.24 Ме ђу тим, да би се све ове прет по став ке ви зи је и 
стра те шког пла на „Тере” оства ри ле, нео п ход но је обез бе ди
ти рад не и сме штај не про сто ре, од но сно ма те ри јал на сред
ства за нео п ход не адап та ци је по сто је ћих обје ка та. Тек ка да 
ово бу де го то во (а ро ко ви за адап та ци је и са на ци је мо гу да 
бу ду крат ки, до две го ди не), ме наџ мент „Тере” по кре ну ће, 
по свом пла ну, ши ро ку мар ке тин шку кам па њу у до ма ћим и 
свет ским окви ри ма. Ту ће, сва ка ко, од не про це њи вог зна ча ја 
би ти по моћ свет ске мре же ау то ра – до са да шњих уче сни ка 
Сим по зи ју ма. Сва ка ко се узи ма у об зир и по слов на са рад ња 
са ту ри стич ким аген ци ја ма и ор га ни за ци ја ма и ко ри шће ње 
њи хо вих европ ских про гра ма.25 

По што има де таљ не про јек те за сво је бу ду ће ак тив но сти у 
до ма ћим али и европ ским окви ри ма, „Тера” ре ал но ра чу на 
на прет при ступ не фон до ве Европ ске Уни је за раз вој кул ту
ре и умет но сти. Уко ли ко се пре го во ри са Европ ском Уни
јом бу ду ди на мич но од ви ја ли а по је ди на по гла вља успе шно 
уса гла ша ва ла и за тва ра ла, ра сту шан се да се „Тера” учвр сти 
у пре по зна ва њу као зна ча јан кул тур ни европ ски чи ни лац и 
да вр ло ви со ко ко ти ра свој зна чај у кул тур ном и умет нич
ком де ло ва њу. Сва ке го ди не у по се ту „Тери” до ла зе, по је ди
нач но или као де ле га ци је, ди пло ма те из ра зних европ ских 
зе ма ља и ор га ни за ци ја, углав ном по сред ством ам ба са да у 
Бе о гра ду. Ова кве и слич не по се те мо гу да пред ста вља ју 
озбиљ ну по др шку же љи „Тере” да се укљу чи у евро ин те гра
ци о не то ко ве у кул ту ри, умет но сти и ту ри зму. Му зе о ло шку 
ак тив ност „Тера” ће, од свих пред ви ђе них ак тив но сти, нај
пре оства ри ти. „Му зе ји све ви ше по ста ју ме ста на ко ји ма ће 
ту ри сти ис по љи ти сво ју кре а тив ност, те се у но ви је вре ме у 
ли те ра ту ри сре ће и по јам кре а тив ни ту ри зам. Мно ги му зе ји 
умет но сти, на ро чи то у ви со ко раз ви је ним зе мља ма, ор га ни
зу ју про гра ме у окви ру спе ци јал них умет нич ких сту диј ских 
ра ди о ни ца, где ту ри сти ис по ља ва ју сво ју кре а тив ност али 
и ис пу ња ва ју по тре бу за со ци јал ним кон так ти ма. У мно гим 
му зе ји ма се ор га ни зу ју су сре ти, нај че шће у ка сним са ти ма, 

24 По по вић, И. (2013) Ин тер вју са Сло бо да ном Ко ји ћем, ди рек то ром 
„Тере”, Ки кин да.

25 Исто.
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из ме ђу ту риста и ку сто са му зе ја, на ко ји ма се во ди ди ску
си ја о ути сци ма ко је је му зеј ска ко лек ци ја оста ви ла на по
се ти о це и вр ши се син те за њи хо вих оп се р ва ци ја”.26 Већ у 
2014. го ди ни би ће за вр ше ни нео п ход ни ра до ви на ма ње жу 
и до би ће се им пре си ван про стор од 1800 ква драт них ме та
ра у ком не по сто ји ни јед на ве р ти кал на ви зу ел на пре пре ка, 
што ће ау то ри ма му зеј ских по став ки и из ло жби омо гу ћи ти 
пу ну кре а тив ну сло бо ду и ау тор ску ин тер вен ци ју.27 Ипак, 
пу ни ка па ци тет у сва ком по гле ду „Тера” ће оства ри ти кад 
се уоб ли че сви функ ци о нал ни објек ти за кре а тив ни бо ра
вак и ства ра ла штво. Са ве ли ким пар ком од 5 хектара, но ви 
Цен тар пред ста вља ће ин спи ра тив ни ам би јент за раз ме ну 
зна ња, иде ја, ино ва ци ја и ис ку става свих при сут них – про
фе со ра, сту де на та, уче сни ка Сим по зи ју ма, по ла зни ка кур се
ва, ту ри стич ких по се ти ла ца, ку па ца су ве ни ра од те ра ко те. 
Ве ли ка по вр ши на ком плек са  пру жа отво ре ну мо гућ ност да 
се по диг ну ре кре а тив ни те ре ни за ма ле спор то ве, а ре кон
струк ци ја јед не од ко њу шни ца у пр во бит но ста ње на ме ће 
раз ми шља ње о при во ђе њу објек та пр во бит ној на ме ни, од
га ји ва њу ко ња, ко ји би се ко ри сти ли за ре кре а тив но ја ха ње.

Раз ма тра ња о по сто је ћој и мо гу ћој уло зи 
страте ги ја и ин стру ме на та кул тур не по ли ти ке 

за кон ти ну и ра но де ло ва ње Ter re

По чет на крат ко роч на ин ве сти ци ја у адап та ци ју про сто ра 
до не ће „Тери”, на осно ву бу ду ће ко мер ци ја ли за ци је ак тив
но сти, фи нан сиј ску са мо стал ност. Ула зак Ср би је у Европ
ску Уни ју по ста ви ће „Теру” на отво ре ну тро ме ђу Ср би је, 
Ру му ни је и Ма ђар ске, у цен трал ни део Па нон ске ре ги је, на 
скра ће ни пут ни пра вац из ме ђу Бу ку ре шта и Бу дим пе ште и 
да ље пу то ва ње ка Сред њој Евро пи, што ће ви ше стру ко уве
ћа ти њен ту ри стич ки по тен ци јал и фи нан сиј ски учи нак. 
Про блем пред ста вља фи нан си ра ње адап та ци је обје ка та као 
пред у слов за оства ре ње стра те шког пла на „Тере” што је, 
опет, пред у слов за фи нан сиј ско оса мо ста ље ње и по сти за ње 
ста ту са са мо о др жи во сти. Овај про блем иза зван је оп штом 
еко ном ском кри зом у ко јој се Ср би ја на ла зи и не мо гућ но
шћу бар сред њо роч ног стра те шког пла ни ра ња у области 

26 Ха џић, О. и др. (2005) Кул тур ни ту ри зам, Но ви Сад: Уни вер зи тет у Но
вом Са ду, При род но ма те ма тич ки фа кул тет, де парт ман за ге о гра фи ју, ту
ри зам и хо те ли јер ство, стр 31.

27 Му зе о ло шка ак тив ност би ће уско по ве за на са из ло жбе ном ак тив но шћу 
„Тере”. Из ло жбе не по став ке у Му зе ју би ће стал на фор ма де ло ва ња а 
при пре мље не мо бил не из ло жбе за го сто ва ња у дру гим гра до ви ма за ви
си ће од ма те ри јал них сред ста ва (тран спорт, оси гу ра ње по став ке, гра
фич ки ма те ри ја ли итд.), од но сно од спо соб но сти ме наџ мен та „Тере” да 
оства ри до го во ре са мо гу ћим до ма ћи ни ма из ло жби.
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кул ту ре на ре пу блич ком ни воу. Чи ње ни ца да УНЕ СКО 
(UNE SCO) пре по ру чу је одва ја ње из ре пу блич ког бу џе та 
13% за по тре бе кул ту ре у сред ње раз ви је ним зе мља ма а да 
је у 2013. го ди ни у Ср би ји из дво је но са мо 0,62%, до вољ но 
го во ри о дра ма тич ној не мо ћи кул тур не по ли ти ке зе мље да 
кул ту ри обез бе ди би ло ка кав им пулс за кул тур ни раз вој.

Са дру ге стра не, по јед ној од де фи ни ци ја, „кул тур на по ли ти
ка пред ста вља скуп упра вљач ких ме ра и ак тив но сти ко ји ма 
но си о ци јав не прак тич не по ли ти ке, на осно ву по ли тич ког, 
прав ног и фи нан сиј ског ау то ри те та до би је ног на де мо крат
ским из бо ри ма, упра вља ју кул тур ним жи во том и кул тур ним 
раз во јем на од ре ђе ној те ри то ри ји”.28 По што у ова квим еко
ном ским усло ви ма кул тур на по ли ти ка не мо же да оства ри 
де фи ни са не за дат ке у ре сор ној обла сти, мо ра се при бе ћи 
ак тив но сти ма ре со ра у кра ћим пе ри о ди ма, бар у јед ној бу
џет ској го ди ни и то ин тер вен ци јом од слу ча ја до слу ча ја. За 
кул тур не ор га ни за ци је као што је „Тера”, ко ја у свом де ло
ва њу са др жи ра зно вр сне ак тив но сти, мо гу ће је при ме ни ти 
парт нер ство као на чин стра те ги је по ве зи ва ња. „Са ста но ви
шта кул тур не по ли ти ке, парт нер ство се им пле мен ти ра ра ди 
ње ног лак шег фи нан си ра ња”.29

Два об ли ка парт нер ске са рад ње при ме њи ва су на фи нан
си ра ње де лат но сти „Тере”. Пр ви, ме ђу ре сор на са рад ња, 
„под ра зу ме ва об ли ке парт нер ске са рад ње (нај че шће на про
јек ти ма) из ме ђу раз ли чи тих ре со ра (кул ту ре, обра зо ва ња, 
при вре де, на у ке и др.)”.30Дру ги об лик парт нер ске са рад ње 
је ме ђу вла ди на са рад ња. „То је са рад ња из ме ђу из вр шних 
ор га на вла сти на раз ли чи тим ни во и ма упра ве (ре пу блич ком, 
по кра јин ском и град ском – оп штин ском)”.31 Са да шњи на чин 
фи нан си ра ња „Тере” нај бли жи је ме ђу вла ди ној са рад њи, 
јер се „Тера” фи нан си ра 50% из оп штин ског бу џе та, 25% из 
по кра јин ског бу џе та и 15% из ре пу блич ког бу џе та. „Тера” 
обез бе ђу је 10% из дру гих из во ра – спон зор ства и сл. али је 
тај фи нан сиј ски из вор ad hoc, од го ди не до го ди не и до ста 
је не си гу ран. Ово је уо би ча је ни до ток нов ца, ма да сва ки бу
џет ски из вор да је сред ства по себ но, не по не ком си сте му 
и уста ље ном спо ра зу му већ по го ди шњим одо бре њи ма на 
осно ву зах те ва „Тере”.

28 Ђу кић, В. (2010) Др жа ва и кул ту ра: сту ди је са вре ме не кул тур не по
ли ти ке, Бе о град: Ин сти тут за по зо ри ште, филм, ра дио и те ле ви зи ју, 
Факул тет драм ских умет но сти, стр. 63.

29 Исто, стр. 247.
30 Исто, стр. 72.
31 Исто, стр. 72.
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Ве ро ват но би за фи нан си ра ње Ter re, с об зи ром на ње ну ак
тив ност и по тре бу оства ре ња стра те шког пла на као и мул ти
ди сци пли нар ност де ло ва ња, нај по год ни ји об лик парт нер ске 
са рад ње био ме ђу ре сор ни.32 У оси ро ма ше ном бу џе ту сва
ки ре сор до би ја ма ње нов ца не го што му је по треб но па би 
се, за ор га ни за ци је као што је „Тера”, нео п ход на сред ства 
јед но став ни је при ку пи ла об је ди ња ва њем уде ла ре со ра ко
ји ма при па да ју од ре ђе ни сег мен ти „Териних” ак тив но сти. 
Ме ђу тим, с об зи ром на те ри то ри јал ни по ло жај „Тере”, ком
би на ци ја ме ђу ре сор ног об ли ка парт нер ске са рад ње и ме ђу
вла ди ног об ли ка парт нер ске са рад ње да ла би нај по год ни је 
ре зул та те. Уко ли ко би се сред ства спо ра зум но пла ни ра ла 
из сва три ни воа упра ве (ре пу блич ког, по кра јин ског и оп
штин ског), пру жи ла би се мо гућ ност да сва ки ни во упра ве 
свој удео обез бе ди ме ђу ре сор ном са рад њом на свом ни воу. 
Ова квим фи нан си ра њем сред ства би се лак ше при ку пи ла и 
омо гу ћи ла би се ре а ли за ци ја стра те шког пла на „Тере”. Пла
ни ра ним ди за њем ни воа мар ке тин шких ак тив но сти у зе мљи 
и све ту „Тера” би, за хва љу ју ћи угле ду ко ји већ има, иза шла 
на тр жи ште кул тур них про из во да  као од ли чан при мер ор
га ни за ци је са успе шним и ре а ли зо ва ним стра те шким пла
ном.33 У ова квој ва ри јан ти „Тера” би осло бо ди ла др жа ву 
те ре та фи нан си ра ња, али би, као ор га ни за ци ја из ван ред не 
ви зи је и ње ног оства ре ња по твр ђе ног си сте ма тич ним пе ри
о дич ним ева лу а ци ја ма, мо гла да кон ку ри ше код европ ских 
фон до ва за на мен ска сред ства по про јек ту. То ће се до го ди ти 
у до глед но вре ме, ула ском Ср би је у Европ ску Уни ју. „Мно
ги дру ги струк тур ни фон до ви Европ ске уни је та ко ђе фи нан
си ра ју про јек те ко ји има ју кул тур ну и со ци јал ну ди мен зи
ју [...]. Та ко, при ме ра ра ди, Европ ски раз вој ни ре ги о нал ни 
фонд има кул тур ну ди мен зи ју и фи нан сиј ски по др жа ва про
јек те ко ји до при но се раз во ју ре ги о на [...]. То под ра зу ме ва 
ин те гра тив ну за шти ту, об но ву и из град њу ар хи тек тон ског 
и кул тур ног на сле ђа, ства ра ње ту ри стич ких и кул тур них 

32 Мул ти ди сци пли нар на ак тив ност „Тере” по бли же од ре ђу је опре де ље ње, 
по је ди них ди сци пли на од ре ђе ним вла ди ним ре со ри ма: основ на де лат
ност – Сим по зи јум, Му зеј и му зе о ло шка ак тив ност, из ла гач ка ак тив ност 
осла ња ју се на ре сор кул ту ре. Ака де ми ја „Тера” и све ње не де лат но сти 
озбиљ ним де лом мо гли би да се осло не на ре сор обра зо ва ња. Про из вод
на ак тив ност „Тере” мо гла би да ра чу на на уче шће ре со ра при вре де а це
ло куп на ак тив ност ове ор га ни за ци је, као ту ри стич ка де сти на ци ја пр вог 
ре да, на ре сор ту ри зма.

33 У ин тер вјуу ау тор ки овог ра да, 2011. ди рек тор „Тере” Сло бо дан Ко јић 
об ја шња ва да је тре нут на мер ке тин шка ак тив ност на мер но спу ште на на 
до њи ни во, ка ко угле ду „Тере” не би ште ти ла не за вр ше на ин фра струк
ту ра. Сма тра се да ве ли ки свет ски углед „Тера” са да има у струч ним 
умет нич ким кру го ви ма, а да ће за вр шет ком ин фра струк ту ре и озбиљ ном 
европ ском и свет ском  мар ке тин шком кам па њом, „Тера” по сти ћи вр ло 
ви со ки струч ни и ту ри стич ки реј тинг.
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услу га, умет нич ко обра зо ва ње, еду ка ци ју у обла сти кул тур
ног, ту ри стич ког и де сти на циј ског ме наџ мен та.”34 Овај ци
тат из књи ге „Др жа ва и кул ту ра” др Ве сне Ђу кић пот пу но је 
ко ре спон ден тан са нај бит ни јим ци ље ви ма стра те шког пла
на „Тере” и ње ном ви зи јом, што учвр шћу је уве ре ње ме наџ
мен та „Тере” да су европ ски фон до ви ре ал на мо гућ ност за 
бу ду ће но во про јек то ва не зах те ве ове ор га ни за ци је.35

„Тери” се мо ра омо гу ћи ти, ак тив но сти ма кул тур не и оста
лих јав них по ли ти ка др жа ве, окон ча ње ре а ли за ци је ње ног 
стра те шког пла на – уре ђе ње и адап та ци ја обје ка та ко је већ 
има, у објек те од ре ђе не на ме не, о че му је већ би ло ре чи. 
Под ра зу ме ва се да је за све ово нео п хо дан од го ва ра ју ћи за
ко но дав но – прав ни оквир. Из ра да но вих за ко на из свих 
обла сти под ра зу ме ва, већ са да, при ла го ђа ва ње за ко но дав
ним окви ри ма Европ ске Уни је, ка ко би про цес пре го во ра о 
при сту па њу био што ефи ка сни ји. Прет по став ка је да ће и 
све жи за ко ни о кул ту ри до не ти не ке бит не про ме не у ко рист 
ре фе рент них бу џет ских ко ри сни ка и њи хо вог раз во ја. Због 
ових окол но сти „Тера” мо ра да на ста ви сво је ак тив но сти, у 
скла ду са њи хо вим до са да шњим спро во ђе њем, до след но, не 
ме ња ју ћи свој при ступ ова квом на чи ну. Мо гу ће су про ме на 
ди на ми ке ре а ли за ци је стра те шког пла на и осци ла ци је у бр
зи ни спро во ђе ња, али је им пе ра тив да га „Тера” спро ве де, 
ка ко би за др жа ла шан су да се оства ри као свет ски пре по зна
тљив бренд у обла сти сво јих ак тив но сти. Оба ве за кул тур не 
и дру гих јав них по ли ти ка је да ова кав стра те шки план по
др жи и да крат ко роч но пре мо сти ак ту ел не про бле ме. Тре
нут но по вољ на чи ње ни ца за „Теру” је што не ма ви шка за по
сле них, што укуп ну ак тив ност оба вља во ђе на ма ло број ним 
а ефи ка сним ме наџ мен том и што по ве ћа ње струч них људ
ских ре сур са пла ни ра тек ка да оства ри сво је ко мер ци јал не 
про гра ме и фи нан сиј ску не за ви сност, из бе га ва ју ћи, на тај 
на чин, све по тен ци јал не опа сно сти тран зи ци о не еко но ми је 
и ли бе рал ног тр жи шта.

За кљу чак

Од по чет не за ми сли – за чет ка Ин тер на ци о нал ног сим по зи
ју ма скулп ту ре „Тера” до да нас, по ка зао се сав ква ли тет те 

34 Đu kić, V. (2010) Dr ža va i kul tu ra: stu di je sa vre me ne kul tur ne po li ti ke, 
Be o grad: In sti tut za po zo riš te, film, ra dio i te le vi zi ju, Fa kul tet dram skih 
umetnosti, str. 63.

35 Би ло је нео п ход но утвр ди ти парт нер ску са рад њу  Ми ни стар ста ва Вла
де РС: Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња, Ми ни стар ства про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја, Ми ни стар ство тр го ви не, ту ри зма и те ле ко
му ни кац цци ја, Ми ни стар ство фи нан си ја као ме ђу ре сор ну са рад њу а на 
ни воу По кра ји не и оп шти не од го ва ра ју ћих се кре теари ја та.
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за ми сли. Он се огле да у ви со ко ква ли тет ном кре а тив ном ра
ду ва ја ра из це лог све та, оства ре њу за вид не збир ке скулп
ту ра у те ра ко ти, ус по ста вља њу угле да у зе мљи и све ту, већ 
са да упе ча тљи вој еду ка тив ној де лат но сти ме ђу сту ден ти ма, 
си сте ма тич ном и до след ном оства ри ва њу стра те шког пла
на раз во ја ор га ни за ци је и по што ва њу пр во бит но ус по ста
вље не ми си је и ви зи је Цен тра и Сим по зи ју ма „Тера” у Ки
кин ди. Оп шти на Ки кин да по ка за ла се, сво јом по др шком у 
осни ва њу „Тере”, као зна ча јан уче сник це лог по ду хва та, а 
кул тур на по ли ти ка Оп шти не као ан ти ци па тив ни чи ни лац 
у оства ри ва њу це ле за ми сли. Да би „Тера” оства ри ла сво
ју ви зи ју о са мо о др жи во сти по треб но је учи ни ти још је дан 
ко рак – адап ти ра ти рад не про сто ре ко је „Тера” већ има. Ово 
би мо гло да има је дан од нај зна чај ни јих учи на ка кул тур не 
по ли ти ке у од но су на „Теру”, оства рив уко ли ко се при ме ни 
стра те ги ја по ве зи ва ња, као је ди на мо гућ ност аку му ла ци је 
по треб них сред ста ва, што је у прет ход ном тек сту већ рас
пра вље но.

Раз ма тра ње стра те шких опре де ље ња Сим по зи ју ма у сту ди
ји слу ча ја по ка за ла су да су ци ље ви у овом тре нут ку објек
тив но оправ да ни и оства ри ви. Ана ли зом стра те ги ја кул тур
не по ли ти ке до ка за ли смо оства ри вост ин тер вент ног ре а
го ва ња ор га на Упра ве на сва три ни воа вла сти и та ко да ли 
мо гу ћи пред лог ме наџ мен ту „Тере” за од луч ну ак тив ност у 
овом прав цу.

Оства ри ва њем овог де ла стра те шког пла на „Тера” ће, сем 
основ не ва јар ске ак тив но сти на Сим по зи ју му (ко ја мо ра да 
оста не ис кљу чи во у кре а тив ном до ме ну), ус пе ти да ко мер
ци ја ли зу је све оста ле ак тив но сти о ко ји ма је до ста ре че но, 
да по стиг не фи нан сиј ску не за ви сност, а да, као кул тур на 
ин сти ту ци ја пр вог ре да, ипак оста не у сфе ри ин те ре со ва ња 
кул тур не по ли ти ке.
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THE IMPORTANCE OF CULTURAL POLICY 
SUPPORTING A SUSTAINED CULTURAL ACTIVITY

CASE STUDY TERRA – INTERNATIONAL  
SYMPOSIUM OF SCULPTURE IN KIKINDA

Abstract

The paper focuses on the work of the Terra International Symposium 
of Sculpture in Kikinda and the way the state cultural policy regarding 
this cultural institution, its importance, functioning and its plans about 
sustainability and development. The first step was to analyse the 
cultural policy which needs to be implemented in order to enhance the 
country support to the culture (to its sustainability and development). 
Then the subject was considered by focusing on the current state of 
cultural policy in the Republic of Serbia. The level of the state budget 
income decides on whether a country will have longterm strategic plan 
on cultural policy to be implemented by authorities, or its tactical and 
operational decision making process will remain on an ad hoc basis. 
The latter represents the less favourable way, as the lack of strategic 
plan (even a shortterm one) diminishes the chance for making a vision 
come true. The paper considers reasons behind the foundation and the 
activities of the Symposium, its basic engagements, mission, vision 
and strategic plan. It is concluded that in the most turbulent social 
circumstances Terra has managed to realize its goals and implement 
its adopted vision, mainly due to correct assessment of the state of 
play as well as of its own capacities. The high level of creativity in a 
global perspective proves the stability of Terra even in unfavourable 
conditions. Terra´s plan on further activities shows a clearly determined 
multidisciplinary approach consisting of creative, educational and 
museology and tourism related activities. Realization of a strategic 
plan in terms of multidisciplinary practice at this moment depends on 
Terra´s ability to obtain working space in a short time, by adapting of 
the venues that are already in its possession and also by including the 
cultural policy in the solution of this problem. The final part of the paper 
considers some possible actions of the state authorities that could be 
implemented in interdepartmental and intergovernmental cooperation 
on a municipal, provincial and state level. This intervention will 
enable Terra to achieve its sustainability and financial independence. 
A welldesigned action plan will expand the Terra´s influence in the 
region, make better involvement of adopted disciplines in European 
and world trends. Once the country joins the European Union, further 
vision development will be possible with the assistance of European 

development funds.

Keywords:Terra International symposium of sculpture, cultural poli
cy, sculpture, strategic plan, terracotta
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ОД РАЗ У МЕ ВА ЊА  
ДО ЉУ БА ВИ

РАТ НИ ИЗ ВЕ ШТА ЈИ ИЗ СР БИ ЈЕ И 
СА СО ЛУН СКОГ ФРОН ТА1

Човекчији јеполитичкитестаментдоживео45издањана
једномјезику(током18година)непрестаједазаокупљапа
жњујавностиутојземљи.Међутим,РудолфАрчибалдРајс,
којинамјеоставиоовајтекстневеликогобимаалиогромног
значаја,ауторјевеликогбројакњигаиновинскихчланака
токомпретходних25година,закључносапоменутимЧујте
Србииз1928.године.

ПочеводсвогделаСудскафотографијаиз1903.године–
петгодинапоследокторатауЛозани–овајНемацизБаде
на,јеврејскогпорекла,образованиинтелектуално,морално
иполитичкиформирануроманскојШвајцарској,посветио
сеприменифотографијеукриминалистици.Тихгодина,све
до1914.годинеизградиоје,почеводдоктората1898.годи
не,значајнунаучнукаријеру.ПрофесоруниверзитетауЛо
зани,од1906.нањемуутемељујекриминологијудабиде
ломизсопственихсредстава (финансијских)учествоваоу
оснивањуИнститутазатехничкуполицијуикриминалисти
ку 1909. године. После две године објавио је и први том
Крађеиубиства,приручниктехничкеполиције,тетралоги
јенажалостнезавршене.Поредписанихрадова,истакаосе
исарадњомсаполицијскимслужбамамногихземаља,изно
сећипоиностранствукрозпредавањеновечланкеинепо
среднуобукуњиховихкадровауЛозани,својаискустваиз
областифорензикесудскефотографијеиантропометријске
идентификације особа. Овај криминолог посетио је више

1 Текст је написан поводом обележавања сто година од почетка Првог
светскограта.

ВЛАДИМИРН.СПИЧАНОВИЋ



266

ВЛАДИМИР Н. СПИЧАНОВИЋ

европскихземаљаунекимаикаосудскивештак.Гостоваоје
уБразилуибиообасутодликовањимаукључујућииЛегију
части.НазивалисугашвајцарскимШерлокомХолмсомкоји
је„поседоваосмисаоЛатиназајасноћу,повезаногсамину
циознимстрпљењемкојејепотицалоодњеговоггерманског
атавизма”.Његовакаријерашвајцарскогнаучникаусталном
успону,крунисанапоследњомкњигомизобластикримина
листике,Прилог за реорганизацију полиције, преведене на
многејезикеукључујућиикинески,билајепрекинутаисте
годинекадајеизашлопоменутодело(1914)јерњеговследе
ћитекстСтањедухауСрбији–лозанскаГазета–обележава
долазаку земљукојој је посветио све укључујућии своје
срце.Реченоједајењеговламентнаднашимманамадожи
веопрегрштиздањаалисесада,векпослењеговогдоласка
уСрбију,сусрећемоисапрвимиздањемоденашимврлина
матекстовимаод1914.до1918.годинеподнасловомРатни
извештајиизСрбијеисаСолунскогфронта.Упрвихдесет
годинапослеПрвогсветскогратанасрпскомсубилеобја
вљенетрицеловитекњиге:Аустро-бугаро-немачкеповреде
ратнихзаконаиправила–дописједногпрактичара,крими-
налистесасрпскогмакедонскогфронта, из1918. године,
Писмасасрпскомакедонскогфронта,из1924.иШтасам
видеоипроживеоувеликимданима–мемоари,из1928.го
дине. Последња међу наведеним објављивана је поново
1991.и1997.године.Књигасадржи111новинскихтекстова,
међукојимасусвиРајсови,осимњих3,дакле108.Одтог
броја21јеобјављенуписмимасасрпскомакедонскогфрон
таа4чланкауаустробугаронемачкимповредамаратних
законаиправила,доксеумемоариманалазесамоделови
овихчланака.Такодасу83чланкамеђуњимапопрвипут
пред српским читаоцима. Ту су и два саопштења главног
уредника лозанске Газете као и један ратног дописника
ЕмилаС.Тајтекстсеодноси,мадасамоуфрагментима,на
повлачењепрекоАлбанијеукомејеучествоваоисамРајс
алисениједанодњеговихчланакаизлозанскеГазетенеод
носинаалбанскуГолготујерје,какокажеусвојиммемоа
рима,томежелеодапосветипосебнукњигуучемунажа
лостнијеуспеојерсенепосреднопослератапосветиоак
тивностимааубрзозатимбиоонемогућендаупунојмери
допринесе обновиратомразоренеСрбије, у којој је остао
сведосмрти1929.године,заувекнапустившиШвајцарскуи
универзитетскикаријеру.ВећоддоласкауСрбију,септем
бра1914.године,назахтевсрпскевладеРајсје,каоискусни
стручњак,кренуодаиспитујезлочинеаустроугарскихтрупа
ујадарском,поцерскомимачванскомокругу.Убрзојепри
метиодајењиховавојскакористилаексплозивназрна(дум
думмеци)забрањенамеђународнимконвенцијама.Такође,
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у неутврђеном Београду, делимично је присуствовао
36дневном(даноноћном)бомбардовању.Ипак,његовунај
већупажњусупривукливарварскипоступциаустријскевој
скенасамомпочеткурата,предбиткунаЦеру,посебноу
јадарском,поцерскомимачванскомсрезу,штојебилоправ
данокаореакцијананаводниоружаниотпорцивилногста
новништва.ОватврдњајеубрзобилаоповргнутаРајсовим
истраживањимакрозразговоресааустроугарскимзаробље
ницима,преживелимочевицимаалииоткопавањемгробова
и најсавременијим форензичким методама, укључујући и
фотографисање.Убрзоподоласку,анализирао јеупутства
датааустроугарскимтрупамаодстранекомандеопоступа
њусанајвећомстрогошћу,суровошћуинеповерењемпрема
људимазадојеним„фанатичноммржњомпремааустријској
војсци”.Резултатисусеубрзопоказали.Око1300побије
нихи око 2200несталих за које је Рајс, тада већ згрожен
сазнањимаоделовањуовевојске,претпоставиодасутакође
побијени.У тренутку спровођења ове анкете цео простор
јошувекнијебиодоступанзаистрагупајеРајсочекивао
јошвећибројжртава,око4000.Многовишенегоброј,оне
људском поступању према неуниформисаном становни
штвусведочииструктуражртава,пуностараца,женапачак
ибебастрадалисунеодстрељањакаоратнинепријатељи
негокаообичнизлочинцивешањемпаикасапљењемоче
мусведочепомињанеРајсовеметоде,одразговорадоутвр
ђивања физичких доказа укључујући и фотографисање.
Крајем1914.годинеРајссевраћауШвајцарскуинаредне,
скородве године,времепроводиизмеђуЛозанеиСрбије.
Извештајиз1914. годинеобухвата9чланакааизследеће
1915.чакњих30.Уњиманастављасатемамазлочинамада
тунаилазимоинаинтервјусаНиколомПашићемикраљем
ПетромПрвимКарађорђевићем.УчланцимаизШвајцарске
Рајсулазиуподручјегеополитикеразматрајућидалматин
скоиалбанскопитањекаоиодносесаРумунијомиГрчком.
Такође,сусрећесесаоптужбамаАустроугарскеигермано
филскихкруговауШвајцарској,какопремаСрбијитакои
премањемуличном,којесе,пуненеистина,спуштајуиспод
нивоапристојнеполемике.Узодговоренанеаргументоване
оптужбеибезочнеувредеРајсјенашаовременаиенергије
дасезаложизазбрињавањесрпскесирочади.Следеће1916.
године(изнаведенихразлогапрескачућиповлачењепреко
АлбанијештоједонеклепопуњенотекстомпоменутогЕми
лаС.)сведојесениујошпетнаестактекстованастављаса
сличнимтемамагеополитичкимодносимасаЦрномГором,
Италијомалбанскимпитањем;настављаборбупротивпро
пагандногратаодстранецентралнихсилаидаљесезаузима
за српску сирочад али и анализира бањалучки процес
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противнаводнихвелеиздајника.Одјесенитегодинеонпре
коКрфастижеидоСолунскогфронтадабиследећедвего
дине провео са српском и осталим савезничким војскама
чимеотварадругуфазусвограда.Упоследњихшесттек
стоваиз1916. годинефокусираосенасрпскувојскупред
Битољем,његовоослобађање,стањеусамомграду,прогла
шенимотвореним,штоAустроБугароНемцинисууопште
примећивали настављајући ратна дејства. Овом граду Ру
долфРајссекрозпосетевраћаодвадесетакпута,одпролећа
1917.годинепадокрајарата.Нештобројнијинегопретход
не(1916)паионеодпре(1915)алипообимунештокраћи,
овичланцивишесеодносенаобичнељудскеприче:разго
ворисабугарскимзаробљеницимаипосреднеизвештајео
бугарскими аустријским злочинимауокупиранојСрбији.
Крозоветекстовевећсеназиреиједнопсихолошкоинтере
совањеРајса,пресвегакрозразматрањебугарскогментали
тета,којијебиодонеклеусупротностипремасрпском,тач
нијекрозразматрањементалитетасрпскихвојникаиофи
цира, чему је Рајс остао склон до краја живота што је
наведеноиудобрознаномполитичкомтестаменту.Нашло
семестаизаполитичкетеме:Крфскадекларацијаипитања
тријализмаалиипортретивојводеЖивојинаМишићаивој
водеСтепеСтепановића,каоикатастрофалногпожарауСо
лунууавгусту1917.године.Уовимразноврснимчланцима
стижемоидоРајсакаовештогпсихолога,доброгијасног
стила,посвећеногљудима,невишекаообмањивачима,зло
чинцимаилижртвамаобјективнопредстављенимубројка
манегокаоразноликимличностима.Свесеовонастављаи
у 18 текстова из последње године рата закључно са окто
бромтегодиненештопреРајсовогповраткауБеоград,за
једносасрпскомвојском.

Недугопослератаучествоваојенамировнојконференцији
уНеијупосветившисепитањубугарских(узаустробугаро
немачке)злочинаизалажућисезапунопризнањеогромних
заслугасрпскихвојникаштонијенаишлонаодговарајући
пријем.Убрзозатимнедовољноприхваћен,чакиакојебио
изузетанстручњакусвојојматичнојделатности,утемељи
тељкриминологијеиврснипрактичар,повукаосесажаље
њемзапажајућисвевишеоночимесепозабавиоусвомнај
познатијемделу.Оно,поРајсовојжељи,нијебилообјављи
ванопрењеговесмрти,послекојемујеприређендостојан
испраћајалијезатоњеговопусдеценијамаостаопострани.
Надамосезатодаћеовај,изузетнозначајан,издавачкипо
духватпредстављатитекуводуспознајувеличинечовека
–унајбољемсмислу–којијекаоникопреамождаипосле
његаосветлиоононајузвишенијеалиинајуниженијеуна
родукојемјеоноставиосвепаисвојесрце.
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Заводзапроучавањекултурногразвитка,Београд

УДК73/76:069.9(497.11)”2014”(049.32)

ПРИ КА ЗИ УМЕТ НИЧ КИХ 
ИЗЛО ЖБИ У ГА ЛЕ РИ ЈИ 

ЗАВОДА ЗА ПРО У ЧА ВА ЊЕ 
КУЛ ТУР НОГ РАЗ ВИТ КА У 

2014. ГО ДИ НИ
УСКЛИКНИМОСЉУБАВЉУ,

27.јануар

Надансв.Саве,уприличилисмоовуизложбусимболичнoг
назива,милозвучнимпочеткомипоентомхимне „Усклик
нимосљубављу”,јерљубавјеБожијисмисаоподаренчо
веку,уметнику,уметности.Заправо,онајесвештоимамо,
што ће нам остати, и биће већа и лепша ако се дарива и
несебичноподели.

Љубав је поента и тематско језгро префињене акварелске
оркестрацијеЖивојинаВелимировићасатематикомсвето
савскогпутаиправославногдуха.Водинас,попутзлатне
нитипротканекрозхиландарскекипарисе,узиданеубеде
ме,преточенеупараклисе,пирговеикатоликоне,којави
југа кроз Немањину лозу и позива клепалом на молитву
спасења.Љубав флуидно пролази са сунчевом светлошћу
крозпрозоремонашкихћелија,отварадвери,кључјезасве
браве,досежедосвихкрововаикупола,вазносиседоТво
рца у пиргу Св. Саве, следи Савине стазе, ходи Савиним
стопама...

ЖивојинВелимировић, понесен лепотомљубави у самом
чинустварања,ужељидаупотпуностиизразисвојебиће

МАРИНАЛ.ЦВЕТИЋиДРАГАНАМАРТИНОВИЋ
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и оствари смисао овоземаљског постојања, слика и свира
саподједнакомвиртуозношћу.Повокацијивиолиниста,са
значајнимсликарскимискуством,ушаојеусветбојаипри
ступиоматеријализацијисвогликовногизраза,пресвегаиз
љубави. Поетски и са радошћу доживљава свет око себе.
Истинско уметничко задовољство у јединству пигмента и
водесабелиномпапираоставилојеинтимнизаписмелодиј
скогспојаизмеђурационалногиимагинарног.Његовеколо
ристичкираспеванесликеведресуипријатнезаоко.Сво
јомлепотомисензибилношћупрожимајуизнутрагледаоце,
преносећиимхармонију,чистотуидуховностсамогаутора.
Напрвипоглед,тематисукласичноконципираниамбијенти
лирскеатмосферекојипленесвежиномиизражајношћу.До
живљајеприродеобјективногсветадефинишетачанисигу
ранцртежкоји,усагласјусасветлошћу,преображавабојеу
импресивнипризорсајединственимритмомколористичких
површина.Промишљен,смиренколоризамиуравнотежени
мекиобрисиуширокомвалерскомраспонудочаравају ју
тарњиманастирскимиритишинуунутарзидина.Азатим,
какоодмичедан,дешавасепотпунипреображај.Ауторна
дахнуто,саодлучношћуиупорношћу,сучељаваискричаво
тамниисветлирегистарнасвакомкамену.Облицисуобу
хваћениичврстодефинисанисмеђомконтуромнаизоштре
номподневномсветлу.Инакрају,поноводолазеистанчани
валерски односи који попримају мистичност и тајанстве
ност – лебде у простору пред вечерњумолитву.Пријатна
топлина осветљених и затамњенихмаса интимистички се
разливасасутоном.Прозрачнетрансформацијесветлостии
сенкеследесунчевупутањуизавршавајудан.

Убедљив ликовниизразЖивојинаВелимировића, дарови
тогиискусногакварелисте,импресионистеудуши,заслу
жујепунупажњу.Знањемисензибилношћу,слушајућисвој
унутрашњи глас, ослањајући се на традицију и класичне
моделе,темамаимотивимавезујућисезасветосавље,ство
рио је властити склад обухваћен једним јединиммотивом
пејзажа.Стремећиравнотежиизмеђујакихколористичких
контрастаиуједначених,овлашнанетихлазура–насталесу
овеуверљивеиискреневедуте.

МаринаЛукићЦветић,
историчаруметности

СИМБОЛИЗАОГЛЕДАЛА,
10.фебруар

ЗдравкоЈанковићсеусвојимрадовимабавипојмомсимбо
лаи семиотикомкоја влада свакодневнимживотом савре
меногчовека.Симболепосматракаопоказатељезначајних
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манифестацијастањадруштваукомеживимоифазеукоји
масетренутноналазизападнацивилизација.

Јанковићтрагазаснагомкојастојиизахиперупотребљава
ног и излизаног симбола који је постаомеђаш времена и
мерасвакодневице,задиреуњеговудекаденцију,расклапа
га попут главе мотора и ставља у неки нови контекст. То
нијенидадаистички,нитипопартпотез,већистраживачки
радкојисеслужиисконскимуметничкимизразомимето
дом.Истипоривкојиводиуметникаодпочеткавременадо
данас,одтренуткакадаје,уплашенодтамеинепознанице
другогбића,праисторијскичовекритуалноубијаозверна
зидупећине,такоонданасритуалноразара,деконструише
идемистификујесимболкојиусвојојдекаденцијипрезен
тујекрајједнеепохе,крајмладости,крајдетињства.

Јанковић користи графичку технику, сликарство, колаж и
дигиталну графику. Текстуром дочарава сировост поља у
оквирукојегоперишеииздваја значајдогађаја,интерпре
тирага,фокусирајућиенергијууједандеоформата.Кори
стећиснажнебоје,попут графичара,илимучнетонове са
сталнимподтекстомсивила,којесеналазиизасвега–руши
границебојеиповезујесвеу једнутонскуцелину; такои
границеизмеђуполитике,забавезадецу,маркетинга,исто
рије,хиперпродукцијелибералногкапитализмаипорногра
фијебивајусрушенеусветумедија,којимасовнодомини
рајуживотимаљуди.

Изложба„Симболизаогледала”обухватарадовеизЈанко
вићевогопусаукојимасеонбавиискључивоелементима
свакодневногживота а који произилазе из популарне кул
туре. Ти елементи су представљени крозњихове манифе
стације,иконичнепредставе,познатесцене,обрађенеиде
формисане графичке приказе, ињихове метаморфозе које
доживљавају у судару са стварним светом у коме делују.
Затегнутмишић,напетиспреманзаборбу,узаврелахауба
мотора, зла кобиза лицапознатих сликаизшколскихуџ
беника,историјскеличности,сликеиздетињстваисвеоно
штонасјепратилоуодрастањуодпрвогдана;свакикорак
којисмоправилисасветомкојисеобликоваопоправилима
другачијимодонихкојимасмосеводилиуживотуикоји
масунасучилинаширодитељи.Таправиласунасучинила
неспремним забивствовањеу светукакав је данас, у свој
његовојбрзиниисвимњеговимекстремимасакојимасема
совносуочавамо.Симболисусеотрглиодњиховихтвораца,
живепосебанживот,расту,мутирајуихранесеживотима
њиховихпрвобитнихконзумената.Цеопроцес сеокренуо
против себе, те је интерпретација и идентификација сим
бола постала изврнута, самодовољна, као што је некада
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представљанауделимакњижевнеифилмскеуметности,и
научнефантастике.

Уметникусвојимрадовимадемаскираовепроцесе,мучно
сагледавајућињиховпроизвод;претвараих,кроздело,уоно
штозаистајесу,уводећиихдиректноизсветаидејаувизу
елнопољеикомуницирајућисапосматрачемпрекопозна
тогмучногосећајаустомаку.Подсећанасдауметностније
самобожанствена,лепа,вештавећјеиоруђезаоткривање
душеиприродествари–какодушеуметникатакоиприроде
окружењаукомеонживи,суочавајућинастакосаистином,
сасвимонимочемувишенеразмишљамо,штосматрамо
„очигледним”. Јанковић нам намеће ову тему како би нас
повезаосасветом,указаонаузрокипронашаоправуискон
скуснагусимбола,идејекојалежиутемељу,изасвега.Ако
пронађемотуснагу,можемојеопетукротитииусмеритика
нечемсадржајнијем,бољемисветлијем.

ДушанЗлоколица,
историчаруметности

ПРОСТОРИПОДСВЕСНОГ,
27.фебруар

Академска сликарка Јована Вишњић ауторка је ликовног
циклусаподназивом„Просториподсвесног”којипредста
вљауљанаплатнувеликогформатаицртежеуакриликуса
тематикомшуме.Овајмотивниједатудескриптивномили
пакнаративномдуху,већјеиспуњензначењскомивизуел
номслојевитошћу.Овдејешума(илињенисиноними,који
доноседубљезначење,каоштосу:забран,лес,дубрава,гај)
презентована у виду знака, симбола, метафоре, персони
фикације,илиувидусамефактуре,ритма,колорита,ито
–уциљуразоткривањареалностиса„ове”или„оне”стра
несвести.Сликаркинаобузетостместомкојескриватајне
унутрашњеспознајетрансформишесеуекспресивнопоље
слободнемисли,апстрахујесеустањедуха,синтетишући
просторне односе, те структуришућидругачију стварност.
Њенавизуелнаистраживањанапредујукрозконтемплацију,
алииспонтаност,зависноодпсихичкихстањаирасположе
ња,фокусирајућисена„записивање”емоцијаизподсвести
отелотворенихунамазима,линијама,бојама.Крошњедрве
ћасузгуснуте,попутнаслага„подсвести”,односнослојева
што прикривају есенцијуљудске психе, и стварају форме
налик тешким облацима, блоковима зида, омотачу недо
кучивог језгра: оно зауставља, крије, брани, спречава или
увлачи,прекомагичногплесастабалаиграна,посматрачау
„светилиште”тајни,фантазија,слутњи.
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ПремаФрејзеру (ЏејмсуЏорџу), „у праскозорје историје,
Европајебилапокривенаогромнимпрашумама,...океаном
зеленила”.Стогајешумскисветдобиозначајноместоуми
тологијамаирелигијамаевропскихнарода.ИзСрпскогми
толошкогречникадознајемодаје,саједнестране,дрвоили
шумапосматранокаоместогдејенастањенадуша(анима),
текојепоседујесвојудушу,паганеваљадирати,узнемира
вати,дасенебинарушио„мироностранихбића”.Садруге
стране,оностранареалностнијезамишљанакаонекиуда
љенисвет,већкаоонај тајанственикојисеналазиунама
самимаилинасокружује,прати,одређује;онможедабуде
ијестеизвориштемоћичовековеподсвести,суштинаипо
кретачсвегапостојећег.Тонамуправопоказујуиизложена
делаЈованеВишњић.

На трагуФројдовепсихоанализе и откривањапотиснутих
порива,нагона,жеља,илипакуметниканадреалиста,који
су прокламовали истраживање унутрашњег модуса изра
жавања кроз асоцијације, визије, снове, уметница полази
употрагузасуштиномсвојеприроде,желећидадокучии
скривенипоредакживотаисветауопште,зарањајућиуин
туитивно, емотивно, духовно. Симболистичким ликовним
језиком исказује запретане импулсе, стварајући призоре
кондензованог садржаја, психолошке динамичности, уну
трашњегконфликта,штопобуђујенаболну,чакијезовиту
самоспознају.Јер,уласкомушуму–митолошку,библијску,
бајковиту, симболичку–људскадушапрелазипрагкане
познатом,гдевребајуопасности,искушења,препреке,али
човековамисијаједапродредубље,односнодапроникнеу
себе,пронађесвојидентитетитајнусамогпостојања.

Наједномнивоу,сагледавамоунутрашњезаписесликарке,а
надругом„читамо”страхопоштовањепремаприроди,одно
сношумиштопосредујеизмеђустварностии„светадуша”,
супротстављајући реалност оном што није очигледно. Да
биповезаласубјективнииобјективнисвет,илипаксвестса
подсвешћу,ЈованаВишњићзадржавадонеклелогикуграђе
њаслике,препуштајућинасчаквизуелном,естетскомужи
вању.Али,потомнасодводинеудубинупростора, већу
димензијуимагинације,духовности,датушироким,равним
зонама пригушених, али и јарких боја. На овим сликама,
боја,каоињенеантитезе,одражавајуразличитапсихичка,
емотивнаилитранзиционастања,интерпретацијенутрине,
пасрећемометафизичкуплавубоју,модрубојумудрости,
црвенубојусангвиничногтемпераментаиживотногприн
ципа, трансценденталну окер, маслинасту боју пролазно
сти,браоницрнубојуземље,алиисмрти.Такође,ауторка
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уносипродорсветлостиутаму,успостављајућидимензију
бесконачностиподсвестинаобзорјусвестиинадсвести.

Накрају,намећесеједнопитање:далијемогућепробуди
тисвојуподсвестпутемовихсликаштоевоцирајузачарано
местогдесе„свакојакачудазбивају”?

МрДраганаМартиновић,
теоретичаруметностиимедија

ЗЛАТОБУЊЕВАЧКОГКОЛА,
13.март

СвеполазиоджитоноснеБачке,узахвалностжетвииска
заној дужионицом, кроз неговање култа плодности и хле
баумешеногодновогбрашна.Сламасесимболичновезује
за Божић, јер је нањој лежао тек рођениИсус.Уплетена
са класјем образује венац нашеширу бандаша и перлицу
на његовом прслуку, док бандашица носи сламену круну,
дукате,прстенинаруквицу.

Слама,каоматеријалзауметничкоизражавање,користисе
одсрединепрошлогвека,ањенаприпремајесложениду
готрајанпроцес.Непроменљивајепопутзлата,незнатнопа
тинираиникаданебледи.Сликерадевишеструкоталенто
ване,креативне,стрпљивеивештеБуњевкекојесеназивају
сламарке.Њиховипрстипрецизнослажу,савијају,уклапа
ју, кроје, прошивају, везу, плету, преплићу, ткају ификси
рајусаставнеелементенаједнојиливишеравни.Накрају
процеса, добија се блистав златножути колаж, асамблаж,
мозаик,сламенаинтарзија,инкрустација,рељефилифили
гран...,какотачнодатиодредницуоваквојрукотворини?И
наравно,усвомбогатствутехника,удуготрајномпроцесу
најразличитијихмогућностиигре,требазнатиправумеру,
дасенепретераинеизгубиглавнаидеја.

Свакасликаимаизванредансценариокојикипиоддогађа
ња,попутпехараизобиљакрозкојисепровлачинезаборав
намелодијадетињства,кадајеживоттекаолагано,безбуке,
попутравничарскихрекаилиуспаванихрукаваца.Потпуно
дефинисанизраз,јасанконцептичврстокомпозиционоре
шење–окосницасусвакеслике.Тематисупуниоптимизма,
суптилностиичистихемоција,сапечатомличногипрожи
вљеног.Уњимајезгуснутапоезија,енигма,идилаишарм
игре.Маштовитоститајновитасновиђењапрожимајусеса
народноммудрошћуипоентомживљењанаовимпростори
ма,такодасекреацијеБуњевкинадовезујунастваралаштво
наиве.Личнидоживљајинаративностврлосубитниугене
зинастајањааутентичнеатмосфере.Утежиштусликесто
јиунутрашњедуховноипсихолошкостањепредстављених
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фигуракојеконстантнокомуницирајусапосматрачемили
међусобно,преносећипоруку значења, значајаи вековног
трајањанаовимпространствима.Рефлектујутемперамент,
снажнуенергију, унутрашњиимпулс, гест,ритами замах.
Пулсирање живота и повезаност универзума у дослуху
са природом ствара целовит израз и равнотежу реалног и
иреалног.

Клас,зрно,хлеб,сунце,равницаиљубавчинепоентуове
изложбе, која представља симболични изборжанрмотива
везанихзарадовенапољуисалашу.Пивац,роде,косец,ри
саририсаруша,праљаимлекарица, јахачнабеломкоњу,
салаши,ђераминеизоставнисунцокретису,заправо,сим
боличноупотребљенимотивииметафоре.

Сламомсемогупостићисвенајтананијесликарскенијансе,
валери,градацијеилазури.Њомсемогунасликатиискон
скетеме,анђеоскакрила,свисвецииМатиБожија.Сламом
седочаравазлатнанебескасветлост,постижесерустикаи
моделујусенајразличитијиоблици.

СомборскесламаркеИренаиКсенијаВуковић,ИлонкаБо
гишић,МиленаЋалић,НевенаДомић,СофијаКеркезовић
иЗораЦветичанинизложилесусвојенајсјајније„Буњевач
ко злато“, па их са правомможемо назвати плетисанкама
из песме „Међу јавомимед сном”.Уосталом, иЛазаКо
стићједванаестгодинабиоСомборац,такодаништаније
случајно.

МаринаЛукићЦветић,
историчаруметности

ЧУВАРНОЈЕВЕБАРКЕ,
3.април

Основнаидејаовеизложбе–дасеповежууметницаиумет
никразличитихгенерацијаиизразличитихградова–про
истеклајеизнечегзаједничкогштообојеимају,атојеани
малистички мотив уњиховом сликарству. Уз то, и Јелена
СекулићВољанекиГоранСтојановићнегујукласичанме
дијсликеиостајувернињеномпредметномаспекту.Заову
приликунаправљенјеизборрадованасталихуразличитим
временскимпериодима,појединидатирајудесетак,паиви
шегодинауназад.Новинајетодањихдвојепопрвипутиз
лажузаједно,пасутимеовирадовипоновоактуелизовани.

УсликарствуГоранаСтојановића,укомесепреплићусвет
реалног и нестварног, животиње су редован детаљ.Међу
пчелама,голубовима,свракама,пауновима,нашаосеипас
који је већдугиниз година стандарднимотивуметникове
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иконографије.Паснијебилокоји,упитањујенемачкиов
чар. У сликарском опусу Горана Стојановића могуће је
уочитикакојемотивнемачкоговчаравременомеволуирао.
Упочетку,биојесамосегмент,композиционидетаљууглу
илидругомплануслике,дабипостајаовећи,доминантнији,
полакоистискујућидругедетаље,азатимипреузеопримат,
поставши централна фигура слике. Лепоту и савршеност
немачкоговчарасликарнамдочаравапредстављањемпсау
типичноизложбеномставу,наосновукојегсеоцењујеекс
теријерпаса.Својемоделебрижљивобираувекмеђушам
пионима–победницима,смештаихуразличитеамбијенте,
често у реалистичан а истовремено ванвременски пејзаж.
Представупсасликаркомбинујесапредставамамртвепри
роде,воћем,цвећем,портретима,најразличитијимдетаљи
ма попут сликарског прибора, и многим другим, и све то
вернопреносинаплатно.Међутим,мимезиссетузаврша
ва,јеродносукојиихпоставља,честонекореспондираса
стварношћу.Компоновањемтихфрагменатареалностиили
њиховим смештањем у неодређене просторе, ствара не
стварнуатмосферу.НасликамаГоранаСтојановићаприсут
најеумивеност,упегланостутретману,прецизноступоте
зу, сигурност у цртежу.Нема пастуозности, а тек понегде
сликарпотезудајеслободу,алинепретерано,точиниуздр
жано.Колоритисветлостдајусликамавибрантност,допри
носеслављењуприродеисвихњенихтворевина.

Јелена Секулић Вољанек посветила је животињама читав
једанциклусслика,алисетуњенаинспирацијаживотиња
маније завршила, јер се овоммотиву враћа и у каснијим
радовима.Уциклусу„Нојевабарка”,изкога суизложени
радови,уметницанамприближавагеографскиудаљенисвет
дивљихживотињакрозпортретеграциознихжирафа,радо
зналемајмунице,представепојединачнихигрупнихфигу
раносорога,камилаикорњача.Инспирисанаразноликошћу
светадивљихживотиња,истражујењиховеекстеријере,об
лике,шаре,алииизразелица.Поредтогаштојеуметници
естетскипривлачнаспољашњостживотиња,уметницаове
животиње доживљава и као свесна, осећајна бића. Изван
њихове грандиозне спољашњости или незграпности лежи
једанпитомисветбиљоједа.Посматрајућиихуконтексту
циклуса„Нојевабарка”,животињенасликамапопримајуи
симболичнозначење.Истоименоммонументалномпредста
вом,уметницадајесвојевиђењеовестарозаветнебиблијске
сценеспасењаипоновногпочетка.Томутискудоприноси
иприказивањеживотињанасликамапопутжитијнихико
на (икона као средство спасења). Тиме, као израз пошто
вања животињском свету, његовој лепоти и свакодневном
животуунемилосрднојдивљини,поободимасликеувиду



277

МАРИНА Л. ЦВЕТИЋ и ДРАГАНА МАРТИНОВИЋ

фриза(ова),аузасебнимодељцима,сликасценеизживота
животињаилиихпредстављауразличитимпозамаипер
спективама. Монументалност и тромост фигура и пригу
шен,загаситколорит,доприносеутискуизвеснеархаично
стикојимодишуслике.

ЗаовајциклуссликаЈеленаСекулићВољанеккористиком
бинованутехнику,првенственоколажаиасамблажа,азатим
иуљанебоје,акриликидруге.Цртежимаважноместо,там
неконтуресејасноуочавају.Употребомнесликарскихмате
ријала,старихновина,немачкихкњига,географскихкарти
идругих,уметницанатајначинстаромиодбаченоммате
ријалупоноводајеживот,самоуновојформи.Помоћуњега
материјализује разнолике екстеријереживотиња, дочарава
текстурекоже,длаке,шара.Истовремено,оватехникаомо
гућаваснажнуекспресивностииндивидуалностуизразу,а
укреативанпроцесуносиспонтаност,усликудинамику–
чимеостављапосвеупечатљивутисак.

МрАнаСтојановић

КРАТКИРЕЗОВИ,
24.април

Крајем19.иупрвимгодинама20.века,Сезанје,токомду
гогнизагодина,понављао,удаљаваосеисталнонанововра
ћаоистоммотиву–речјеопланиниСенВиктоарујужној
Францускојкојајепредстављалаупечатљивообележјење
говогвидокруга.Многобројнесликеицртежисаовиммо
тивомсведочанствосусликаревихтрагањаиразмишљања
којасу,заисторијусликарства,уосновиреволуционарних
помакаусхватањуиинтерпретацијипојавногсвета.Слика
јућипланинуСенВиктоар,Сезаннијепосвећиваопажњу
спореднимдетаљима.Нијесликаоптице,којебипажњупо
сматрачаодводилекаконтемплацијиобескрајуивечности.
Понекад,удесномуглукомпозицијесликаојежелезнички
мостивозкојипролази.Замајациндустријализацијесеубр
завао.Ритамкретањацивилизацијепостајаојесвебржии
интензивнији.

Почевшиод2012.године,устваралаштвусликаркеЈелене
ШалинићТерзићјављасекарактеристичанмотив–заобље
на купастаформа, брдо, којем се она од тада стално вра
ћа.Преузетоизфундусавиђеног,овобрдо,којејесликарка
уочила 2010. године, токомборавкауСићеву, временому
сфериличнемитологијестичестатуспределаШангриЛа.
Оносликаркувезујезатренутакспознајесавршенесреће,за
стапањеипоистовећивањесаприродом,кадасебришегра
ницаизмеђувластитогбићаиокружења.Речјеобрдукоје,
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засигурно,чувазаписопогледумногихуметника,почевши
од Надежде Петровић, која је још 1905. године у Сићеву
основалаЛиковнуколонију,укојојће,нештовишеодстоти
нугодинукасније,боравитииЈеленаШалинићТерзић.Пре
свега,напапиримавеликогформата,угљеномиакриликом,
онаћепочетидаствараниззаустављенихсликавластитог
сећањанатајпредео–својеврснидневникукојемистра
жујеанатомијуједногсасвимизузетногличногдоживљаја.

Целокупан сликарски рад ЈеленеШалинић Терзић карак
теришеизванреданцртачкиосећај,чијасевиртуозностпо
највишеиспољавауразноликостипоступакадиференција
ције материје пејсажа – вегетације, тла, водених токова и
површина,путељака,камена,поља,брда,неба,дрвећаитд.
Најчешће,насвојимсликамаицртежима,онапределеин
терпретирацртачкимтехникама,црнобело.Серијуцртежа
сићевачкогбрдаизводиудухустилскихвежби,црнобело,
саретким,сасвимредукованимупливимабоје.Насловљен
„Краткирезови”,овајсеквенцијалнифризодликујесензи
билналинијаиизванреданосећајзаразноликостцртачких
поступакакојимсеможепротумачитиједанпедложак.Но,
насвакомлистуовогциклусаналазисеједнаилинеколико
птицаулету.Заразликуодбрда,којесеуказујеураскоши
варијетета мануелне интерпретације, птице су једнообра
зне,заправо,насталеотискивањемгуменихпечатаизфун
дусадечијихиграчака.Речјеоманеврукојимнассликарка
уводиукомплексанликовниесеј.

Поредтогаштопредстављајудневничке записеискицен
блокстилскихвежби,„Краткирезови”својомвишеслојно
шћутвоределикатанесејовремену,кретању,(не)слободи,
трајањуипролазном,озаблудамакојесетичусхватањажи
веинеживеприроде,осавременомсвету.Брдо,статичнии
непроменљиви део предела, богатством начина на који га
јесликаркаопазила,доживелаиинтепретирала,сведочио
његовојегзистенцијалнојдинамичностиираскоши.Отисак
птицеулету,којабипризорутребалодаотвориперспективу
слободе,бесконачности,бескраја,овдезаправоимасупрот
нуфункцију.Атрибутеслободеидинамикеовдепреузима
планина,доксеријскирепродукованаптица,иницирапита
њаопривиду слободеи кретања, о томеу којојмериин
дустријскии техничкипосредованокретање, удружено са
серијскомпроизводњом,усавременомдобу,заправо,резул
тираједномсасвимнеуротичномилузијомкретања.

У„Краткимрезовима”,ЈеленаШалинићТерзићједностав
нимсредствима,векинештоодњеговогнастанка,раскрин
кавазаблудефутуризма,алинас,истотако,одводиидвеи
похиљадагодинауназад,напочеткеантичкефилозофије,



279

МАРИНА Л. ЦВЕТИЋ и ДРАГАНА МАРТИНОВИЋ

кадајеЗенонизЕлеје,измеђуосталог,саставиодоказепро
тивтезеопостојањукретања,верујућидајекретањепри
видидаононијемогуће.Сетимосеједнеоднајпознатијих
Зеноновихапоријакојагласи:ПретпоставимодасеАхилеј
и корњачатакмиче утрчању. Ахилеј даје одређену пред-
ност корњачи.Утренутку кадаАхилеј стигне доместа
са којег је корњача кренула, она је већ одмакла до следе-
ћетачке,акадаАхилејстигнеидотетачке,корњачаје
већпрешлановураздаљину,маколикомалаонабила.Тако
сеАхилеј сталноприближавакорњачи,алион је стварно
никаданеможедостићи,подпитагорејскомпретпостав-
комдаједужинасастављенаодбесконачногбројатачака.
Прематоме,иакопитагорејцитврдемогућносткретања,
онигасамивластитимучењемчиненемогућим.

У„Краткимрезовима”,ЈеленаШалинићТерзићсаветуједа,
безнужногдовођењакретањаусумњу,повременопреиспи
тамосврхуикарактеркретања,каковластитогтакоионог
којесеодвијаунашемокружењуивидокругу.Онасугерише
иподстичетежњукабудностииизоштравањуперцепције,
алиикакроћењуличнеперцептивнеграмзивости,којанесу
мљивојестеједнаодбројнихнегативнихтековина,односно–
девијацијасавременогчовека.

ДанијелаПурешевић,
историчаруметностииликовникритичар

СТРЕЈАМОГАДЕДЕ,
8.мај

СлободанкаРакићШеферјемајсторсвогзанатаисликарка
невероватне енергије, креативности, маште, визионарског
духа и искрености.Њене слике са светлуцавим акордима
истовременосузгуснуте,снажне,питомеитопле.Проже
тесуаутобиографскиммоментима,одразсупрефињенеду
ше, где запажање и сећање, са цитатима традиционалних
вредности,градесадржајекојиникоганеостављајуравно
душним.Управобиографскесеквенце,казивањеуспомена,
древнихмудрости,веровањаисновиђења,надовезујусеина
нашедавнодоживљено.Крозличнуисповестиунутрашњи
дијалогрефлектујесеистинакаоехоспецифичносатканог
сензибилитета.Иакобинам,којимслучајем,животауторке
бионепознаница,изњеногопусанасликаногинаписаног
проистекло би све оњеној личности, преокупацијама, ка
рактеру,правилима,склоностимаи,пресвега,оптимизму.

Свакасликарађенајепомоделусопственогликаиактери
суунераскидивојвезисаунутрашњим,духовним,медита
тивнимипсихолошкимстањимауметнице.Проникнувши
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усуштинуличногиемотивног,наслутилајетајнуифило
зофијуједноставности.Испричанједоживљајипренетаје
лирски интонирана мелодијаживог сећања на детињство.
Кроз кадровењених слика отвара се несвакидашњеинто
ниранхармоничанпросторкојиповезујеуниверзумсахо
мосапиенсом, коме Творац даде свој лик.Помоћу мудрих
конотација наизглед обичних ствари, које су заправо емо
тивнеасоцијације,алегорије,знаковиикодовиженскесим
болике, васкрсавају Божје заповести и љубав као проми
саоисмисао.Нераскидиваидејнаспрегаархетипскеснаге
проживљеног,искуственогинаталоженогстварасопствену
сценографију која преноси дубоку поруку, попут народне
мудростиигенетскихзаписа.

Специфичан говор гради отмену, уравнотежену и хармо
ничнупричусачврстимкомпозиционимрешењемгдени
штаније плод случаја. Радови са промишљеномпоруком,
језичкидоследниипрепознатљиви–носеснагу,лепотуи
свежинуизразакојаобједињујепрошлост,садашњостибу
дућност.Окосницапоставке јеравнотежакојуградибела,
берићетнакућасацрвенимкровомсадечјегцртежа,онаква
каквусмојесвимипрвобитнонацрталиикојанамјепрва
знаковнаасоцијацијадома.Накровупевацбудидомаћине
добрим јутром,подстрехомвисиблагороднаарабескало
зе.Ококућесунајразличитијестолицезачељадигосте,па
лозицадевојачкогсрца,голубовиисвраке,пауновипринче
ви и принцезе из сликаркиногшареног света одрастања...
Данзавршаванаклупизамедитацијусакутијомипросутим
бисериманамесечини.

Утематскомиизражајномдомену,добропостављенаоснова
ипрецизнораспоређениелементи,саглавниммотивомзу
миранимуцентру,уводегледаоцауаутономнисветсликеса
лаганимнаративнимтоком.Тачан,рационаланцртежпара
лелноносиестетскупиткостилакоћу.Наполапутаизмеђу
реалногииреалног,награницифантастике,симболичкоги
илустративног,настајунеобичништимунзикојисенабелој
подлозикупајуусунчевојсветлостикаоурадостиилепоти.
Тунастајемалаилузионистичкаигра,гдепиктуралнасло
јевитостијасноосветљењеодређујупутпогледуиванвре
менскиоживљавајусценупопутчаролије.Многасликарска
искустваспојенасууцелину,такодајереализацијадоведе
надоперфекције.Добропромишљенуметничкипоступак
обједињујеозбиљностстваралачкогчинаишармигре.Фор
месузатворене,абојесутопле,јасне,засићенеилилазурно
нанете.Понекадкомадићаплициранечипкеилибелогвеза
прави,сагустим,пастознимнаносомбоје,рустичанрељеф
ниефекат,попутстаринскихуштирканихпостељина.Али,
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важноједаусвакомсегменту,безобзиранапуноћу,постоји
осећајзамерусвојственвеликимуметницима.

Ово убедљиво, спокојно и ведро ликовно меморисање не
можесезаборавити,јерпредстављанајтананијанадахнућа
истинамапроткана,крозсагууславуживота,гдесензиби
литетуметницеиликовностпратеритамприроде.Сликесу
насталеизчистогзадовољствасаумећемдасетозадовољ
ствоподелисадругима.

МаринаЛукићЦветић,
историчаруметности

ЖИВОТЈЕТРЕН,
5.јуни

КадапосматрамосликеЈеленеКојићиЈованаЈовићауза
једништву, схватамоданисуслучајно једнепореддругих,
јертематскисимболизујунераздвојивостмладостиистаро
сти,почеткаизавршеткаживота.КодЈеленејезаступљена
радостиболоткривања,запитаностнадонимштојечека,
самим тим узбуђеност и зачудност одрастања; код Јована
мудростипомиреностсаживотом,последугог„путовања”,
смиреност и стаменост пред неминовним. Богат колорит
пратиовунитдете–човек,пасечестобојепримењенена
дочаравањедечјегокружењаурезујуустаралица,укојима
је сажето сво искуство филозофског (егзистенцијалистич
ког)питања:Космо,гдеидемо?

ЈеленаКојићкористимотивесафотографијаифотоколажа
којенакнаднофилтрираинадограђује,преиспитујућиизно
ваодносодраслесебесасобомкаодевојчицом,својоднос
премауметностиисветууопште.Сликеносепсихолошку
димензију у настојању уметнице да успостави контакт са
унутрашњимдететом,дасеповежесањим,дагазаштитии
допустидасеиспољи,јерјединојетакомогућепрећипут
искушењаисуочавања,ипостићихармонијуирадостса
дашњегтренутка.Изпредстављеногопуса„читамо”њена
упамћенаосећања,сећањанамагичностдетињства,наигре
уприроди,сусретесасветомбиљака,животиња–на„Еден
скевртове“,какосамакаже.Прекотихмеморисанихслика,
штоизгледајукаосан,Јеленатрагазаисконском,истинитом
емоцијом,честодубокосакривеном,тепрекривеномрањи
вошћу,тугом,узнемиреношћусазревања.Таемоцијачини
суштинубића,његовудушу(тзв.eidosРоланаБарта,када
говорио„хватању”правогтренуткаприликомфотографи
сањаособе),тејујеважно„поновопронаћииоживети”,јер
јеуправотусвапокретачкаснагаштобудикреативности
ослобађаодтескобе.
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СликеЈованаJовићанасталесукаоинспирацијаналиков
ној радионициудомовимаидневнимборавцима за стара
лица,акојајебилаосмишљенасациљемзближавањамла
дих и старих, побољшања квалитетаживота оних који су
сенашлиу другачијемокружењу, усамљени, беспомоћни,
и њихове социјалне интеграције. Портрети су уобличени
крозуметниковдоживљајкојијепроистекаоизразговораса
старима,посматрањемњиховогначинапровођењавремена,
слушањемњиховихживотнихприча.Уњимасусажетидо
живљаји,искуство,сећањаовихљуди,зауметникаистовре
менонепознатих,алииблискихкроздружењесањима,што
се очитава у емпатичном приступу портретисању. Слике
су загаситог колорита, сведених композиција, једноставне
сууисказу, јернањимапреовладава заокупљеностлици
макаосвојеврсним„апстрактнимбукваримапреживљеног
живота”,какосамуметниккаже.Симболикојисеналазеу
позадиниса једнестранеодражавајуњиховеличнесензи
билитете,допуњујуњиховеисповести,асадругестране–
носеуниверзалназначењарађања,нестајања,мистичности,
духовности.

Јеленинаплатнасувеликихдимензија,владасиметричност,
фронталност, волуминозностдечјихприказа, одушевљење
игромсветлостиисенке,докјенаЈовановимплатнимасво
јеврснасинтезаживотадатаумиреним,алииискиданимпо
тезима.Икодједногикоддругогдоминиразаокупљеност
сликомпролазности,алиитрајања,крозслојевито„бележе
ње”нутринељудске,односнодечјеприроде,штосепоства
рује естетикомблискојпоетскомреализму,каоиманиром
колористичкогекспресионизма.

Јер, мада на први поглед изграђују мотив у духу интим
ногсликарства (портретисања),штоасоциранажанрсце
не,онисунатрагуегзистенцијалистичкихпитања,питања
осуштинипостојања,одрамиљудскогбића; стога,поред
спољашње складности и меланхоличности, своје ликове
обавијајуидозомнапрегнутостии експресивности.Одго
ворнафилозофскузапитаностоткривамоуправонањихо
вимсликама:кодЈована–упортретисанимакојипроналазе
снагузапреношењемсвогунутрашњегбогатстванадруге,
кодЈелене–уаутопортретимакојипомажууосвешћивању
иоплемењивањусопственеличности.Доминантно јеосе
ћање наде,љубави, вере у бољи свет –што обитава уну
тарсвакогбића,аразвијасетокомцелогживотадосамог
његовогкраја.

Надовезујући се на почетак текста, рекли бисмо да иа
ко делују да су конфронтирани, сви ови присутни ликови
оконаскаодасесусрећу,прожимају,утапајуједанудруги,
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указујућинатодајеживоттектрен,алииотварајућинам
путдаље–кавечности.

МрДраганаМартиновић,
теоретичаруметностиимедија

ТРИЖИВОТНАДОБА,
19.јуни

МиланЂокић,бриљантанмајсторсликарскогпоступкаиза
натскогумећа,деценијамастварасаподједнакомљубављу
и оптимизмом.Његове слике носе дух времена у коме су
настале.Нањимасерефлектујуилаганосмењујутекови
нестиловакојисунастајалиитрајалитокомXXвека.Без
обзира на различитост пренетих артефактâ, у целокупном
уметниковомопусудоминирадоброосмишљенацелина,а
скуппојединостинањимаимасимболичноиметафорично
значење.НиткојауметникаповезујесаБеоградом,центром
збивања на ликовној сцени Србије, Академијом, атељеом
наСтаромсајмишту,првимизложенимрадовиманаОкто
барскомсалонуиуГрафичкомколективу,носидухсликар
стваНедељкаГвозденовића,каоиапстрактногиенформе
ловског.БоравакуПаризу, апресвегаПикасовефигуреи
Сезановипејзажи,остављајуууметниковомсензибилитету
неизбрисивкôд.

Узсагледавањеместаивременаукомеауторживииради,
свејеишлосвојимуходанимтоком,попут„Мараве”иИбра,
измеђудва србијанска града, средњовековногКрушевцаи
краљевскечаршије,одЖичедоЛазарице,одКозникаиСта
лаћакаМагличу.МиланЂокићгодинамапратиличнауве
рења, слушасвојуинтуицију, истовременоврлоубедљиво
пишеислика,остављајућизаписенаакварелимаицртеже
међустиховима.Безпретеранихзаокретаирезова,увекна
границиапстрактногимодерног,настајуделазрелеепохеса
свенаглашенијомтенденцијомкановојфигурацијиитра
диционалномнаслеђу.Крозпесму,прозуислику–целовит
интелектуалнидоприносуметникаутомделуСрбијејене
мерљив.Својимвизуелнимперципирањем,искренимемо
тивнимдоживљајем,радозналошћу,суптилномпоетикоми
креативним импулсом на лепши и величанственији начин
уводипрошлостунашусвакодневицу,дабијојомогућиода
оставитрагусадашњостиипостанезнамењебудућности.

Задругипериодњеговогстваралаштвакарактеристичнесу
ведре осамдесете и драматичне деведесете, са обавезном
људскомфигуромкојајесведокдруштвенихкретања.Ње
говиблиставиликовиискренокомуницирају,исказујубли
скост, топлину,љубав, раздор, свађу...Дешавања обичном
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човекунаглашенасудискретноммимикомијаснимгестом.
Тихи шапат давних времена са специфичним значењима,
каоспојмитскегенезеиметафизичкенадоградње,каракте
ришуњеговенајновијесликекојестојеувидуасоцијативне
симболикеикојесугеометријскиподељененавишеравни,
накојимасефигуресмењујукаоуфилмскомкадру.Сценски
призори интензивно су осветљени из неидентификованог
извора,чимејезналачкипостигнутаубедљивапластичност
ипросторниилузионизам.

МиланЂокићподједнакупажњупосвећујеформи,цртежу,
колориту, анализи материје, текстури и технолошким по
ступцима.Темесесвевремекрећууширокомраспонуод
вишезначних апстрактних и симболистичких композиција
ка пејзажу, портрету,мртвој природи, сакралними духов
нимсадржајима.Свакасликапредстављасвојеврстанспој
ових сегмената. Када је фигурација у центру, позадина је
пејзаж илимртва природа, и обрнуто.У пејзажу је скоро
увекназначенагрупаактера,докмртваприродаупозадини
имагеометризованукреацију.Колоритсекрећеураспону
одугашенихокераитоплихумбридомаслинастозелених
исивихповршина,аукаснијојфази–одсмарагднихдопа
рископлавих,мркихсаакцентимацрвене,оранжаилизлат
ножуте.Поредчистихбојенихравниналазесеминуциозно
исликанепартијесавеомаистанчанимосећајемзавалерске
односе,штодајеврлоразуђенибогатутисак.

МаринаЛукићЦветић,
историчаруметности

ЗЛАТНАЧЕЗАМИЛАНАЂОКИЋА

Зачаран магијом свог професора Недељка Гвозденовића,
младисликарМиланЂокићвишенећеизлазитиизњеговог
фигуративногпоетскогреализма.У једнојодпрвихслика
којим је зачео богат опус овог значајног савременог срп
скогсликара,нашласесликакласичнелепотеЗлатнечезе
која је симболично пронела целу његову будућу ликовну
биографију.

Азаправо,иакобеззапреге,теликовнезлатнечезевозиће
један сањивиирадознаодечак,попут ЈегорушкеизЧехо
вљевеновелеСтепа,којићеубескрајнимрускимхоризон
тималутатитрагајућизатајнамасвета,љубавима,непозна
тимпределимаидалекимпространствима, великимиску
шењимаимоћнимдоживљајима,усветуружичастом,који
бимораоиматиитамнустрану,усветулепом,којибиимао
иружнустрану, вазданесхватљивом,недосегљивом,чему
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ће посветити сва своја чула, дамаре и осећања. Јер свету
требалепоте,доброте,мираимилосрђа.

Итајснениизанесенидечакјурцаојесвојимчезамапосрп
скимливадама,онимморавскимиибарским,возиојесобом
бројнебајковитеарлекине,седметрубаче,благемладићеи
смернедевојчице,читавелутајућепородице,асвимсуму
онипричалисвојебајковитеживотнескаске,откривалиду
шуиповеравалисвесвојеискренеисповестикаосаговор
никукојемсеверуједаћеихисцелити,разуметиипомоћи.

Јегорушкисусвиверовали,јерјеонскупљачлепотеиле
пихмисли,добротеидобрихмисли,смерностиисмерних
осећања.Макардамусамомтонијеуспелокадсезаљубио
првипут,потоммунијеуспелокадсезаљубиодругипут,
потоммунијеуспелокадсезаљубиотрећипут,алиштото
његабригаштомунијеуспело,оннијеодустаоникадада
воли.Међуближњимаипријатељимаљубавсвепревасхо
ди,какојеговориоњеговславниземљакСтефанЛазаревић.

Свењеговефигурестојеујединственојколористичкој,ком
позиционој имисаоној зависности.Читалацњегове слике
може мирно ући у тај мизансцен и осетити да је део тог
догађања.

Можеразговаратисаарлекином,садевојкомуплавом,може
отшкринутизавесудауђејошмалосвежегваздуха,упалити
лампурадистудијеосветлости,попитималопићаизтести
је,радистудијеочулности,чутикојицвркутрадиидејео
хармонији,мирисатикаквутраву,цвећеилигранчицу,схва
титиидејудубинекојуобјашњава једанбокал,идејунеба
којуобјашњаваједнаптица...

И осетити се као онајЧеховљев Јегорушка, вечномлад и
вечно радознао, алишта га брига за све то, он има своје
златнечезеукојећесветонатоваритиијуритиовимлепим
српскимпространствима,иакоимаодавнобелугриву...

Ибашгабригаштоимабелугриву!

ЉубишаЂидић

ВИДИМ,ДАКЛЕ(ТО)ПОСТОЈИ,
10.јули

Овај мултимедијални пројекат посвећен је Николи Тесли
анастао јеповодомњеговогсимболичног158.рођендана.
Учесницису:МарицаРадојчић,ауторкадигиталногамби
јента,Владан Јеремић, који је урадиоцртеж–инсталаци
ју о друштвеним конфликтима и интерпретацијама Тесле,
Ненад Јеремић, који је направио софтверску инсталацију,
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МирославСавић,којијеизвеоперформанс,доксувидеора
довеприказалиАлександраЈованић,СеленаСавићиБрани
славТодоровићКлинић.

Николи Тесли се замерашто није записивао своје мисли,
штонијеподробноописиваоиобразлагаосвојеизумеиекс
перименте(стога,некиодњеговихнајпознатијихекспери
менатанисуникадапоновљени).Речју,замерамусештоње
говприступниједовољнонаучан(вероватноизтогразлога
нијеникадабиоизабранзаредовногчланаСАНУа).Пре
вишесеослањаонасвојевизијеименталнесликекојејеја
сновидеоикојесумубиледовољнедапремањимадођедо
некоготкрића,изведеекспериментилинештоконструише.

Светезамеркесуускладусастандарднимзападнимнауч
нимприступомкојијеразвијанвишеоддвехиљадегодина,
почеводЕуклида:научноморабитидоказанопоустаљеној
дедуктивнојпроцедури,ослањајућисенаполазнепретпо
ставке–аксиоме,иизводећидоказпоустаљенимлогичким
правилима.Тунемаместаоном„Види!”,накоје сеТесла
толикоослања.

Заразликуодзападненаучнемисли,устаројиндијскојло
гицидоказитипа„Види!”билисупотпунолегитимни:

Види,тојекругВиди,тојеквадрат


 


 

Таквидокази,наравно,имајумана:релативнису,чакврло
субјективни. Друга велика мана им је могућност заблуде,
односно привида. То је све још давно уИндији уочено и
разматрано: чувени пример о склупчаном ужету које се у
сумракнекомеможеучинитидајезмија.Тојепривидили
maya.Али,тајпривидможедабудевеомараспрострањен
акоужепосматравећагрупаслабовидихилиакојевидљи
востизразитомала.

Уосталом,крозисторијусезапажадасумногипривидиби
лиузиманикаовишевековнеистине (поменимоонај да је
Земљаравна,па затимдасеСунцеокрећеокоЗемље).За
многенашетакозванеистиненијесигурнодасеједногда
нанећеиспоставитидасупривиди.Разлогјевеомаједно
ставан: када се нешто доказује на стандардни дедуктивни
начин,веомајетешконавестисвепретпоставке–аксиоме,
односнодоказатидајесистемпотпун.Стогасе,уприрод
нимнаукаманарочито,увекрадисанепотпунимсистемима,
атозначисанесигурнимзакључцима.

Класичнидедуктивнисистемиимајуидругемане:зарет
кокојиједоказанодајенепротивуречан,адоказисучесто
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веомагломазнии,чак,рогобатни.Икодтаквихсистемаје
присутна релативност, а такођеи субјективност, јер сваки
системаксиомапотичеувекодједногчовека(ређеодгрупе
људи),тестогаималичнипечат.

Постављасепитањедали јебудућностнаукеутомедаи
даље инсистира на развоју све сложенијих аксиоматских
система, „мучећи”сесапокушајимадоказивањапотпуно
стиинепротивуречности,илидасеокренеразвиткузапо
стављеногидубокоунамазапретеногсинтетичкогзнањаи
његовоготкривањаубљескументалнихсликаутренуцима
просветљења,онакокакојетоТеслачинио.

МарицаРадојчић,математичариуметник

ИЗВОРИЖИВОТА,
7.август

ЧитајућиоЖивотинуНиколићу,слушајућињеговеприче,
коментаришући његова дела са стручњацима, боравећи у
његовомселуиразгледајућињеговеслике,можемодакаже
моипотврдимодасамоукисликарЖивотинНиколићјесте
уметниккомеје„природанајбољимајсториучитељ”икоји
седржиовогсазнањасвојихпретходникаилисавременика.
Наравно,тонијеслучајно:онјеодсвогрођењаупијаосве
што се збивало окоњега (уњеговој породици, уњеговом
Црновршкомкрају),обликоваоимпресије,похрањиваоиху
подсвести, постајућинераздвојни део својих слика – уно
сећи своју душу, емоције, мисли (које је чак и записивао
насликама).Тапсихолошканадоградњаилипродирањеу
сопствену психу привлачи уметника у настојању да, како
јеФројд писао, „отопи ледени брег”, односно да досегне
донесвесног,тедасвојепотиснутежеље,идеје,представе
изнедринасликама.

НајчешћеприсутнимотивинасликамаЖивотинаНиколи
ћасу:цвеће,лептири,пчеле,сеоскашумадијскаиморавска
кућа,плотови,сељаци,гуслари,домаћеживотиње,водени
це,поља,потоци,дрвеће,цркве,обичаји,алинајзначајни
ји мотив, својеврсни симбол свеприсутности, јесте Сунце
–покојемјепостаопрепознатљивмеђууметнициманаиве.
Универзалниизворживотакојипокрећеосталеизворежи
вота, захваљујући којем се све у природи рађа,живи, до
носиплодове,датојезракасто,грејуће,увекусредишњем
делу слике; једнако обасјава свако биће и сваку биљчицу
наЗемљи,никаданеправећисенке.Подстичеосећањера
досне бајковитости, доприноси романтичној идеализацији
сеоскогекстеријера,појачаваколоритповезујућинассарај
скимамбијентом,укојемпожелимодаборавимо.Управоу
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тојвечнојсунчевојсветлостиитоплини,штосимболизује
чистудуховност,лежииизњесецрписилакојапокрећена
стварање.

У сликању, Николића води искрени приступ мотиву, ко
смичка снага коју осећа и, свакако, самодисциплина,што
свезаједнодајеоригиналностњеговомрадуисамомликов
номрукопису.Кажедасумоделизањеговефигуралнепред
ставеуправоњеговипреци:сабрковимаишајкачомсрпског
сељакаонисећајунавеличинусрпскогјунака;архетипису
родољубља,поноса,вредноће,упорности,исвојимставом
каодапозивајуљудедасевратенасрпскуземљу,дајеопло
деинановоначинеродном.

СликарствоЖивотинаНиколићасвојекорененалазиудеча
ковојмашти,стаблоуњеговоминтересовањузаагрономи
ју,паипсихологију,штосеразграналоидостиглобујност
етничког–указујућинавредносттековинасрпскогнарода,
алииуметничког–постигнутогпонајвише„свежиномбоја
србијанскогфолклора”,какосамуметниккаже.Свакаслика
језањегаинтимнаисповест,стоганосиједнакудозуаутен
тичности у колориту, стилизованој и минуциозној обради
бројнихелемената,каоиупризванимемоцијама,шторе
зултира хармонично изграђеним композицијама, магично
постављенимсценама,континуиранимнаративомуоквиру
дводимензионалнеравни.Освемуовоме,анарочитоозапа
жањуИванеЈовановић,кустосаМузејанаивнеимаргинал
не уметности у Јагодини (која је написаламонографију о
овомсамоукомсликару)–даНиколић„цртабојом”–може
сеуверитисвакокопогледањеговуизложбу.

МрДраганаМартиновић,
теоретичаруметностиимедија

RELATIONSHIP,
4.септембар

ИзложбаМилошаАнтоновића,симболичногназиваRelati-
onship,јестезрело,заокружено,мисаоноивизуелноказива
њеособитедокументарневокације,којејеистовременозгу
снутамешавинаспонтаногипромишљеногсадржаја.Сми
саоовепоставкејеприказивањеслојевитеисуровестварно
стикаотешкедраме,сапоентомдапокренеемоцијеиопо
мененашусавест.Упрвомплануналазисечовекданашњи
це, посматран у најразличитијим животним околностима.
Необичништимунзи на сликама настали су сучељавањем
различитихљудскихкарактера.Логичноједајепредстава
насликанеживотнезбиљепроистеклаодсакупљенихиспо
вестиилисведочењаизканцеларијеилисуднице.Међутим,



289

МАРИНА Л. ЦВЕТИЋ и ДРАГАНА МАРТИНОВИЋ

уметникјесвесноизбегаокласичнупричуидраматичнина
ративдабипредставиоопoруилиогољенустрануживота,и
усредсредиосеналицеактера,гестикулацијуисугестивне
кретњесаодређеномдозомкарикатуралног.Његовопрофе
сионалноискуствоиизузетнамоћзапажањапредностдају
ликовномизразу,такодајеизцеловитогдоживљајаипре
нетихемоцијаузаокруженомконтекступроистеклосложе
ноделокојезалазичакупростореауторoвихметафизичких
доживљаја.

Мимика,стреснаизобличења,грчевимишића,нападнаре
торика,сугестивнеритмичнекретњеилиеуфоричностсег
ментисукојисеусложњавајуипонављају,такодасепомоћу
њихобликујеснажанестетскидоживљај.Рефлексијастања
свести,попринципуобрнутогогледала,изврћенаповрши
нупатологијудруштвеногживотакаопројекцијусадашњег
времена,сасвимнегативнимпсихичкимстањима.Искрена
тежњауметника, са рукописомпрепознатљиве визуелнеи
естетскесадржине–јестедапопутвизионарасвогвремена
упутиапелчовечанству.Наративјепрoистекаоизпретход
несликаревефазегдедоминирајуфигуреженажртава,са
теломкаопотрошномробом,аштосетекданаспрепознаје
каозлочинидобијадруштвенуосуду.Овајуводсеразвио
у нови циклус кроз искрену тежњу уметника да знаковно
представисинтетизованустварност.

Што се тиче техничког поступка, заМилошаАнтоновића
сесасигурношћуможерећидајеонпресвегасликарко
јинештедибоју,дајењеговапалетатоликоширокогспек
траданемакомбинацијеитонакојинијесучелиоилиис
пробао.Употребљенипигментиносиоцисуенергијекојау
класичномсударусветлогитамногдајепосебнудубинуи
драматику.Сликарева виспрена истраживачка и авантури
стичкамисаоноси собомбрзпотез и гест,што резултира
делиманевероватнеснаге.Јединственостизраза,сапоентом
удрамскомсукобуијакојбоји,доприносистварањуутиска
отомедасурадовинасталиуједномдаху.Заправо,свеје
подређенофантастичнојекспресији.

Уовојфазистварања,МилошАнтоновићсебавиистражи
вањеменформеловскерељефности,радибољегакцентова
њаосновнеидејеипорукекојужелидапренесегледаоцуу
доживљајуопореиогољенеистине.Најновијаплатнаисто
временосуиапстрактнаифигуративна.Просторјетекна
говештен,непрегледанинеограничен,саместимичномхра
павомструктуромнанетомпреколазура.Науравнотеженој
подлозисвапажњасеусредсређујенаиспреплетанеликове
датеугроплану.Поступакрадајеврлосложен,услободној
комбинацији стилизованих форми и строго дефинисаних
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партија.Актерисуувекпостављениупрвипланшироким,
сигурнимпотезимаиснажнимлинијама.Зависноодисхода
сучељавањасвисузатечени,статичниилиу јакомзамаху,
нагломпокрету.Међусобноихчврстоповезује feeling,од
носноспецифичанrelationship,истичућипоентусликарада
смојошљуди.

МаринаЛукићЦветић,
историчаруметности

МОЈСВЕТ,
18.септембар

Посматрањем природе кроз призму имагинације и дожи
вљаја,ЉиљанаВуковићсликаметафорусвогунутрашњег
света,дарујућимуживотитрајање.Уњемупризориделују
каода суизмишљени:пустедолине, реке, облаци, дрвеће
илипаккуће,шума,чамци,цвеће,изгледајукаодасуин
сценирани,алиувекбезприсустваљудскефигуре.Саједне
стране,овоуказујенаснагуимоћприроде,асадругестране
рефлектујестањаауторкинедуше,штоијестепримарноу
њеномсликарскомопусу.НаЉиљанинимрадовимазасту
пљенјемеланжстилскихправаца,теонаповременоудуху
старихмајстора,повременоослушкујућишта јојисконска
природа говори, твори симболичну визију флоре коју са
гледавауодносунасебеисвојуличност.Пејзажиимртве
природеовдесууфункцијиизражавањалирскогсубјекта,
безограниченостиобјективнестварности;стога,ослобође
ниодспољашњихстегаиправилапопримајуекспресивну
ноту,музикалност,појачанеемоције.Увекприсутначетири
елемента:вода,небо,земља,светлост,говоренамовечитом
обнављањуприроде,оономштојеесенцијално,штоостаје
изанас.

Сликајућипејзаже,знатижељаводиауторкукахоландским
пејзажистимаXVIIвека,Ројсдалаконкретно,чијисеутицај
запажаунижој линијихоризонта, удугимпотезимакоји
манастојиданасликапроменуатмосфереиосветљења,да
креираенергетскопоље, алиида задржимир,подарина
дуибезвременост.Насликамамртвеприроде,присутнису
барокниконтрастисветлаисенке,јачебоје,затворенеком
позиције.Можесерећи,прототипкаравађовскогреализма,
којинасодводиидо„наше”КатаринеИвановићињенепо
знатепредставекорпесагрожђемубидермајерстилу,чвр
стеформеимекогтоплогколорита,аштосекодЉиљане
Вуковићвидинарочитонасликамасамотивомцвећа.Цвеће
једатопопутувеличаногделасложенијекомпозиције,као
фрагментмисаоногсвета,алиистовременоносиисвојинте
гритетиотвореностзаасоцијације.Свакицветможедаима
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другачијезначење,представљајућионоштомујеиманент
но,азависноодњеговогобликаибоје–симболизујућира
ђање,лепоту,страст,пролазност(ефемерност),мистичност.
Тако,сликаркапроналазивезуисауметношћуромантизма,
укојојсеистичеосећајностислободауметничкеиндиви
дуеифантазије,гдестварностбивазаоденутауспоменама,
чежњом,чакислутњом,тугом,незаобилазећинидахна
родног.Њениузорисусвакакоифранцускиимпресионисти,
чијутехникукраткихгустихнамаза,којимапрекриваповр
шинуцелеслике,примењујенаизучавањесветлостиибоје.

Следи закључакда сеЉиљанаВуковићприизради слике
инспиришепрвенственомотивомкојипроналазиуприро
ди,и тоу својој визури;потом јој синкретичко знањепо
мажедагаобради,алиувеквођенокреативнимдухом,што
производиједнакодинамичностисмиреност,тепоетичност
устремљењукаузвишеном.Иакозапажамонесвакидашњу
одлучноступриказивањупрефињеностиреалистичног,об
ликованеформе не чине пукуматеријалну забелешку, већ
бивају преображене у нову садржајну вредност, која ипак
нијелишенанаративногиестетичног,панидекоративног.
Но,суштинањенесликејестеуправоутежњипреманечем
недокучивом,присном,интимном,хармоничном,ужељида
откријесвојусопственуприроду–својсвет.

СликарствоЉиљанеВуковићвраћанаснамисаоВанГога:
„Минесликамостварииприродуонакокакоихвидимо,већ
сликамоонакокакоихнашдухдоживљава”.

МрДраганаМартиновић,
теоретичаруметностиимедија

КОНЦЕПТИГРЕ–
РАЗУМЕВАЊЕСАУМЕТНИКОМ,

6.октобар

УГалеријиЗаводазапроучавањекултурногразвиткаизБе
ограда, а у сарадњи са Градском галеријомУдружења ли
ковнихипримењенихуметникаизКраљева,приређена је
изложба графика „Концепт игре – разумевање са уметни
ком”,мексичкогсликараиграфичара,професораМигуела
Алварада.

Шта рећи ако се пред вама прво нађе мапа са графикама
црнобелогсазвучја,сапрецизнимцртежом,сапредставама
чуднихчовеколикихликова,укомпонованихупутањеиспи
рале,саприкаченимврпцамаилисондама.Аонда,уистом
„пакету”,налазесепортретиналикдревнимнародимаичу
данпармушкарцаиженекојикаодајеприспеосадругог
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света,салицимаипозадиномстопљенимуистомокертону.
Затим,ликовимаркантнихжена–лепотица,мождакости
мираних глумица са турбаном и сунцобраном у руци или
циркускихиграчица,обојенихинтензивним,флуоресцент
ним, пудерасто нанетим пигментима. На крају утисака је
доминантна,геометризована,доброћуднаСова,саукомпо
нованомцикцакорнаментикомпренетомсатекстила,која
сенамећесвојоммонументалношћуиодмахбудиасоција
цијенаилустрацијеиздечјихкњигаилинаведреколаже.
Унајкраћем,тобибионаративкојинамшаљеуметникиз
Мексика.

ЗнатижељнопосежемзаФејсбукомигледамфотографијена
којимајеМигуелАлварадокакорадиусвоматељеу,нагнут
надприпремљенимпапиромиокруженбојама,затимјесни
мљенкакосекаопредавачобраћагрупистудената.Следи
уметникусвечаномоделунаотварањимаизложбииприје
мима,илизадовољногизразаудруштвупријатеља...Узау
торовукраткубиографију,тојебиладовољнаинспирација
даосмислимнасловизложбеизапочнемписањетекста.

МигуелАлварадојерадознаоиубедљивстваралац,богатог
унутрашњегсензибилитетакојиградисвојсликарскисвет
каосопственуистинукрозигрусигурнихпотезаитранспа
рентних боја. Истовремено је традиционалан и модеран,
уносиелементенадреализма,узсигуранцртежијасанко
лорит,којисепостижесинтетичкимпигментима,нанетим
попутпастела.Нањеговимграфикамасувеомазаступљене
људскефигуре,углавномупокрету,сапрецизноисцртаном
контуромилиупунојпластици,укомпонованеуспецифи
чан цевасти пејзаж или простор испуњен дискретном ор
наментиком као нежном ликовно естетскомшаром, попут
чипкеивеза.Напортретимајепостигнутпоетскиштимунг
са вишезначнимкреативним сегментима.У тихомшапату
древнихвремена,саспецифичнимзнамењимаисимболима,
настајусценскипризорисапаровимауигри,којиулећуили
излећуизковитлаца.

ДајеЕвропљанин,моглабихдакажемдајеМигуелАлвара
досликарбогатогунутрашњегсвета,попутМаксаШагала,
коменикаданиједостанебаисветла,адасуњеговесли
кеодраздуховности,осећајности,зрелостиизадовољства
стварања. Концепт слике је промишљен, целовит, језички
доследан са одличном ликовном организацијом. Заправо,
то што сликара разликује и показује да долази из другог
поднебља јесте специфичан звучни колорит. Ако пажљи
воидугопосматрамослике,отворићенамсеједанлепши,
истовременохармоничанидинамичансветраскошнеигре
и финог, лаганог покрета уклопљеног у арабеску. Богато
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вековноискуствоМексикапротканојекрознитииобрисе
којизаокружујуцелину.

МаринаЛукићЦветић,
историчаруметности

ACONCEPTOFDANCE–UNDERSTANDING
WITHTHEARTIST,

October6

IntheGalleryoftheCentreforCulturalDevelopmentStudiesin
Belgrade,incooperationwiththeCityGalleryoftheAssociation
ofPaintersandAppliedArtistsfromKraljevo,anexhibitionof
graphicswaspreparedofaMexicanpainterandgraphicartist,
professor Miguel Alvarado, titled  “A Concept of Dance –
UnderstandingwiththeArtist“.

Whatcanonesaywhenfirstfacedwithamapofblackandwhite
graphics,withprecisedrawings,withimagesofstrangemanlike
charactersplacedinpathsandspirals,pinnedwithribbonsand
probes?At the same time, one discovers portraits resembling
ancientpeoplesfacesandaweirdcouple–amanandawomen
as if fromanotherworld,with their facesand thebackground
merged in the same ochre tones. Also, remarkable women’s
faces – faces of beauty – perhaps costumed actresses with
turbans,holdingparasolsorcircusdancerscoloredbyintensive
fluorescent powdery pigments. And finally, a dominant,
geometrical,benevolentowl,withzigzagornamentstransferred
from textile: imposinglymonumental, bearing associations of
childbookillustrationsorcheerfulcollages.Inshort,thiswould
bethenarrativesenttousbythisartistfromMexico.

Curious,Iturntothefacebooktoseethephotographsinwhich
MiguelAlvaradoispicturedworkinginhisstudio,leaningover
prepared papers and surrounded by colours, then a snapshot
of him teaching a group of students. Then others of him in
tuxedo fromopeningnights and receptions, orwith a lookof
satisfactiononhis face, surroundedby friends…Having read
a short biographyof the artist, thiswas inspiration enough to
comeupwithatitleforanexhibitionandstartthisarticle.

Miguel Alvarado is obviously an inquisitive and convincing
authorofrichinnersensibilitywhohasbuilthisartworldasa
personalgame,sureinstrokesandtransparentincolour.Heis
atthesametimemodernandtraditional,withsurrealelements,
steady in drawing and with a clear colour scheme given by
synthetic pigmentsused aspastels.His graphicsmostly show
humanfigures,mainlyinmotion,withpreciselydrawncontours,
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or fullyplastic,nicelyfitting intoa specific tubular landscape
orspacefilledwithdiscreteornaments,gentleestheticpatterns
resemblinglaceorembroidery.Theportraitsofferapoeticring
with multimeaning creative segments. In the quiet whispers
of timesgoneby,withspecific imagesandsymbols,dramatic
scenesarebornofdancingcoupleswhoflyinandoutofswirls.

IfhewereEuropean,Icouldcomparehimwithanotherartistofa
richinnerworld,MaxChagallwhoneverrantiredoftheskyand
thelight,andcouldsaythathisworksareimagesofspirituality,
sensitivity,maturityandthehappinessofcreation.Theconcept
ofhispicturesisdeliberate,completeandconsistentinnarrative,
excellentlystructured.Infact,whatmakeshimdifferentandtells
usimmediatelyheisfromanothercontinentisthespecificbright
colourpatternofhisart. Ifweobservehispaintingscarefully
andforalongtime,aprettier,harmoniousanddynamicworld
willopenup tous:aworldplayfully luxurious,withfineand
easymovesfittedintothearabesque.ArichcenturyoldMexican
experience isweaved into the threadsand shapes forminghis
uniqueart.

MarinaLukićCvetić,arthistorian

СЛОБОДАБОЈЕ,
23.октобар

БобанБосићјерођен1970.годинеуКраљеву.Факултетли
ковнихуметностиуБеоградузавршиојеукласипрофесо
раЖивојинаТуринског1994.године,докјепостдипломске
студије,наистомфакултету,завршио1997.годинекодпро
фесораМомчилаАнтоновићаитиместекаозвањемагистра
сликарства.Члан јеУЛУСаод1995. године.Добитник је
награденаизложбиУдружењаликовнихуметникаКраљева
(УЛУК)1995.године.Излагаојенамногимколективнимиз
ложбама.РадикаопрофесорцртањаисликањауУметнич
којшколиуКраљеву.

Босићспадауонесликарекојисумногорадилиарелатив
номалоизлагали.Одрастајућипоредоцасликара,научиоје
дасумарљивостиупорностсигуранпуткаизградњиумет
ника.Тамарљивостгајепратилаикрозшколовање.Чаки
данас,каосликарсадугимстажом,веруједауметникнесме
дачеканаинспирацију,већморасталнодаради,дабудеу
„кондицији”или,какоонтокаже–„ууметничкомтонусу”.

Он гради своју поетику без колебања, доследан себи и
потпуно предан сликарству. Тежња ка новим сликарским
авантурамаводила јеовогуметникаодекспресивнефигу
рацијејошдаље,каасоцијативнојапстракцији.Овупослед
њуфазучинерадовималогиуједначеногформата,којису
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реализовани уљаном техником на платну.Ово сликарство
јесуштинскиасоцијативногкарактера.Стварностокосебе
Босићпромишљадубљеидругачије.Отудапотичењегова
потребадауњупроникнеидајесаопштијезикомвластите
осетљивости.Наносећислојпослојбоје,истогилиразли
читогколорита,стварасложенуфактурукојаовеповршине
чиниемоционалнимжариштимацелеслике.Бојадостиже
прасакиизбијанаповршину,креирајућиузбудљивецрве
не,жутеирозековитлаце,докснажниакцентицрне,плаве,
зеленеилинекедругебојеправеликовнудраматику.Распе
ваниколоритњеговихкомпозицијапулсираипростиресеи
ваноквиракомпозиције.Босићсехраброупуштаупоигра
вање смишљено сложенихнијанси тонова са апстрактном
структуром.Потез прераста у игру линијом која материји
дајединамичнијиизглед.Можесерећидајеонсликаркоји
нештедибоје,већињихкористикаоносиоцеенергије.

ЈасминаДражовић,историчаруметности

СОМБОРСКЕКАПИЈЕ,
6.новембар

Сомбор, као сликарска престоница, својеврстан је фено
менуликовномживотувојвођанскеравнице,континуирано
дајућиврхунскемајсторе.Изузетна јечастдау скромном
галеријскомпросторуЗаводаотворимизложбунајвећемса
временомуметникуСомбора,подједнакосликаруивајару,
господинуПавлуБлесићу,који јевишеодседамдеценија
активан на сомборској уметничкој сцени. За ову поставку
одабрала сам незнатни део из обимног циклуса посвеће
ногравноградскимисомборскимкапијама,којесуутемат
скомиизражајномдоменусликаревавечнаинспирацијаи
опсесија.

Избормотиванеизненађује, јерконтинуитетстановањаи
бурна историја овог царског града, са сачуваним богатим
амбијенталним и архитектонским целинама, дају безброј
варијација на ову тему. Капије су, заправо, културни кôд
власника који постаје и сликарев лајтмотив, са поруком
граничногисимболичног,спољњегиунутрашњег,приват
ногидруштвеног,ововременогионовременог,профаноги
сакралног.Носеневероватнуенергијуекспресијеисвежину
импресиједокпулсирајуритмовимадушевногидуховног.
Преображавајусекаоусновима,отварајусепредневидљи
вимсилама,постајучаробне,бајковите,понекадизлокобне.
Шталисезбивалоизадревногзида,поредвисокихпара
пета,измеђукудравограстињаизамршеногбршљана?Ко
лисуљудикојисутуводилисвојеживоте,садазатворене
капијом, замандаљене катанцем, закључане заборављеним
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кључем?Каколисуклопаралекочијекрозвисокеајнфор
те,садаодшкринутетектоликодасепровирииустукнеод
тмине?Далијетајнамамитскисветбиолепшиаоновре
мениљудибољи?Сликаревамисаоност,високестетскини
во,дубоказапажања,префињенаосећања,интимност,дис
кретноститајновитостграденевероватнесадржајеизмеђу
стварногипоетског.

Инспирација фрагментима из окружења је евидентна, ме
ђутимњихова реализација је као конструктивна игра, док
је сâм сликарски поступак загонетка. Треба помирити ре
љефностенформеласаакварелскомлазурношћуиистовре
меноколажноуклопитифотографију,каосведокавремена.
Надоградњареалног,постојећегуовомвременуипросто
ру, са имагинацијомдоведеномдоперфекције, превазила
зиуобичајенопрепознавањедефинисанихцелинаиправи
својственштимунг.Врлопромишљенуметничкипоступак,
рационални приступ, хармонија боје и потеза – преносе
атмосферу смираја дана и предвечерње тишине,што сли
камадајенотубарокногпејзажасадревномархитектуром
иђорђонеовскоматмосферомишчекивања.Свакаслика је
вишезначнаисимболичнапричаобликованасаосећајемза
меру,акојаседогодилаилисеуправодогађаупосматра
чевојмашти.Чврсто,смисаоноицеловитосазданакомпо
зицијависокогзанатскогумећа,спретногликовногјезикаи
богатогискуствадостижепросторниилузионизам.Тексту
ре,пастуозностислојевитенијансе,поредтранспарентних
овлашнанетихтраговабојекаофлуида–слицидарујуврло
уверљиву патину. Сликар инсистира нашироком распону
валера,одсивобеледосвихнијансимрких,тамнозелених
пасведоцрне,укојојсемасапотпунорастаче.Кроззалу
тализракдифузногсветладубинскиисијавајусвитонови,
такодасеоблицифасцинантнотрансформишуучаролију.

Слике Павла Блесића се дуго посматрају и откривају, јер
поседујудуховнуауру,царскуузвишеностинадреалнуме
тафизичкуноту.Сањимасамводиладијалогили,бољере
чено,онесуводилеменедопрепознавањаврлинапредака
и традиционалних вредности. Кренула сам од капије као
елементаграђанскеархитектурекојој јенајпремајсторза
натлијапосветиопосебнупажњуиподариосвосвојеумеће,
апослевишевековасликарПавлеБлесић јеовековечиои
продужиојојтрајањекрозноворемекдело.Попутдечијег
искреногписањакредом,уметникпонекаднаистојкапији
остављазаписукомејерезимирансмисаољудскогделања
итрајања.

МаринаЛукићЦветић,
историчаруметности
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ОДРАЗИБЕОГРАДА,
27.новембар

Београдскауметничкагрупа„Расарт”окупљасталнечла
нове(П.Тодоровић,П.Милошевић,Б.Терешченко,Џ.Р.Га
вела,С.Тодоровић,Љ.Гашпаровски,Р.Сикимић,П.Јови
чић,Ж.Радовић,Ј.КланицаиМ.Карајанковић),ализаиз
лагачкепројектепозиваидругествараоце.Наизложби„Од
разиБеограда”преовлађујуразличитепоетикеитехникеу
знакуликовногквалитета.Одестетикеиконедоинтимизма,
експресионизма,реализмаисимболизма,групаузноситра
диционалневредностинамодеранначин,пањенрадпрате
иисторичариуметностииликовникритичари–Станислав
СташаЖивковић,ЉиљанаСуботић,ДраганаМартиновић,
СофијаЉубичић,ДејанЂорићиЉиљанаНиколић,којајеи
осмислилаимегрупе.Окупљениоконовогпројекта,умет
ницисуБеоградсагледаликаодрагикамен,убројнимодра
зима,одгонетајућидухместаињеговутајну.

СликаПредрагаТодоровићаБеоградвинчанскесветлости,
поформатуиквалитетумеђунајважнијимнаизложби,утом
смислуимапрограмскикарактер.Надуховнојвертикалиод
неолитаивинчанскекултуредосецесионистичког,најлеп
шегБеограда,уздижесесунцеграда.ПредрагМилошевић
је аквареломTempus fugit (Време лети) приказао идеално
време,утопијскиБеоград,укомејелепотадамаизвреме
наРенесансеблискаоронулимфасадамасадашњихстарих
здања.Измеђупрошлостиисадашњостипоставиојесвоју
меру–женскуфигуру!

Бисенија Терешченко, међу најбољим српским мозаичар
кама,радомБехарсећанапролећни,романтичниБеоград,
на доба у којем је упрестоницибило вишецвећа, дрвећа
иразума.ЏојаРатковићГавела јенаслициСенкеунелау
метрополусимболикудетета,овце,дрветаианђела,поетич
ки вреднујући најбољељудске и урбане особине.На сли
циСтанкеТодоровићИбислово,светиЂорђеубијааждају
подномоћнецрквеучијојјесенциовајград.ДрагошКала
јићјетврдиодаисподБеоградаживиаждахакојасенесме
будити.Ћириличнаслованаслиципотичу јошизвинчан
скекултурекаосудбинскизнаменнародаучијемсујезику
словоиславасроднеречи.

КолажомБеоградска сцена,Љиљана Гашпаровски тумачи
Београд као небески град – тријумфалних капија, аркада,
луковаибалкона,којинисуархитектонскиелементи,већсе
спуштајусанебеса,извечности!Слично и Рада Сикимић
цртежомнасвилипредстављаједнуодкупола,тихмоћних
форми које за становнике града имају вишу вредност од
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архитектонске.СликомПрочеље,Петрија Јовичић експре
сивно анализира упечатљивост фасаде и градског изгледа
алиисветлостБеоградаукоме,какоДраганЛубардакаже
– улице које се уливају уКнезМихаилову „чине јој тихи
наклон”.

Жељко Радовић помоћу дигиталне фотографије једне од
београдских фасада уочава ванредну и све мање примет
нуликовностнашихстарихздања,митскудимензијуграда
сагледаног„ИзСервантесовогугла”.

ЈазминаКланицасликомУславувечногграда,увидубарок
неиконе,представљаХристакаоСведржитеља,Пантокра
тора–владарасветова,крунисаногуславиоданђела,како
бдинад„белимградом”,острвомспасаитврђавомнаде.

СилваВујовић, једнаоднашихнајбољихакварелисткиња,
ликовноотварапитањеоногаштоБеоградсуштинскијесте–
не (пост)модернивећ градсветлости,дугихлетњихпопо
днева,сноваиуметничкихткања.Приказујенајлепшимо
менатједногграда,његовупоезијуиинтиму.Насвомсли
карскиомиљеноммотивућеркеПетреуамбијентустарих
здања,капијаизидоваЗемунаипрестонице,СлавољубРа
дивојевићпоетскимреализмомподсећананекодруго,про
шло,увеклепшевреме,кадаједетињствобилосадржајније,
тајанственијеамирисиизразитији.Каоивећинарадована
овојизложби,ињеговимаунутрашњутоплину.

ЖељкоКомосарсликомБеоградскодвориште,каоиДраго
љубСтанковићЧивисарадомКалемегданскипарк,наста
вљапоетикуведутеиестетикумеђуратнихинтимистаБео
градскесликарскешколе.Речјеосликамазаснованимнасо
лидномзнањуиуважавањунајбољегусрпскоммодернизму.

СлавицаЕрдељановићЦуркјесликомСивиданприказала
можданајтежезапредстављање–неизгледвећатмосферу
града,честомеланхоличнуитешкуалииспуњенусмислом
и осећајношћу.ФранцЦуркрадомФасада евоцира тајан
ствениградстарихпрочеља,здањаикапија,градукомесе
највишеурбанелепотепојавилоудеветнаестомвеку,град
подједнакозаводљивдањукаоиноћу,космичкиБеоградна
најбољемгеостратегијскомположају.

ЗаштопојединиуметницинаовојизложбиприказујуБео
град монохромно као РадмилаМатејевић на слициГрад?
Исподслојеваинаслагакојевремеостављанаматерији,из
надсивилаиозбиљностикријусе,кадајеречоБеограду,
ведрина,виталностивечнамладостградакоји–каонаовом
раду–духовностремиувисину.
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ТатјанаПировић јеудухуекспресионизма,којинаслеђује
најбољеизБеоградскешколемеђуратногинтимизма,ликов
ноизразилавеликељубавикојеодликујуовајград,његову
митскуБеограђанкуињеногџентлменаутренуцимазајед
ничкихснова.

МилијанаЈовановићјебрзимпогледом,експресивноила
ко,обухватилатипичноурбанусцену,сликарствомкојеБео
градповезујесабилокојомдругомевропскомметрополом.
ТакоиВеснаМарковић,наједнојодстарихбеоградскихфа
сада,спајаискустваенформела,апстракцијеифигурације,
сликарствомкојеимашармаиженствености, свеређиму
данашњојогрубелојуметности.

МирославаКарајанковићрадомЕденуБеоградуугризају,
сагледаваметрополукаорајскиврт,градвечнихљубавии
судбинскихпреплитања.

МиодрагЗубацекспресионистичким,скороцрнобелимра
дом,приказујебурнуисторијуградаукомејепогинулооко
милионљуди.Цркве,коњанициирушевиненапозадинису
историјскогисувишебогатогдешавања.ДаницаБастасли
комВинча слово Београда улази у свет винчанских „чрта
и реза” првог европског, вероватнои светског писма, које
делује изненађујуће модерно по девизиМилаМилунови
ћа:„Непостојистараниновауметност,већсамодобраи
лоша”.

ДејанЂорић,
историчаруметностииликовникритичар

МУЗЕЈКАОИНСПИРАЦИЈА,
18.децембар

„Миживимоодисказаног.Измеђумногихимногихствари,
закојеимамуправникунајвишедаблагодарим,низаједну
мунисамтоликозахваланколикозадозволудатимогупи
сатиосвему,итоликоколикожелим...Сонестранетамнич
когзидастојенекајадна,црна,чађавадрвета,којатаманса
датерајупупољке,чистовриштавозелене.Знамврлодобро
штаседешавасањима.Налазеизраз”.

ОскарВајлд,DeProfundis

ВеснаМатијевићјеуметницачијимсликарскимопусомдо
минира предмет.У пољуњеног ликовног интересовања у
протеклих неколико година затекла се најразличитија ре
квизита. Флорални мотиви, разлистали и разгранати, од
бачени,истрошенипредметиикомадиизмузејских збир
ки,свисубезразлике,привучениснагомњенесимпатије,
дошлидоизражаја.Међумногимтежњама,које јеусвом
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вишемиленијумскомразвојуликовнауметностиспуњавала,
двесепоказујуистовременоивеомавиталнимиупорним,
иизузетнозахтевнимитешким.Прваједревнија,магијска.
Јављасекаочинматеријализације:тежњадасесликомпри
ближинедоступнадаљина,дасеодсутносимболичкимчи
номдоведеуприсуство.Другајеновија,критичкаирацио
нална.Јављасекаочинспознаје:тежњадасеуметничким
деломпроизведесазнање,даслика,скулптура,колажбуду
окидачиобртаумишљењуиделању.УВесниномсликар
ствудоминантнајепрватежња,истакнутјепринципмате
ријализације, надмоћна је симпатија за ликовну вредност
мотива,затајанствениживотпредметакојиизрањаизму
зејскогуточишта.Онадруга тежњамање јеистакнута,но
ипакочевидна.Уизразу,гесту,бојеномнаносу,улинијии
контуриприметнаједоживљеност,игривост,упадљивави
талност.Гранасмоквеишипканабеломфонубујајуплодом,
стварајућиутисакнежногзагрљаја.Уинтимномсусретуса
патиноммузеалија,саткањемћилима,везомкошуље,укра
сомгрнчарије, јављасенапуклигласминулогдоба.Пред
метиоткривајусвојуграђу,алиисвојиконички,знаковни
потенцијал.Сусретназначенихтежњинедриновесликеи
нове,свежеликовнедоживљаје.Онипочивајунатензијииз
међутиховањаматеријеираспричаностиамблема,између
лепогпривида,ифинимпоетскимгестомзаоденутесушти
не.Тојеонајквалитеткојичинидаиодбаченопалидрвце
изгњечениопушакуовомсликарствустичуспособностда
насанимирају.Збогтогабезпотешкоћеуњегастичемопо
верење,онаквокаквоимамоутоплинудомаилиуискрену
љубавдрагогпријатеља.Збогтогаћемосеинадаљенадати
нежномзагрљајузеленегранеукомејеВесниносликарство
пронашлосвојизраз.

МиодрагДаниловић,
теоретичарикритичаруметности
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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 7 речи на српском и 4 до 7 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.

4.5. Библиографске референце у фуснотама и литератури 
наводе се без транскрибовања у оригиналном писму. Ако је 
литeратура која се цитира штампана ћирилицом и референце 
у напоменама и списку литературе треба да буду наведене 
ћирилицом, ако су штампане латиницом, онда треба да буду 
наведене латиницoм. Цитати и позивање на литературу у 
фуснотама треба да потпуно одговарају списку литературе 
на крају текста. 
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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.

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:
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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.

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
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