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УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА
СТУДИЈЕКУЛТУРЕ

Јуна2014.годинеодржанјескупподназивомСтудијекул
туре–гласовисамаргинеуорганизацијиЦентразастудије
културеФакултетаполитичкихнаукаУниверзитетауБео
граду,којијеимаозациљдапокаженакојиначиниуко
јојмерисуовестудијеукљученеуистраживачкупраксуу
Србији и ужем региону.Одзив је био неочекивано добар,
такодасумногипријављениучеснициморалидабудуод
бијени јер једводневнирадувишесесијабионедовољан
дапружипросторсвимзаинтересованим.Тојепоказалода
сустудијекултурепустилекоренеи,увеликојмери,ушлеу
многехуманистичкедисциплинеитонамногимуниверзи
тетимакојесможелелидаудружимо.

Kaoпревасходноинтердисциплинарно,тојест„трансдисци
плинарно”поље,овестудијесеприлагођавају,алиипривла
че,„заводе”онекојисматрајудасудисциплинарнеграни
цепропуснеидаихјенужнопрекорачитидабисекултура
разумелакаоцелокупниначинживотаодређенихдруштава,
групаипојединаца,анекаопосвећенаобластукојојиси
јавадухусвојимнајузвишенијимформама.Сдругестране,
оне показују велику меру употребљивости у сагледавању
унутарњихвезаизмеђуекономије,политикеикултурепру
жајућисредствазаактивноукључивањеуживотдруштва.

Овде је, из обимног корпуса радова приказаних на скупу
икаснијеприређенихзаштампу,изабраносамонеколико,
коликојетодозвољаваопросторучасопису.Онипратепре
плитањеполитике,економијеикултуре,читањекњижевно
стикаоинтертекстуалнеобластиукојојсепреламајувисо
каипопуларнакултура,отварањесајберпросторакаопоља
интерпретације „новог хуманитета”, праксе свакодневног
живота. Може изгледати чудно што нису укључени неки
текстовиизобластистудијамедија,иначеорганскивезаних
застудијекултуре,алинамсечинилодатаобластимамно
говишепростораунашојпериодици,пасмоприматдали
некимдругимтемама.Циљоветеме једасевидинакоји

ЈЕЛЕНА ЂОРЂЕВИЋ и АЛЕКСАНДАР ПРЊАТ



10

ЈЕЛЕНА ЂОРЂЕВИЋ и АЛЕКСАНДАР ПРЊАТ

начиндруштвасамаргине„великогсвета”,укомесетраси
рајусвитеоријскиправциухуманистици,реагујунањихи
какоихкористеусвојимистраживањима.

ЈеленаЂорђевић
АлександарПрњат

МирославаКарајанковић,
Шумадијскалепотица,2014.
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ПОЛИТИЧНОСТСТУДИЈА
КУЛТУРЕ–ПУТЕВИИ

СТРАНПУТИЦЕ
Сажетак:ОвајрадполазиодпретпоставкедасуСтудијекултуре
импрегниранеполитичношћу.Пратесеосновнетеоријскепрет
поставкеСтудијакултуречијајепрвобитнаулогабиладасепро
нађуноваинтерпретативнасредстваиметодологиједабивели
кепроменеудруштвуикултуриод’60тихгодинапрошлогвека
могледасетумаченановначин.Уопреципремаелитистичким
концепцијамакултуреонетежедадемократизујусхватањакул
туреобичногчовека,спроведувишедимензионалнукритикукулту
рекапитализмаруководећиселевичарскимидејамаиискуствима.
Циљјебиодасемимозваничнихинституцијаотвореновипуте
визаобразовањејавнихинтелектуалаца.Подснажнимутицајем
постмодернизмаиодговарајућихтеорија,онепостајузаговорни
цирадикалногкултурализма,и,парадоксално,талацглобализмаи
идеологијенеолиберализма.Радпратиконцептеиидејенакојесе
студијекултуреослањајудоводећидооветрансформације.

Кључнеречи:студијекултуре,неолиберализам,дискурс,полити
ка,разлика,хибридност

Студијекултуре,иликултуралнестудије,иликултурнесту
дије,зависиодтогакоихкаконазива,представљајуширо
копољеукомесеизучавакултурауужемиуширемзна
чењуречи,пасетакочестопреплићусаполитиколошким
студијама,уметничкомкритиком,медијскимстудијама,со
циологијом, историјом уметности, социологијом културе,
антропологијом,књижевномкритиком,даклесамноштвом
хуманистичких и друштвених дисциплина које данас, у
интер и мулти дисциплинарним преплетима, одустају од

ЈЕЛЕНА ЂОРЂЕВИЋ
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дисциплинарне ексклузивности увиђајући да је друштве
ниживотсувишекомплександабимогаодабудесведенна
једнодруштвенопоље,наједнудимензију.Сатетачкегле
диштакултура,схваћенаунајширемсмислукаоцелокупан
начинживотафигуриракаопредметистраживањаиразу
мевањадруштвенезбиљe.Овестудијесепресвегавезујуза
својеинституционалнопореклоуБирмингемскомцентру,у
ВеликојБританији,тезарелативноомеђенутеоријскума
трицунакојусебеспоговорноослањају,анакојесусами
делатнициутојобластиуказали.1Тосепресвегаодносина
марксистичке, постмарксистичке теорије, постструктура
лизамилакановскупсихоанализукојесупрожелефемини
стичку,постколонијалнутеоријуитеоријууметности,ако
је,сасвојестранескородасунеразлучивовезанезастудије
културе.Збогрелативнодугогпериодаукомесусестрого
придржавалеауторитетапоменутихтеоријаоне,нарочитоу
последњојдеценији,ширесвојетеоријскемогућностиура
знимправцимаподстакнутетехнолошким,научним,еколо
шким,друштвенимпроблемиманаглобалномнивоу.Пока
залодаседасумогућностиТеоријенесамоисцрпљене,већ
идасуиницијалненамереовихстудија–интерпретацијаи
критикакапиталистичкогпоретка–изневерене.

Студијекултуресупосталепопуларнаакадемскадисципли
нанесамонаЗападу,већиуземљамаДругогиТрећегсва
та.2.Чинисе,атоСтјуартХолјаснокаже,дасутакоушлеу
озбиљну„политичкукризугубећиспособностдасеудруже
саснагамаипокретимаизванакадемскогмиљеа”3.Оверечи
показујудасунасвомпочетку,кадасупредстављалезначај
нупроменууобластихуманистикетежиледасеуспоставе
истовременокаопројекатикао„дискурзивно”пољечијије
примарнициљдруштвениангажман4.

Немајућинамерудаекстензивнообразлажем,данасвећоп
штепознатепринципенакојесеослањајуСтудијекултуре,5

1 Видети:Ferguson,M.andGolding,P.(1997)CulturalStudiesinquestion,
London:SAGEpublications.

2 ОсамдесетихгодинапочелесудасеукорењујууСАД,КанадииАустра
лији,каснијеуземљамабившегсоцијализма,гдесунајчешћеуфунк
цијикритикенационализма, хомофобије,феминизма.Истовремено су
стеклеполуларностуЈужнојАмерици,аданассеговориоафричким
студијамакултуре.

3 H.Hall,NewCulturalStudies:AdventuresinTheory,LiquidTheoryReader,
http://liquidbooks.pbworks.com/w/page/11135960/New%20Cultural%20
Studies%3A%20Adventures%20in%20Theory

4 СтјуартХолјебиодугогодишњидиректорБирмингемскогцентра,јавни
интелектуалациspiritusmovensпројектастудијакултуре.

5 Погледати:Ђорђевић,Ј.(2009)Посткултура,Београд:Clio;Ђорђевић,
J.ур.(2008)Студијекултуре,Београд:СлужбениГласник.
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наовомместуоњимапревасходно говоримкаокритичар
глобализацијекојасеодвијаукључунеолибералнеидело
гијеслободногтржишта,монополафинансијскогкапитала
икорпоративнепривредесациљемдаукажемнапарадокс
политичкогангажманаовихстудија.Критикаглобализмане
произлазиизнационализма,илисклоностикаесенцијали
зму,штосекаознакдеструктивногконзервативизмачесто
приписујеонимакојикритичкиприступајуstatusquoсавре
меномсвету.Онајеизразосвестидасупоследицееконом
скеглобализацијетакведаизцелокупнепопулацијесвета
искључују апсолутну већину, којуБадију називаневидљи
вом6,несамоуегзистенцијалном,економском,већиупо
литичкомикултурномсмислу.Имајућиувидудасустудије
културепосебнозаинтересованезаневидљиве,потиснуте,
осујећене,маргинализоване групе,нијенаодметдапрове
римодалионеидаље,утомпогледу,остајунависинисвог
задатка, у тренуткукадамаргинаиискључивањеприпада
већини.

Украткимцртамаваљасеосврнутинанекеосновнетеме
студијакултуре,њиховепреплетенеикомплекснеинтери
трансдисциплинарне методологије, или тачније теоријске
оквире, и практичне циљеве које су студије културе уста
новиленапочеткурадаБирмингемскогцентраинастави
ледаихутврђујутокомследећихдеценија.Овопоследње,
циљеве,помињемзбогтогашто,каоштојенапреднагове
штено,специфичностовихстудијапредстављаизалагање
заагенсностиоснаживањеполитичкогкапацитетакритич
кеинтерпретације савремене културешто је било у опре
ци према дотадашњемразумевању културе као аутономне
области,отелотворенојунајбољимпримеримауметничког
идуховногстваралаштва.Студијекултуресусеизместиле
одпозитивистичкогобјективизмаукључујућиусвојеинтер
претативнопољеелементеразличитихдисциплинахумани
стике.Тајотклонодкласичнихтумачењабиојеинспирисан
увиђањемдајекултурахетерогенаиконфликтнаформа,да
неприпадасамоелити,одаклепроизлазидајеунепрекид
номдослухусаодносимамоћи.Овојеистовременозначило
дасусеовестудијекултуреопределилезасхватањекултуре
као„целокупногначинаживота”преносећисредиштеин
тересовањанасавременукултуруидотаданиподаштаване
популарнеформеипраксесвакодневногживота.

УрадуБирмингемскогцентрашездесетихиседамдесетих
година, нова генерација лево оријентисаних истраживача,

6 Бадију,А.(2013)Буђењеисторије,Београд:УниверзитетСингидунум,
Факултетзамедијеикомуникације.
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ослоњенаиудијалогунастаријеауторитетеуобластикњи
жевнекритикеиобразовања,указалајенанужностуспоста
вљањановогодносапреманаступајућимпроменамакојеје
донеопослератни економскибум, контракултурна револу
ција,деколонизацијаиноваулогаициљевиреволуционарне
левице.Тапроменаодносапревасходносеодносилананови
приступконцептумасекојауместонасилнеилитупегоми
ле,почињедасесхватакаозбирпојединацаигрупачијина
чинживотапостајеподједнакорелевантанинадруштвеном
инакултурномпољу.Тојеозначавалозначајанупадинапад
накултурнекласификацијекојесувековима,сатачкегледи
шта„блокамоћи”идруштвениххијерархија,искључивале
свеоноштоњиманијеприпадало.Обични,малиљудикреи
рајукултуруионајенужно,наовајилионајначин,усукобу
илиупреговарањусаонимакојиимајумоћикојисувекови
маствараликанонеиправилауспостављајућипоредакуко
мевредностиелитепредстављајукултуру„parexcellence“.
Циљјебиооткритигласовеподређених,искључених,спу
танихразличитимдруштвенимнормамаидатиимкултур
нилегитимитетнужануједномдемократскомиправедном
друштву.Студијекултуресутежиленесамодатегласове
открију,већдапронађудруштвене,економске,политичкеи
културнекојисуутицалидаониостанунечујни.

Учврстојвезисамарксизмом,алиупромењенимисториј
ским условима, ове студије прихватају нову, мекшу, „кул
туролошку” варијанту која је подручје културе надредила
економском детерминизму, одакле се учврстило гледиште
дајекултура,ане„производниодноси”илидруштвенеи
политичкеинституције,просториместоборбеипрегово
ра.Тимејеполитичкирадикализамреволуционарнелевице
замењенрадикалниммишљењемитеоријскофилозофском
обрадомпитањарадикалнедемократије.Оношто је неза
обилазнонаслеђеовограногпериодакултурнихстудија је
сазнањеданиједанкултурниартефакт,културнитекстили
праксанисуневиниуидеолошкомиполитичкомсмислуи
дапомночитањесимбола,нарација,гестовасвакодневних
праксимогуоткритиполитичкепорукекоје,наосновутога,
вишеникаконисуприсутнесамоуполитичкимпокретима,
програмима влада и опозиције, организованим политич
кимгрупама,синдикатима,већсусвугдеоконас.Културни
отпорјепостаомеранеслагања,агенспромене,местоборбе
противкапитализмаионогаштосеранијеназивалобуржоа
скимдруштвом.Обичниљуди,публика,читаоци,гледаоци,
некаданазванипасивнимконзументима,добилисуактивну
иодлучујућуулогудоводећиусумњунаметнуте,културом
„натурализоване” истине буржоаског поретка.Са те тачке
гледиштаништавишенијемоглодасепласиракаопример
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зауглед,непобитнаистина,утемељенауприродиилиисто
рији–свесемоглодовестиупитање,раскринкатикаоје
зичкаиграизакојестојескривеназначењаиинтересимоћи.
Иутојидејилежалајенесамомогућностполитичкогдело
вања,већјепромовисанаогромнамоћкултуре.

Шта јекултураухетерогеномдруштвуиспресецаномраз
личитим друштвеним позицијама, институцијама али ис
куствима, традицијама и иновацијама.Она је простор не
прекиднеборбе,сукобљавања,тражењанекаквог,самопри
временогсклада,широкопољенајразличитијихпраксикоје
имају одређено значење које настаје умеђудејству компа
тибилнихилиантагонистичкихдискурса.Уовомпочетном
периоду, студије културе супокушавале теоријскида уте
мељеинтерпретацијукултурекојабимогладаодговорина
левичарске критике капиталистичког поретка, а нарочито,
какојетоистицаоХол,наонуњеговуваријантучијисупо
литичкиродоначелницибилиМаргаретТачериРеган.Иде
јанеједнакостиудруштвуфигуриралајекаочврстаоснова
за разумевање функционисања културе подређених дру
штвенихгрупаиоткривањасложенихначинасимболичког
успостављањаразликеизмеђуонихкојиимајуионихкоји
немајумоћ.Упочеткујеусредиштупрепознавањакултуре
подређених била радничка класа да би се у каснијем ста
дијумусвестоподређивању/наметањупрошириланамноге
другегрупе.Поставилосепитањенакојиначинконфликтна
друштва успевају да се држена окупу то јест на који на
чин се конфликтна природа друштва остварује у култури,
тенаосновукојихмеханизамадруштвоуспевададођедо
консензусаокоосновнихвредностиипринципаустројства.
У првом плану истраживања овог проблема нашла су се
симболичка средстваи дискурзивнимеханизмина основу
којихдоминантнесилеудруштвууспевајудаједанпарци
јалнипогледнасветнаметнукаоопштеважећи.Утомпо
гледунарочитоплоднимсусепоказалипојмовиидеологије
ихегемонијепреузетиодАлтисераиГрамшија,удружениса
структуралистичкимувидимауприродујезикаимитаРола
наБарта.Тојесвезаједнопружалоизузетнеистраживачке
могућностизаједнуновукултуролошкуанализукојајекао
подразумевајућупоткуималакритикукапитализмаинејед
накостикојепроизводи.

Оветемељнепретпоставке,везанезамарксистичкутради
цију и лево оријентисане истраживаче, укључиле су се у
седамдесетихиосамдесетихгодинаубујајућипостструкту
рализамипостмодернистичкефилозофскеитеоријскетрен
довекоји,нарочитодокстичупопуларностуСАД,постају
доминантни и одлучујући модели интерпретације студија
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културе. То је био својеврстан одговор, али и својеврсно
прилагођавање новим друштвеним, политичким и култур
нимпроменамакојесудонелибујајућиконзумеризам,борба
заљудскаправа,феминизамиглобалноимедијскоуједиња
вањесвета.Иницијалненамеребританскихстудијамењају
смер захваљујући специфичном америчком читању и раз
умевањуфранцускеТеорије.УФранцуској,иЕвропиуоп
штеТеоријајеозначавалаконцептуалнепроменеуоквиру
хуманистикеупостструктуралистичкопостмодернистичкој
критици заблудамодерне са циљем деконструисања ауто
ритативнихиопштепризнатихистина,удруженихсановим
читањемитумачењеммарксизма.Везујућисепревасходно
затемеипроблемерасеирода,Теорија јеуСАДприхва
ћена без тог наслеђашто је довело до отварањашироког
трансдисциплинарногпољазаснованогнаспецифичнојин
терпретацији и употреби семиотике, текстуалне анализе,
анализедискурса,иЛакановеметапсихологијеуфункцији
борбезаљудскаправа.Овајтеоријскиоквир,каоапсолут
ни ауторитет удружио је феминизам, родне студије,queer
теорију,постколонијалнутеоријуистудијекултуреуједно
неразмрсивоклупко.

Постструктурализам,упочеткувишеудеридијанском,ка
сније више у фукоовском кључу, све више радикализује
идеје о дискурзивној производњи знања што конфликтни
однос између блока моћи и подређених и маргинализова
них група измешта из примарног класног односа на план
културе,превасходнонапланјезика.Приматдобијајурод,
раса,сексуалноопредељењедабисекаснијеистраживање
културеокренулокамноштвудругихгрупа(етничкегрупе,
културеимиграната,стари,инвалиди,фанови,затвореници,
gayзаједнице,груперазличитогстилаживота,травестити,
тренсексуалци). Једнаодосновнихпреокупација јеизуча
вањеначинанакојисеиндивидуеигрупеконституишукао
субјектиалииизмичуустановљенимформамазнањаидо
минантнимформамамоћи.Показујеседаједецентрирани
субјектпостмодернеуплетенуплуралитетсубјекатскихпо
зиција откривајући се у форми отворених идентитета без
тачкеослонцаунекојдефинисанојсоцијалној, економској
иликултурнојкатегорији.Онјеподложанискључивањупо
различитимосновама,алииформирањунаосновумноштва
конфликтнихјезичкихигараилидискурзивнихформација.
Класнаборбасецепанамноштворазличитихдруштвених
сукоба и осујећених друштвених група, а друштвени су
кобисепребацујусаматеријалнеосновенапланкултуре.
Анализе дискурзивних техникамаргинализовања се усло
жњавају–difference,разлика,деконструкција,осамостаљи
вање означитеља, њихови многоструки преплети, судари,
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интертекстуалневезерастурајумогућностпосматрањабило
којекатегоријеподређенихсафиксиранетачкеикаорела
тивно омеђени предмет тумачења. Разлике се умножавају,
идентитетисетопе,мултипликују,фрагментирају.Показује
седакултураимаготовонеограниченемогућностиискљу
чивањаиподређивања.Изаоваквеинтерпретацијекојаоб
ухватамногострукостантагонизамакаосуштинскуодредбу
друштвеног кретања стоји идеја „радикалне демократије”
којауместокласнеборбеиекономскенеједнакостиужижу
стављаплурализампартикуларнихборбимеђуразличитим
друштвеним групама као многоструким субјектима исто
ријског развоја и друштвене динамике.7 Сваки идентитет
јенеухватљив,недовршен,отворенпремадругоме, распр
снут,испресецанпоразличитимосамарода, расе, етнике,
узраста,припадностипоткултнимгрупама,сексуалногили
сексуалнихопредељења.

Основна епистемолошка оријентација студија културе,
ослоњенихнапостструктуралистичкетеорије,заснованаје
наконцептудискурзивнепроизводњезнањаипоследичних
односамоћи,штојеподразумевалоусредсређеностнафор
меискључивања,алиизванстварнихекономских,друштве
нихиполитичкихименованихносилацамоћи.Стварностсе
такопрепознајекрозрепрезентацијуодносамоћи,скупове
означавајућихпракси,каобојнопољесукобљенихнаратива,
перформативнихефекатајезика,као„флукс”,процес,тран
сформација гласова,медијскипосредованахиперреалност.
Стварностјеукинутакаокатегоријалишенасвакогесенци
јалногсвојства,представљајућисеискључивоуформисим
боличкихијезичкихартефакатаипракси.Културализација
материјалнестварности,релативизовала јеучинкестварне
стварностиналазећиујезикуизнацимањенеконститутив
неелементе, такодасурелативизамиантиуниверзализам
постали логични пратиоци радикалног културализма. По
следицатогаједасупроблемиистинеивредностиискљу
чениизсвакогхерменеутичкогподухвата,собзиромдаје
језикнеухватљивиинтертекстуално(не)одређен.

Изоветеоријскеперспективемоћседифузнораспростире
усвимсегментимадруштваиусвимодносима,онасеис
пољаваунајситнијимдетаљимасвакодневља,капиларносе
ширећикрозразличитеобликекомуникације.Органскапо
везаностмоћисаполитикомпреселиласесареалненадис
курзивнураванштоје,културуиспунилополитикомкојасе
тумачикаоличнаствар.Уколико јеумодернизмукултура

7 Mouffe,C.andLaclau,E.(1985)Hegemonyandsocialiststrategy,towards
radicaldemocracyandpolitics,London:Verso.
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каоиздвојенаобластбилакорективполитике,њенасупрот
ностилисупститутзасмисленопреживљавањеусветуин
тереса,сукобаиполитичкихигара,овдесеинкорпорирала
упраксесвакодневногживота.Упостструктуралистичким
и постмодерним теоријама, са акцентом на дискурзивној
производњимоћиињеномкапиларномширењу,политика,
каоизвориштедруштвенемоћи,премештасеизстварности
друштвенихсукоба,јавногпрактиковањавласти,усмерава
њаделатностијавногживота,напланкултуреисвакоднев
них пракси.Одатле, сваки акт може да се тумачи као акт
непослушности,каополитичкиодговорнаразличитефор
менаметањаидискурзивногискључивања.Микрополитика
симболичких аката  преплављујецелокупнадруштва. Јед
ном речју ускомешана, мултикултурна планетарнаљудска
цивилизација, испресецанапомногимосамарода,класе,
расе, сексуалног опредељења, отворена ка могућностима
преклапањапаралелнихстварности,слободнадабиразна
чењасвегапостојећег,дасесањимаигра,мења,поричеили
прихватапостајеврстамегатекстанакомесечитакултура
позногкапитализма.

Културакаобојнопоље,уоквируоваквихтеоријскихкоор
динатаподразумевадасепобуна,каоимоћ,дифузношири
уразличитимформамакултуре,умноштвутекстоваиис
куставакрозкојесеодржаванепрекиднатензијауодносу
на„шизоидну”идисперзивну природукапитализма.Моћ
побуненалази се унајситнијимпраксамачиме суобични
људи,некадажртвеманипулације,садапосталикреативни,
вешти,лукавиборцисапотрошачкимдруштвомодкогани
сумоглиилинисухтелидапобегну.

Уверењеда сваки актнепокорностиукултури, свакикон
троверзни уметнички експеримент, неконформистички life
style, ситнеличнесубверзијесистема,шокантнесценена
сиљаилинеуобичајенихформисекса,имајуполитичкепо
следицеимогудаугрозесавременикапитализамдовелаје
упитањесмисаоотпора.Сваквиц,штос,игре,адолесцент
на групаупотрази за властитимидентитетима,порногра
фија, бодибилдинг, травестије различитог порекла, крађе
по самопослугама, алтернативни методи лечења, прихва
тањепаганскихверовања,вађењесвитакаизвагине8,trash

8 ПерформансКеролиШниманподнасловомУнутрашњисвитакговори
о „идентитетужене као креатораипрократора” (Sayre,H. (1989)The
objectofperformance,AmericanAvant–Gardesince1970,Univеrsityof
ChicagoPress.Ууметностијеовајтренднарочитоприсутан,доприно
сећитежњипревазилажењамодернистичкогелитистичкогканонасаци
љемукључивањауметностиусвакодневниживот(Погледати:Шинер,
Х.(2007)Откривањеуметности,НовиСад:Адреса)
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културнипроизводи,таблоидиитд–свеможедасеразуме
каовидотпораономештосеназивамејнстримом.Међутим,
капитализамсасвојимдинамичнимпотрошачкимнишама,
изборомстиловаживота,слободнимтржиштемробаииде
ја, слободомговораиизражавања, гарантованимљудским
правимапружаогромнопољепроизводњезначења,исло
бодногизражавањатакодасвакиотпорпремаапстрактнои
недовољноомеђенојидеји„поретка”врлобрзоостајефор
ма„стилаживота”,„провокација”,репрезентацијаиденти
тетакоја селакоутапа укомерцијалневоде.Капитализам
неолибералногтипасапотрошачкомкултуромкаодоминан
томиманеограниченумоћ апропријације свегаштоможе
да искористи заширење тржишта тако да културни отпо
ри, схваћенина овакав начин у студијама културе, нажа
лост,остајусамопарцијалнигестовиуморудругих,талас
убујици„букеиблебетања”(Рансијер).„Кадјесвеотпор,
ондаништанијеотпор,кадјесвеполитикаондаништани
је политика. Егоистички индивидуализам, лако се претва
ра из постмодернистичког дисидентства у неолиберални
конформизам”9.

Стварностмонополасиле,економскоуобличавањесветаиз
једног центра, насилно ширење демократије, технолошке
иновацијеуфункцијинепрекиднесаморепродукцијекапи
тализмаиникаддовршенемодернизацијенеразвијенихдру
штава,баснословнирастнеједнакостиизмеђубогатихиси
ромашних,Западаидругих,што,узмногодругихпроцеса,
претварачитавсветудруштворизика,разоренееколошке
равнотеже,непрепознајеседовољнотамогде јеизвршен
трансфер политике у културу, универзализма у партику
ларизам,истинеудискурс, вертикалниххијерархија ухо
ризонталне,националногуглобално,реалногуфиктивно,
утопијеудистопију,целинеуфрагмент,есенцијалногуре
лативно.Теоријскипостулатдасвакагрупаилипојединац
заузимајувишеразличитихсубјекатскихпозицијауодносу
на различите хегемонијске дискурсе усложњава антагони
стичкогпољадонераспознатљивости,упркосчињеницида
усавременојИмперији10постоји једна,истинарасно,род
но, културно, религијски хетерогена, невидљива маса ко
ја је истовремено хомогена у односу на форме моћи који
јој се намећу – маса сиромашних, неписмених, болесних,
искоришћених, заборављених, неразвијених. Искључива
концентрисаностстудијакултуренарод,расуисексуално

9 Хил, Џ. и Потер, E. (2011) Продаја побуњеника, Београд: Хедоне,
стр.47.

10Појамразрађенукњизи:Хард,М.иНегри,А.(2005)Империја,Београд:
Издавачкиграфичкиатеље„М”.
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опредељењекаоинамањинеразличитогтипа,несамода
запостављавећину,већпревиђаогромнапомерањастанов
ништва,дестабилизацијутрадицијаиодумирањејезика,ра
ђањесветскогпрекаријата,хибридизацију,представљакао
достигнућелиберализмаипотврдуслободе„светабезгра
ница”.Такомноштво „малихполитика” заклањавидикка
„великојполитици”скривајућинемоћотпоракојеглобална
потрошачкакултураимедијиуспешнонеутрализују.

Отпор као основа агенсности културе, увек на домак ру
кесвакојгрупиилипојединцу,икаосредствопротивљења
мејнстримуусвакодневномживотуипопуларнојкултури,
онакокакогауглавномтумачестудијекултуре,постајеталац
капиталистичкогstatusquoстањаигарантпостполитичког
друштва.Разликакаопојамкојијетребалодадестабилизује
свафиксиран значењана основу којих се градиомодерни
светсасвимнепочинствимакојисууњемуучињена,дове
лаједотогадасеизвидаизгубепроцесихомогенизације,
мондијализацијеипоследицекојеодатлепроистичу.Пока
залоседајеодговорнатепроцесеширењефундаментали
змаразнихпровенијенција,стварнихсукобаинасиља,ида
у томе култура није невина. Левичарска политика студија
културе обогаћена идејом радикалне демократије утопила
сеумејнстримнеолибералногконцептадемократијеукојој
реторикаољудскимправимаселективнобираонегрупеи
културенакојесе,попотребиодноси.

Француска Теорија лишена свог марксистичког порекла
сасвојиминхерентнополитичкимциљемдестабилизације
европског/западногпогледанасветињеговихколонизатор
скихиимперијалнихсклоности,уоквиримастудијакултуре
показаласекаопогоданекспликаторниоквир,хеуристичко
средство за интерпретацију промена које је донела глоба
лизација,анекаоњенкритичкикоректив.Инсистирањена
непостојећим,фрагментарнимидентитетима,хибридизаци
ји, раскорењивању, креолизацији као појмовима којима се
захватаприродановог субјективитета, дијагностикује ста
њествари,хотимичноилинехотимичноискључујућисваку
другумогућностиреалностогромногмноштвагрупачија
„структура осећања” показује јаче везе са културним тра
дицијамаилојалностсвомедому.11Испададајенефиксира
ностраспрснутихидентитетапоследицаизборанеизвесног
животаувеселој,хедонистичкој,„потрошачкојпостмодер
ни”стварслободногизборамасеизбеглицаизсиромашних
земаљаимасеогрезлеусиромаштву.Културнепраксегрупа

11Рамаџу,Р.А.Запад,у:Будућностзнањаикултуре,приредилиЛал,В.и
Нанди,А.(2012)Београд:Клио.
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којепоказујужељудасемалочвршћедржезасвојетло,свој
идентитет,својерадноместо,својјезик,својпосао,одбаче
нисукаогрехесенцијализацијеи„примордијалистичких”
инстинката.Залажућисезахетерогеност,фрагментарност,
разлику, хибридност, флуидност свих групних припадно
сти,студијекултурепостајузаговорникзахтевазаслобод
номфлуктуацијомробаиљудиисастратегијомпребацива
њапојединцаизрелативностабилнихгрупанадинамично
ипроменљивотржиште12.Такосустудијекултуреипратеће
хуманистичкедисциплине,којесузаистазапочињалеједну
новуеруалтернативногговораибилезнаккритичкогодма
каодинструменталнерационалности,укљученеумодерни
стичкипројекат,посталеадвокатпотрошачкогдруштвакао
нормалногстањаглобалноуједињеногсветаукојемсвеоп
штахибридностбришеразликеуместодаихпромовише.

Уовомкритичкомосвртунастранпутицестудијакултуреи
поредаксветакомесепрепознајеједнадоминантнаидеоло
гијаекстензивноцитирамБадијуакојисепита:

„Шта се дешава? Чему то полуочарани, полу
девастирани сведочимо. Одржавање у животу
једногуморногсвета,кудпуклодапукло.Спа
соноснекризеистогсвета,жртвепобедоносног
ширења?Крајатогсвета?Настанканекогдругог
света’.Штанамседаклетодогађа,аштонема
никаквог јасногименанина једномприхваће
номјезику?Хајдедасепосаветујемосасвојим
господарима: дискретним банкарима, медиј
ским првацима, ..гласноговорницима међуна
родне заједнице, презапосленим председници
ма,новимфилозофима,власницимафабрикаи
земљишнихпоседаитуђихземаља,људимаса
берзе,…економистимараста,грађанскимсоци
олозима, ….проценитељима добити, рачунао
цима продуктивности…директорима људских
ресурса,….Штаотомекажуони….Оникажу
дасесветмењавртоглавомбрзиномидамора
моподпретњомпропастиилисмрти(зањихје
тоисто)дасеприлагодимотојпромени,илида
будемо,усветукакавјесте,самосенкасебеса
мих….Радитогасвиморајудаокрећупедале,
дасемодернизују,реформишуимењају…”

Бадијуовељутите речи у сагласности су са све гласнијим
критичарима новог поретка света у функцији глобалног

12Лал,В.иНанди,А.Предговор,у:Будућностзнањаикултуре,приреди
лиЛал,В.иНанди,А.(2012)Београд:Клио.
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капитала и раста конзумеризма који указују да друштво
ризикасвевишепрерастаудруштвокатастрофеупогледу
ендемскогширењасиромаштва,нарушавањаприроднеоко
лине, неизвесности технолошке интервенције на људском
бићуитд.

Многипосленициуовој области запазили суда је дошао
моменаткадалојалнопозивањенаспецифичандискурсТе
оријепочињеозбиљнода се троши теда јенужнонешто
променити.Утомсмислусесвевишеговориотеоријипо
слеТеоријештоје,кадајеречостудијамакултуреусмере
но у дваправца: један је пратилацКелнеровихпрепорука
онужностимултиперпективистичкогприступакојибиоб
новиозначајкласичнекритичкетеоријеиоживеодијалек
тичкуиматеријалистичку варијантумарксизма.Све више
се културолошке анализе ослањају на филозофе отворено
левичарске оријентације и критичаре постмодернистичког
релативизмакаоштосуБадијуиРансијер,каоинаауторе
којиуцентарсвојихтеоријастављају„голиживот”ифор
ме биополитичкогманипулисањањиме13.Агамбен,Делез,
Батај,Лакло,Жижек,Латур,сваконасвојначиндоприноси
скретању са постструктуралистичко/постмодернистичког
курсаали,какозапажајуХолиБирчол,безнекејачезајед
ничкенитикојабиихспајалауспецифичандискурс,онако
какојетобилораније.14Такозвани„афективниобрт15по
чињедасеизширокогпољасавременехуманистикеукљу
чујеустудијекултуреповезујућисенаизвестанначинса
некимконцептимановогматеријализматежећидапризове
усвестпостојањенекезаједничкепоткељудскогпостојања
укометело,материјалнаиприроднастварност,каоитех
ничкаучествујуутумачењуиразумевањуљудскихпотреба,
културних пракси и смисла „новог хуманитета”.Шири се
обимтема, нарочитоонихкоје се баведигиталномкулту
ром, сајберпростором, односом хумано/нехумано/постху
мано,биополитикомибиоетиком,односомнаукеикулту
ре, новим тумачењима субјективности, односа природног/
неприродногитд.

Инајзад,оноштовећдужевремепратиовестудијејепо
зив за ревитализацију првобитних теоријских модела и
оживљавањециљева,што јеобећавајућеинадахнутообе
лежилостудијекултуреупрвојфазињиховогуспоставља

13Eliot,J.аndAttrige,D.(2010)TheoryafterTheory,Routledge,London.
14Hall,G.andBirchall,C.(2006)NewCulturalStudies:AdventuresinTheory,

Edinburgh:UniversityPress.
15Massoumi,B.(2002)ParablesfortheVirtual:Movement,Affect,Sensation,

NorthCarolina:DukeUniversityPress;Gregg,M.andSeigworth,G.(2010)
TheAffectTheoryReader,NorthCarolina:DukeUniversityPress.
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њакаокритичкогидруштвенорелевантногистраживачког
иинтерпретативногпоља.Њиховооживљавањебиидејуо
свеколикојнестабилностизначења (свега) замениловећом
усредсређеношћу на нове методе и методологије намета
ња, дисквалификације, препознало идеолошку матрицу у
хегемонијскимдискурсиманеолиберализма,указалонапа
радоксеи замкемонополаконцептаслободногтржиштаи
његовекултурнепоследице.Потребастудијакултуредасе
успротивеелитистичкомконцептуинегативистичкомвред
новањукултуремасовногдруштваводилајекаотклонуод
критичкемислиФранкфуртскешколеитрагањуновимте
оријскиммоделимакојиби„изманипулисану”гомилупре
позналикаомноштвосвеснихгрупаипојединаца.Могуће
једабиновочитање„франкфуртоваца”,уновимусловима,
изоштрилокритичкуоштрицустудијакултуре.

ПокушаласамдаукажемдасуСтудијекултурепочеледа
сеформирајукаоинтерпретативнопољесајасномнамером
даоствареактивнуулогуудруштву,каоформаполитичке
идруштвенекритике.Изаиста,онесејесуукључиле,нај
преукритикукапитализма,дабиукаснијојфазиподржа
валереторикуборбезаљудскаправакојасвевишепостаје
покриће зафундаментални антагонизам између богатих и
сиромашних,измеђуЗападаидругихшто је „натурализо
вао”неолибералниекономскипоредаксамногимозбиљним
политичким, друштвеними културним консеквенцама чи
јепоследице акутноосећамо свакодневно,на својој кожи,
свеједнодали јеонацрна,бела,женска,мушка,геј,тето
вирана, стара илимлада.Оне остају поље које ће и даље
својурелативнуспецифичностградитинаинтердисципли
нарнимтеоријскимматрицама, али суу великојмери још
увекудаљенеодциљадапоновопромислеиредефинишу
концептполитичностинакојибисеослањале.Једанодраз
лога свакако лежи у чињеници да су се оне прошириле у
многеземљесветакојекритичкепретпоставкеовихстудија
усаглашавајусанапоримадасеукључеуглобалнипоредак,
нарочитонанивоуобразовнихинституција.Намаргинама
Првог света, критички интелектуалци неретко прихватају
понуђене интерпретативнемоделе не либећи се помодног
понављањатеоријскихклишеаиготовихформула,онакока
костижуизразличитихконтекста.Требанакрајуподсетити
даукултуринијеништаневино,тесуитиклишеииформу
леудослухусаидеологијамакојенамећусасвимодређени
интересицентарамоћи.
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ЈЕЛЕНА ЂОРЂЕВИЋ

JelenaĐorđević
UniversityinBelgrade,FacultyofPoliticalSciences,Belgrade

POLITICALASPECTOFCULTURESTUDIES–
WAYSANDSIDEWAYS

Abstract

This paper proceeds from an assumption that culture studies are
impregnated with political meaning. It examines basic theoretical
presumptions of culture studieswhose original rolewas to discover
newmeansofinterpretationandmethodologiesinordertoexplainthe
bigchangesinthesocietyandcultureinthe1960ies.Opposedtothe
elitistcultureconcepts,theyaimtodemocratizetheunderstandingof
culture by the commonman, carry out amultidimensional criticism
of the capitalist culture starting from leftist ideas and experiences.
Theaimwastopavenewwaysforeducationof“publicintellectuals”
outsideofficialinstitutions.Understronginfluenceofpostmodernism
and related theories, they have advocated radical culturalism and,
paradoxically,becamehostagetoglobalismandneoliberalideologies.
Thisstudyexaminestheconceptsandideasthatculturestudiesrelied

on,leadingtosuchtransformation.

Keywords:culturestudies,neoliberalism,discourse,politics,
difference,hybridaspect
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KRITIČKAANALIZADISKURSA
MJE RA ŠTED NJEI
KAPITALISTIČKE

HEGEMONIJEUPERSPEKTIVI
KULTURALNIHSTUDIJA

Sažetak:Osnovnizadataktekstajestpokušajizvođenjakritičkeanali
zediskursamjerâštednjekojisemanifestirapojačanomprodukcijom
specifičnogtipamedijskih,javnihipolitičkihnarativateznakovitihme
taforapoputbolnihrezova,stezanjaremena,navodnenužnostiupro
vedbiraznoraznihsocijalnihdijeta,itd.;kaoinjimasrodnihsintagmi
poput‘povoljneilinepovoljnepoduzetničkeklime’te‘olujnekrizekoja
jepoharala’,aukonačnicirezultirajuideološkohegemonijskomper
petuacijom političke ekonomije kapitalizma i njoj pripadajućemoći.
Pristupamo ovom tipu diskursa kao ideološki fabriciranim naturali
stičkimdiskurzivnim formacijamakojenaizgledbenignommetaforič
nošću jezika žele stvoriti prividnavodneneideološkosti recentne kri
zekapitalističkeekonomijeinjezinihpolitičkihtesocijalnihaspekata.
Prevladavajućidisciplinarnopredmetnipristupuanalizipredstavlje
nog, problemskogmotiva kreće se u domeni bogatog konceptualnog
arsenalakulturalnihstudija,odnosnoškolamišljenja(strukturalizam,
semiotika,neomarksizam,kritičkaanalizadiskursa,teorijaideologije,
kritičkateorijadruštva...)iautora(Bahtin,Gramsci,Hall,vanDijk,
Barthes,Foucault...)odkojihkulturalnistudijipodostacrpe,predmet
noimetodološki.Zaključakjedanaprimjerimaspomenutihsintagmi
svjedočimokakohegemonijanaprostovišenemožeostatiukonturama
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predvidivog, kontroliranog jezika tehnokracije te iz tih razloga neu
spješnotražiizlaz,bijegukonotativno,uznakovitualegoriju,metafo
ru,prenesenoznačenje.

Ključneriječi:(neo)kapitalizam,hegemonija,diskursimjerâštednje

Uvod.Širaekonomskopolitička
perspektivaproblema

Činisekakoistraživački,analitičkiiteorijskinaporizaprona
laženjemprimjerenihodgovoranaizazoveepohekojajeobilje
žena diktaturom/sveopćom supremacijom (neo)liberalnotržiš
nogkapitalizma,njegovomkulturalnominačicomuvidupost
modernoidentitetskogkonzumerizmaiiznevjerenimnadamau
daljnjusmislenostpolitičkogmodelareprezentativneparlamen
tarnedemokracije,nikadanisubiliintenzivniji.Tomusvakako
doprinosekatastrofalniekonomski,društveni ipolitičkiučinci
dokojihjedošlosizbijanjemzadnjevelikekrizekapitalističke
ekonomije2008.godine.No,dojamjekakoseusprkosdoseg
nutimuvidimaisaznanjimaništabitnonaovomplanupromije
nilonije.Štoviše,tijekomposljednjihšestsedamgodinamatri
cakapitalističkehegemonijenastavljaproduciratidevastacijske
socijalne učinke, nesmanjenom žestinom produbljujući klasni
jaz izmeđumanjine onih koji posjeduju sve višematerijalno
financijskog bogatstva i sve većeg broja onih koji imaju sve
manje1. Brojne analize su nas tako uputile na problematična
mjesta financijskošpekulativnog sektora, tzv. casino kapita
lizma; okolnosti poslovanja institucija koje su najodgovornije
za izbijanje recentne krize (investicijske banke, osiguravajuće
kućezavrijednosnepapire,rejtingagencije,financijskikonglo
merati...);okolnostiizvedbe„najvećepljačkeusvjetskojpovi
jesti”ponačelusocijalizacijegubitakatepojačaneakumulacije
iprivatizacijedobitaka,kaoiodgovornostidržava,tojestvlada
ipolitičarausvemu tome;složenemehanizmekojimaoperira
bankarskofinancijskisektor(tzv.derivati,poluge,sekuritizacij
skilanci,kreditniswapovi...);teulogetehnokratskogstrojatzv.
trojke (MMF, Europska banka, Europska komisija) u daljnjoj
perpetuacijineoliberalnogekonomskopolitičkogmodela.

1 Ovaćeekonomskopolitičkaidruštvenačinjenicabitiuobličenausloganu
„1%vs.99%”,jednomodosnovnihzaštitnihznakovaOccupayWallStreat
pokretazapočetoguNewYorku(sZuccotiparkomkaocentralnomlokaci
jomprosvjeda)urujnu2011.,kaoreakcijasocijalnognezadovoljstvaspoli
tikamaitrendovimasvevećeivećedruštvenenejednakostiiklasnihrasloja
vanjadokojihdolaziurazdobljunakonizbijanjazadnjekrize.
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Užedefiniranjeodabranogfenomena

Nas će, pak, u ovom tekstu zanimati izvedba kritičke anali
ze specifičnog tipamehanizama koji su neraskidivo povezani
s prethodno skiciranimproblemskim sklopom.Taj se napor u
najširemsmislu tiče,započetak,detekcijemjestaputemkojih
„kapitalističkaideologijastalnoodržavaveokojionemogućava
ljudimauvidutokakonjihovavlastitaaktivnostreproduciraob
liknjihovogsvakodnevnogživota”2,apotomisustavnekritič
keanalizeulaznihtočkiideološkeinterpelacije.Uužemsmislu,
zanimat ćenaspolitikemjerâ štednje čijamoć„kao ideologi
jeproizlaziupravoizčinjenicedasečinisavršenoprirodnomi
neizbježnom”3,štoje,naučilismotoizGramscijeveostavštine
kojojpunodugujemoiuovomtekstu,jednaodtemeljnihrazina
artikulacijehegemonije.Ovimjepitanjimasrodan,tezaširui
detaljnijuanalizunezaobilazan,fenomenekonomijedugačijaje
važnostporaslasrazdobljempojačanefinancijalizacijekapitala
od70ihgodinaprošlogstoljećanaovamo4.

Mićemo,pak,uovomtekstupokušati izvestikritičkuanalizu
diskursamjerâ štednje koji semanifestira pojačanomproduk
cijomspecifičnogtipatzv.‘kriznih’označiteljainarativapoput
bolnih rezova, stezanja remena, navodne nužnosti u provedbi
raznoraznihsocijalnihdijeta, itd.;kaoinjimasrodnihsintag
mipoput‘povoljneilinepovoljnepoduzetničkeklime’te‘oluj
nekrizekojajepoharala’,aukonačnicirezultirajuideološko
hegemonijskomperpetuacijompolitičkeekonomijekapitalizma
injojpripadajućemoći.Potvrduzaopravdanostovakvogpri
stupanalazimoiuspecifičnosti,tojestprividnojsamorazumlji
vosti,frazekojasekrozproteklihnekolikodesetljećaetablirala
kaomarkacijskomjestoneoliberalnedoktrine–There’sNoSuch
ThingasaFreeLunch5.Pristupitćemoovomtipudiskursakao
formi, orwellovski rečeno, svojevrsnog novogovora, odnosno
kao ideološki fabriciranim naturalističkim diskurzivnim for
macijama koje naizgled benignommetaforičnošću jezika žele
stvoritiprividnavodneneideološkosti– štovišeprirodnosti!–

2 Perlman,F. (2004)Reprodukcija svakodnevnog života,Zagreb:Što čitaš?,
str.7.

3 Seymour,R.(2014)Protivštednje!,LeMondeDiplomatique,hrvatskoizda
njebr.17(2),Zagreb:KopMedija–Zadrugazamedije,str.8.

4 O političkoekonomskim, ali i filozofijskoantropološkim te sociološkim
aspektimadugaifiguredužnika,tojestnizaprocesâkojeanalizamaobjedi
njujeioznačavasintagmom„proizvodnjezaduženogčovjeka”,korisneuvide
nudi:Lazzarato,M. (2013)Proizvodnjazaduženogčovjeka–esejoneoli
beralnomstanju,Zagreb:Bijelival (izvorno izdanjenafrancuskomjeziku
objavljenoje2011).

5 Radiseonaslovuknjige(prvijeputobjavljena1975)najpoznatijegekono
misteneoliberalneorijentacije,nobelovcaMiltonaFriedmana.
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spomenute krize i njezinih ekonomskopolitičkih te socijalnih
učinaka.Radiseotipudiskursakojegćemo,natraguFoucaul
tovihminucioznihanalizakojimaćemoposvetitiposebnomje
stouovomtekstu,tretiratikaospecifičnupraksuobilježenunjoj
svojstvenimideološkimproduktivitetom.

Disciplinarnopredmetnipristupiuanalizifenomena

Prevladavajući disciplinarnopredmetni pristup u analizi pred
stavljenogproblemskogmotivakretatćeseudomenibogatog
konceptualnogarsenalakulturalnihstudija,odnosnoškolamiš
ljenja (strukturalizam, semiotika, neomarksizam, kritička ana
liza diskursa, teorija ideologije, kritička teorija društva...) od
kojihkulturalnistudijipodostacrpe,predmetnoimetodološki,
pričemuje„naglasaknapolitičkomukulturikojasenalaziu
središtu interesakulturalnihstudija”6.Općenitogovoreći,sada
već više od pola stoljeća duga povijest discipline kulturalnih
studija obilježena je, u smislu njezine političnosti i društvene
angažiranosti, svojevrsnomnelinearnošću, prekidima,multidi
sciplinarnimputanjama.Ranafazadiscipline,60ei70egodine
20.stoljeća,urelacijijespramdinamičnihpolitičkihisocijalnih
procesa (primjerice, studentskipokret ‘68uFrancuskojproši
rendiljemEurope,sovjetskainvazijanaČehoslovačku,pojava
tzv.Noveljevice,trendovi(sub)kulturneidentitetskeliberaliza
cijeibritanskarefleksijanaovazbivanja...)skojimakultural
nistudijiintenzivnopolemiziraju,alikojiistovremenopostajui
važnotkivogradnjeuartikulacijisamediscipline.Dominantni
politički,ekonomski,kulturalniidruštvenikontekstiskraja70
ih i tijekom80ih (na primjer, restauracija kapitalizma prema
neoliberalnommodeluiposljedičnipočecirastakanjatzv.soci
jalnedržaveblagostanja,usponameričkogneokonzervativizma,
nastavakpojačanepostmodernizacijeistimpovezanitrendovi
tzv. identitetskih politika, rušenjeBerlinskog zida i političko
ekonomskeposljedicetoga...),stavilisunoveizazovepreddi
sciplinu. Usporedo s time, bilježimo uspon neopozitivističkih
pristupauznanostikojisuobilježenikarakteristikamatehnokra
cijeiprividnedeideologizacije,tojestnavodneekspertneneu
tralnosti.Posljedično,tijekomposljednjih20akgodinapratimo
trendoveprepoznatljivihračvanjaunutarpoljakulturalnihstudi
ja,pričemujemogućedetektiratinastojanjapojedinihkultural
nostudijskihsastavnicanauniverzitetima,fakultetimaiinstitu
tima,posebiceuSjevernojAmericiiAustraliji,daiznađumode
leprepoznatljive‘aplikativnosti’discipline,njezineprikladnosti
zahtjevimatzv.tržištauskladustrendovimasveopćedruštvene
komodifikacije...

6 Duda, D. (2002) Kulturalni studiji. Ishodišta i problemi, Zagreb: AGM,
str.23.
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Istovremeno,nastojanjazapovratkomiočuvanjemnekihključ
nihvrijednostiranog„birminghama”,posebicesetoodnosina
reartikulaciju i aplikaciju koncepata ideologije i hegemonije,
ipaknejenjavaju.Hallnasjošu80imgodinamaprošlogstolje
ća,ujednomodsvojihtekstova,posvećenomrazraditezeopo
trebipovratkuideologiji,podsjećakakojemoćuvijekideološka.
Tojemoćoznačavanjadogađajanaodređeninačinkojanikada
nijeneutralna,ona jedio ideološkihborbi7.No, taj ‘povratak’
trebabitidijalektičan, to jestantagonističanusvojojkonjunk
turi,metodologiji i predmetnosti.Drugim riječima, ne radi se
samoopotrebizajednostavnomafirmacijomikontekstualnom
aplikacijom temeljnihkoncepata ivrijednosnihpremisakultu
ralnih studija (ideologija, hegemonija, klasa, društvena repro
dukcijakapitala...)usmisluanalizeirazumijevanjadominantne
političkoekonomskehegemonijeaktualnogstadijakapitalizma
injemupripadajućegtipajezikaidiskursa,većioukazivanjuna
elementeprijepornostiutimnastojanjima.

Teorijskarazradafenomenadiskursamjeraštednje
uopticikulturalnostudijskognasljeđa

Traganjezaputokazimaiuporabnimsmjernicamakojenamtra
sirajuputkaanalizispomenutihsintagmi„mjeraštednje”vodi
naszapočetakpremaBahtinovojmetalingvistici,odnosnonje
govojmarksističkojfilozofijijezika.Bahtinovokritičkočitanje
osnovnihpostavkideSaussureove strukturalističke lingvistike
kojejeupućeno–kakotoprimjećujeprevoditeljipisacpredgo
voraprijevodaBahtinoveknjigeMarksizamifilozofijajezikana
srpskohrvatskijezik,RadovanMatijašević–„kriticilingvistič
koguma,ukazivanjunanjegovformalizamiapstraktniobjekti
vizam”8,nijenikakvaiznimka.Dapače.Krozproteklostoljeće,
koliko je proteklo od prvog objavljivanjaTečaja opće lingvi
stike,nizalesusekritikedeSaussureovihpostavki,posebiceu
domenitzv.poststrukturalizma(primjericeDerrida).Posebnost
Bahtinovihpolemičkihkritika,upućenihnasljeđudeSaussureo
vestrukturalističkelingvistikevećkrajem20ihgodinaprošlog
stoljeća,jestuteziopotrebizapovratkomanalizigovora,alii
inzistiranju na nužnosti ideologizacije jezičnih iskaza koji ni
su,smatraBahtin, tekpuki,formalističkoobjektivističkisiste
miuigrioznačavanjanaosideSaussureovihdihotomijakakve
su označiteljoznačeno; jezikgovor; ili sinkronijadijakronija.
Bahtinovimriječima,„miimamouviduneapstraktnilingvistič
kiminimumzajedničkogjezikausmislusistemaelementarnih

7 Hall,S.Therediscoveryof‘ideology’:returnoftherepressedinmediastudi
es,in:Culture,SocietyandtheMedia,eds.Gurevitch,M.,Bennett,T.,Cur
ran,J.andWoollacott,J.(1982),LondonandNewYork:Routledge.

8 Bahtin,M.(1980)Marksizamifilozofijajezika,Beograd:Nolit,str.XXXIII.
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formi(lingvističkihsimbola),kojiosiguravaminimumsporazu
mevanjaupraktičnojkomunikaciji.Miuzimamo jeziknekao
sistem apstraktnih gramatičkih kategorija, već jezik ideološki
ispunjen,jezikkaopoglednasvetičakkaokonkretnomišlje
njekojeobezbeđujemaksimumuzajamnograzumevanjausvim
sferamaideološkogživota”9.

TeunA.vanDijkinterpretiraideologijunanačindoneklesrodan
Bahtinu,aliutradicijikritičkeanalizediskursa,upućujućinapo
trebupovezivanjaideologije,tekstaigovora.Utradicijikritičke
analizediskursa10,kojaječestokritiziranaunutardominantnih
lingvističkihkrugova,uepicentaristraživačkihnaporadospije
vajuanalizespecifičnogtipajavnih,medijskih,obrazovnihipo
litičkihdiskursaupotencijalunjihovemetaforičnostikojomse
proizvodeučincinaturalizacijehegemonijskihporedakamoći11.
ZaspomenutogvanDijka,ideologijajepodlogadruštvenihre
prezentacijagrupe,anjezinajefunkcijareprodukcijaodređenih
društvenihodnosa izmeđusocijalnihskupinana tromeđidruš
tva,diskursaispoznaje.Ideologijazahvaćaljudskupercepcijuu
razumijevanjudruštvainatomtragukompleksnommrežomre
guliradruštveneprakseiodnosedruštvenogsvijeta,smatraon12.

Korisnu konceptualnu aparaturu i analitička oruđa koja bi bi
laprikladnazaanalizunarativamjerâštednjenalazimounutar
speechactteorije,tojestteorijegovornogčinailigovornogak
ta, kao grane (socio)lingvističke pragmatike u kojoj se nagla
šavaznačajfunkcijeizjavljivanjaunutarpostojećegdruštveno
političkogiekonomskogrealiteta.Uovomsekontekstunajčešće
navodiAustinovkoncept performativnosti ili lingvističkoper
formativnefunkcije,govornogostvarenjamarionetskogizgleda,
nastalogsimboličkimotjelovljenjemreprezentativnihinstituci
jasastranetzv.performativnogsubjektauspostavljenogčinom
takvog izjavljivanja, to jest dodjeljivanjem institucionalnog

9 Isto,str.XXXXI.
10PoredvanDijka,najprominentnijipredstavnicikritičkeanalizediskursasu

RuthWoodak iNorman Fairclough koji govori o diskursu kao korištenju
jezikauformidruštvenokulturneprakse iofunkcionalističkoj teoriji jezi
kaorijentiranojpremapitanjujezičnestruktureinjezineprimarnesocijalne
strukture.

11Takoće,primjerice,zakritičkuteorijudiskursabitizanimljiveanalizeškol
skihudžbenikapovijestiukojimaseobilatokoristemetaforepoputautoce
stakojepostaju„arterijenacije”, rijekakao„našihvena” ili šumakojesu
„narodovapluća”,čimeseproizvodeideološkoimaginarniefektiotjelovlje
nja, anatomizacijenacionalnog teritorija kao živogorganizmakolektivnog
nacionalnogbića...

12Van Dijk, T. A. (2006) Ideologija. Multidisciplinaran pristup, Zagreb:
GoldenMarketing–Tehničkaknjiga.



32

HAJRUDIN HROMADŽIĆ

pečata(sudci,kraljevi,predsjednici,itd.)13.Tomujevrlosrodan
Searleovmodel ilokucijskekomponente jezičnogakta i iloku
cijskogefektabaziranognaglagolskojperformativnostirazliči
tihgovornihnivoa(izjava,zahtjev,ukaz,dopuštenje,pitanje...).
Ilokucijskiakt,kaosubjektovaspoznajna,kognitivnaaktivnost
nastalaputeminterakcijesinformacijamaiznjegovogokruže
nja,sjednejestranevezanzalokucijski(aktgovora),asdruge
zaperlokucijskiakt.Perlokucijaoznačavaefektkojinastajeko
munikacijskimčinomizmeđugovornihpartnera14.

Kritičkiintoniranaperspektivauanalizitemeljnogproblemskog
motivauovomtekstuuporabnećealatkepronaći inadrugim
općimmjestimakulturalnostudijskognasljeđa.TakvesuBart
hesove teze omitu kaodrugostupanjskomporetku znaka koji
jeufunkcijiideološkohegemonijskogprevođenjakontingentno
historijskog u poredak prirodnog, samorazumljivog, navodno
neupitnologičnog.Barthesanaanalizuiinterpretacijupokreće
„nesnošljivostprema‘prirodnosti’štojetisak,umjetnostizdrav
razumneprestanopridijevaju zbilji koja,makar i bila zbiljau
kojojživimo,zbogtoganijeništamanjepotpunopovijesna”15,
pri čemumit, kaodepolitiziran iskaz „imazadatakdapovije
snu namjeru utemelji u prirodi, kontingenciju u vječnosti”16,
što je svojstveno ideologiji koja Barthesa posebice zanima –
buržoaskoj.

Izrečeno je jasan putokaz ka dvjema najvažnijim konceptima
klasičnihkulturalnihstudija,višestrukospomenutojhegemoni
ji, te interpelaciji.Hegemonijuuovomtekstu interpretiramo i
apliciramonanačinkojimjeStuartHallu70imgodinama20.
stoljećaponovno reafirmirao idejeAntonijaGramscija.U tom
smislu,općenitogovoreći,hegemonijaoznačavaideološketren
dovenenasilnihpraksiproizvođenja, širenja iprihvaćanjasta
vovaiinteresavladajućihdominantnihklasauširojdruštvenoj
zajednici,štoukonačnicirezultirasvojevrsnomnaturalizacijom
takvih(arbitrarnih)vrijednostiinjihovimsvođenjemnarazinu
samopodrazumijevajućeg, zdravorazumskog, općenitog, neu
pitnog,‘logičnog’,‘prirodnog’…Natajjenačinkonceptuhe
gemonije vrlo bliskoBourdieuovo razumijevanje simboličkog
nasilja–autorgaobrađujeunutarpitanjadržave–kaooblika
mekog nasilja nad pojedincima koje posredno, najčešće kroz

13Austin,J.L.(1962)Howtodothingswithwords,Oxford:OxfordUniversity
Press.

14Searl,J.(1969)Speechacts,Cambridge:CambridgeUniversityPress.
15Barthes,R.(2009)Mitologije,Zagreb:Pelago,str.10.
16Isto,str.168.



33

HAJRUDIN HROMADŽIĆ

različitemehanizmekultureiobrazovanja,oblikujekonsenzuso
‘normalnom’ipravilnom17.

ŠtosepaktičeAltusserovihtezaposvećenihkonceptuinterpela
cije,kojesuprviputelaboriraneutekstuIdeologijaiideološki
aparatidržave18gdjeautor,upoglavljuposvećenomtzv.ideo
loškimaparatimadržave(IAD),navodiimedijekaooblikinfor
macijskogIADa(poredvjerskog,školskog,obiteljskog,prav
nog,političkog,sindikalnogikulturalnog).Naovomsemjestu
najvažnijeosvrnutinaoneaspekteovetezepremakojimaideo
logijainterpelirapojedinceusubjekte.Interpelacija,interpelira
ti(lat.interpellatio,interpellare,„upastiuriječ”)značenjskise
odnosinaiznenadnooslovljavanjenekog,neočekivanonekome
uputitiriječ,obraćanje,oslovljavanje.Interpelacijajekaosva
kidašnjapraksapodvrgnutatočnoodređenomdruštvenokomu
nikacijskom ritualu. Ukratko, ideologija interpelira konkretne
pojedince u konkretne subjekte na temelju njihova pogrešnog
prepoznavanja u procesu oslovljavanja. Još konkretnije, kate
gorija subjekta konstitutivna je za pojedinačnu ideologiju, ali
uokviruspomenutetezedajefunkcijapojedinačneideologije
‘konstituirati’konkretnepojedincekaosubjekte.Svismomiveć
subjektiikaotakvineprestanoučestvujemouritualimapogreš
nihideološkihprepoznavanjanaplatforminajrazličitijihpraksi
svakodnevicekojinamjamčedasmodoistakonkretni,individu
alni,nezamjenjivisubjekti.Ideologija,premaAlthusseru,djelu
jeifunkcioniratakodapomoćuvrlokonkretnihoperacija,koje
nazivainterpelacijama,novačiiliregrutirasubjektemeđupoje
dincima,odnosnopreobražavaihusubjekte19.

Kriznesintagmeuperspektivi
Foucaultovihkoncepata

Posebicevažnom,izaanalizuproblemadiskursa„mjerašted
nje“ korisnom, nalazimo ostavštinu djela Michela Foucaulta.
UnutarbogatogFoucaultovogopusa,nizastudijaiminuciozno
izvedenih povijesnoepistemoloških analiza fenomena poput
biopolitike; biomoći; tanatopolitike; režimâvladanja i tehnikâ
upravljanja;odnosaznanja,proizvedenihdiskursaimoći;prak
si institucionalnihdisciplinarnihnadzora;itd.,kaoiuporabnih
koncepata koji su iz tih analiza proizašli, nas će u kontekstu

17Bourdieu,P.(2011)Distinkcija:Društvenakritikasuđenja,Zagreb:Izdanja
Antibarbarus.

18Althusser,L.(1971)LeninandPhilosophyandOtherEssays,NewYork&
London:MonthlyReviewPress.

19Interpelacijujelakoobjasnitibanalnimprimjeromsvakidašnjegoslovljava
njanekogspovikom:„Hej,vi/titamo”.Pojedinačnaindividuasenatajpovik
okreneitimčinompostajesubjekt.Zašto?Jerseprepoznaouoslovljavanju,
pretpostavcidajeonobiloupućenoupravonjemu,anenekomdrugom.
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zanimanja za specifičnosti diskursa „mjerâ štednje” posebice
zanimatidioostavštineuraduMichelaFoucaultakojiseulite
raturičestouokvirujesintagmom„arheologijaepistemeâ”.Radi
seoonomdijelunasljeđaFoucaultovaradaukojemuseautor
posebicezanimazapitanjaodnosastečenogznanja,analizupo
retkadiskursaimikrofizikumoći.Talinijanjegovaradauklju
čujeprijesvihstudijuArheologijaznanja(prvijeputobjavljena
1969.),kojapredstavljasvojevrstanmetodološkoanalitičkina
stavakknjigeRiječiistvari(iz1966.),aliinekekraćetekstove
iz70ihgodinapoputPoretkadiskursaiMikrofizikemoći.

U domeni središnjeg cilja ovog teksta – analize diskursa tzv.
mjerâštednje–ponajvišenasmoguzanimatiFoucaultovikon
cepti„epistemea”,„diskurzivnihformacija”i„izjava”kojeau
tor najdetaljnije razvija u studijiArheologija znanja u sklopu
nosive teze prema kojoj su naši sistemi znanja i mišljenja u
ključnojmjerivođeninizomkompleksnihmehanizamaiopera
cijakojenisusvjestanizborpojedinaca,alipritomuključnome
određujunašelimitemišljenjainačinekorištenjaodređenogtipa
jezikaupojedinačnimvremenskimiprostornim(moglibismo
rećiiuideološkim,odnosnodruštvenopolitičkim,ekonomskim
tekulturalnim)kontekstima20.

Znanstvenostručna literatura često pribjegava sintagmi „Fou
caultovadiskurzivnaanaliza”upokušajuiscrtavanjaširegkon
tekstaspomenutihfenomenadruštvenihodnosareprezentiranih
putemjezika.TakoćeprimjericeKendall iWickham,uknjizi
UsingFoucault’smethods(1999),definiratipetrazinaprilikom
korištenja„Foucaultovediskurzivneanalize”:jednostavnopre
poznavanjedajediskurscjelinaizjavakojesuorganiziranena
regularanisistematičannačin;kakosuizjavekreirane;štomo
žebiti izrečeno (napisano),a štone;kakosukreiraniprostori
ukojimamogunastatiizjave;tetvorenjepraksimaterijalnimi
diskurzivnimuistovrijeme21.

Dakle,diskursinisusamolingvističkisistemi, tekstovi,onisu
prakse unutar kojih, foucaultovski rečeno, izjave ili tvrdnje
predstavljaju samo partikularne diskurzivne modalitete – ele
mentepozitivnosti.Ilikraće,diskursisupoljepojmovneorga
nizacijeiskaza.Formalističkorazumijevanjediskursasastrane
klasične lingvističke discipline nije dovoljno za potpunije sa
gledavanje diskurzivnih praksi na način kako nas to zanima
na ovommjestu. Zbog toga značenje, razumijevanje diskursa
treba biti upotpunjeno, prošireno u društvenoodnosnom smi
slu.Natajnačinsagledan,diskurspostajecjelinaograničenog

20Fuko,M.(1998)Arheologijaznanja,Beograd:Plato.
21KendallG.andWickhamG.Foucauldiandiscourseanalysis,10.decembar

2014.,http://en.wikipedia.org/wiki/Foucauldian_discourse_analysis
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broja iskazakojimeđusobno egzistiraju, odnosnoproizlaze iz
istediskurzivneformacije,aprakticirajusekrozsebisvojstvenu
diskurzivnupraksuodređenupovijesnim,društvenim,ekonom
skim,političkimuvjetimaizvođenjadeklarativnejezičnefunk
cije22.Radi seopragmatičnojzakonitostidiskursaoslikanoju
karakterudiskurzivneintencije,namjere.

Takvoshvaćanjediskursaslijediiovajtekst.NatraguFoucaulta
injegovemisliodiskursuutekstuReddiskursa23,razumijemo
diskurskao„diskontinuiranepraksekojeseukrštaju,ponekad
iduzajedno,aliseimeđusobnonepoznajuilisepakisključu
ju“.24To znači da u ovom tekstu diskurs tumačimo kao polje
međusobnoukrštenihiskustvenihpraksiostvarenoputemgovo
ra, tekstova u širem smislu no što se oni, na razini zdravora
zumskeinterpretacije,vežuuzriječ,sintagmu,jezičnujedinicu
verbalnogilipisanogizričaja.Tojerazumijevanjediskursakao
prostoraučinkakroz iskaz.Diskurs jezapravooblik socijalne
prakse,anjegovoznačenjerezultatsloženogprocesainizare
lacijaizmeđusamogteksta,društvenokulturnogikognitivnog
okruženjaukojemujeproizvedenikonzumiran.Diskursshva
ćenna takavnačinpružamogućnosti zadjelovanje subjekta i
djelovanjenasubjektu.Takavdiskursnijetekpukigovor,jezik.
Naprotiv,tojespecifičnapraksa,sebisvojstvenaproduktivnost.
Tojeprostorsubjektovekonstitucijeunjegovojrelacijisdrugim
subjektomisvijetomkojigaokružuje,kaoiprostorsubjektove
samokonstitucijeuodnosunasebeivlastitenorme.Takavdis
kursgradi,konstituirasubjekta,aligairazgrađuje,samokonsti
tuira.PremamišljenjuFairclougha,„graniceizmeđuiunutarpo
retkadiskursakonstantnosepomjeraju,tejepromjenaudiskur
zivnomporetkusebisvojstvenobliksociokulturnepromjene”25.

Foucaultovo razumijevanje i tumačenje diskursa u izravnoj je
relaciji s prethodno spomenutim konceptom iskaza. Za istra
živačku i teorijsku metodologiju kojoj je Foucault privržen,
znakovito je ‘kruženje’ oko jedinice istraživanja, istančano i
minuciozno predstavljanje fenomena u arheološkojmaniri ot
krivanjaipredočavanjanajtanjihinajdubljihslojevaproblema
kojemujeanalizaposvećena,aliuzistovremenoizbjegavanje,
opetovanoodlaganje trenutka imjestanakojemubi seobjekt
analize jasno definirao.Vjerojatno najpoznatiji slučaj te vrste
vezanuzFoucaulta jesunjegovikonceptibiopolitike,biomoći

22Fuko,M.,nav.delo.
23Riječ je o Foucaultovom nastupnom predavanju održanom naCollege de
FranceuParizu2.prosinca1970.

24Foucault,M.(1994)Znanjeimoć,Zagreb:NakladniZavodGlobus,str.132.
25Fairclough, N. (1995) Critical Discourse Analysis, London: Longman,

str.1213.
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ibiovlasti26.Štosepakkoncepta iskaza tiče,njemuseFouca
ultdetaljnijeposvećujeupoglavljustudijeArheologijaznanja
naslovljenom„Opisiskaza”ukojemuautorshvaćadanemože
odrediti„iskazkaojedinicujezičkogtipa(kojajevišaodfone
maireči,anižaodteksta)negodapreimamposlasaiskaznom
funkcijomkojauvodiuigruraznefunkcije(oneponekadmogu
dasepoklopesarečenicama,ponekadsastavovima,alisupone
kadsačinjeneododlomakarečenica,odnizovailitabelaznako
va,odigrestavovailiodekvivalentnihformulacija)”27.Natragu
ovakvihFoucaultovihuvida,pitanjekojenasuvodiuposljednje
poglavlje teksta glasi: kakvom tipu iskaznih funkcija u službi
konstrukcijediskurzivnihznačenjasvjedočimonaprimjeruna
rativnihsintagmimjerâštednje?

Namjestuzaključka

Uanalizinapočetkutekstaspomenutihsintagmi„mjeraštednje”
teuzaplikacijupredočenihinjimasrodnihanalitičkihaparata,
mogućejeipotrebnoiščitavatiideološkohegemonijskudimen
zijuutakvomtipudiskursa.Tekćesenatajnačintakvesintag
meuprizoritisonustranusvojeprividnobenigne,naturalizirane
metaforičnosti,alegoričnosti,pačak idjelomičnemaštovitosti
jezikaistilaukonstrukcijitakvogtipadiskursa.Štoviše,timeće
tajdiskursnaprostopostationoštodoistaijest:čista,‘mesna
ta’ideologijakojuhegemonijskipokrovbazičnenormativnostiu
konstrukcijiporetkazbiljevišenemožeobuzdati.Tojeimjesto/
slučajkojepovezujeprethodnopojašnjene teorijskoanalitičke

26Foucaultsevišeputaunekolikostudijapribližavaanalizivažnihkoncepata
biopolitike,biovlasti ibiomoći,avjerojatnonajizričitijeuzaključnompo
glavljuprvogadijelaPovijesti seksualnosti (naravno,dobronamjepoznat
ciklusFoucaultovihpredavanjanaCollegedeFrance u akademskojgodi
ni1978/1979,objedinjenoobjavljenimpodnaslovomRođenjebiopolitike/
Naissance de la biopolitique).Ukratko, s konceptom biopolitike Foucault
označavanajširispektardisciplinarnihiregulacijskihpraksikoje,zarazliku
odmonarhističkogmodelakasnosrednjovjekovnevlastikoji suverenudo
djeljujepravodaodlučujeoživotuismrtinjegovihpodanika,uvodedrugi
model–modelbiovlasti,odnosnobiomoći.Biopolitičkimodelbiovlasti,čije
početkeFoucaultprepoznajevećuklasicističkom17.stoljeću,astvarnuar
tikulacijuudrugojpolovici18.stoljeća,dakleueriprosvjetiteljstva,ufokus
svogainteresapostavljapitanjakojasetičusamogaživotanajširepopulacije.
Takosebiopolitikaibiovlastzanimajuzademografskeproblemekojisedo
tičuproblemanatalitetaimortaliteta,reprodukcijeiplodnostistanovništva,
stanjaiuvjetanjegovogzdravlja,dugovječnostiislično.Ustvari,dešavase
svojevrsnamedikalizacijadruštva,najširapopulacijapočinjebivatisagleda
vanakaoogromno‘tijelo’sparcijalnim‘organima’kojejepotrebnonadzira
ti,promatrati,brinutiseonjemu...Primjerenotomu,razvijaseicijeliinsti
tucionalniokvirnamijenjenbiopolitičkojpraksipromocijebiovlasti:bolnice,
škole,kasarne,koledži,zatvorisnovim,panoptikonskimmodelimakontrole
...Biopolitika,zapravo,označavakompleksnuiproračunatustrategijuupra
vljanjaživotompopulacije.

27Fuko,M.(1998)Arheologijaznanja,Beograd:Plato,str.115.
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tradicijeBahtina,vanDijka,Gramscija/Halla,Barthesa,Althus
sera...sFoucaultom.Unaturalističkimdiskurzivnimformacija
mapoput‘kriznih’sintagmimjerâštednjenailazimonapolitike
označavanjakojesuodređeneideološkomanufakturnimmeha
nizmimaklasifikacija,uokvirivanjaitransformacijauprocesima
iporedcimahegemonijskihkonstruiranjadruštvenezbilje.Kako
pišeHall,„nepostojiprirodnakoincidencijaizmeđuriječiinje
zinareferenta:sveovisiokonvencijamalingvističkeuporabei
onačinukakojezikintervenirauPrirodusnakanomdajojda
smisao”28. Pomak s naglaska na sadržaju ka problemu forme,
odnosnokoda,jestputokazkapitanjukakoideologijaoperira.

Drugimriječima,naturalističkediskurzivneformacijekoristese
kaooruđauprocesimakodiranjadruštvenerealnostištoproiz
vodiodređeni ideološkiučinak.Činisedanaprimjerimaspo
menutih sintagmi svjedočimo kako hegemonija naprosto više
nemožeostatiukonturamapredvidivog,kontroliranog jezika
tehnokracijekojisenalaziuideološkojesencijipredočenihdis
kurzivnih formacija (diskursi učinkovitosti, efikasnosti, brzog
pronalaženja rješenja kroz aplikaciju...) i čitavog ideološkog
režima. Izvjesno je da neokapitalističkoj hegemoniji posta
je ‘tijesno’u jezikubirokratskoadministrativne i tehnokratske
racionalnosti, te neuspješno traži izlaz, bijegukonotativno, u
znakovitualegoriju,metaforu,prenesenoznačenje,noonoseu
dekonstrukcijskojperspektivizapravouprizorujekroznizupisa
nihideološkihiskazakojinereprezentirajuništadrugodosilinu
svojebrutalnostiikrvožednosti.Provučemolizakrajnavedene
diskurzivnesintagmekrozprizmuglasoviteMarxovemetafore,
reklobisedasvjedočimovampirukojiželiisisatisvojužrtvu,
atojedruštvo,doposljednjekapi:prvojuiscrpljujedugotraj
nomdijetom,potomjustežeramenomdobesvjestice,tenakra
ju prinosi trpezi „kraja povijesti” i konačnobolno reže u ime
neminovnostiihistorijskenužnosti.
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CRITICALANALYSISOFTHEDISCOURSEOFFRUGAL
MEASURESANDTHECAPITALISTICHEGEMONY
FROMTHEPERSPECTIVEOFCULTURALSTUDIES

Abstract

Basicaimofthistextistotrytogiveacriticalanalysisofthediscourse
of austerity measures which is manifested in intensified production
of a specific type of media, public and political narratives and
symbolicmetaphors suchaspainfulcuts, tighteningofbelts, alleged
necessities in enforcement of different social diets etc, as well as
similar syntagms like favourable or unfavourable business climates
or devastating stormy crisis which, in the end, result in ideological
andhegemonicperpetuationof thepoliticalenomyofcapitalismand
its pertaining power. Such discourse is approached as ideologically
fabricated naturalistic discursive formations which use seemingly
benignmetaphorstocreateanillusionofallegednonideologicalcrisis
of recent capitalist economy and its political and social aspects. A
prevailingdisciplinary/caseapproachinanalysisofthegivenproblem
motifisinthedomainofricharsenalofconceptualculturestudiesie
theoretical schools (structuralism, semiotics, neoMarxism, critical
discourse analysis, theory of ideology, critical social theories etc)
and authors (Bahtin,Gramsci,Hall, vanDijk,Barthes, Foucault…)
thatwere significantlyused incultural studiesboth substantiallyand
methodologically.Inconclusion,examplesofgivensyntagmsprovide
evidence that hegemony cannot simply remain in the framework
of the predictable and controlled language of technocracy, and is
thereforeunsuccessfullysearchingforawayout,foranescapeintothe

connotation,symbolicallegory,metaphor,hiddenmeaning.

Keywords:(neo)capitalism,hegemony,austeritymeasuresdiscourse
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начин овај тип духовности кореспондира са доминантном кул
турномлогикомкасногкапитализма(којуразумемокаоглокалну,
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итд.). Полазимо од претпоставке да су места кореспонденције
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доминанте(алиистворилапредусловезаанализутранспозиције
контракултурногнаслеђаунеолибералнимнаративима),штоби
отворилопросторзабављењеулогомдуховностикаомедијатора
уовомпроцесуикаоспецифичногмеханизмаинтерпелације.На
томтрагу,бавићемосерепродукцијомидеолошкихобразацаињи
ховомулогомупроцесуконституисањаиобнављањадоминант
нихмотивасавременеспиритуалности.
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Новодоба

ЊуЕјџ(NewAge)1спиритуалностизрањаизмиљеаконтра
културе,шездесетихгодинаXXвека,ослањајућисената
дашњуекспанзијуновихрелигијскихпокрета(newreligious
movements).Честојеописиванакао„духовносткојанијере
лигиозна” (spiritualbutnot religious),иликаорелигијаоп
седнута„сопством”(selfreligion).2Најпресепојављујекао
англосаксонскифеноменкојиподразумевакомунитарневи
дове организовања, духовна склоништа, интернационална
друштваиинститутезаалтернативнуедукацију(нпр.Есален
[Esalen]уШкотскојиФиндхорн[Findhorn]уКалифорнији).
Седамдесетихгодинасамтерминулазиуопштуупотребуа
новадуховнаосећајност„одмењује”контракултурнупотра
гузаалтернативнимвидовимаживота.Оддругеполовине
осмедецениједодеведесетихгодинаЊуЕјџседокрајараз
вија,пролазикрозпериодтржишнеекспанзијеииспољава
секаотенденција,уизвеснојмериглобалносвеснасебекао
новогобликамишљења.3ОписиЊуЕјџдуховностивеома
серазликују,какопокултуралнимаспектимакојенаглаша
вају,такоипопитањумогућностиипожељностисамогпо
кушајадефиниције.Разлогјепресвеганепрегледниеклек
тицизам4овекултурнетенденцијеињеналабаваструктури
раносткаопокретаилимреже.Међутим, какоПолХилас
(PaulHeelas)истиче,управопосебан linguafranca,којисе
тичељудског/планетарногстањаињеговепромене,омогу
ћаванамдаидентификујемоовузбуњујућумешавинуверо
вања,активностииначинаживотакаојединственфеномен.5

1 ПонекадсепреводикаоНовоДоба.
2 Fuller,R.C.(2001)SpiritualButNotReligious:UnderstandingUnchurched
America,Oxford:OxfordUniversityPress.

3 Lakroa,M.(2001)NewAge:Ideologijanovogdoba,Beograd:Clio;Hane
graaff,W.(1996)NewAgeReligionandWesternCulture:Esotericisminthe
MirrorofSecularThought,Leiden:Brill.

4 Њу Ејџ комбинује елменте великих (суб)културних, метафизичких и
филозофских традиција (нпр. романтизма, идеализма, универзализма,
хуманизма,хипипокрета,неоплатонизма,постмодернизма,политичке
теорије,марксизма,футуристике,свихнајвећихсветскихрелигијаими
тологија),псеудонауке(нпр.парапсихологије,алтернативнемедицине,
неуролингвистичкогпрограмирања,теоријазавере,НЛОистраживања,
трансперсоналне психологије), науке (нпр. физике изван стандардног
модела, биологије, [етно]астрономије, когнитивне науке, психологије,
екологије)древнихверовањаиновихрелигијскихпокрета(нпр.астро
логије, шаманизма, гностицизма, херметицизма, алхемије, окултизма,
кабале,индијанскетрадиције,трансценденталнемедитације,старосла
вља/родноверја,сајентологије,покретазаостваривањељудскихпотен
цијала[humanpotentialmovement],западног[зен]будизмаихиндуизма)
исањимасепреплиће.

5 Heelas,P.(1996)TheNewAgeMovement:Religion,CultureandSocietyin
theAgeofPostmodernity,Cambridge,Massachusetts:Blackwell.
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КакотосумираМишелЛакроа(MichelLacroix),тритесно
повезанамотива:темаепохалнепромене,холистичкамета
физикаинеопходностличногпреображаја,чине,„нанеки
начин,тврдојезгроидеологијеНовогдоба”.6Миленаризам
Велике прекретнице тј. хилијастичко схватање о доласку
Новогдоба,којећепреобразитичовекаиживотнапланети
подићинавишудуховнураван,присутнојеувећиниових
веровања.Томожебитителеолошковеровањеуастролошко
добаВодолијеилиотворена,креативнаеволуција.„Реч‚хо
лизам’(одгрчкеречи,holos‚све’)подразумевадасвет,фи
зичкиидуховни,нијејукстапозицијаодвојенихделовавећ
јединственацелина”.7СхватањедајесвеЈеднозначидаје
свакичовекдеобожанскогбићакојесеразвија,пасамора
звој сваке индивидуе треба да резултује прихватањем ове
чињенице.Збироваквихиндивидуалнихнапора,исходова
ћееволуцијомчовечанстваидоласкомновогдоба.Каоиу
свакојфилозофијиисторијеиовдесепитамокојијетоагенс
којипокрећеисторијукањеномтелеолошкомодредишту?
Чининамседајеречофинојдијалектици„чињењаиструк
туре”,односно,индивидуалнихдуховнихнапораусмерених
касамоусавршавањуиурођене,космичкетежњекасаморе
ализацији.

Naturphilosophie

Каошто видимо,Њу Ејџ је врста перениализма, односно
схватања религије које истовремено одбацује хришћански
митиДекартовracio,укористпредставеовечитомизвору
изкогсвепотичеи/илиимплицитномредуиуниверзалној
међуповезаностисвегапостојећег.ТипичанЊуЕјџмотоје
„све је једно, једнојеБог,све јеБог”.8Онзатотежиства
рањудуховностибез границаидогми, која јеинклузивна
иплуралистичка9иподразумеваонтолошкиуниверзализам,
монизами/иликонективизам, тј. схватањеуниверзумакао
омнипотентне универзалне свести (више интелигенције),
квантногвакуума,протокакосмичкеенергије,животнеси
ле,итд.Стогајечестоописиванкаоинтегралнипогледна
свет који спаја духовност и науку. Како ВаутерХанеграф
(Wouter Hanegraaff) показује, овај дискурс суштински
функционише као Naturphilosophie, повезујући мистичке

6 Lakroa,М.нав.дело,стр.36.
7 Исто,стр.26.
8 Đorđević,J.Nevidljivareligija,nužnapromena,modailijeres,u:Verema
njinaimanjinskevere,prirediliĐorđević,D.B.TodorovićD.iŽivković,J.
(2001),Niš:Zograf,str.53.

9 Nevill,D. (2004)TheNewAge:Searching for theSpiritualSelf,London:
ThamesandHudson.
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концепцијеи(псеудо)научненалазе.Утомсмислу,могуће
је говорити о спиритуалности која тражи научну потврду,
алииоЊуЕјџнауци,којананаучномтеренупокушавада
променипарадигмуухолистичкомсмеру.10ЊуЕјџсетако
позиванпр.на„холографскупарадигму”(DavidBohm,Karl
Pribram)којапредлажемоделсвемирауком јењеговаце
линаимплицитнаусвакомодњеговихделова(алиимодел
људског мозга, по комфрагменти меморије нису локално
складиштенивећсунасличанначиндистрибуирани).Затим
на„парадигмусамоорганизације”(IlyaPrigogine),хипоте
зуо„формативнојкаузацији”(RupertSheldrake),„хипотезу
Гаја”[Gaia,Gea](JamesLovelock),премакојимасесвемир
самоорганизованокрећеодхаосакареду,живиорганизми
наслеђују колективну меморију, а планета земљафункци
онише као саморегулишући живи организам. Њу Ејџ ове
концепцијепроширујенаразличитеначине,тврдећинпр.да
субатомскафизикапотврђујеналазедревнемудростиопри
родистварности11,планетаЗемљапоседујесвестиинтели
генцију,квантнамеханика12показуједасеуосновиреално
стиналази„чистасвест”,дајенашепамћење„складиштено
уетру”илипак,какотокажеСергејТрифуновићуједном
новинскоминтервјуу13,дасенашемислизакопајунегдеу
свемируиодређујунамсудбину(законпривлачења).

Каоразгранатадискурзивнаформација,ЊуЕјџчестопро
диреудругепогледенасвет,чакионеирелигиозне.Њему
својственмонизам „може се разложити на пантеизам или
панентеизам који целокупну егзистенцију света обоготво
рују”,алисууњегауграђенииполитеистичкииспирити
стички подсистеми, односно, „свест” о „духовним нивои
ма”, реинкарнацији, присуствуразних „елемената”ибића
вишегнивоасамосвести,каоианимистичкаверовањакоја
севезују„законкретнепутеветражењапомоћиудневним
стваримаверника,теусебиимајуснажнумагијскукомпо
ненту.”14Уследповезаностисвегаи/илииманенцијесвести,
људскамисаодобијамагијскумоћ–као„комуникација”са
вишоминтелигенцијом–пасеверуједасувизуализација,
исправноразмишљање,оптимизамиаутосугестијеглавне

10Hanegraaff,W.нав.дело.
11Нпр.Capra,F.(1989)TaoFizike:Jednoistraživanjeparalelaizmeđusavre
menefizikeiistočnjačkogmisticizma,Beograd:Opus.

12КористесеЕПРпарадокс,Хајзенберговпринципнеодређености,квант
на испреплетаност, колапс таласне функције, паралелни универзуми,
квантнискок,ислично.

13Trifunović,S.Ovdejeposlednjih20godinaDanmrmota,Kurir,01.01.2013.,
02.12.2014., http://www.kurir.rs/sergejtrifunovicovdejeposlednih20go
dinadanmrmotaclanak585177.

14Đorđević,J.нав.дело,стр.52.
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алаткеупостизањууспеха.Добремислисепостепеномате
ријализују(thoughtcreates)папозитиванфокусмењаствар
ност.ЈеданЊуЕјџблог,којијепосвећен„истраживањуна
чинанакојисвестинтерагујесафизичкимуниверзумом”,
насинформишедајепроменареалности„усрцусинхрони
цитета,алтернативнихисторијаиспонтанихремисија”што
честоуказуједасе„квантнискоксвестивећдогодио.”15Ди
пакЧопра(DeepakChopra)тосумира:„медитирајте,срећ
немислистварајусрећнемолекуле”.16Оваквадуховностје
стога прожета извесним (психијатријским, медицинским,
еколошким, молитвеним) „терапеутским етосом”, који во
ди ка психологизацији религије и сакрализацији психоло
гије17,паjeмногиописујукаоспојдуховности,популарне
психологијеимотивационих(selfhelp)активности.ЊуЕјџ
држидајездрављеприродностањечовека(mindbodyspi
rit)иприроде (deep ecology) а да јеболестрезултат енер
гетског дисбаланса и поремећаја природне равнотеже.18
Појединке и појединци су одговорни да кроз саморазвој
идуховнубудност(учемуимпомажугуруи,техникекон
центрације,медитацијеидисања,холистичкоздравље,хо
меопатија, медијуми [channeling], биоенергија, афирмаци
је,новетехнологије,итд)излечесебеисвет.19Саморазвој
могућјезахваљујућискривеномредујерсесавбитаккроз
некумистичнукооперацијуеволутивнокрећекаесхатоло
шкомодредишту,илисмовећтамоалитонеувиђамо.20Њу
Ејџзатоусвајапсихолошке/психоаналитичкепојмовепопут

15Larson,C.S.RealityShiftersMonthlyEzine,RealityShifters.com,november
2014.,2.december2014.,http://www.realityshifters.com/pages/news.html.

16Chopra,D.HappyThoughtsMakeHappyMolecules.DeepakChopra.com,
19. december 2012., 2. december 2014., https://www.deepakchopra.com/
blog/view/849/happy_thoughts_make_happy_molecules.

17Đorđević,J.нав.дело;Hanegraaff,W.нав.дело.
18Žižek,S.(1999)TicklishSubject:TheAbsentCentreofPoliticalOntology,

London:Verso,p.132.КакоСлавојЖижекистиче,ЊуЕјџсесупротста
вљаhybrisукартезијанскогсубјективитета,његовоммеханицистичком
доминантном ставу према природи.Нарушавање правичне равнотеже
космичкихсила,преиликаснијеприсиљаваприродудатуравнотежу
наново успостави: данашња еколошка, друштвена и психичка криза
тумачe се као оправданиодговор универзуманаљудскепоступке. Је
динорешењестогапочиваупромениглобалнепарадигме,уусвајању
новогхолистичкогставаукомћемозаузетисвојеограниченоместоу
глобалномпореткубитка.

19Weldon,J.andAnkerberg,J.(1996)EncyclopediaofNewAgebeliefs,Euge
ne,Oregon:HarvestHousePublishers.

20Њу Ејџ монизам укида однос будућностсадашњост/субјектобјект
(EternalNow)штосеукомбинацијисапрагматичнимселфхелпупут
ствимачестопојављујекаоинсистирањенасвесномприсуствуовдеи
сада.Уизвесномсмислусвевећјесте„Једно”,алими,оптерећениегом,
неуспевамодаспознамотучињеницу.
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самоактуализације(AbrahamMaslow)илиЈунговогсинхро
ницитета, као акаузалне повезаности, ослоњене на колек
тивнонесвесно,уследкоје случајностимадуховно значе
њеиможеслужитикаолекцијазаонекојисуотворенида
јепрепознају.КакотоЖижекформулише:„нашапсихичка
енергијасуделујеуЕнергијиуниверзума,којатајноодређу
је токствари, случајнисусретиувекносепорукуупућену
нама,нашојконкретнојситуацији;збивајусекаоодговорна
нашепотребеипитања.”21

Културнахегемонијаилогикакасног
капитализма

ЧестприговорконцепцијамакојеЊуЕјџузимајукаоисто
ријски новфеномен тиче се чињенице да у овој духовној
тенденцијиимаврломалотога„штовећнијебиоприсут
ноидоступноитоком1920ихи1930их,уЕдвардианској
ери,уfindesiècleпериоду,иличакираније.”22Утомсми
слуЊуЕјџимадугулинијупретходникаузападномезоте
рицизму.23Наместусуиупозорењакојаскрећупажњуда
ова категорија у извесном смислу врши концептуално на
сиље(насличанначинрезонујуауторииауторкекојитврде
нпр. дапојам „гноса”необухвата јединственуисторијску
тенденцијувећ јеречоозначитељскојконструкцијикојом
једоминантнохришћанствоизсебеискључилохетерогено
мноштво несводивих тенденција).Међутим, прожимајући
елементи филозофског система, извесна глобална само
свестичињеницадајеупоследњојтрећиниXXвека,дошло
доенормногтржишногширењаЊуЕјџробеииндустрије

21Žižek,S.нав.дело,стр.384.
22Sutcliffe,S.J.andBowman,M.Introduction,in:BeyondNewAge:Explo
ringAlternativeSpirituality, eds.Sutcliffe,S. J. andBowman,M. (2000),
Edinburgh:EdinburghUniversityPress,p.8.

23York,M.(1995)TheEmergingNetwork:ASociologyof theNewAgeand
NeoPaganMovements,London:Rowman&Littlefield.Нпр.трансценден
тализам,теозофија,месмеризам,сведенборгијанизам,спиритизам,Но
ваМисао(NewThought)иличностикаоштосу:ФинијасКвимби(Phi
neasQuimby),ХеленаБлавацки (HelenaBlavatsky),СвамиВивеканан
да (SwamiVivekananda),РалфВалдоЕмерсон (RalphWaldoEmerson),
ГеоргГурђијев(GeorgeGurdjieff),КарлосКастанеда(CarlosCastaneda),
ПетарУспенски(PeterOuspensky),РудолфШтајнер(RudolfSteiner),На
полеонХил(NapoleonHill),ЏорџБеркли(GeorgeBerkeley),ГодфриХи
гинс(GodfreyHiggins),ЕлифасЛеви(EliphasLevi).
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духовног самоусавршавања24 оправдавају тезу о дистинк
тивномисторијскомфеномену.Уовомпериодуалтернатив
ниоблицидуховностиселесамаргинадруштвеногживота
у његов центар и заузимају све значајнију улогу у савре
меној свакодневици, што упућује на специфичну социо
културнудинамику.ЗачећеЊуЕјџпокретаподударасеса
друштвенoполитичкимколебањимаскрајаседмедеценије
инадолазећимталасомпостмодернизације,апериодњегове
најјачетржишнеекспанзијесауспономнеолибералнеиде
ологијеиглобалногтржишта.Исправнаконцептуализација
савременедуховностистогазахтеваприступкојидуховност
посматрасастановиштадруштвенихпромена.25Чининам
седа управопојмови:постмодернизам,неолиберализами
глобализација,којинастоједаопишуједанцивилизацијски
стадијумимондијалну културну доминанту, нудепогодан
експланаторниоквиркадајеречопоменутомприступу.Те
оријска тензија којамеђуњимапостојиможе да баци до
датносветлонамноге,несамопартикуларне,већиунивер
зализујућеаспектеоведискурзивнеформације.Какобито
ФредерикЏејмсон(FredericJameson)рекао,самоусветлу
одређенеконцепцијеодоминантнојлогициилихегемоној
норми,могућејеистинскиизмеритиипроценитиразлику.У
томсмислу,иакосуупозорењаонесводивостиистраживач
кизначајнакадајеречомноштвудиспаратнихрелигијских
обликаприсутнихуразвијенимпостмодернимдруштвима
„уколиконедођемодоједногопштегсмислакултурнедо
минанте,вратићемосенатрагнастановиштепремакојемје
садашњаисторија пука хетерогеност, коегзистенција сија
сетраздвојенихсилачијеједејствонеодређено.”26Башза
то,данасвишенегоактуелна,Грамшијева(AntonioGramsci)
концепцијакултурнехегемоније,намећесекаоимплицитна

24McGee,M.(2005)SelfHelp,Inc.:MakeovercultureinAmericanLife,Ox
ford: Oxford University Press. Међу познате Њу Ејџ ауторе и ауторке
спадају:Џејмс Редфилд (JamesRedfield),Џејн Робертс (JaneRoberts),
ОшоРаџниш(OshoRajneesh),ЕкартТол(EckhartTolle),БарбараХубард
(BarbaraHubbard),КристоферХилс(ChristopherHills),ГериЗукав(Gary
Zukav),НилДоналдВалш(NealeDonaldWalsch),ПаулоКоељо(Paulo
Coelho),РондаБерн(RhondaByrne),ЛујзаХеј(LouiseHay),СкотПек
(ScottPeck),РичардБах(RichardBach),ЕстерХикс(EstherHicks)идру
ги.ЛитератураједоминантанЊуЕјџмедиј,алионукључјеиреквизите/
артефактепопутdreamcatcherа,кристала,карата,накита,мандала,feng
shui опреме,дијетаи life coachingпрограма, затимразличитекурсеве
каоштосу:Silvaметод,EFT(EmotionalFreedomTehnicques),Умећежи
вљења,EST (Erhard Seminars Training), холотропско дисање, терапија
бојамаизвуком,итд.

25Đorđević,J.нав.дело.
26Džejmson,F.Postmodernizamilikulturnalogikakasnogkapitalizma,u:Stu
dije kulture: zbornik, priredilaĐorđević, J. (2008)Beograd:Službeni gla
snik,str.514.
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теоријска позадина већине критичких дискурса о владају
ћој културној логици, односно, као место политизације и
преплета,патакоимеђусобнедопунепоменутихпојмова.27
Унутародавдеизведеногпроблемакултурнедоминантемо
гуће је говорити о релативној међусобној заменљивости
овихпојмоваиповезаностиЊуЕјџдискурсасаразличитим
аспектима друштвене динамике на коју они упућују.Дру
гимречима,могућејепитатисе,накојиначинЊуЕјџду
ховносткореспондирасадоминантномкултурномлогиком
касногкапитализма?

Глобалнотржиштеимултикултурализам

„Модерниматеријализамготовологичкиупућујенапаган
скоодуховљавањематеријеиматеријализацијудуховног”28,
или како истиче један англикански надбискуп, забринут
збогидолатрије,Маркс јебиоуправуутврдњида„капи
тализам постаје врста митологије, приписујући реалност,
моћи агенсностбеживотнимстварима.”29Међутим, каои
фетишки карактер робе, оношто смо назвали постмодер
ним простором „није само културна идеологија или фан
тазија,већимаправуисторијску(идруштвеноекономску)
егзистенцијуиреалносткаотрећестепенаоригиналнаекс
панзијакапитализмаширомсвета.”30Упроцесуглобалног
ширењамрежакомуникацијеитрговинесветскотржиште
колонизујелокалнокултурноткиво,одвајајућињеговееле
ментеодорганскогконтекста/функционалнесвезесагене
ричком друштвеном реалношћу. Зато је свакако исправно
разуметиЊуЕјџкаореификованспиритуалниизразире
зултатпостепеногпроцесапретварањарелигијеуегзотич
нудуховнуробу.Овоприхватањеелеменатаизстароседе
лачких и мањинских култура, карактеристично заЊу Ејџ
животнестилове,одвијасеустаромколонијалномоквиру
чијасесуштинскаструктуранеоспорава.Вредноснисудје
другачији,ализаЊуЕјџсумодерност,наукаиразумпре
рогативбуржоаскогЗапада,доксеостатаксветаперципира

27Па је тако могуће говорити о постмодернизму као културном ефекту
глобализације,онеолибералнојкултурнојхегемонији,опостмодерни
змукаокултурнојлогицикасногкапитализма,оглобализацијинанео
либераланначин,опостмодернизмукаонеолибералнојлогици,онеоли
бералномблокумоћи,постмодернојкултурнојдоминанти,итд.

28Đorđević,J.Nevidljivareligija,nužnapromena,modailijeres,u:Verema
njinaimanjinskevere,prirediliĐorđević,D.B.TodorovićD.iŽivković,J.
(2001),Niš:Zograf,str.52.

29Gray,S.Archbishopsattackprofiteersand‘bankrobbers’inCity,TheGuar
dian,25.september2008.,2.december2014.,http://www.theguardian.com/
world/2008/sep/25/religion.creditcrunch.

30Džejmson,F.нав.дело,стр.514.
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каонедиференциранасферадуховностиибезвремености.31
ДинамикауниверзалногипартикуларногуЊуЕјџдискурсу
неодвојивајеодидеолошкединамикемултикултуралногка
питализмаипарадоксаколонизацијеукојојпостојесамоко
лоније.Колонизујућасилавишенијеоличенаунационалној
држави,већусветскојмрежикапитала,чијајемултикулту
рализамидеалнаидеолошкаформа.Послужимосејошјед
номЖижековимречима:

„мултикултурализам је негирана, инверзна,
аутореферентна форма расизма, ‘расизам с
дистанцом’ – он ‘поштује’ идентитет Другог,
поимајући Другог као својом вољом затворе
ну, „аутентичну” заједницупремакојојодржа
ва дистанцу,штому омогућује универзалност
позицијекојузаузима.”32(нашкурзив) 

Експлозијануминозног

Чудеснановаекспанзијамултинационалногкапиталазавр
шавасепенетрацијому„преткапиталистичкеенклавепри
родеинесвесног”.Колонизујућа сила глобалног тржишта
продиреусвеобластиживота,палогикакасногкапитали
змауништаварелативнуаутономијукултурнесфереукида
јућимогућностдасе„културничинставиизванмасивног
Бићакапитала”.33Овомеђутимнетребаразуметикаоиш
чезавањекултуревећуправосупротно,утерминимањене
експлозијеиширењакроздруштвоутоликојмери,„дасе
засвеунашемдруштвеномживоту–одекономскихвред
ностиидржавнемоћи,допрактичногделовањаиструкту
ре наше психе – може рећи да је у неком оригиналном и
теоријски још неутврђеном смислу ‘културно’”.34 Управо
овоопштебрисањеграницадефинишућајекарактеристика
ЊуЕјџдуховностиињеногподухватаспајањапсихологије,
спиритуалности,екологије,науке,религије,бизниса,маги
је,речју–високеипопуларне,званичнеинезваничнекул
туре.Утомсмислу,чининамседајепосредисвојеврсна
експлозијапосебнедуховнеосећајности;каодаслабљење
званичнерелигијесасобомносиенормноширењерелигиј
скогмишљењакроздруштвеноткиво,утоликојмеридасе
засвеунашемдруштвеномживотуможерећидајеунеком

31E.G.(2012)NewAgeSpirituality:AStudyinCommodityFetishism.Com
munistCorrespondingSociety,october2012.,14.march2014.,http://com
munistcorrespondingsociety.org/newage.htm.

32Žižek,S.(1999)TicklishSubject:TheAbsentCentreofPoliticalOntology,
London:Verso,p.219.

33Džejmson,F.нав.дело,стр.523.
34Исто.
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оригиналномитеоријскијошнеутврђеномсмислунумино
зно.Налазимосе такоууниверзумуукомсвеимадухов
нозначење,„упротопсихотичкомуниверзумууком јето
значењеразазнатљивоусамојконтингентностиСтварног.”35
Мождабашзбоговогопштегприсуства,митскиговорспи
ритуалностикаодаостајескривен36,урастау„здравразум”
илисепоказујеусекуларномоблику.КакоЈеленаЂорђевић
истиче,ЊуЕјџверовањасвојимвећинскимделомпредста
вљајуоноштојеТомасЛукман(ThomasLuckmann)назвао
невидљивомрелигијом„јерсууглавномзакамуфлиранаиза
некогдругогобликарелигиозностиилисенаовајилионај
начинготовонесвесноисказујуиулазеунекенавикеиверо
вањаљуди.37Следећипсихоаналитичкулинију,ЊуЕјџин
систирањенаприматусадашњегтренуткаидуховнојбуд
ностиможесеповезатисаонимштоЛакан(JacquesLacan)
иЏејмсонназивајупрекидомозначитељскогланца.Каока
рактеристикашизофренијеовакавпрекидсводисубјектана
искуствосеријечистихматеријалнихозначитеља,односно,
чистихиувременунеповезанихпрезената.38Већпослович
нисимптомпостмодерностијезатогубитакрадикалнепро
шлостикојисеманифестујекаоисторицизам,понављање,
bricolage, компилација и додавање префикса „нео”, одно
сно,каоеклектицизамиапропријацијакојисусвојствени,
како савременој културној/уметничкој продукцији, тако и
ЊуЕјџдискурсуињеговојразнороднојтржишнојпонуди.
КакоЏејмсонсамистиче,постмодернисубјектјепозванда
нанекиначиндоспедонивоанакојемјеперцепцијаовера
дикалнеразликепосебиједанновначинразумевањаонога
штосеобичноназиваповезаношћу.Новивидповезаности
крозразлике„добијаобликједногнемогућегимперативада

35Žižek,S.нав.дело,стр.352.
36Ово би захтевало темељну анализу са становиштаАлтисерове (Louis

Althusser)концепцијеидеологије(најприсутнијатамогдејенајмањеви
дљива)и/илиБартовог(RolandBarthes)схватањамитаиексноминације
(другостепенипаразитскиговорибрисањеименаизјезика).

37Đorđević, J. нав. дело, стр. 54. „Често она су инкорпорирана у локал
нетрадиције,илисусасвимскривенаумалимкружоцима,лекарским
ординацијама,козметичкимсалонимаиинтимнимразговорима”,алии
неприметнорепродукованакрозмедијемасовногкомуницирањаивизу
елнеидентитетекомпанијаипроизводаширокепотрошње,испреплета
насапословним,менаџерским,multilevelпраксама,нутриционизмоми
фитнесом,политичкимдискурсом,активизмом,друштвеним(психоло
шким)саветовањем,итд.

38Džejmson,F.нав.дело,стр.507508.„Уколикојесубјектзаистаизгубио
својуактивнуспособностдасевишеструкоширикрозвремеидасво
ју прошлости будућност организује у кохерентноискуство, заиста је
тешкоуочитинакојиначинњегово стварањеможерезултиратиичим
другим осим ‘гомилом фрагмената’ и праксом чије су главне одлике
хетерогеностифрагментарност.”



50

ГОРАН КАУЗЛАРИЋ

сеостварионановапроменауономештосевишевероватно
неможеназиватисвешћу.”39

С истим разлогом постмодерна култура „делотворно од
бацујесвакипрактичнисмисаобудућностиисвакиколек
тивни пројекат”.40 Зато је објашњење контраста између
„вертикалне”религијскеусредсређеностинаверуиспири
туалности као „хоризонталног” (превасходно индивидуал
ног)ипрактичногзнања,могућетражитиуправоуспеци
фичностима постмодерног друштвеног тренутка. „Страх
предбудућношћу,[...]губитакповерењаунауку,поремећај
еколошкеравнотеже”,распадкохерентнесликесвета,итд.
доводе до „окретања различитим изворима у којима поје
динац тражи лично ’спасење’ и смисао као и средства да
овоземаљски, телесниживот потврди и продужи”.41Осим
тога, Њу Ејџ (ко)модификација и (ре)комбинација разно
роднихелеменатаослањасенатржишнутражњукојаније
ништа друго до резултатприлагођавањапосебнимживот
ним условима у индустријским и „постиндустријским”
друштвима. То свакако укључује и популарну (народну)
тенденцију концептуализације егзистенцијалних проблема
на несистематичан начин, кроз процес бриколажа већ до
ступнихнаративаиритуала.42ЊуЕјџ,сходнотоме,одража
важивотнеситуацијеидруштвенеодносе,алитакођеигра
улогу уњиховом конституисању, докистовремено указује
изванњихкадругиммогућностима,каоиндексљудскихже
љаиутопијскихпројекција.43Овојекреативанпроцескоји
сеизмеђуосталогодвијаи кроз спонтано „емичкопрепа
кивањевернакуларнерелигије”.44Одатлејемогућеизвести
и терапеутски етос савремене духовности, те показати да
серазлогизнимног тржишногуспеха специфичнеЊуЕјџ
робеуконкретномисторијскомпериодукријеуправоучи
њеницидасеонапопуларизовалакаоодговарајућедуховно
„средство заопстанак”уусловимаживотаукасном (нео
либералном)капитализмугдејеконсензусорганизованоко
тржиштаикултивисанодсуствомдругихформисоцијалне
кохезије.КакотоутеолошкутерминологијупреводиЖељко

39Исто,стр.511512.
40Džejmson,F.нав.дело,стр.522.
41Đorđević,J.нав.дело,стр.52.
42Hammer,O.NewAgeMovement,in:DictionaryofGnosisandWesternEso
tericism,ed.Hanegraaff,W.(2006),Leiden:Brill.

43McKinnon,A.OpiumasDialecticsofReligion:Metaphor,Expressionand
Protest,in:Marx,CriticaltheoryandReligion:ACriticqueodRationalcho
ice,ed.Goldstein,W.S.(2006),Leiden:Brill.

44Sutcliffe,S.J.andBowman,M.Introduction,in:BeyondNewAge:Explo
ringAlternativeSpirituality, eds.Sutcliffe,S. J. andBowman,M. (2000),
Edinburgh:EdinburghUniversityPress,p.8.
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Тањић,позивајућисенаВалтераБењамина,померитржи
штаразвијасељудскобићекојенијепозванона„преобра
ћење”већнаулагањеусебе:тоуправојестеонајетоскоји
описујеНиче,тајчовекјеÜbermensch,Натчовек,првикоји
јеспознаокапиталистичкурелигијуипочеодајеоствару
је.45Овуслику,међутим, требадопунитичињеницомдау
касномпотрошачкомкапитализмузначајанбројприпадни
каbabyboom (наравноидругих)генерацијаделиосећање
раскорењености, обездуховљености, одсуства заједнице и
припадања,пасезатокаоналичјепредузетничкедуховно
стипојављујеЊуЕјџпотрага за смислом,иликакоби то
Хајдегерформулисао,покушајдасеегзистенцијиприбави
есенција.

СелфхелпикрајВеликихприча

Криза смисла (немогућност рационалног управљања дру
штвенимпројектом)очитавасекаокризавеликихмодерних
наратива (дискурсо „смртисубјекта”)иманифестује сеу
језикуљудскихресурса,одрживости,корисности.Хоризонт
смисла нестаје кроз универзални прагматизам – одсуство
прогресивног пројекта подразумева да једини извор сми
сла постаје корисност, па се језик „ресурса” универзали
зује.Отуђенарационалност,уписанаудруштвенемашине,
измичеконтролисубјектакаоуниверзалногарбитра,алии
даљеиспостављазахтеве.Затосеиндивидуализамсводина
„менаџментсебе”авештинедуховногуправљањасопством
(Self) постају „темељ” свакогдруштвеногпоретка.Логика
синхроницитетаиопштеповезаности(попринципу,козна
зашто је то добро?) делује као одговарајућа концептуална
мападруштвеногживотаукомсмисаонечегапроистичеиз
корисностизанештодругоигдесетржиштенамећекаодо
минантан извор политичке рационалности. У том смислу
наратив о саморазвоју и еволутивном напретку скривеног
реда, „метафизички” оснажује стари либерални постулат
покомјеличниинтересблаготворанзацелодруштво.46На
најбазичнијемнивоу,веровањеуимплицитнипоредак,ка
рактеристичнозасавременуспиритуалност,већјеприсут
ноуидеологијислободногтржишта.Уследуверењадасе

45Tanjić,Ž.Kapitalizamkaoreligija:izazovzakršćanstvo,GlasKoncila,21.
03.2004.,02.12.2014.,http://www.glaskoncila.hr/index.php?option=com_
php&Itemid=41&news_ID=814;Benjamin,W.„CapitalismasReligion“,in:
TheFrankfurtSchoolonReligion:KeyWritingsbytheMajorThinkers,ed.
Mendieta,E.(2005)NewYorkandLondon:Routledge,p.259262.

46Базичнаидеја(чувенатезаАдамаСмитао„невидљивојруцитржишта”)
даиндивидуекојеслепоследесвојинтерес,кроззаконпонудеипотра
жњеступајуухармоничаноднос,штоводидонајбољегмогућегрезул
татазадруштвокаоцелину.
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logosоткривауњеговомраду,тржиштесеуизвесномстепе
нуувектретиракаосветоимислећеасвакикораккадаљој
упоредној анализи открива нова формална/функционална
подударања у структурним карактеристикама које се при
писују тржишту/универзуму. Неолиберални теоретичари
(попутнпр.ФридрихаХајека [FriedrichHayek])честораз
умејутржиштекаосупериоранпроцесоринформацијачије
деловањенијесагледивосастановиштаљудскихрационал
нихспособности.Онојегенералносхваћенокаомеханизам
еволуције–спонтан,комплексанисамоорганизујућипоре
дак,којијепроизводљудскихакцијаалинеиплана.Нео
либералистогауглавномигноришупроблемекојетржишна
економијапроизводиукористидеједаеволуцијаспонтаног
пореткаводидруштвокасвекомплекснијимстањимасамо
реализације.Последично,неолиберализамјесклонсоцијал
дарвинистичким поставкама и поистовећивању тржишта
са процесомбиолошке алии духовне еволуције.Како об
јашњаваФилипМировски(PhilipMirowski),неолиберални
погледипродирууобластиеволуционепсихологије,соци
ологијемрежа,екологије,етологије,лингвистике,киберне
тике,пачакиуsciencestudies,уследчеганеолиберализам
експандира и постаје обухватни светоназор.47 Проширење
тржишнелогикенатајначинкапиларноградибезбројдис
курзивнихмостовапајеуизвесниминтерпретацијаманије
могуће разликовати одЊуЕјџ космичкеNaturphilosophie.
Нескладреалногстањаисакрализованепредставеотржи
шту(којеокупираместотрансценденталногозначеног)ну
жноизискује теодицеју, односно, тактикеправдањa зла са
становиштанеупитногсавршенстваскривеногреда.Овоје
parexcellenceполитикотеолошкипроблем(Кривице),који
усоцијалномпогледурезултујетржишним(ауто)расизмом,
односно(само)оптужујућомсубјективношћукојадруштве
номатеријалностањецелеједнекласе,одређенењенимме
стомупроизводнимодносима,интерпретиракаоинерцију
безличнемаседуховноинфериорнихиндивидуа–индиви
дуакојесусамеусловљенедаверују„дазаконикојирегу
лишуполитичкиживотимајуистибожанскиизворкаоони
којиуправљајууниверзумом.”48

47Mirowski, P. (2013) Trinaest zapovijedi neoliberalizma, LeMonde diplo
matique,27.08.2013.,27.04.2014.,http://lemondediplomatique.hr/trina
estzapovijedineoliberalizma/.Мировскиистичеда јеоваврстаразмене
двосмернаипоказуједасусамеосновенеокласичнеекономијеинспи
рисанеприроднимнаукама,конкретно,физиком.

48Critchley,S.(2012)Thefaithofthefaithless:Experimentsinpoliticaltheo
logy,London:Verso,p.64.
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Неолибералниобрт

Џејмсоновнајчистијиоблик„капитализмакојитектребада
настане”кроз„чудесноширењекапиталауобластикоједо
саданисубилеподређенероби”49могуће јеописатиикао
процес неолиберализације, подржан логиком подређива
њасвеукупногживотатржишниммеханизмима.Такозвана
„ТИНА”(ThereIsNoAlternative)којујеМаргаретТачерсво
јевременопрокламовала,ниданаснијеизгубиламногоути
цајауекономскомидруштвеномкреирањуполитикечакиу
земљамакојесеотвореносупротстављајунеолиберализму.
Затојепитањенеолибералнекултурнематриценераздвојно
одпроблемапостмодерногпољасилаунутаркогсеЊуЕјџ
духовностразвија,иликакотоДејвидХарви(DavidHarvey)
формулише,„каосвакапобедоноснаидеологијанеолибера
лизамимапрожимајућеефектенаначинмишљењасведо
тачкегдепостајеинкорпорисануздраворазумскиначинна
којимногиоднастумаче,живеиразумејусвет”.50Мишел
Фуко(MichelFoucault)скицирагенеалогију51неолиберали
змакаоорганизованогпројектатемељнереконцептуализа
ције либералних економских начела, у циљу рестаурације
либералне политике и њеног супротстављања (пре свега)
социјалистичкомпројекту.Каоосновнидисконтинуитетон
издвајауправоновуконцепцијутржиштакаосавршеногса
морегулишућег система. Насупрот ранијим концепцијама
којесусматраленпр.даконкуренцијарезултујемонополи
ма,новосхватањеподразумевадатржиштеувектежипот
пуномбалансуакогаспољашњифакторинеометају.Тоје
омогућилодасепојавамонопола(исвихдругихпроблема)
схватикаоефекатинтервенциједржавеусфериекономије.
Натајначинјелевооријентисанаполитиканаједномширем
планудисквалификованаукористновогsanctumатржишне
економије. Ово уноси још један „новитет” у сферу либе
ралне политике – активну, интервенишућу улогу државе.

49Džejmson,F.Postmodernizamilikulturnalogikakasnogkapitalizma,u:Stu
dije kulture: zbornik, priredilaĐorđević, J. (2008)Beograd:Službeni gla
snik,str.514524.

50Harvi, D. (2012) Kratka istorija neoliberalizma, Novi Sad: Mediterran
Publishing,str.16.

51ОдВалтерЛипман(WalterLippmann)колоквијума,прекодруштваМонт
Пелерин, до шире дисеминације, пратећи еволуцију и синтезу нове
идеологије кроз немачки ордолиберализам, аустријску школу, чика
шки анархолиберализам, итд., анализирајући доприносе низа аутора,
гдеспадајунпр.АлександарРустов(AlexanderRüstow),ВилхелмРупке
(WilhelmRöpke),ФридрихХајек(FriedrichHayek),ВалтерЕукен(Wal
terEucken),КарлПопер(KarlPopper),ЛудвигфонМизес(Ludwigvon
Mises),МилтонФридман(MiltonFriedman),МајклПолањи(MichaelPo
lanyi),итд.
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Међутим,предметдржавнеинтервенцијевишенијееконо
мијавећискључиводруштво.Натајначинсенеолиберали
зампојављујекаоновобликсоциолошкогуправљања(чак
супредлаганиназивисоциолошкилиберализамипозитив
ни либерализам).Ово ново владавинско управљање треба
дареконструишедруштвотакодаучинитржиштемогућим.
Фукосезатопиташтазначиувеститржишнурегулацијукао
основнирегулаторнипринципдруштваиполитичкерацио
налности?Управоовдесекријеразликакојукритичарикон
зумеризма,робногефекта,спектакла,симулакрума,масов
ногилипотрошачкогдруштваикултуре,итд.неуспевајуда
конципирају,пазатонедетектујууспоннеолибералнеиде
ологијекаорадикаландисконтинуитет;тврдимодазатони
изњихизведенакритикаЊуЕјџдуховностикао„религије
потрошачкогдруштва”неуспевадокрајадарасветлиовај
феномен.ПоФукоуунеолибералномдруштвурегулаторни
принципне огледа се у размениробе, већ умеханизмима
конкуренције:

„ови механизми треба да имају највећу повр
шинуи дубинуи да заузимајушто већи обим
удруштву.Нетражиседакле,друштвоподре
ђено ефекту робе, већ друштво подређено ди
намицикомпетиције.Несупермаркетдруштво,
већ предузетничко друштво. Homo economi
cus за којим се трага није човек размене или
човек потрошач, већ човек предузетништва и
производње.”52

Владавинскоуправљањеиповратакприроди

Неолибералнакултура (држава) затонастојидауспостави
конкуренцијукаопокретачкусилуприсутнуусвакомдели
ћудруштва,аконкуренцијајемогућасамоуколикосеброј
приватнихпредузећанепрестаноумножава,диверзификује
ираспростире.ОвдеФукопрепознајеновутехнику„упра
вљањауправљањем”,односно,својеврсногспуштањавла
давинскихмеханизама(govern)у„телодруштва”,ињихо
вог интернализовања (mentality). Идеолошко уситњавање

52Fuko,M.(2005)Rađanjebiopolitike:predavanjanaKoleždeFransu1978
1979,NoviSad:Svetovi,str.147,149.ПоФукоутеоретичарипотрошње
грешкомкритикујунеолиберализамкаодруштвокојејебилонахори
зонтууправљачкихпраксиоддвадесетихдошездесетихгодина.Умет
ноступрављањакојусупрограмиралиордолибералитокомтридесетих,
икојајеседамдесетихушлаупрограмвећиневладаукапиталистичком
свету, апсолутноне трага за конституисањем таквог друштва.Напро
тив,онипокушавајудаиздејствујудруштвокојенијеоријентисанопре
мауниформностиробе,већпремамултиплицитетуидиференцијацији
предузећа.
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предузетништва,спуштаседонивоаиндивидуекојајере
концептуализованакаољудскикапиталкојисепласирана
тржиште.ЧининамседапоменутатржишнаексплозијаЊу
Ејџиселфхелп индустрије ињенупливу друштвенеин
ституције, који се временски подудара са неолибералном
експанзијом потврђује овакву идеолошку и друштвено
материјалну динамику. Не само да спиритуални еклекти
цизамитеоријаослобађањаодега(западнибудизам)коин
цидирајусареконцептуализацијомсубјектакаодискурзив
ног ефекта/свежња арбитрарних инвестиција, већЊу Ејџ
тржиште заузимацентралноместо у областименаџмента,
пословногтренингаигенералногпсихолошкогсаветовања.
Осим тога, управо је алтернативно (еколошко, либертари
јанско,органско,друштвеноодговорно,анархопримитиви
стичко,fairtradeидруго)предузетништво53,којесеуклапа
уФукоовуконцепцијуцентралнеидеолошкејединиценео
либералног културног пројекта, незамисливо без Њу Ејџ
идеације, а у многим случајевима је на њој и засновано.
Примерисумноги:

„Спиритуални капитализам подразумева гло
балну еволуцију у начину пословања. Уместо
похлепе и страха, ми свесно ослобађамо моћ
љубави, кооперацијеиинтегритетаупослова
њу. Људи свуда почињу да се буде и усвајају
овајеволутивнонапредниначинпословања.”54
„Цео оквир друштвено одговорног пословања
јеупроцесуеволуције.ДобродошлиуСвесни
Капитализам – просветљен начин послова
ња. Али најпре,шта то значи бити Свестан?”
55 „Постоји спиритуални елемент који је пре
водив и превазилази границе посебних рели
гија. Предузетници живе тамо где се оваква
спиритуалностибизниспреклапају.”56„Речник
описујеПредузетника као оног који организу
је,управља,ипреузимаризикпредузећа.Шта
је веће предузеће од организације и управља
њасопственимживотом?Вашастраст,сврхаи

53ОвдетребапоменутииSeasteadingпројекте.
54Murphy,O.WhatisSpiritualCapitalism?,Octavius.com,21.june2010.,08.

december2014.,http://www.octavius.com/spiritualcapitalism/.
55Murphy, O. Conscious Capitalism, Octacius.com, 08. December 2014.,

http://www.octavius.com/consciouscapitalism/.
56Levine,D.J.WhenSpiritualityandEntrepreneurshipOverlap,TheHuffing
tonPost, 9. august 2014., 08. december2014., http://www.huffingtonpost.
com/deborahjlevine/whenspiritualityandent_b_5777072.html.
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енергија генеришураст уљубави, игри, алии
предузећу.”57

Прематоме,могућејепоказатинизкорелација,измеђуоста
логиповезаностЊуЕјџнаративаоприродиинеолибералне
културецивилногдруштва.Фукопоказуједасенеолиберал
ниподухват реконструкције друштва по тржишнимприн
ципималегитимизујеуправокрозмотивцивилногдруштва,
којепредстављасвојеврснокултурноидеолошкоупориште
неолиберализма.Уовомдискурсумултипликацијапредузе
ћа,презентованајеувиду,какотоФукокаже,„Русоовског
повраткаприроди”оличеногупојмовимаполитикеживота
[Vitalpolitik](Rüstow)идецентрализације(Röpkе).58Управо
идеологија цивилног друштва хипостазира у различитим
представамаобудућности,подједнакоутопијскокапитали
стичкимиспиритуалним,које јемогућепратитикрозфу
туристику,популарнежанрове,литературуимедијскукул
туру.Уоваквимвизијама, крозрадтржиштаиинтернета,
долазидоапсолутногповезивања–пансинкретизмаипанп
сихизма,понекадоличеногубездржавнојбудућностиили
мотивуглобалногмислећегорганизма.Предузетничкиин
дивидуализамулибертаријанскимидеолошкимпројекција
ма(узмимозапримерДејвидаФридмана[DavidFriedman]
којиотворенопромовишесајберконективистичкуутопију,
илилибертаријанскеутопијеукњигамаНилДоналдВалша
[Neale Donald Walsch]) исходује неком врстом органског
колективизма.Каода јеречо супституту, охипертрофији
инструменталнерационалностиуирационалнојвизијибу
дућегсвета.59ЊуЕјџсенаовувизијунадовезујеуправосво
јомидејомБогињемајке,односно,хипотезомГајачијебу
ђењепрепознајеусвевећемтржишномикомуникационом
умрежавању планете које заправо представља формирање
планетарнеможданекоре–људисунеурониовемождане
коре, ањихов задатак је да колективним деловањем реше

57Enkin,P.AwareEntrepreneurs:ThreePractices toBlendSpiritualityWith
MeaningfulWork,DailyOM,08.december2014.,http://www.dailyom.com/
library/000/001/000001583.html.

58Fuko,M.нав.дело,148.Штопоовимауторимаподразумеварестаураци
јувласништваињеговоуситњавање(каоподухватуспостављања„не
пролетерске”индустрије),спуштање„центрасоцијлнегравитације”на
доле,органскуизградњудруштвакаоприроднихзаједницапочевшиод
породице,децентрализацијустановањаипроизводње,односно,полити
куживотакојанијеоријентисанасамонаповећањенадницаисмањење
раднихсативећпрепознајецеловитуживотнуситуацијурадника,осећај
власништва,друштвенеинтеграције,материјалнеиморалнехигијене,
итд.

59Гачевић,М.(2014)Романтизамидијалектика:КрипторомантизамКаре
лаКосикаиликакодијалектикапостајеромантика.”[необјављенасту
дијаурукописукодаутора].
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еколошкукризу.Каоромантична,техноутопијскааркадија,
овахипостазанужноподсећанаонустаруМарксовуидеју
ородномкомунизму.Несамодајенеолибералнипреокрет
заснованнапреузимањуидеја(истратегија)историјскеле
вицевећјеуправонаслеђехуманистичкогмарксизматесно
повезано са контракултурном „револуцијом”, која усваја
концепције отуђења, обездуховљења, технолошке рацио
налности, критику манипулативне културне индустрије и
конформизмамасовногпотрошачког друштва, које је сма
трамо, уизмењеномоблику,могућепронаћиподједнакоу
неолибералномиЊуЕјџдискурсу.60Контракултура једо
нела експлозију индивидуализма, антибирократски сен
тимент и бујање нових друштвених (grass roots) покрета,
жељузаобновоморганскедуховностиивезесаприродом.
Управо из редова ових генерација регрутовани су неоли
берални дневнополитички актери, па претпостављамо да
јемогућепоказатикако јенеолиберализамсвојукултурну
хегемонијузасноваовеликимделомнаинкорпорацијикон
тракултурнихкритичкихосноваусвојполитичкипрограм.
Наративосукобудруштваидржаве,којијенеолиберализам
конструисао, проналази снажну потпору у антибирократ
скомдискурсуконтракултуре,пајемогућетврдитидајеЊу
Ејџдуховностуовомпроцесуодигралаулогуспецифичног
медијатораимеханизмаинтерпелацијепридајућинеолибе
ралномпројектусубверзивнипризвук.
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NEWAGESPIRITUALITYAND
CULTURALLOGICOFLATECAPITALISM

Abstract

Startingwiththeinterrelatednotionsofglobalization,postmodernism
and neoliberalism, relying on their theoretical overlap, we suggest
possible directions of inquiry that would clarify some aspects
of the specific and today omnipresent “New Age” spirituality.
Individualisticandeclectic,NewAgespiritualityaroseinthecontext
ofcounterculturalmovementsofthesixties.Itincludesvariouskinds
of metaphysical syncretisms combined with elements of modern
scienceandhumanisticpsychology.Wewilltrytoshowhowthistype
ofspiritualitycorrespondswiththedominantculturallogicofthelate
capitalism (which we understand as global, postmodern, neoliberal,
multicultural,multinational,etc).Weproceedfromtheassumptionthat
there is anumberofpointsofcorrespondenceand that it ispossible
tocreateaNewAgegenealogy thatwouldclarify them.Thatwould
createprerequisitesfortheanalysisoftranspositionofcountercultural
legacyintheneoliberalnarratives,andenableustoaddresstheroleof
spiritualityasamediatorinthisprocessandasaspecificmechanism
of interpellation. In thisway,wewilldealwith the reproductionand
social functionsof specific ideological forms in thedominantmotifs
ofcontemporaryspirituality.Distributedacrossthegrowingmarketof
themindbodyspirit literature, theNewAgeworldviewappearsasa
specifictechnologyoftheselfandasanideologicalaggregationpoint.
Inthispoint,theboundariesbetweenmarketideologyandconception
of reality as a hidden order/conscious selforganizing equilibrium
disappear.Thedeificationofbeingas„amarketontology“ results in
theodicyandproducesselfaccusingsubjectivity.Thisopensthedoor
toengaginginpoliticalneoliberalismtheologywithinanalreadywide
rangingdiscussionthatreplacesthesecularizationtheorywiththeidea
of historyofpoliticalsocietiesasasuccessionofdifferent formsof

sacralization.

Key words: capitalism, spirituality, postmodernism, neoliberalism,
newage
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Нацијакаокултурнаконструкција

У радовима политиколога и социолога који су се бавили
идентификацијом друштвених процеса формирања осећа
њанационалнеприпадности,улогакојујеигралафилмска
слика је (за сада) недовољно анализирана. Традиционал
не теорије формирања нације (у смислу изградње државе
на националним основама) и националног идентитета су
окренутекаисторијскомпореклунације,аређекакритич
којанализиначинанакојесепојамилиосећајприпадања
нацијиформулишеидоживљавакрозпопуларнукултуруи
свакодневниживот.Овопитањејеодпосебногзначајауси
туацијаматранзицијеидруштвенетрансформације,каошто
сураспадинастајањеновихнационалнихдржава.Управо
збогтаквогуглапосматрања,утеоријикултуре јеуочљив
недостатакистраживањаотомекакосуодређененационал
некултуреконструисанеусферијавнекомуникације,икако
секрозидентификацијупроменетемаинаративакултурних
производа,уовомслучајудокументарнихиигранихфилмо
ваителевизијскихсерија,могууочитиглавнитоковипост
социјалистичкетранзиције.

Уанализиначинанакојифилмдоприносистварањувизуел
нихсликаинаративакојиомогућавајуједнојзаједницидасе
осетиприпадницима(имагинарне)нације,ТимКенеди(Tim
Kennedy)тврдида„националносећањележиусамомсрцу
националногидентитета1”,анационалносећањепакдефи
нишекаофондпричакрозкојесеартикулишенација,којесе
могуописатииодредницом–колективносећање.Развија
јућиконцептколективногсећања,социологМорисАлбваш
(MauriceHalbwachs)јемеђупрвимауказаоначињеницуда
сећањеувекфункционишеуконтекстуданашњице,тврде
ћидасеколективнерепрезентацијепрошлости„стварајуи
прекрајајуусадашњостизапотребесадашњости”.2Албваш
истиче инструменталност у причању заједничке прошло
сти,тојест,датинаративинастајудабислужилиодређеној
сврси, и у одређеном историјском контексту3. Француски
историчарПјерНора(PierreNora),којијепроучаваоначин
накојијефранцускаисторијаартикулисанакрозстварање

1 Kennedy, T. (2007)Cinema Regarding Nations: Reimagining Armenian,
Kurdish,andPalestiniannationalidentityinfilm,doctoraldissertation,De
partmentofFilm,Theater&Television,UniversityofReading,p.38.

2 Olick,J.K.(2007)FromUsablePaststotheReturnoftheRepressed,The
HedgehogReview:CriticalReflectionsonContemporaryCulture,Summer
07,Virginia:InstituteforAdvancedStudiesinCulture,p.19.Заоригинални
текствидети:Halbwachs,M.OnCollectiveMemory,trans.anded.Coser,
L.(1992)Chicago:UniversityofChicagoPress.

3 Исто,стр.20.
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званичне комеморативне културе, користи термин ‘места
сећања’ (lieux demémoire) да опише институције каошто
сушколе,универзитети,музејииархиве,алиифизичкиен
титетипопутспоменикаиименаулица,крозкојеколектив
ноили јавносећањебива‘упрегнуто’устварањумодерне
нације.4Сви они заједно заправо конструишу национални
наратив који сељудимаприча кроз књижевност,медије и
визуелнууметност,афилмскинаративису једанодкључ
нихносилацатогрепертоарапричаимитова.

Пишући о националним кинематографијама, Сјузан Хеј
вард(SusanHayward)пружатеоријскостановиштесакогби
секинематографијамоглаанализиратинекао„чисти јед
ноставан одраз историје5” већ управо као трансформација
историје,управостогаштофилмфункционишекаокулту
ролошкаартикулацијанације.Акосеприхватитезакојује
поставиоНора, а то је дафилмовинису само ‘складиште
сећања’,већидоказињегове‘фабрикације6’ондасеотвара
просторзаанализуштаикакосемењауфилмскимнарати
вимаутренуцимакадаколективносећањебиваизбрисано,
каоштојетослучајупостсоцијалистичкимдруштвима.

Устудијисовјетскогфилмаиулогекојуонданасиграупост
совјетском друштву, Евгениј Добренко (EvgenyDobrenko)
предлажедванивоапосматрањафилмова,каоинструменте
производњеисторије,тојесткаополитичкоестетичкипро
јекаткојимјеконструисаннаративисторије,чимесусесли
ке прошлости трансформисале у кохерентна значења чији
јециљбиомобилизацијасовјетскепублике,алиуистовре
меикао‘музејреволуције’,односноизвористихтихслика
прошлостизаданашњупостсовјетскупублику.„Збогтога
ми не причамо толико о ‘пропаганди’ кроз уметност, већ
офункцијистварањакултурекојусутиартефактиимали.
Филм, као најконститутивнија и најразвијенија уметничка
праксаустаљинистичкојкултури,сеовдепосматраусво
јојулозикаоинституцијазапроизводњуисторије7”.Упра
во овај теоријски оквир, који постављафилмске наративе
уоквирстварањанацијеиколективногсећања,представља
полазнутачкуанализеуовомраду.

4 Nora,P.(1984)EntreMémoireetHistoireLaproblématiquedeslieux,dans
Leslieuxdemémoire(Vol.1),Paris:Gallimard.

5 Hayward,S.FramingNationalCinemas,in:CinemaandNation,eds.Hjort,
M.andMacKenzie,S.(2005)London:Routledge,р.84.

6 Nora,P.,нав.дело.
7 Dobrenko,E.(2008)StalinistCinemaandtheProductionofHistory:Muse
umoftheRevolution,Edinburgh:EdinburghUniversityPress,р.1.
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ПолитичкаулогафилмскесликеуЈугославији

ПредседникЈосипБрозТито(18951980)дошаојенавласт
уЈугославијикаовођаНОБапротивнемачкеокупацијето
комДругогсветскограта.Одуспостављањасоцијалистичке
Југославије (ФНРЈ, од 1963. годинеСФРЈ), све доњегове
смрти1980.године,Титојепредстављаоцентралнуфигуру
југословенскогпројекта, чији јециљбиодаизгради Југо
славијукаодржавукојапочиванадваосновнапринципа,а
тосусоцијалистичкиполитичкииекономскисистемспојен
сафедерацијомкојауједињујешестрепубликаококонцеп
та‘братстваијединства’(уместоконцептанаднационалног
идентитета).

БазирајућисенатерминологијикојујепоставиоБенедикт
Андерсон (BenedictAnderson), Југославија се може тума
читикао‘имагинарназаједница’чијасеинтеграцијаоства
ривала стварањем заједничких политичких митова. Ендру
Вахтел(AndrewWachtel),којиједетаљнопроучаваокључну
улогукултуреустварањунационалногидентитетау Југо
славији, допуњује Андерсонов аргумент сматрајући да је
национална култура средство којим се изражавају „јасно
артикулисаненационалневизије”8,односноидеологијасо
цијалистичкогдруштвауспрезисазаједничкомпрошлошћу
којанадилазиразличитеетницитетекрозбратствоиједин
ство.Сличнотоме,ЗалаВолчићуказујенатодајекултур
нипросторзаузимаоцентралноместоуЈугославији:„Кон
кретно, панјугословенскифилмови (и касније ТВ серије)
били су од кључног значаја у мобилизацији осећаја југо
словенскогидентитета9”.Инсистирајућинатомедајеовај
пројекат југословенска политичка елита свесно развијала,
Вахтелскрећепажњуда јеуправосоцијалистичкипериод
био„јединипериодујугословенскојисторијикадајевласт
билацентралноангажованауразвијањуиспровођењукул
турнеполитике10”.Кључнуулогуутојновојкултурнојпо
литициигралајејугословенскакинематографија,којајеод
махпозавршеткудругогсветскогратауздигнутасастатуса
робенамењенетржиштумасовнезабавеидобилаположај
културноуметничкогдобра.

У студији коју је објавио 1985. године, Данијел Гулдинг
(DanielGoulding) анализираидеолошкеи естетичкеприн
ципекојисуобликовалијугословенскукинематографијуи

8 Wachtel,A.B.(1998)MakingaNation,BreakingaNation:Literatureand
CulturalPoliticsinYugoslavia,Stanford:StanfordUniversityPress,р.3.

9 Volčić,Z.(2007)YugoNostalgia:CulturalMemoryandMedia,intheFor
merYugoslavia,CriticalStudiesinMediaCommunication,24:1,p.23.

10Wachtel,A.B.,нав.дело,p.9.
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поставља тезуда је запослератне југословенскеполитич
кевође,филмиспуњаваозадаткесоцијалистичкеизградње
тимештоје„неговаоприкладнеставове11”.Гулдингдефи
нишеосновнетематскеправцетаквекинематографијекао
глорификацију револуционарне прошлости, реификацију
Титакаоврховногвође Југославије,и „јачањереволуцио
нарног елана у изградњи нове социјалистичке државе”12,
чиме заправо идентификује темељне политичке митове
СФРЈ.Уписујућиоваквефилмовеузваничнукомеморатив
нукултуру,историчарфилмаНевенаДаковићописујенеке
одовихгенеричкихмодела,каоштојесеријапартизанских
филмова, а пре свега ратни спектаклиБитка наНеретви
(ВељкоБулајић,1969)иСутјеска(СтипеДелић,1973),као
„целулоиднеспоменике”13ратуиреволуцији.

ВизуелникултТита

Личност ЈосипаБрозаТитаињој придружен култ лично
стибилисуосновниунификујућиелементустварањуосе
ћањазаједницемеђуграђанимаЈугославије.Проучавајући
иконографију ЈосипаБрозаТитауконтекстузваничневи
зуелнекултуресоцијалистичкогпериода,БојанаПејићис
тиченачиннакојијевизуелниприказТита–његоваслика–
активно учествовала у стварањуидеје и колективне пред
ставепознатекао‘Тито’.Утомконтексту,Титовликпостаје
носилацјугословенскогмита,ањеговаприсутностносилац
континуитета југословенске заједнице. Тиме развој фонда
прича,ритуалаисимболакојисевезујузаТита,апресвега
учесталоприказивањењеговогликаслужеполитичкојсвр
си,јерјеононосилацдруштвеногустројства.Другимречи
ма,МајаБркљачић тврдида „друштвено тело југословен
скогдруштванастајеутренуткукадаонопосматраТитов
лик”14–тимепреклапајућионошто јеТитоваисторијаса
историјомЈугославије,чимеТитопостајесимболзаједнич
кеисторије.

Уисторијијугословенскогфилма,упериодуод1945.годи
недоњеговесмрти,Титојепредметвеликогбројадокумен
тарних филмова, ванредних бројева филмских журнала и

11Goulding, D. J. (2002, 2nd)Liberated Cinema. The Yugoslav Experience
19452001,Bloomington:IndianaUniversityPress,p.7.

12Исто,стр.XIV
13Daković,N.OutofthePast:MemoriesandNostalgiain(Post)YugoslavCi

nema,in:PastfortheEyes:EastEuropeanRepresentationsofCommunism
inCinemaandMuseumsafter1989,eds.Sarkisova,O.andApor,P.(2008)
Budapest:CEUPress,p.14.

14Brkljačić,M.(2002)Tito’sBodiesinWordandImage,NarodnaUmjetnost,
br.40(1),p.115.
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прилогауредовнимфилмскимжурналима.Одукупно2.311
бројеважурналаФилмскихновости,Титујепосвећенови
шеодполовине(1.282сторије),алисеудомаћем15играном
филмуњеговликпојављујесамотрипута.ПрвоТитово‘по
јављивање’нафилмскомплатнујеуфилмуредитељаФади
лаХаџићаДесантнаДрвар(1963).Уовомиграномфилму
архивскидокументарниснимциТитаиспредпећинеизнад
Дрварасуумонтираниуигранупричу,анаметафилмском
нивоу, тај први приказ Титовог лика у домаћем играном
филму се дешава користећи прве постојеће документар
неснимкеТитакојејенаправилаБританскавојнамисијау
Дрвару.ДругопојављивањеТитовогликаје1972.годинеу
филмуСутјеска,урежијиСтипеДелића,којитретирапету
офанзиву наСутјесциприликом које јеТито рањен, а где
његов лик тумачи велшки глумац Ричард Бартон (Richard
Burton).Последње појављивањењеговог лика (зањеговог
живота16)је1974.годинеујошједномратномфилму,Ужич
каРепублика(ЖикаМитровић),гдењеговликтумачиглу
мацМаркоТодоровић,алиуовомфилмунаративнитоку
комсепојављујеТитовликрађенјеудокументарномстилу,
ињеговопојављивањејебезречи.Занимљивојенагласити
да је у игранимфилмовима заТитовогживотањегов лик
третиранискључивоупериодуНОБа,незалазећиниуте
меТитовемладости,нитиуњеговудржавничкуулогупосле
рата.Утомсмислусудокументарнипројектиотишлизнат
нодаље,попутТВсеријеВељкаБулајићаТитовимемоари,
којејеисцрпнообрадилаТитовасећањанаранодетињство
(чијеснимањејепочело1972.анијезавршено),илидоку
ментарногфилмасаинтимистичкимприступомпопутТи
тоКрстеШканате (1980), који је свечаноотвориопулски
фестивалпармесецинаконТитовесмрти.

УсвојојстудијиоТиту,ТодорКуљићупозоравада„свака
анализаовогарежимамораиматинаумудапоред(а)објек
тивнетитоистичкепрошлостипостојии(б)симболичкире
конструисана и (ц) идеологизована прошлост титоизма17”.
Титоввизуелникулт,израженуфилму,пружаувидуулогу
којуфилмскесликеиграјууконструкцијиидеконструкцији
политичкихмитоваусоцијализмуипостсоцијализму.

15Титов лик појављује се и у совјетском играном филмуУ планинама
Југославије (В горахЮгославии,АбрахмРохом, 1946),што је и први
игранифилмснимљеннапросторуЈугославијепослеДругогсветског
рата,гдегајетумачиорускиглумацИванБерсењев(ИванНиколаевич
Берсенев).

16За Титовог живота почеле су припреме и за играни филмИгмански
марш (ЗдравкоШотра,1983)укомгаиграЛазарРистовски.Филм је
имаопремијерутек1983.године.

17Kuljić,T.(2011)Sećanjenatitoizam,Beograd:Čigoja.,str.3.
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ИпослеТита,Тито18

УразличитимтеоријскиманализамаораспадуЈугославије,
Титовасмрт(4.маја1980.године)представљаосновтезео
„улози личности” као основног разлога за дезинтеграцију
земље.КаоштотоДејанЈовићсумира19,премаовојтеорији
кризулегитимитетаиауторитетакојајепретходилараспаду
земљепокренуојенестанакјединеистинскијугословенске
институције –Тита.Последицекоје јенестанаковогцен
тралногсимболаизазваоикризакојајенасталаутренутку
кадаонуфизичкомобликувишенијебиотукаогаранткон
тинуитета земљемогусе сагледатиианализомпроменау
наративимадокументарнихТВсеријаоТитукојесунастале
удеценијиизмеђуњеговесмртиипочеткарата1991.године

ИакосуФилмскеНовостиприказиванеубиоскопимасведо
1988.године,већтоком70тихгодинателевизијајепреузе
лаприматујавнојкомуникацији,апоготовукомеморацији
историјскихдогађаја.Угодиникоја јеуследилапослеТи
товесмртисвијугословенскиТВцентриујединилисусеу
стварањудокументарнесеријеод20епизодакојасезвала
СтварањеТитове Југославије, тимешто је централно те
лозваноЈугословенскаРадиоТелевизија(ЈРТ)успоставило
специјалнизаједничкикомитетчијијезадатакбиоданад
гледа производњу ове серије. У овом периоду телевизија
ћепроизвестии4игранесерије(понекадукомбинацијиса
истоименим дугометражним играним филмом, а понекад
као вишеделне ТВ драме20) у којима је Тито главни лик:
Бомбашкипроцес(БранкоИванда,ТВЗ,1979)гдеТитовлик
тумачиРадеШербеџија,Игманскимарш (ЗдравкоШотра,
1984), гдеТитаиграЛазаРистовски,ДаниАВНОЈА (Сава
Мрмак,ТВСА,1983)гдеТитаиграМаркоТодоровић,који
такођеиграТитаиуОдлазакратникаповратакмаршала
(СавоМрмак,ТВБ,1985).

KaoштоБркљачићдоказујеуширојанализиТитовоглика
ууметничкимделима,такосеиpепрезентацијаТитауовим
серијамаможеанализиратикористећиконцепткојијераз
виоисторичарСтивенГринблат(StephenGreenblatt)којије

18Овајсегментрадасебазиранаистраживањуспроведеномуоквирупро
јектаScreeningSocialism:PopularTelevisionandEverydayLife in Soci
alistEasternEurope,УниверзитетаЛофбороу(UniversityofLoughboro
ugh)уВеликојБританији,чијијеносилацпрофесордр.СабинаМихељ.
Ауторкајезахвалнанањиховојподршци.

19Jović,D. (2001)TheDisintegrationofYugoslavia–ACriticalReviewof
ExplanatoryApproaches,EuropeanJournalofSocialTheory,4(1),London:
SAGE,p.112.

20СнимљенајеиједноделнаТВдрамаСусретТитоЧерчил(ДејанЋорко
вић,1983)гдеТитаиграМишаЈанкетић.
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направиодистинкцијуизмеђудоктринарногформализмаи
историјскогнаративакаообликарепрезентације21.Следећи
Гринблата, доктринарниформализам служи томедапред
ставиИстину,анеИсторију,чимесенаративсводинаиде
ологију,јерсеприсуствоприченакојусеалудиранамерно
брише,асањомиситуирањепричеувременскомконтексту.
Супротнотоме,историјскинаративкаообликпрезентаци
јеакценатпребацујесаинституцијенаразвојисторијских
догађаја кроз време, напроцесуместона структуру, тиме
заправо разоткривајући доктринарни оквир. Доктрирарно
формализовањеИсторије уИстину види се и уЗакону о
употребиименаиликаЈосипаБрозаТита,22којијеизгласан
1984.годинеикојимсепрописујуначининакојисеТитово
имеиликмогукориститинесамоујавномпросторима,већ
итретиратиукреативнимпродукцијама.

Акојенапочетку80тихТитовосимболичкотелопредста
вљаловладајућисистемИстине,докрајадеценијетемељи
те ‘Истине’ почели су да пуцају. Као контраст међурепу
бличкој сарадњи оствареној на серији 1981. године, 1988.
годинерепубличкиТВцентрисерасправљајуокопроизвод
њекомеморативнедокументарнесеријеподнасловом70го
динаЈугославије(каснијепреименованауЈугославијапово
љинарода).Замишљенкаосеријаодосамепизода,пројекат
јетребаодапокријејугословенскуисторијуод1918.године.
ПроблемисунасталикадасеТВЉубљанауспротивилада
ће тиме бити дат превелики значај догађајима везаним за
стварање Југославије, а завршиосе тимештосенеколико
републичких ТВ центара оглушило о налог Програмског
одбораЈРТдасеријусимултаноемитују.

Неслоганије била очигледна самоу расправамао значају
одређенихисторијскихдогађајаиуразилажењурепублич
ких ТВ центара око заједничке политике производње и
емитовањакомеморативнихдокументарнихсерија.Онасе
ускоропроширилаинаоспоравањеТитовесимболичкепо
зицијеуцентрудруштвеногуређења.ТакојеизменаЗакона
оупотребиименаиликаЈосипаБрозаТита1990.године
изазвалавеликанегодовањаујавности,којајекритиковала
Закон.Проблемјебиоштобипотомзаконусвакастудија
илиемисијаоТитовомликуиделумоглабитипроглаше
назакривичнодело,акосеонанебидопалавласти.Закон

21Brkljačić,M.нав.дело.Заоригиналнитекствидети:Greenblatt,S.The
Woundin theWall, in:PracticingNewHistoricism,eds.GallagherC.and
Greenblatt,S.(2000),ChicagoLondon:TheUniversityofChicagoPress,
p.75109.

22Већ у Закону из 1977. године који је прописивао употребу државних
симбола,постојалајеовакваодредба.ВидиПејић,Б.нав.дело.
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јенападанпоосновуњеговепротивуставностијерсењиме
стваракултпокојника,аТитонеможебитиравноправнији
оддругихграђанаЈугославије.

90те:Титоу‘етнонационалистичком’периоду

Титова Југославија нестала је у деценији након избијања
крвавогграђанскограта1991.године,асараспадомдржаве
настаојеипериодбрисањајугословенскогсећањаипонов
ногписањајугословенскогнаративауслужбидржавотвор
нихинтересаземаљакојесунасталеизраспадафедераци
је.КаоштојеДејанЈовићописао,упериодутранзицијеи
консолидације„спрегаизмеђу‘стварнемоћи’имоћидасе
доминиранадсимболима,сећањимаизаборавомостајеја
ка23”иновеполитичкеелитекојесудошленавластстога
контролишунаративеопрошлости.

Упериоду од 1991. до 2000. године, који се често опису
јекао‘етнонационалистички’периодобележенграђанским
ратоминационалистичкимдискурсом,културнаполитика
ипродукција била је обележена темама за које се сматра
ло‘дасуоднационалногзначаја’новонасталимдржавама,
којесупосеглеупрекомунистичкеисторијскемитоведаби
легитимисалeсвојенационалноустројство.Заједничкаод
редницановихполитичкихнаративабилаједискредитова
њејугословенскогпериода,којијеописанкао‘тамницана
рода’укојојсуполитичкеиверскеслободнебилеподређене
социјалистичкомсистемуи савезној држави. Јавнаиконо
графијаполитичкекултурекојасеувеликојмериослањала
накомеморацију јеуклоњена–споменициТитуидругим
народнимхеројимасусклоњени,именашкола,улицаидру
гихјавнихпросторакојисуносилиименапартизанскихбо
раца су промењена, социјалистички државни празници су
укинути.Телевизијајеигралаизразитопропаганднуулогуу
периодуграђанскограта,апроменеупродукцијисупратиле
политичкепромене,док јефилмскапроизводњадоживела
системскиколапс,ипренетајеуоквирприватнепродукци
јенезависнихпродуцентскихкућаакаоновиизворфинан
сирања (пре свега у документарној сфери) појавиле су се
асоцијацијенезависнихновинараиневладинеорганизације
(каоштосуПродукцијаБ92уСрбијииFactumуХрватској).

Титовликјеупродукцијамаизовогпериодареткоевоци
ран,алипостоједвафилмагдењеговликносидраматуршки
токприче.УпитањусуигранифилмМаршал(ВинкоБре
шан,1999,Хрватска)идокументарнифилмТитоподруги

23Jović,D.(2004)OfficialMemoriesinPostAuthoritarianism:AnAnalytical
FrameworkJournalofSouthernEuropeandtheBalkans,6(2),p.98.
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путмеђуСрбима (ЖелимирЖилник, 1994,Србија).Маја
Бркљачићуказујенатодасеобафилмапоигравајусаиде
јомТитовогповратка‘саоногасвета’,исадруштвенимре
акцијаманањеговопојављивање24.

После2000.године–праксесећања

Година 2000. представља међицу у политичкој клими на
просторубивше Југославије.Саполитичкимпроменамау
Хрватскоји„демократскомреволуцијом”уСрбијикојомје
СлободанМилошевићотишаосавласти,политичкаклима
јепосталапроевропска,ипроцесиевропскеинтеграцијесу
сепочелиодвијатипаралелносатранзицијскимпроцесима.
Овајпериодобележилојеиреструктуирањекинематограф
скеделатности (скоро све бивше југословенске републике
суусвојиленовиЗаконоКинематографијиупериоду2005
2008) и комерцијализација телевизијског тржишта,што је
резултовало порастом аудиовизуелне продукције. Тран
сформација система финансирања и подршке културе је
значиластварањефилмскихцентараикомисија,штојеста
билизовалонивоепродукције.Уовомконтекстунезависна
продукцијадокументарнихфилмовасеизместилаодневла
динихорганизацијаканезависнимпродуцентскимкућамаи
великимтелевизијскимстаницама.

Акојепериод19912000.годинебиообележеннационали
стичкимпројектимадистанцирањаодјугословенскогполи
тичкогнаслеђа,периодпосле2000.годинеможесеописати
каопериодпотрагезановомпозицијомЈугославијеујавном
икултурномсећању.КаоштојеДубравкаСтојановићпока
зала,антикомунизамиревизијапрошлостисууСрбијико
ришћеникаоинструментинационализматокомипослеМи
лошевића,кадасусететенденцијемождачакипојачале.У
смислуизмењеногполитичкогдискурса,Милошевићевре
жимсесматракомунистичким,тесе„демократскепромене”
после2000.годинемогупредставитикаопобеда„демократ
скеопозиције”надкомунизмом.Тимеопозицијапостајеле
гитиманносилацнационалнеидеје.Стојановићпишедасу
„на овај начинполитичкепартије које суформираленову
властуСрбији2000.године,могледасепредставекао‘пра
виборцизанационалнуствар’,штопредстављановуиде
олошкузамкузаљудеуСрбији”.Оваквиревизионистички
дискурсисеманифестујукрозоспоренекомеморативнери
туале,одсликавајућипроменеукултурииукултурисећања,

24Brkljačić,M.(2002)Tito’sBodiesinWordandImage,NarodnaUmjetnost,
br.40(1),str.116.
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као„повратаксећању”којиобележавакогнитивнеиемотив
недимензиједруштвенетранзицијеитрансформације.

Теоретичарикојипроучавајупитањемобилизацијекултур
нихпраксиубившимјугословенскимзаједницама,каошто
су Зала Волчић, Драган Клаић, Митја Великоња и Тодор
Куљић,супоставилитеоријскепретпоставкедасесећање
о овом периоду смешта између два пола – национализма
у облику националистичких апропријација и потрошачке
(конзументске)праксе.Клаићсматрадајекултурнонаслед
ство„инструментализованокаоизворнационалногиденти
тетаикаоресурсзакултурнитуризам”25,оценакојудајеи
ЗалаВолчићкојадодаједасепраксесећањамогуситуирати
између „пракси конзумеризма и национализма/патриоти
зма26”.Овадватрендасууочљиваупродукцијидокументар
нихсеријаубившојЈугославији,пресвегајавнихсервисау
СрбијииХрватској.

Историјанамалимекранима

Анализапродукциједокументарнихсеријаодстранејавних
сервисапружаувидуначиннакојисе јавно (колективно)
сећање третира и комеморијализује путем малих екрана.
Списак кључних документарних серија о историји Југо
славије које су произвели јавни сервиси бивших југосло
венскихрепубликаупоследњихдесетакгодинаосветљава
приступкојимсетематикапрошлостизаједничкеземљеоб
рађује,поготовукадасеузмеуобзирдајеуједномтренутку
упродукцијибилочакпетсеријакојесусебавилепредсед
никомРепублике.

• Тито: црвено и црно (19431980), производња РТС и
Нира,режијаМићаМилошевић,15епизода(утрајању
од56минута),емитованоумају2006.године(4.маја,
на26годишњицуТитовесмрти),репризираноуаприлу
2010.године;

• Тито,производњаХрватскаРадиоТелевизија(HRT)и
МедитеранФилм, режијаАнтунВрдољак, 12 епизода
документарноигранеструктуре(утрајањуод45мину
та),емитованоумарту2010.године;

• Тито, последњи сведоци тестамента, производња
Кинодокумент,режијаЛорданЗафрановић,13епизода

25Klaić,D.RememberingandforgettingCommunistculturalproduction, in:
Heritage,memory,identity,eds.Anheier,H.andIsar,Y.R.(2011)London:
SAGE,p.185.

26Volčić, Z. PostSocialist Recollections: Identity and Memory in Former
Yugoslavia,in:Heritage,memory,identity,eds.Anheier,H.andIsar,Y.R.
(2011)London:SAGE,p.188.
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(утрајањуод56минута),емитованонаHRTујануару
2012.године;

• Југословенскетајне службе, производњаHRT, режија
МиљенкоМањкас,емитованоу јуну2012.године(од
махнаконзавршеткаемитовањасеријеТито,последњи
сведоцитестамента,уистомтермину);

• Југославија – држава за једно стољеће, производња
HRT,режијаЛукаМитровић,20епизода(утрајањуод
30минута),снимљено2007.године,емитованоулето
2012.године

Чак и сам попис наслова главних документарних серија
омогућава увид у приступ којим се југословенска соција
листичкапрошлостобрађује.Једнаоддоминантнихтемау
документарним(илидокументарноиграним)серијамакоје
суемитованеод2000.годинедоданасјестефокусирањена
ЈосипаБрозаТитакаоцентралнеличностикојајеодредила
овајисторијскипериод,икојасепостављакаокључразу
мевањаприродетогполитичкогсистемаидруштвеногуре
ђења.Удвесерије,заједносадокументарнимматеријалима
протканисуиграниделови, ауобеликТитаигра глумац
БорисСвртан.Значајнојеистаћида,иакосенеколикопо
менутихсеријаиздашнокористилосировимматеријалима
сниманимпочетком 70тих за документарну серијуТито
ви мемоари (у режији Вељка Булајића, снимана од 1972.
године), према постојећој евиденцији, ниједна историјска
документарнасеријапроизведенаупериодуСФРЈнијере
емитовананајавнимсервисиманаконраспадаЈугославије.

Важностовихсеријазањиховеемитересевидиутомешто
јевећинаемитованау‘прајмтајму’(напримерЗафранови
ћев Тито, последњи сведоци тестамента емитован је на
HRTпонедељкому20:30),иштосуимчестонарасполага
њестављенизначајниресурси–услучајуВрдољаковесе
ријеТито,HRTјеуложиламилионевраупројекат(држава
иградЗагребсууложили јошполамилионаевра),штога
чининајскупљимпројектомуисторијиxрватскетелевизи
је27. Други заједнички чинилац за ове серије јесте велика
медијскапромоцијакојајепретходилањиховомемитовању.
Окосницапромоцијеовихсеријабилајетодаонепредста
вљају„коначносуочавањесправомисторијскомистином28.”

27Zebić,E.BulajićtužiHrvatskutelevizijuzbogserijeoTitu,RadioSlobodna
Evropa,21.april2010.,13.jun2013.,www.slobodnaevropa.org/articleprin
tview/2020482.html

28Pavlić, Z. Je li MiljenkoManjkas prevario gledatelje HTVa?, TV Kriti
ka Zrinke Pavlić, 3. april 2012., 13. jun 2013., www.tportal.hr/showtime/
tv/185874/JeliMiljenkoManjkasprevariogledateljeHTVa.html
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Запотребеовеанализејезначајнооноштосубилекључне
тачкетепромоције,атојевеликиакценаткојијестављан
начињенице,документацијуиархивскидокументарнима
теријалкојимауторирасполажу,каоинаобимноархивско
истраживање које је спроведено. Тако на пример Антун
Врдољак у једноминтервјуу каже: „Да бихнаправио овај
филм,мораосампрочитатистодвадесеткњига,прегледати
београдскиархивиархивКоминтерне29”.Умедијскимна
јавамапрепочеткаемитовања,редовносунавођенаимена
историчаракојисунањимасарађивали:историчарПредраг
Марковић,сарадникнасеријиТито:Црвеноицрно,исто
ричарИвоБанацбиојесарадникнасеријиТито,историчар
ПредрагЈурчевићбиојестручнисарадникнасеријиЈуго
словенскетајнеслужбе,анаТито,последњисведоците
стаментакаосарадницисенаводечактриисторичара:Иво
ГолдстеиниТврткоЈаковинаизХрватскеиДејанЈовић,што
јеистицанокаовалидацијањиховеисториографскеозбиљ
ности30.

СеријуТито:црвеноицрно,РТСјенајавиокао„капитални
лексиконепопејеиаристократијеЈосипаБроза,одбољше
визмадоуставногнационализмадругеЈугославије”,исти
чућида„послегодинуиподанаистраживањаиразговора
са стотинак важних сведокаисторије и антиисторије, гра
ђана целе некадашње Југославије, стиже прича о комуни
стичкомверникуијеретичкомкомунисти,највећембренду
земље које вишенема”, и да је намера аутора да „дашто
вернијеприкажулицеиналичјепедесетогодишњегисториј
скогтрилера…Сведоци–поклоници,противнициидистан
цирани посматрачи – објасниће како је један човекмогао
дабудетерориста,ослободилац,просвећенимонарх,велики
светскилидерибалансеризмеђублокова,бонвиваниловац,
идеолошкивођа,гарантмираијединствамногонационалне
државе,борацпротивСтаљина,последњиХабзбург,рођени
макијавелист,обожаванидиктатор31”.

Врдољакова документарноиграна серија о Титу снимана
јетригодине,итематскипокривацеоТитовживот,одде
тињствадоњеговесмрти1980.године.Кадајенајављивана
требалаједасадржиексклузивнеинтервјуесабившимаме
ричкимпредседникомКартером(JimmyCarter),каоибри
танском премијеркомМаргарет Тачер (Margaret Thatcher),

29Jović,J.(21.novembar2009)AntunVrdoljak:Mojćefilmbitiporazanza
zločincaTita,SlobodnaDalmacija.

30Mamić,Z.(04.mart2006)Titokaobrendifenomen,NoviList.
31Anonim,Tito,Crvenoicrno(19431980),najavaprograma,RTS,12.april,

2010,13.Jun2013,www.rts.rs/page/tv/sr/story/20/RTS+1/620921/Tito:+Cr
veno+i+crno+(19431980).html
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алисукључникоментаториусеријизаправохрватскиисто
ричарИвоБанацисрпскипублицистаПероСимић32.Серија
садржибројигранихсеквенцикојепредстављајуисторијске
сценезакојенепостоједокументарниснимци,алипотврд
њамаглумцакојитумачиликТита,БорисаСвртана:„важно
јенагласитидасусветесценеснимљенепремадокументар
нимматеријалима,редатељјеинсистираонатомедапошту
јемосвакизарез,свакослово33.”

ИстоименасеријаоТитуаутораЛорданаЗафрановићарађе
наје,премаизјавамааутора,петгодина,иутринаестепизо
дапокривапериододготовоседамдеценија.„Уњојсусвоје
исказеиисповестивезанезаовуепохудалеоко60лично
сти,међукојимасуипрваТитовасупругаХертаХас,којаје
првипутјавнопроговорила,МишаБроз,ОскарДанон,Олга
Хумо34”,акакопишеупродуцентскомсаопштењузамеди
је:„најближичлановиобитељи,жене,пријатељиисурадни
ци,алииполитичкипротивници,испричалисусвојеприче
искреноиотворено,свременскомдистанцом,безвелатај
ни,идеологијеимита,посредно–изговаралисувластите
судбине,апосебнодоживљаје,догађајеиискустваизживо
таирадасТитом35.”Главнаауторскаодредницаовесерије
јештосузањенепротагонистеодабраниљудикојисубили
блискиТиту,ињихова сећањасу тематски груписана,без
повезанихтекстоваилиспикерског ‘офа’којибиописане
догађајеконтекстуализовали.Емитовањесеријеобележиоје
имедијскивеомапропраћенсудскипроцесизмеђуновинар
кеМиреШувар(удовиценекадашњегхрватскогполитичара
издобаСФРЈ,СтипеШувара)којајеобавилавеликидеоин
тервјузасерију,итужилааутораипродуцентаЗафрановића
збогтогаштосеодлучио„вишебавитиТитовиминтимним
животом,анеидеологијом36”.

Југославија–државазаједностољећејесеријакојајесни
манаупродукцијиHRTизмеђу2001.и2006.године,алије
наконзавршетка„бункерисана”пунихпетгодина,пренего
штојеконачноемитована2012.године,такођеуконтексту
судскогспора,овогпутаизмеђуаутораЛукеМитровићаи

32Zebić,E.nav.delo.
33Anonim,VrdoljakovaosvetaTitu,BL!NMagazin:Kultura,16.januar2010.,

13.jun2013.,www.banjalukain.com/kultura/vrdoljakovaosvetatitu
34Anonim, Zafranović: Svi ćemo biti kolonija, Filmske radosti, 3.decembar

2012.,13. jun2013.,http://www.filmskeradosti.com/Vesti/ZafranovicSvi
cemobitikolonija

35Jasprica,O.DokumentarnaTVserijaTITOPosljednjisvjedocitestamenta,
13.jun2013.,www.lordanzafranovic.com/hrv_tito.html

36Romić, T. (30. decembar 2011) Unatoč zabrani, HRT će prikazati
ZafranovićevdokumentaracoTitu,Večernjilist.
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ТВ куће због неуважавања његових ауторских примедби
наконачнуверзијусерије37.Одликаовесеријејеимпреси
вансписакмеђународнихсаговорникаукључујућиМихаи
лаГорбачова, америчког геостратегаЗбињеваБжежинског
(Zbigniew Brzezinski), и бившег талијанског шефа дипло
матије Ђанија деМикелиса (Gianni deMichelis), и док је
једнаепизодацелокупнопосвећенаТиту, серија једобила
комплименте због тога што аутор „није опсједнут једном
личношћупопутВрдољакаиЗафрановићавећседоистадо
кументаристичкибавидржавомкојајеодређиваласудбине
нашихживотатијекомцијелога20.стољећа,чакиондакада
вишенијепостојала38”.

Ауторикојипотписују„часовеисторије”на јавнимсерви
симамогусегенерацијскигруписати.РедитељсеријеТито:
црвеноилицрноМићаМилошевић,рођен је1931. године,
истокаоиредитељАнтунВрдољак,докјередитељЛордан
Зафрановићрођен1944.године.Каоауторидаклеприпадају
директнимсведоцимаземљечијомсеисторијомбаве,али
чињеницадасууправоониприступилиобрадиоветемеуз
подршкујавногсервисауказујенатодајезваничнинаратив
прошлостиурукамастаријегенерације.

АнтунВрдољакјесвојприступтемиописаоуједноминтер
вјуу:„Нисампослупришаоспредрасудама,негосамтра
жиоискључивочињеницеиистинуутемељенуначињени
цама…ТонијефилмпротивТитанитимијетобиланакана.
Тојефилмзаповијеснуистину,аонаје,морампризнати,за
Титакрајњепоразна. Једноставно,ријеч јеозлочинцука
квихјесвијетмаловидио”.39ЗанимљивоједајеВрдољак,
каопотписникдвафилмаизпартизанскогжанра снимље
нихузподршкувластиупериодуСРФЈ,којијепотомизја
виодајенавестоТитовојсмртиславиошампањцем,данас
инсистиранаобјективностисвогприступа:„Јанемамправо
некогавољетиилине,патакоиТита.Уовомсефилмунеће
изговоритиниједнареченицакојанијепоткријепљенанај
поузданијимдокументима.ОТитућеговоритиповјеснича
ри,ионикојисугаватренољубилиионикојиимајурезер
ве.Оњемућеговоритиљудикојисугапознавали,којису
билиуњеговојблизини,којисусесњимдружили40.”

37Ćustić,M. (05. april2001)Serijalo Jugoslavijivećpetgodinaubunkeru
HRTa,Nacional,br.803.

38Ribarić,Z.DokumentiranaJugoslavija,Online,11.jun2012.,13.jun2013.,
www.online.hr/gledaj/dokumentiranajugoslavija/

39Jović,J.(21.novembar2009)AntunVrdoljak:Mojćefilmbitiporazanza
zločincaTita,SlobodnaDalmacija.

40Anonim,VrdoljakovaosvetaTitu,нав.дело.
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Аутор серијеТито: црвенои црно,МићаМилошевић, из
јавиоједајесерија„рађенабезидеолошкогдописивањаи
отписивања,засновананастриктноаутентичнимчињеница
маимотивисанахаризмомЈосипаБрозаТита41”идајециљ
серије „да дâ објективне одговоре нанекапитања која до
саданиисторичаринисупостављали42”.Занимљивајеауто
роваизјавакојаоткривањеговпоглед,иприступупотреби
архивскогматеријала:„какојесавдокументарниматеријал
изовогпериодаапологетски,постојалајеопасностдасене
упаднеутуматрицу43.”Сличнонеповерењеспрамсликеис
казујеиисторичарПредрагМарковић,сарадникнаовојсе
ријикојидодаједаона„имановприступсамојисторији…
Апологетски,свечарски,идолатријскидискурсТитовихго
дина,какавјеуосталомисаввизуелниматеријализтогвре
мена,којијеукаснијимгодинамазамењенпотпуномнега
цијомтогвременаиликаиделаЈосипаБроза,уовојсерији
дајеуравнотеженусликуиисторијскихдогађајаиглавног
актераЈосипаБрозаТита44”.

Сасвојестране,ЛорданЗафрановићјеуизјавамазамеди
јетврдиодапокушавадапокажеТитакаоједног„обичног
необичногчовјека’’,безцензуреибезидеолошкогопредје
љења45:„ПокушаосамдапоставимТитазаобитељскисто
идагапроматрамокаодиоједневеликефамилије,сасвим
његовимврлинамаисвимманама46”описујућисвојприступ
као„једанпоетскипогледнаТита,непјеснички,негопо
етскииндивидуалнипоглед који оставља гледаоцу да сам
доживиитуепохуитогвладара47”.

Коментаришућифеномендасеуједномтренуткуупродук
цијиналазилочакпетдокументарнихсеријаоТиту,исто
ричариакадемикДушанБиланџићизјавиоје:„Иакомије
мало необичношто се одједном снима толико филмова о
Титу,дијеломмијеиразумљивојерсестрастикојесувла
далеовимпросторимаполакосмирују.Међутим,безобзира

41Anonim,Tito,Crvenoicrno(19431980),najavaprograma,RTS,12.april,
2010,13.Jun2013,www.rts.rs/page/tv/sr/story/20/RTS+1/620921/Tito:+Cr
veno+i+crno+(19431980).html

42Ast.S.(4.maj2006)Televizija:Crvenoicrno,Vremebr.800.
43Исто.
44Исто.
45Jasprica,O.нав.дело.
46AlbijanićDuraković,A.LordanZafranović:DanasuZagrebuzamenekažu
dasamizdajnik,ajamislimdasamhrvatskomnaroduspašavaobarmalidio
obraza!, 26 novembar 2011, 22. jul 2013.,www.neznase.ba/intervju/inter
vju/9969lordanzafranovidanasuzagrebuzamenekaudasamizdajnik
ajamislimdasamhrvatskomnaroduspasaaobraz.html

47Исто.
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натоткорадиофилмове, сумњамдаћеуспјетидатипра
вуизаокруженусликуоТиту.Немислимтакозбогнеких
идеолошкихразлога,негозбогчињеницедатонијемогу
ћебездавањацјеловитеанатомиједруштва,аљуди,закоје
знамдараденафилмовима,једноставнонисуустањуући
у суштину проблема. Уосталом, то још није успјела нити
хисториографија48.”

Ако је продукцију и најаву неких од ових серија пратила
контроверза и судски спорови, занимљиво је анализирати
реакције јавностинаконемитовањапрвихепизода.Стати
стикагледаностипоказуједајеприликомпочеткаемитова
ња владало велико интересовање за ове серије. Гледаност
првеепизодеВрдољаковесеријебилаје22.6посто,докјена
крајуемитовањапалана8посто,штојетуепизодуучинило
најслабијегледанимпрограмомодсвихемитованихтенеде
љенапрвомпрограмуHRTаутерминуу8увече49.Зафра
новићевТитојетакођепостигаогледаностод10.3постона
почекуемитовања,алинијеуспеодаодржиинтересовање
публике.Делимичнообјашњењесеможеприписатикрити
цикоју је серијадоживела а то једа середитељпревише
интересоваозатаблоидноинтимнеаспектеТитовогживота:
„прваепизодамогласекомотнозватиЗаводникТитоиње
гов‘lifestyle’,аакојецијеласеријатакватребалобијупре
именоватиуТито,подвученожутим50.

Званичнипротестстизаојеисалевеидеснестранеполи
тичког спектра. Тако јеСавез антифашистичких бораца и
антифашистаХрватске (САБА) у писму највишим држав
ним званичницима затражио престанак емитовања игра
нодокументарне серије Тито редитеља Антуна Врдоља
ка51,јерсматра„датоводициљаномраспиривањумржње,
аемисијасрамотиХрватскуиВрдољакакаоредитељакоји
нијеустањудазатомимржњупремаТиту”.Њиховојосу
дипридружио се бившихрватскипредсједник (ипочасни
предсједникСавезаантифашистичкихборацаиантифаши
стаХрватске)СтипеМесић52.

48Mamić,Z.(04.mart2006)Titokaobrendifenomen,NoviList.
49Polimac, N. (12. jun 2010) ‘Tito’ Antuna Vrdoljaka – konačna presuda,
Jutarnjilist.

50Ponoš,T.HTVpočeoemitiranjedokumentarca:Tito–podvučenožutim(Za
franovićnadmašioVrdoljaka),4.januar2012.,13.jun2013.,http://novilist.
hr/Scena/TV/HTVpoceoemitiranjedokumentarcaTitopodvucenozutim

51Anonim,UHrvatskojtražeprestanakemitovanjaserijeTito,Politikaonline,
5.maj 2010., 13. Jun 2013., http://www.politika.rs/vesti/najnovijevesti/u
HrvatskojtrazeprestanakemitovanjaserijeTitoi133638.lt.html

52Anonim,BulajićtužiHrvatskutelevizijuzbogserijeoTitu,RadioSlobodna
Evropa,21.april2010,13. jun2013.,http://www.slobodnaevropa.org/con
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На Зафрановићеву серију реакције су дошле са супротне
стране.ТакојеОбрадКосовац(једанодсарадниканадоку
ментарноигранојсеријиЈугославенскетајнеслужбекојује
једанбројТВкритичарапакоптужиоза„хорор”приказ“о
свимстрахотамакомунизмазбогкојихсеморамосрамити
што сможивјели у том режиму53”) изјавио да у Зафрано
вићевојсерији„галеријаличностиизјурскогпаркауфил
муговорипозитивнооТиту54”.Наовусеријуреаговалајеи
Удруга бранитеља, инвалида и удовицаДомовинског рата
Подравке (УБИУДР) која је затражила прекид емитовања
збогтогаштосматрајудасетимепериодуТитовеЈугосла
вијепосвећујесувишепажње:„Несхватљивојеитодајеза
овусеријуодобреночак13епизода(свакаутрајањуодсат
времена!),доксдругепакстранеохрватскомДомовинско
мерату,првомхрватскомпредсједникудр.ФрањиТуђману
иљудикојисуукрвистворилислободну,самосталнуинео
виснухрватскудржавутаистателевизијадајеприлоге“на
капаљке”,иувременукадјенајмањагледаност.Чудинасод
хрватскихредатеља,попутЗафрановића,даих„незанима
ју”темепопутВуковара,Шкабрње,Книна,рушењаДубров
ника,српскихконцентрацијскихлогора,протјеривањапола
милијунаХрватаизсвојихдомоваислично55.”

Учланкуобјављеном2009.годиненовинарТимЏуда(Tim
Judah) износи тезу да је након распада Југославије наста
виладапостојигеографскаикултуролошкаобласткојуон
описујекаоЈугосфера,укојојсусеобновилеекономскеи
политичке везе некадашње земље, пре свега захваљујући
чињеницида„највећибројљудиунутарЈугосфереговори
истијезик”.Џуданаводибројнепримереоногштојезајед
ничкољудимакојиживеуЈугосфери,каоштосуистиукус
ухрани,музици,културиибизнису,алии„одбијањедасе
препозна ово заједништво.”Сложеност ових односаможе
сеприметитииуреакцијаманаемитовањедокументарних
серијаизмеђуразличитихрепублика.Југосферасеодлику
јеиутомештосетелевизијскипрограмширомбившеЈу
гославијеможепратитипутемкабловскетелевизије,алии
разменомизмеђуТВстаница.ТакојесеријаТито:црвенои
црноприказанауБиХ,аЗафрановићевасеријаоткупљеназа
емитовањеуСловенији,алиимимотога,путемкабловске
телевизије, великиброј гледалаца уХрватској је погледао

tent/serija_tito_bulajic_vrdoljak/2020482.html
53Pavlić,Z.нав.дело.
54Ponoš,T.нав.дело.
55Anonim,NakonTita:OZNAiUDBA,HocemocenzuruBlog,04.april2012.,

13 jun 2013., blog.dnevnik.hr/print/id/1630522870/nakontitaoznaiudba.
html
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серијуТито: црвено и црно, која није била откупљена од
странеHRTa56.Посебнојезанимљиводакле,пратитиреак
цијејавностикојепрелазеграницебившихјугословенских
република.

УСловенијијеповодомемитовањасеријеТито,последњи
сведоци тестамента Лордана Зафрановића у прајмтајм
термину(недељому20:00)избилареакцијаодстранестра
накадесногцентра.Носилацовекампањебио јенедељни
листРепортеркојисепослеемитовањапрвеепизодеогла
сиосатврдњомдаје„скандалознотоштосеусеријиТито
ибившикомунистичкирежимпредстављајунекритички,те
штоумјестоЗафрановићевасеријаланијеоткупљенаобјек
тивнијасерија‘Тито’редатељаАнтунаВрдољака,укојојна
ступајуисловенскиповјесничарикојискритичкомдистан
цомговореоТиту,поратнимликвидацијамаиобрачунима
сидеолошкимпротивницимаТитаи тадашњегрежима57”.
Међутим,премаподацимасловеначкетелевизије,интересо
вањезаЗафрановићевусеријууСловенијијебилодостави
соко,јерјепрвуепизодугледалоје178.000људи–9,7одсто
популацијестаријеод10година,односно21проценатоних
којисуутомтерминубилипредТВекранима,штојебило
на нивоу гледаности уХрватској. Руководство словеначке
телевизијејенападаноизбогтогаштојепретплатиловред
ностсерије,алиизбогтогаштосупотписалиуговорспро
дуцентимаспорнесерије28.јуна,односно„наВидовдан–
српскиистаројугославенскидржавнипразник58”.

СеријаТито:црвеноицрноприказанајескоропаралелнона
РТСинаЦентралнојфедералнојтелевизији(ФТВ)уБосни
иХерцеговини.ВећпослепрвеепизодеуБиХуследилису
нападинесамонаауторенегоиуредникетелевизијекоји
суовусеријуоткупилизаемитовање.ТакојеУправниод
борСавезадруштава„ЈосипБрозТито”упутилоотворено
писмодиректоруФТВукоме је стајало: „Наконемитира
њапрвогнаставкаовогсеријала,увеликомбројусредина
широмБиХ,уредовимаборацаНОРа,грађана,апосебно
младих, серија је оцијењена као грубонегирањеистине о
народноослободилачкој борби и доприносу народноосло
бодилачке војске, побједи антифашистичке коалиције и
неистина о читавој епохи под вођствоммаршалаТита, те

56Polimac,N.нав.дело.
57Kršinar,I.(22.oktobar2012),Zgodovinarjisezgražajonaddokumentarcem

oTitu,Reporter.
58Kršinar,I.(11.decembar2012)PreplačanaideološkaserijaoTitu,Reporter.

iAnonim,ZafranovićevTito posvađaoSlovence, 11. decembar 2012., 13.
jun 2013., www.tportal.hr/vijesti/svijet/231226/ZafranovicevTitoposva
daoSlovence.html
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посебно о улозиТита, врховног команданта партизанских
одредаНОРаипредсједникаЈугославије59.”

НовинарСенадПечанинкоментарисаоједа„јејаснодасе
радиосеријалукоји,скривајућисеизапретенциозненаја
веобјашњавањастварнеулогеидјелаЈосипаБроза,зациљ
имателевизијску„научноновинарску,документаристичку”
ревалоризацију хисторијске улоге Драже Михаиловића и
четничког покрета уДругом свјетском рату60.Некадашњи
председникСРБоснеиХерцеговинеРаифДиздаревићна
писаоје:„Тврдњаауторадајетопокушајдасенасликаједна
уравнотеженасликатогвременаињеговогглавногактера
ЈосипаБрозаТитајеподвала.Нескривенајеиогољенана
мјерадасеуштовећојмјериприкажецрнимитовријеме
иТито.Честосапозицијамилошевићевскеипрочетничке
политикеипропаганде61”.

РеакцијаЈасминаДураковића,генералногдиректораФТВа,
била је интересантна по томешто он није бранио одлуку
о емитовању серије позивањем на њену истинитост или
објективност, већ тиме да је: „документарна серија Тито:
црвеноицрноузетазаемитирањеуправоизразлогапоку
шајаотварањарасправеоулозиЈосипаБрозау20.стољећу.
Билисмосвјеснидаћесеријаизазватиреакцијејеризража
вавриједноснесудовекојипроизилазеизактуелногсрпског
(илибеоградског)погледаналичност ЈосипаБроза,ника
конеставовеиопредјељењаФТВа…ФТВјеујавностии
препозната каомедиј којиимапрогресиван ставкада је у
питањунаша садашњост, алиипрошлостибудућност, те
каомедијкојиимадовољноширинедабудеидемократска
трибинаразличитихмишљења62.”Међуонимакојисусма
тралидајеприказивањебилооправдано,нашаосеиХамза
Кашићкојијескренуопажњунатодасениједнателевизија
јошнијепоказаласпремномдаемитуједокументарнесерије
ифилмовеоТитукојисунасталиупериодуСФРЈ63.

ВодичикрозYu

Друга уочљива група документарних серија које су еми
товали јавни сервиси или телевизије са националном

59Anonim,Prekinuti emitiranje serije Tito  crveno i crno, FENA, 11.maj
2006,13.Jun2013.,http://www.klix.ba/vijesti/bih/prekinutiemitiranjeseri
jetitocrvenoicrno/060511037

60Pećanin, S. (13.maj 2006) Četničkom protiv komunističke propagande o
Titu,Dani.

61Исто.
62Исто.
63Исто.
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фреквенцијомод2000. године су серије које се баве југо
словенскомпопуларномкултуром,попутсерија:Какосмо
забављали Тита, производња Радио Телевизија Србије
(РТС)иФилмскеНовости,ауторМињаСубота,8епизода,
емитовано2003.године;Фудбал,ногометијошпонешто,
производњаAbsintheProduction,ауторИгорСтоименов(р.
1971.године),9епизода,емитованоуаприлу2007.године
наТВБ92;Робнакућа–занекогасве,засвакогапонешто,
производњаРТС,ауторИгорСтоименов,12епизода,еми
тованоумарту2009.године;СФРЈзапочетнике (DoYou
MissYu?),производњаVisionaryThinkingиТВБ92, аутор
РадованКупрес,16епизода, емитованоусептембру2011.
године.Упогледуњиховихдискурзивнихаспекатаовесе
ријеонесемогусупротставитипрвојгрупианализираних
серијакојенастоједаодредеобјективнеисторијскеистине
оправојприродиТитовеЈугославије.Каоконтраст,овагру
пасеријанудиуспоменеосвакодневномживотуукомуни
зму,честосахумористичкимпризвуком–представљајући
предметеизнекадашњепотрошачкекорпе,разнедруштвене
икултурнепраксе,идеолошкесимболе,херојеиартефакте
популарнекултуре,итимеспроводећиусуштининекувр
сту„ребрендирања”Југославијезанове(младе)генерације
потрошача.

НајавасеријалаСФРЈзапочетникедајеописовогпристу
па:„150обичнихинеобичнихљуди,познатихинепознатих,
радника,сељака,поштенеинтелигенцијеиуметникаоткри
вакако јебилокадсубилиЈугословени:штасу јели,шта
слушали,накогасусепалили,коликосуималиновца…”
Ауторисеријесу јаснонајавилидасеемисијебазирајуна
приватнимсећањима,идаихнезаниманислужбенаисто
риографија ни идеолошке анализе:СФРЈ за почетнике је
документарнозабавнисеријал,колажногтипаофеномени
мавезанимзакултурусвакодневицеуДругој Југославији.
Свих16епизодабазирасенаприватнимсећањимајавности
познатихинепознатихличностикојесуживелеилиодрасле
уСФРЈ.Кроз150интервјуасниманихусвимбившимРепу
бликамаивеликуколичинузанимљивогархивскогматери
јаладочаравасевишеодстотинупојмова(појава,личности,
производа, ритуала...) који су бојилиживот у некадашњој
Југославији”.Титујепосвећенацелаједнаепизодаусерији
Робнакућа,аливећсамназивдајеиндикацијуоприступу:
„Тито–попикона”.

У погледу успеха у „Југосфери”, добар пример је серијал
СФРЈ за почетнике, који је и у свом продукцијском кон
цепту захватио простор „југосфере” истичући у најави да
суинтервјуисасаговорницимасниманиу„усвимбившим
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Републикама”.Успехтогприступавидисеиудистрибуци
јијерјесеријал,којијепремијерноемитованнателевизији
Б92уСрбији,оствариоирегионалниуспехиприказанна
црногорској телевизијиВјести, бањалучкојАлтернативној
телевизијиихрватскојНезависнојтелевизији.

Одређујући како ове серије третирају питање културе се
ћањанапросторубившеЈугославије,можесерећидаоне
функционишукаоконзументскиоблициносталгије,којеје
ЗалаВолчићописалакао„туристички”односпремаистори
ји.ДубравкаУгрешићјепрваупотребилатермин„Југоно
сталгија”даопишеодређенепроцесесећањауЈугославији,
алиостајепитањедалисеованосталгијаможеописатикао
политичкистав.ПозивајућисенадистинкцијукојујеСве
тланаБојм(SvetlanaBoym)направилаизмеђуресторативне
ирефлективненосталгије,остајенејаснодалисесентимен
ту Југоносталгије може приписати управо „ресторативна”
функција,унајмањурукуусмислуочувањакултурногсе
ћања(culturalmemory)иисторијеЈугославије.Усвојојана
лизиразличитихприступајугословенскојпрошлостиТања
Петровић је описала овај приступ као „индустрију кому
нистичкогискуства”,називајућиредукцију југословенског
искуства на деполитизовану причу, племенску сентимен
талност,кичколекционарствопредметаизсоцијалистичког
временаибизарнекомеморативнепраксе„ефикаснимначи
номдасејугословенскоискуствоискључиизпреговарана
шесадашњостиибудућности64”.

Закључак

Можда најиндикативнија изјава аутора ТВ серија и доку
ментарних филмова анализираних у овом раду, она која
највишеоткриваугаоизкогониприступајуанализи југо
словенскепрошлости,јестеподозорењеоддокументарних
слика прошлости.Када аутор серијеТито: црвено и црно
истиче„опасностдасеупаднеуматрицуапологетскогма
теријала”којимсеилуструјенаратив,тоуказујенатодасе
аудиовизуелнојслиципрошлостиприлазикаоисторијском
сведочанству, који треба да верификује друге историјске
документе.

Међутимакосефилмскасликаприхватикао„местосећа
ња”,каоактеристорије,анењен(објективан)сведок,отва
рају се потенцијално нови начини приказивања и анализе
прошлости. Увођење појма сећања као теоријског оквира

64Petrović, T. (2012) Misliti Jugoslaviju u današnjoj Evropi, Beton br.123,
15.maj2012,20.avgust2014,http://www.elektrobeton.net/mikser/misliti
jugoslavijuudanasnjojevropi/
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подсећанатодасуархивскесликепрошлостиконструкци
јанасталауодређеномвремену,служећиконкретнимполи
тичкимпотребама.Реконтекстуализацијаисторијскихсли
ка,ињиховоситуирањеуновимаудиовизуелнимнаративи
маисторијетакођезахтеваисвест,паиистицање,чињенице
да сењихова реинтерпретација дешава унутар измењеног
савременогконтекстакојитакођепоседујесвојеполитичке
идруштвенепотребе.

Утомележиисуштинановихразвојаунутарсамедисци
плинеисторије,којисусеокренулипрепознавањуиприхва
тањупојмарепрезентације.Заједносадругимисторичари
ма,ПјерНорајепоставиотезудајекрајемXXвекадошло
дорасколаизмеђунацијеиколективногсећања,штоједове
лоупитањеидотадалегитимнепраксеисториографије.У
пољуисторијеовајтренутаксеназиваи‘културнизаокрет’
(culturalturn),укомкаоштојетосумираоисторичарВулф
Канстајнер(WolfKansteiner)концептсећањаомогућавада
покажемокакорепрезентацијепрошлостизаистафункцио
нишу,икакосемоћрепрезентацијаможеобјаснити,истра
живањеммеханизамањеногфункционисања.

Није случајност што се експлозија мултиплих наратива
прошлости и академско проучавање њихове конструкци
је десило у тренутку колапса идеолошких блокова Хлад
нограта, јерсуони,какотопишеТодорКуљић,стварали
општу културу сећања, пре свега у једнопартијским ауто
ритарнимсистемакојисупрошлостписалидекретом.Им
плозијаевропскогсоцијализмаотворилајеновубудућност,
алииновупрошлост,којасесветежеможепредвидети.Не
кадашњаместа конструкције сећања, данас постају места
деконструкцијенаративапрошлости.Сведоксекрозинтер
претацијуаудиовизуелнесликетражиконачнаИсторијаи
објективнаИстина,страходтесликејепотпунооправдан,
априликадасекрозмедијаудиовизуелнесликепоставепи
тањаомедијскимрепрезентацијамакултуресећањаделује
засадапропуштено.
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Abstract

Theaimof thispaperwas toanalyze thepolicyof representationof
the presidential figure of Josip Broz Tito in themost important TV
series after 2000. Following a short review of the role which the
audiovisualrepresentation(infilmandthentelevision)hasplayedin
building the cult ofhisperson in theSFRYperiod, themainpart of
thepaperexaminesthethematicandnarrativecontentofrelevantTV
seriesrelatedtothediscoursesinheritedfromthesocialistperiodwhich
haveundergonepoliticalandsocialtransition.Criticallysummingup
variablemeaningsofthepresentationsofJosipBrozTitointhecontext
ofconstructionandreconstructionofthecultureofremembrance,the
mainpartofthepaperexaminesdifferentexistingnationalist/patriotic

andconsumeristapproaches.

Keywords:cultureofremembrance,documentaries,TVseries,Josip
BrozTito,personalitycult,(post)Yugoslavnarratives.
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ЏЕНТРИФИКАЦИЈА
БЕОГРАДА,БУДИМПЕШТЕИ

ПРАГА
Сажетак:Постсоцијалистичкатрансформацијапојединихевроп
ских престоница узроковала је у њима обнављање друштвено
просторнестратификације,чији је једанодпоказатељапроцес
џентрификације.Џентрификацијапредстављаформирањестам
бених насеља намењених добростојећима, али донекле и измиче
прецизномдефинисању.Промовисанајекаоначинупотпуњавања
идентитета избором животног стила, а критикована као ин
струментнеолибералнеурбанеполитикенамењенекласнојсегре
гацији.РаданализиранастанакџентрификованихнасељауПра
гу,БудимпештииБеограду,настојећидаутврдикакосеконцепт
џентрификације имплементира у градове са заједничким иску
ствомреалногсоцијализмаивеликимразликамауприлагођавању
захтевимаизмењеногрегулативногоквираиглобализације.

Кључне речи: џентрификација, постсоцијалистички град,
друштвенопросторнастратификација

Увод

Односдруштваипростора,односнодруштвенепремапро
сторној структури, који се остварује у оквирима савреме
ногграда,условљенјеспецифичномконстелацијомфакто
рауаспектимаполитике,економијеикултуре.Променеу
овим аспектима, изазване процесима постсоцијалистичке
трансформације и глобализације, дају контекст настанку
ексклузивних форми становања – џентрификованих насе
ља.Овај рад сефокусира на џентрификацију као сегмент
ширег процеса друштвено просторне стратификације у
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постсоцијалистичким градовима. Компарација утицаја ко
ји делују уБеограду сафакторимаџентрификацијеПрага
иБудимпештеможедапомогнеуодгонетањуодговорана
питање потенцијалних последица имплементације измене
урбанистичкерегулативеуБеоградуиактуелизацијепроје
катапопутБеограданаводи.1

Постоји велики несклад у дефиницијама џентрификације
којесекористеунаучнимистраживањимаитеоријскимра
довима.Ипак,сведефиницијеџентрификацијеслажуседа
јеупитањупроцесформирањанасељасапримарностамбе
номфункцијом,састановништвомхомогенимпо(средњем
иливисоком)симболичкомиекономскомстатусу.2

Англицизам џентрификација, који нема адекватни сино
ниму српском језику,потичеод терминаџентри (gentry).
Џентријекаоозначитељидентитета,класнеприпадностии
просторногкапиталаозначаваоособукојасеистицалаџен
тлменскимваспитањем,припадалааристократији,ааристо
кратски статус стекла поседовањем замашног земљишног
поседа.Временомсезначењепојмаџентрипроширилота
ко да обухвати све аспиранте на позицију елите, остајући
нераскидивовезанозакапиталунекретнинамакојимнова
елитадоказујесвоју(квази)племенитост.

Џентрификација је у већини истраживања барем им
плицитно третирана као позитивна или негативна.3 Ка
ко констатују Веселинов (Vesselinov) и Казесус (Cazes
sus), засад се није развио „канонски” академски приступ

1 Упитањусуградовиупоредивеповршине,бројастановника,иадмини
стративногзначаја.Насвакиодњихделујеспецифичнагрупаутицаја,
којисутакођеупоредивогтипаиредавеличине.Упогледуефекатаџен
трификацијеПрагиБудимпештасузнатнодетаљнијеистражени,докје
БеоградактуелнатемадебатеуконтекстунајављеногпројектаБеоград
наводи.

2 Закритичарекојинаступајусапостмарксистичкихпозицијапојамџен
трификације,уширемсмислу,јеједноставнометафоразаконцентриса
њемоћи,односноекономскогисимболичкогкапиталаусведенимпро
сторнимоквирима.

3 Позитивнојетумаческороискључивоекономисти(нео)либералнеори
јентације,којисезадржавајунаденотативномзначењуконцентрисања
капитала у контексту „природних” токова финансијских средстава у
тржишнојпривреди.Каонегативанпроцесјетумачивећинасоциолога,
просторнихпланера,урбанистаикултуролога,којинаглашавајупотре
бузакомбиновањемквантитативногиквалитативногприступаупотра
зи заразумевањемсвихимпликацијаџентрификације.Састановишта
комбинованогприступа,џентрификацијапредстављасимптомистожер
клацкалицеинтересаиодговорностикојезаградскоткивоиспољавају
и преузимају урбани актери: градска (и државна) власт, инвеститори,
стручњациицивилнодруштво.
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проучавањуџентрификације4.Сикора(Sykora)закључуједа
сеперспективепосматрањаџентрификацијеполаризујупо
осама оријентације на производњу/потрошњу, економију/
културу,марксистичка/постмодернистичкаобјашњења.5Не
постојиканонскаметодологијазапроучавањеџентрифика
ције.Сикораилуструјеиразмимоилажењеуизборукрите
ријумазаџентрификацијукодбројнихистраживача,конста
тујућидасезбогтогаонаубрајаутзв„хаотичнеконцепте”.

Упадљивоједанасељакојанастањујесредњаивишакла
са теже да постигну ексклузивност коришћења, односно
да над нерезидентима спроведу различите мере забране
проласка,одфизичкихбаријераинехуманихсистемабез
бедности, до обесхрабривања пролазника симболичким
средствимадасенањиховојповршининађу.Уобаслучаја
повлачисеграница,иакоразличитепропустљивости,изме
ђуприватноги јавногпростора,штоимавеликеполитич
кеимпликације.Затосереновирананасељасаизмењеном
структуромвласникаиновонасталазаграђенанасеља(gated
communities)могутретиратизаједнокаорезултатсличних
процесадруштвенопросторнестратификације,докпроце
сиформирањаситијауисторијскимцентримаградованеће
битисматраниџентрификацијом.

Да би се могли разумети процеси друштвенопросторне
стратификацијенапримеримаџентрификацијеуПрагу,Бу
димпешти и Београду, потребно је сагледати доминантне
утицајеиоколности.ПадБерлинскогзиданајавиојеполи
тичку,економскуи(унекимслучајевима)трансформацију
државногоквиразаградовеупостсоцијалистичкимземља
ма.Прелазакиз(социјалистичке)планскеекономијеукапи
талистичку,тржишнуекономију,којисенамећекаонајупа
дљивијиаспектпостсоцијалистичкетрансформације,коин
цидираојесапроцесимаприлагођавањаекономскогсистема
наглобалномнивоу,усложнившикакопроцесетрансформа
цијетакоињиховоразумевањезаактереиистраживаче.

Важнојеконстатоватидаодмакодцентралногуправљања
упостсоцијалистичкимземљамакоинцидирасаглобалном
трансформацијом модела управљања економским и дру
штвенопросторнимпроцесима.Наиме, односизмеђу гра
даинационалнедржаве,којијеуфокусуовограда,допу
њујесеелементиманаднационалногирегионалногнивоа.

4 Vesselinov, E. and Cazessus, M. (2007) Gated communities and spacial
inequality,JournalofurbanaffairsVol.29.

5 Sykora,L.(1996)Economicandsocialreconstructionandgentrificationin
Prague,GeographicaNo.37,Bratislava:ActaFacultatisRerumNaturalium
UniversitatisComenianae.
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Градовипостајуистовременоаутономнијиоддржавеиви
шевезанизанаднационалнеформеорганизацијеитржишта
(попутЕвропскеуније)каоизарегионалнеформе,којесе
простирунасубнационалномнивоуорганизовања.

Заурбанизамипросторнопланирање јеизузетнозначајна
двострукапроменамоделауправљања градом.Првенстве
но,дошлоједонапуштањаконцептацентралногуправља
ња градом, које је у земљама реалног социјализма подра
зумевало улагање у урбану обнову путем редистрибуције
буџетских средстава, и велико ослањање на инструменте
дугорочног планирања.Прилагођавање тржишноммоделу
управљања и усмерење ка демократизацији друштва изи
скујефлексибилизацијупрописаидавањевећегупливараз
личитимактеримаупросторуграда.

Вујовић разликује: политичке актере, економске актере,
стручњаке, и становнике6. Иако сви актери стоје у одно
сима преговарања и привремене артикулације интереса
(уалтисеровскомсмислу)истиауторнаглашавадасупрве
двегрупеактеранајутицајнијекадсуупитањупроцесиур
баногразвоја.Настратегијесвихактераутичеинституцио
налнaзаоставштинa7.СличноХарвију(Harvey),Петровићи
Вујовићтврдедадржаванастављадабудекључнифактору
усмеравањуделовањаосталихактераиорганизацијињихо
вихмеђусобниходноса.

Оригиналнимоделџентрификације,којисеразвиоуСевер
нојАмерициизападнојЕвропи,подразумевадасумиграци
јестановникапосредованевисиномрентезанајамстана.За
разликуодтога,висинарентенеиграулогууслучајевима
претпостављене џентрификације у проучаваним градови
ма,већнаизмештањестановникаутичудругифактори.8У
праксисуидаљезначајнијецененекретнинаиценеробеи
услугауодређеномсуседствуилиделуграда9.

Приватизација стамбеног фонда је преломни моменат за
градове постсоцијалистичког региона. У послератном

6 Vujović,S.AkteriurbanihpromenauSrbiji,u:Društvenatransformacijai
strategijedruštvenihgrupa,Milić,A.(2004)Beograd:ISIFF.

7 Исто.
8 Упрвимгодинама трансформацијеогромандеопостојећег стамбеног

фондајеприватизован(Београд:95%,Будимпешта91%),причемусе
текмањипроценатуправљачаодмахнашаоупозицијидасепојавиу
улозирентијера.Станоградњајенастављенаскороискључивозапри
ватнеинвеститоре,штоутеоријиомогућавадарентаутиченанасеља
вањеприпадникаодређенихкласаунекомсуседству.

9 Nagy,E.(2001)WinnersandLosersinthetransformationofcitycentrereta
ilingineastCentralEurope,EuropeanUrbanandRegionalStudiesVol8(4).
pp.340348.
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периоду стратегије урбаног развоја, и, конкретно, стано
градње,сууградовимареалногсоцијализмаформулисане
ускладусатимштојебилосуспендованотржиштенекрет
нина. Након његове реинституционализације10, тржишна
логика јеусловилауклањањенепрофитабилнихструктура
саскуп(љ)ихлокацијаињиховузаменупрофитабилнијим.
Међу непропорционално непрофитабилним структурама
нашлесусепресвеганискеиоронулезградезастановањеи
индустријскиобјектиусредњем(Београд),односноунутра
шњемградскомпојасу(ПрагиБудимпешта).Каоархитек
тонскиоквирпрофитабилнијенаменесеумногимградови
ма,укључујућитриистраживанаграда,препознајуобјекти
луксузногстановања.Притисактржишта(односноинвести
тораиполитичара)нанепрофитабилнефункцијеињихове
кориснике(станареоронулихзграда,индустријскераднике)
јеједанодкључнихпокретачаџентрификације.

Културнифактор

Политички и економски фактори који утичу на процесе
урбанеобновесунеодвојивиодкултурногоквира.Култура
листичкообјашњењенепарира,већдопуњујеобјашњењаиз
аспектаполитичкеекономије.

Постсоцијалистичка трансформација је формализовала
усвајање приватне својине као вредносног приоритета (у
односунајавну:друштвенуидржавнусвојину),теусвајање
слободекаоприоритетанадбезбедношћу.Културниоквир
за ову смену даје нешто раније усвајање партикуларитета
каовреднијег(поузданијег)концептаодуниверзалности,а
придружујеимсеинеповерењеудугорочнециљевеитрај
нарешењаинормализацијаусмеравањанакраткорочнои
непосредно.

Свеовопресудноутиченастамбенеполитике.Напуштање
идејепроналажењаизадовољавањауниверзалнихегзистен
цијалних потреба на нивоу читавог друштва (уз немогућ
ностконтролисањабиолошкогтеладржавеуоколностима
глобализацијеипојачанихмиграција)једелегитимизовало
социјалистичкудефиницијустановањакаопотребе,омогу
ћившидаонопоновобудедефинисанокаороба.

Постављање приватне својине као вредносног приори
тета легитимизује тежњу грађана да стекну и симболич
ким средствима нагласе свој статус поседника – од чега
профитирају инвеститори и извођачи луксузних насеља.

10Ouředníček,M.andTemelová,J. (2009)Twentyyearsaftersocialism: the
transformation of Prague’s inner structure, StudiaUniversitatisBabeşBo
lyai,Sociologia,Liv,1,pp.930.
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Повлачење постсоцијалистичке државе са позиције онога
којипружаегзистенцијалнуифизичкубезбедностуразли
читојмери оптерећује и овлашћује грађане да се за своју
безбедностпобринусами.Уконтекстунапуштањадугороч
нихпројеката–којизахтевајувисоковредновањетрајањаи
перципирајусекаоограничавајућипослободу–напуштају
сеипракседугорочногпросторногиурбанистичкогплани
рањаи брига за последице интервенција у градско ткиво,
каквесуџентрификовананасеља.

КаоштопишеЧефалвај(Cséfalvaj),флексибилизацијаурба
нистичке регулативе (спроведена у складу са усвојеним
вредностима слободе, привремености, приватне својине и
задовољавања партикуларних захтева) је понукала инве
ститоре да покушају да одговоре на специфичне захтеве
(потенцијалних)купацаипронађуодговарајућу„тржишну
нишу”11.Овизахтеви,свакако,зависеиодсимболичкогдо
мена,захваљујућикомсевршиизградњаидентитетаикул
турна размена. Чефалвај наглашава да тржишни приступ
објашњавадајерегулисањебезбедностинанивоулокалне
заједницелогичноусклопупреношењаодговорностинаак
теренанижемнивоуодградскеидржавнеадминистраци
је,адаполитичкиприступнаглашавадабогатенаограђи
вањепокрећестрах,тедајесегрегацијадиректанрезултат
ограђивања.

Примера ради, драстичан раст броја ограђених насеља у
Прагуупериодуод20022008(нарочито20072008)показу
једасуинвеститорипрепознализахтевекупацаза„прести
жем,луксузомибезбедношћу”12.Чефалвајтврдидасуис
траживањапоказаладауслучајуБудимпеште„јагмазапре
стижомкојуиспољавајудобростојећиизгледапревазилази
истраходкриминалаипотребузасамосегрегацијом”.13

Класно засноване услове настанка џентрификованих на
сеља замагљује концепт животног стила и идентитетске
политике. Постмарксистички теоретичари наглашавају
употребу концепта класе у проучавању џентрификације,

11Cséfalvaj,Z.(2011)GatedCommunitiesforSecurityorPrestige?APublic
ChoiceApproachandtheCaseofBudapest,InternationalJournalofUrban
andRegionalResearchVol.35.4,Oxford:JointEditorsandBlackwellPu
blishingLtd.pp.735752.

12Исто.
13Чефалвај објашњавадавећинаограђених заједницанијеу суседстви

ма гдеживе најбогатији, ни у којима има највише криминала, него у
областимаукојимаживисредњакласаумеренихпримања.Cséfalvaj,Z.
(2011)GatedCommunitiesforSecurityorPrestige?APublicChoiceAppro
achandtheCaseofBudapest,InternationalJournalofUrbanandRegional
ResearchVol.35.4,Oxford:JointEditorsandBlackwellPublishingLtd.
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сматрајућидајезаменапојмакласепојмомидентитетазло
употребљенакаоједанодинструменатазапопуларизацију
неолибералнихурбанихполитикаинатурализацијуконцеп
такласнесегрегацијеупросторуподизговоромслободног
избораживотногстила.14

Пројектовањециљева,којесеранијеодносилонадруштве
нисистем(уоквирунационалнедржаве)ифизичкеобјекте,
данассеготовоисцрпљујеуекономскојсфери,упроцени
пројектованедобитинаосновукоје селегитимизују сада
шњипотези.Тадобитготовоникаднијестварна,односно
оствариванидоказива,онаостајеудоменуфикцијеивир
туелности.Осимштоууопштеномсмислупоновоуказује
натодаусавременојепохиекономијаимаприоритетнад
другим делатностима, ово измештање је дубоко повезано
са конкретном појавом џентрификације.Актуелни пројек
тиџентрификацијесу,наиме,неретконајвишемотивисани
махинацијамауфинансијскојсфери.15

Градови

Социјалистичке престонице је сачињавало становништво
релативнохетерогенопопримањима,образовномстатусуи
статусууполитичкојхијерархији.Усоцијалистичкомпери
одунијепостојалотржиштенекретнинаниуједномодових
градова,алијеипакпостојалаблагадруштвенопросторна
стратификација:груписањевисокихдржавнихфункционе
ра у насељима вишег статуса.16 Све градове карактерише
променаекономскихетерогенемапеградскогуфрагменти
ранохомогенуивиднопомерањетежиштаграђевинскеде
латностисарадничкихпредграђаналуксузнеобјекте,међу
којимаиџентрификовананасеља.

За неке престонице, попут Прага и Будимпеште, је на
кон Другог светског рата била карактеристична и етнич
ка хомогеност17. Као контраст томе, већ деведесетих се
у многим постсоцијалистичким градовима јавља слика

14Ованасељасереткорекламирајукаонасељазаелиту,углавномсеци
љанаконкретнеидентитетскегрупе–примераради,младестручњаке
(дизајнере,инжењере).

15Планираниобјектипонекаднисуусмереникапостизањунекаквогква
литетаживотаиликвалитетаархитектуре,пачакинебивајуизграђени.
Дешаваседапројекатслужикаозалогзадаљезадуживањеунекојврсти
толерисанепирамидалнепреваре.

16Enyedi, G. Transformation in Central European Postsocialist Cities, in:
Discussion,Pap.No21.ed.Hrubi,P.,CentreforRegionalStudiesofHunga
rianAcademyofSciences,pp.147.

17HirtandStanilov2007;Ladányi,2002;Kovács1998;Petrović,2007;Musil,
2005;etc.
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хетерогенијег етничког састава становништва захваљују
ћи либерализацијимиграција. ЗаПраг је карактеристично
присуствобогатихстранаца,докјеособеностБудимпеште
проблембројностинеквалификованераднеснаге,којууве
ликомпроцентусачињаваромскостановништво.Београдје
доживеосупротнепроцесеоддеведесетихнаовамо,етничку
хомогенизацијуизатварањеуодносунакултурнуразмену.

Упроцесуукључивањапостсоцијалистичкогрегионаугло
бализацијскетокове,овиградовиуразличитомобимупри
влаче припаднике транснационалне елите. То је можда и
аспектукомесеонинајвишеразликују,акојиседиректно
одражаваинаурбаниразвој.

Просторну структуру Прага, Будимпеште и Београда мо
жемоподелитинанеколикоконцентричнихпојасева:исто
ријски центар, средњи појас (унутрашњи), спољни појас
и периферију. Спецификум Будимпеште је постојање јаке
друштвенопросторнеполаризацијепоосисеверозападју
гоисток.

Уисторијскојезгросватриградајеупериодуреалногсоци
јализмаулаганорелативномало,мадасунекаулагањабила
неминовна, нарочито у периоду послератне обнове. Рено
вирањецентраБудимпештеиПрага у токупостсоцијали
стичкетрансформацијеималојетрострукимотив.Њимеје
надокнађеноодржавањеархитектонскогфонда,теистакнут
симболпроменаиновог идентитета.Послужило је, изме
ђуосталог,привлачењустранихфирмиитуриста,односно
позиционирањуовихградовауглобалнојмрежиуслужног
сектора.ПрагиБудимпештасуималиприликедаискористе
предностивеликихфондоваЕУкојисубилидоступнипр
вомталасупридруженихземаља–иградова–захваљујући
повољноммоментуипромениразмереуправљања.Привла
чењедиректнихипосреднихинвестицијазацентарБудим
пеште,ајошвишеПрага,данасузрокујегубитакмешови
тихфункција,међукојимаистановања.Историјскицентри
постајупревасходнопословниитуристички.

Постиндустријскапривредаомогућаваделузапосленихко
јирадепресвегауобластиуслугадапослујусапроменљи
вих локација.Постаје битно привући такве запослене као
потенцијалниизворзарадезазапосленеустатичнијимде
латностима,потакозваномtrickledownмоделу.Привлачење
креативнекласетакопочињеидасеизједначавасапривла
чењеминвестиција.Постоједваосновнапроблемасаовим
концептом.Каоштојевећречено,луксузностановањеније
довољнодапривучекреативнукласудасенанекомместу
насели.Осимтога,иакопросечнапримањаунекомграду
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илиделуградарастусадосељавањемсредњеивишекласе,
растценакојипратиплатежнумоћноводосељенихфункци
онишекаомеханизамодстрањивањаонихсаслабијимпри
мањима.ОвапојавајеуправокарактеристичназаПраг.Иако
растценаробеиуслугауцентралнимделовимаистискује
некадашње становнике мање платежне моћи, претварање
центрауcityнећебитиразматранокаоџентрификација,бу
дућидаумањојмерипривлачинове,богатијестановникеда
сеуправоуисторијскомцентрунаселе.

УБеограду,БудимпештииПрагусеиздвајанеколикотипо
ваелитнихнасељакојанапрвипогледделујукаоџентрифи
кована.ЦентарБудимпештеитрадиционалноелитнанасе
љауБудимусуинтензивнообнављанапочеводдеведесетих
година20.века.Економскавредностобјекатауцентругра
да је значајно порасла захваљујући обнови и успоставља
њутржиштанекретнина.Међутим,нијенепосредноречо
џентрификацији.Ковач(Kovács)јеутврдиодарастстандар
да становника луксузних насеља у западном делу Будима
не говориомиграцијама становника, каониоприсилном
исељавању, већ је резултат раста прихода постојећих вла
сникакућа18.УПрагусутанасељазадржаласвојуформуи
функцију.Налазе семахомна ободу унутрашњег (другог)
градскогпојаса.Београдскатрадиционалнолуксузнанасе
ља (Врачар,Дедиње), смештена такође у други појас гра
да, су задржала свој елитни карактер без потпуне измене
власничке структуре.У овом случају изостаје и притисак
транснационалне елите, чији представници су у Београду
малобројни.

Средњи, односно други појас је највише стагнирао у пе
риодуреалногсоцијализма,будућидаунедостаткутржи
шнепирамидеценаније билопритиска да се он обнавља
новим објектима нити да ту расте густина изграђености.
Некиистраживачиназивајутостањеподурбанизованошћу.
Данас се уњему дешава такозванопломбирање: запуште
ни објекти или објекти на парцелама ниске изграђености
серушеимењајугабаритнијиминовијимобјектима.Овај
процесјеомогућенирастреситошћуурбаногткиванасле
ђеног из предсоцијалистичког периода нагле, а закаснеле
индустријализације.Упроцесупломбирањанастајуобјек
ти који могу бити намењени ексклузивном коришћењу.У
теорији они нису препознати као узроци џентрификације
уколиконемењајукарактерчитавогсуседства,односноако
нисудовољночестииливелики.Постојепримеригрупација

18Kovács, Z. (1998)Ghettoization or gentrification? Postsocialist scenarios
forBudapestNeth,JournalofHousingandtheBuiltEnvironment,Vol.13,
No.1.pp.6388.
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објекатаикомплексанавеликимпарцеламакојемогудасе
теоретизујукаоџентрификовани.Тошића (Tosics),иХеге
диша(Hegedüs)већупредтранзициономпериодудетекту
јууБудимпештипримереоногаштозовусоцијалистичком
џентрификацијом19.КакоконстатујеСикора,овајдржавни
захват је подразумевао исељавање претходних станара из
два будимпештанска кварта у другом појасу, реновирање
станова (повећавањебонитета грађевинскогфонда)иусе
љавањеновихстанаравећекуповнемоћи20.Заразликуод
набројаних,Ференцварош(Ferencváros,XIдистрикт)сенај
чешћенаводикаопримертржишнеурбанеобнове–и/или
џентрификације.Овајрадничкиамбијентјебиопрепуштен
пропадањуодкрајаIIсветскогратадоранихосамдесетих
година,кадајепостаопројектјавноприватногпартнерства
укомејелокалнасамоуправазадржала51%власништва.21
КакопишеСикора:„Цеопројекатможедасесхватикаојав
но администриран пројекат чишћења амбијента у корист
богатих“22. Сикора наглашава разлику између тржишно
индуковане џентрификације (коју имлицитно сматра једи
ном правом џентрификацијом), и пројеката које већински
подржава јавна администрација. Случај урбанистичке ре
конструкциједистриктаФеренцварошонозначавакаопро
јекаткојибимогаодапокренеправу, тржишно засновану
џентрификацију23.

Кадапостојитржиштенекретнина,градњанаскупљимлока
цијамадоносиинвеститорувећипрофит.Упериодуреалног
социјализмаовајмеханизамјебиосуспендован:нијепосто
јалотржиштенекретнина,локацијесубилеједнаковредне,
адржаваје,каоглавниинвеститор,очекивалапосреднедо
битке,усмислудруштвенерепродукције,алинеиусмислу
директнефинансијскедобитиодстаноградње.Затојеусва
триградауовомпериодунајвишеразвијанспољнипојас,
градњомстамбенихнасељаудухуИнтернационалногсти
ла.Упогледунастанкаикаснијегтретманасоцијалистич
кихстамбенихнасељапостојевеликеразликеизмеђуПрага
иБудимпештесаједне,теБеоградасадругестране.„Соци
јалистичка”стамбенанасељауПрагуиБудимпештисупре
познатакаонезанимљивазаобнову(пачакизаодржавање),
јернемајуспецифичнелокацијскепредностиивизуелносу

19Sykora,L.GentrificationinPostCommunistCities, in:Gentrificationina
GlobalContext:Thenewurbancolonialism,еd.Atkinson,R.andBridge,G.
(2005)London:Routledge.

20Исто.
21Исто.
22Исто.
23Исто.
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неатрактивна.Уњимаседешавапломбирање,којенаилази
наотпорстановниказбогнегативнихефекатанајавнипро
стор(рекреативнеповршине).НовиБеоград,међутим,иако
по историјском развоју спада у трећи појас, делом залази
усамгеометријскицентарграда,којиимаповољнеуслове
дасеразвијакаоновицентарпословањаијавнихфункција
спајајући се са насељемСавамала, односно дномСавског
амфитеатранадеснојобалиСаве.24

УПрагуједошлодоизразитесубурбанизацијетокомдвехи
љадитих,уоквирукојесустановницисавећимпримањима
масовнонапушталицентарграда,одсељавајућисеуограђе
нанасељаупредграђу.Сикора2008.годинеконстатујепо
стојањечак57таквихнасеља,ијош16уфазиизградње.У
Будимпештијетакођеодранихдвехиљадитихбилаизузет
нопопуларнаградњаограђенихнасеља(lakópark).Од2002
до2007годинеизграђеноихјечак240!25Ограђенанасељау
Будимпештиформирајутриосновнегрупације.Утрадици
оналноелитномIIиIIIдистрикту(насеверозападуБудима)
ихје2011.годинебилочак17.Другагрупација,одокотри
наестновоизграђенихограђенихнасељајеуXIIIиXIVди
стрикту,насевероисточнојстраниграда(„ОбалаМарина”је
највећеограђенонасељеуовомделуБудимпеште).Ујуго
источномделуграданалазисенајмањагрупаод10ограђе
нихнасеља,доксуосталарасутапограду.26Чефалвајтврди
дасунекиодснажнихмотивазаисељавањедобростојећих
уограђенанасељаупредграђужељадасеизбегнупренасе
љеностизагађење,27тедасуониподстаклиисељавањечак
200000становникаБудимпештеупредграђе.28Ограђених
насеља,насталихнаиницијативувласника,уБеоградуима
наБежанијскојКоси(насељеизсоцијалистичкогпериода),
теуВишњичкојбањи,ПадинииПрегревици.29ЗаБеоград
јекарактеристичнојенастајањедиспергованих„острваца“
заграђенихгрупакућа,којеХиртиПетровићдетектујукао
честенаДедињу,Сењаку,БановомБрду30.ХиртиПетровић

24ДелимичнатрансформацијаовогделаНовогБеоградајевећобављена,
узнекеспецифичностиилианомалијеодтржишнелогике,укојеспада
постојањетржногцентраУшће.

25Cséfalvaj,Z.(2011)GatedCommunitiesforSecurityorPrestige?APublic
ChoiceApproachandtheCaseofBudapest,InternationalJournalofUrban
andRegionalResearchVol.35.4,Oxford:JointEditorsandBlackwellPu
blishingLtd.pp.73552.

26Исто.
27Исто.
28Исто.
29Исто,стр.26.
30Hirt,S.andPetrović,M.(2009)TheGatesofBelgrade:Safety,Privacyand
NewHousingPatternsinthePostCommunistCity,TitleVIIIprogram.
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у тексту из 2009. године коментаришу и ретке случајеве
планскиграђених насељасаексклузивнимправимакори
шћења,каоштосуПанорамаДедиње,BelvilleиОаза.Оаза
јетипичанпримерранијеобјашњеногмеханизмапретвара
њадеиндустријализованихпарцела(уовомслучајуфабрике
чарапа„Партизанка”)улокацијеобјекаталуксузногстано
вања.„Оаза”нијеусамљенслучај:међунајпроминентнијим
примеримапројекатаџентрификованихквартованалазесе
пројекатреконструкцијефабрикеБекоикомплексмешови
тихфункцијанаместунекадашњегИКЛа, који је уфази
изградње.

Унутардругогитрећегпојасасусерастомградакаспоља
нашле„заробљене”многеиндустријскелокације(изпред
ратногираногпослератногпериода),којетакођенијебило
исплативоизмештати.Упериодупостсоцијалистичкетран
сформације дошло је до нагле деиндустријализације, која
је изазвана како наслеђеном нерентабилношћу одређених
фабричких погона, тако релативном економском неатрак
тивношћуконцептаулагањаупроизводњууодносунамо
гућностпрепродаједеиндустријализованихпарцеланано
воствореномтржиштунекретнина.Проценатдеиндустрија
лизованихпарцелајеуБеоградучак60%.

Актуелно најосетљивија тема је најављени урбанистички
захватБеоград на води, који би требало да обухвати про
сторнадеснојобалиСаве.Изјаве званичникаи заинтере
сованог инвеститора, као и рекламни плакати, сведоче о
намерипредлагачапројектаданаовомпотезуизградичак
6.200луксузнихстанова,просечнеповршинеод140m²,на
мењенихБеограђанимаууспонуитранснационалнојелити.
Густина изграђености, бонитет објеката и прижељкивани
профилстановникабибилиувеликомконтрастууодносу
напостојећестање.Моменталнојето(делимично)реткоиз
грађениобјективнозапуштендеограда,карактеристичани
попостојањупривременогнасеља„бескућникарада”,одно
снорадникаЖелезнице.

Пореднаведеногконтрастаиочигледненамередасеизвр
ши смена сиромашних становника богатијим у овом делу
града(познатијемкаоСавамала),натодајеупитањупро
цесџентрификацијеупућујеиактуелноприсуствоалтерна
тивнихуметничкихсадржајауСавамали.Напримеримаиз
западнеЕвропеисевернеАмерикејеупадљиводасекул
турнисадржајиодстранеинвеститораилокалнесамоупра
венесамотолеришу,негоиподстичу,будућидасеузпомоћ
њих успешномења имиџ запуштених и небезбедних рад
ничкихсуседстава,алокацијачинисимболичкииеконом
скиатрактивнијом.Наравно,уметнициикултурнирадници
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углавномсвојрадиприсуствонедоживљавајукаоједану
низупотезаџентрификацијеисимбиозусаинвеститорима
иадминистрацијом,негокаоегзистирањеуинтеррегнуму
измеђудржавногиинвеститорскогурбанизма,измеђупла
нирањаитржишта.

КонцептБеограданаводијепостаопредметстручнедебате
којајошнијеакадемскиформализована.Пореднаслеђеног
обрасцапокомерасправеизобластибеоградскогурбани
зма налазе својеместо више у дневнојштампи, амање у
стручнимпубликацијама,разлогтомејеибрзинасакојомсе
зарадостварењапланарегенерацијеСавамалемењаурбани
стичкарегулативаипракса.

Наиме, зарад градњеБеоградана води суу јулу2014. го
динеусвојенеИзменеидопунеГУПа2021којимасу,из
међуосталог,ванснагестављенерегулативеомаксималној
спратности објеката у Београду, заштита визура на стари
деоградаинеопходносторганизовањамеђународногкон
курсазаизрадупланазаовуважнуградскулокацију.Шта
више,донетајеиодредбапокојојсепројекатпроглашава
пројектомоднационалногзначаја.Намерапредлагачаједа
привучекапиталсаглобалногфинансијскогтржишта,што
јеускладусауводнимразматрањимаоимперативукомпе
титивногпозиционирањаградова.Предлагачпројектапла
нирадатопостигнепривлачењемконкретногинвеститора
инвестиционимпогодностима,ипривлачењемприпадника
транснационалнеелитестамбенимпогодностима.

Овајпланјеинтензивнокритикованујавностиутоку2014.
године. Трибина „Испод површине Београда на води”,
одржана у ЦЗКДу у Београду, окупила је неколико ре
номираних стручњака из области просторног планирања,
економије, социологије, архитектуре и права31.Они су за
кључилидабипројекатБеограднаводипредстављаоизра
зитпримерџентрификованогнасеља,уколикобидоњегове
изградњедошло.Стручњацисматрајудасуинвестиционе
истамбенепогодностикојесенудеинвеститоруитрансна
ционалнојелитипретеране,адасуметодењиховогоства
ривањанезаконите.Вујовићконстатуједапројекатспадау
типичнеинструментенеолибералнеполитике.Наиме,ради
његове имплементације администрација врши интензивну
флексибилизацијупостојећерегулативе,истовременосепо
стављајућипротекционистичкипремаинвеститору.Београд
наводи је, како сматраВујовић, само једанунизупотеза

31Transkript:IspodpovršineBeogradanavodi–planoviiposledice,dostupan
na: http://nedavimobeograd.wordpress.com/2014/11/12/transkriptispodpo
vrsinebeogradanavodiplanoviiposledice/
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којипоказују тренднапуштањапросторногиурбанистич
когпланирања,каоисвакеврстедугорочнестратегије,који
је у Србији присутан већ неколико деценија.  Комерција
лизацијаправанајавнудебатуисвођењечитавогспектра
важних аспеката (друштвеног, културног, политичког)  на
аргументједнократнеекономскедобити,откривадасеБе
оградна водипре свегалоцираудоменфинансијског тр
жишта,атексекундарноутродимензионалнуреалностста
новникаБеограда.

Закључак

Урбани развој Прага је по неколико карактеристика нај
сличнијиразвојузападноевропскихградова,збогчегасеу
Прагу могу детектовати и најуопштеније појаве везане за
џентрификацију.Прагјенајурбанизованијиградупроуча
ваној тријади, санајдужомисторијоминдустријализације.
Друштвене групекоје суулитературипрепознатекаоно
сиоциџентрификације – средњакласаи/или високообра
зовани стално насељени странци са високим примањима
(транснационалнаелита)–присутнесуудруштвенојструк
тури Прага, и то са најмањим историјским дисконтинуи
тетом. Џентрификација је у Прагу условљена културним
оквиромукомјенајлакшеизвршенареституцијакапитали
стичког вредносног система. Ипак, вероватно је пресудно
значајанекономскифактор,односнопосреднефинансијске
добитикојесеуградсливајузахваљујућиприсуствуграђа
насависокимприходимарасположенихдасеулуксузним
насељиманастане.

Будимпешта је значајно измењена у периоду постсоција
листичкетрансформације.КаоиуПрагу,релативнолакоје
дошлодоизменевредносногсистема,односнонапуштања
социјалистичкогпакетавредности,којесуперципиранекао
наметнуте. Средња класа, која је јачала од краја седамде
сетихгодина,јеекономскипрофитиралаодсменесистема.
Ипак, у Будимпешти је приметна већа поларизација дру
штва,већиконфликтиизмеђуурбанихактераи јачинепо
средниутицајадминистрацијеиинвеститоранаурбанираз
вој.Утаквимусловимаџентрификовананасељанастајукао
државнипројекти,акаоњиховоналичјесестварајуурбани
ируралнигетои.

ЏентрификацијајеуБеоградузасаддетектованаутривида:
увидуреткихџентрификованихнасељаисуседстава,уви
ду (местимичноизведених)пројекатакојиподстичудеин
дустријализацију,теувидупојединачногдржавногпројек
таоднационалногзначаја.Београддајепримерекојиунај
већој мери одступају од „оригиналног”, западноевропског
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моделаџентрификације.Делимичанразлогтомесуразлике
удруштвенојструктури.ЗаразликуодПрагаиБудимпеште,
уекономскомаспекту,односнопопримањима,средњакласа
нијеизашлакаодобитникутрансформацијскимпроцесима.
Такође,какопоказујуистраживања,Београднијеуспеода
привучезначајанбројпредставникатранснационалнеели
те.Питањеприсуствадобростојећихстранацајеипитање
присуствастраногкапитала.Упогледупривлачењакапита
ласаглобалнихтржишта,Београдјетокомтрансформације
изгубио неке дотадашње компаративне предности (постао
мањи административни центар, изгубио политички и еко
номскизначајнестајањемблоковскеподеле,итд.).Предло
женипројекатлуксузногнасељанаднусавскогамфитеатра
представљаутомконтекстуједностранипокушајдржавне
иградскеадминистрациједасимулирајупроцесе(џентри
фикације)којисеуПрагуиБудимпешти,примераради,де
шавају (донекле) спонтано.Другимречима,процесе  који
седешавајуузвећусагласностурбанихактераисавећим
шансамазаекономскудобитзаград.

Чини се да у престоницама перифер(изова)них земаља
државафигуриракаонајјачиурбаниактер,залажућисеза
копирање образаца урбаног развоја из градова који су се
успешније прилагодили постиндустријском привређивању
и надметању на глобализованом тржишту. Поред питања
учинковитости такве наметнуте стратегије, поставља се и
питање–далијеупитањудржавниинтервенционизамко
ји онемогућава функционисање слободног тржишта? Као
једном од могућих закључних разматрања и потенцијал
ниходговоранатопитањемоглибисмосевратитинатезе
постмарксистичкихурбанихгеографапопутСмита(Smith)
иХарвија,којитврдеданеолибералнипројекат(учијеин
струменте убрајају праксу џентрификације) увек захтева
заштитуипомоћдржаве.Изтеперспективе,којанаглаша
вабрисањесвихдруштвенихвредностиградскогамбијен
такојесууконфликтусациљевимаинстанткомерцијали
зације, џентрификацијаПрага, Будимпеште и Београда се
разликујесамоустепену.
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GENTRIFICATIONOFPRAGUE,BUDAPESTAND
BELGRADEINTHECONTEXTOFPOSTSOCIALIST

TRANSFORMATIONANDGLOBALIZATION

Abstract

This paper explores the processes of gentrification in postsocialist
cities, focusing on the cases ofPrague,Budapest andBelgrade.The
aimofthepaperistocontextualisegentrificationaspartofabroader
processofspatiosocialstratificationtakingplaceinthepostsocialist
city. The process of postsocialist transformation resulted in sharp
changes in both social and spatial aspects of the postsocialist city.
The heterogeneous social structure of the city, which existed as a
partiallyattainedgoalofthesocialisthousingpolicy,changedtowards
apolarizedsocialstructurecomprisingofthewinnersandlosersofthe
postsocialisttransformation.Thisinducedemergenceofgentrifiedand
gated communities. The paper deals with the political, economical,
and,mostimportantly–cultural–factorsthatinfluencecontemporary
urbandevelopmentandpolicies.Itaccentuatesaglobalshifttowards
moreflexibleurbanpoliciesanddemocratizationofdecisionmaking.
Multipleurbanactors(thelocaladministration,developers,expertsand
thecivilsector)becameinvolvedin thenegotiationarounddecisions
concerningurbandevelopment,whichusedtobethesoleresponsibility

ofthesocialiststate.

Keywords:postsocialisttransformation,urbandevelopment,
gentrification
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АНТРОПОЛОГУ
СИНТЕТИЧКОМСВЕТУ

Сажетак: Улазак1 у на изглед сасвим ново поље истраживања,
какво је истраживање синтетичких светова,2 поставља пред
антропологаметодолошкеизазове који су напрвипоглед једин
ствени:реклобиседановимедиј,којидефинишеновипростори
омогућујеобликовањеновихкултура,захтеваиновеметодолошке
алатезаприкупљањеподатака,односнозатеренскирад.Међу
тим,пажљивијепосматрањеусловакретањасинтетичкимсве
товимапоказуједасетуистраживачсуочавасапотпуноистим
методолошкимпроблемимакаоубилокомкласичномистражи
вању појединачне, специфичне културе, отварајући чак питања
валидности многих ранијих РЛ3 истраживања. Анализа, као и
досадашњапракса,показујудајеидаљеупотпуностинаснази
основни постулат теренског етнографског истраживања, које
јеМалиновскидефинисао још1922. године:посматрањеса уче
ствовањем,стимштојепосталојаснодајеуправоучествовање
кључнозаразумевањеоногаштосеусветудогађа,детаљкоји

1 Текстјерезултатраданапројектубр.177026,Културнонаслеђеииден
титет,којифинансираМнистарствопросветеинаукеРС.Саопштење
наосновукогајенаписанизложенојенаскупуСтудијекултуре:Гласо
висамаргине.Факултетполитичкихнаука.Београд,78.јун2014.

2 По дефиницији Едварда Кастронове (Castronova, E. (2005) Synthetics
Worlds.TheBusinessandCultureofOnlineGames.ChicagoandLondon:
TheUniversityofChicagoPress).

3 У енглеском језику који је lingua franca за највећи број великих син
тетичких светова (изњихискључујемигре/светове које/и су рађене/и
искључивозакинескотржиште,јерњихистраживачкојиневладаман
даринскимкинескимнеманачинадапрати/истражује)„реални”светсе
означавасаРЛ(RealLife),тећеусаопштењузаозначавањесварногсве
табитикоришћеновајакроним.
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јеумногим,пресвега,домаћиметнографскимистраживањима
доследнозанемариван.

Кључне речи: антропологија, теренско истраживање, синте
тичкисветови

Улазакусасвимновопољеистраживања,какво је (барна
првипоглед)истраживањесинтетичкихсветова,поставља
предантропологаметодолошкеизазовекојису(опетнапрви
поглед)јединствени:реклобиседановимедиј,којидефи
нишеновипросториомогућујеобликовањеновихкултура,
захтеваиновеметодолошкеалатезаприкупљањеподатака,
односнозатеренскирад.Међутим,пажљивијепосматрање
условакретањасинтетичкимсветовимапоказуједасетуис
траживачсуочавасапотпуноистимметодолошкимпробле
мимакаоубилоком„класичном”истраживањупојединач
не,специфичнекултуре,отварајућичакпитањавалидности
многихранијихRLистраживања.

Световикакоихдефинисати

За почетак питање: шта су уопште синтетички/виртуелни
светови?Свесавременедефиницијевиртуелнихсветовапо
зивајусенаактуелнодигиталномрежноокружење,укоме
људиборавеимеђусобнокомуницирајуи/илисарађују.4На
пример:

„Виртуалнисветовисутрајнаонлајнкомпјутер
ски генерисана окружења у којимаљудимогу
међусобнодаделају,безобзирадалисеиграју
илираде,наначинкојијеупоредивсастварним
светом”5.

Или:

„Синтетичкииливиртуелнисветови[...]сутрај
ниonline3Dprostorikojiкопирајуодликествар
ног света.Онипреговарајуоњима, користећи
виртуелно тело као карактер из видео игре.
Многохиљадаљудиможебитиусветууисто
време, чинећиокружењеу социјалномсмислу
веомасличнимстварномместу”6.

4 Овденаводимсамотридефиниције,јербинавођењевећегбројадефи
ницијаобимомвишеструкопремашилопретпостављениобимтекста.

5 BainbridgeW.S.(2010)Introduction,in:OnlineWorlds:Convergenceofthe
RealandtheVirtual,ed.Bainbridge,W.S.16.London,Dordrecht,Heidel
berg,NewYork:Springer,p.1.

6 Castronova,E.,Cummings,J.J.,Emigh,M.,Fatten,N.,Ross,T.,Ryan,W.
(2007)WhatisaSyntheticWorld?,in:vonBorries,F.,Walz,S.P.,Böttger,



106

ЉИЉАНА ГАВРИЛОВИЋ

Или:

„Виртуални светови – дељени графички про
сторнаИнтернету–суузбудљивновимедиј21.
века.Онисурезултатприроднееволуциједиги
талнихтехнологијакоједефинишу21.век,као
што су телефон, радио,филми телевизија де
финисале 20. век.Виртуални светови стварају
растућипросторзазаједничкуигру,учење,рад
и трговину [...]. Оригинално настали као тек
стуалнеигре,виртуелнисветовисуданастро
димензионални(3D)социјалнисветовисаком
плекснимишареним графичким интерфејсом,
којидопуштајуинтеракцијусадругимљудима
истварима,узтренутнуповратнувезу”.7

Генерално гледано, може се рећи да постоје два основна
типаовихсветова8:

• световиигара(MMOGилиMMORPG)9,ко
ји се заснивају на бесконачним (openend)
наративима, врло често фантазијским или
научнофантастичним, углавном су лине
арнииподразумевајунапредовањекрозсе
ријумалихзадатаказаснованихнапобеди/
изгуби дистинкцији, иако играчи унутар
њих могу да се понашају и независно од
основногтокаприче,ускладусасопстве
нодефинисанимциљевима(дасепримарно
бавеистраживањимасвета,унапређивањем
својихпрофесија,трговиномислично)и

• метасветови (MMOW)10, који немају зацр
тану причу, заснивају се на симулацијама
„стварног света”, аиграчисууњимасло
боднидасамидефинишусвојециљеве,иа
коиониимајуопцијезаунапређивањезна
њаивештина,каоиуграђенеминиигре.

M.(eds),SpaceTimePlay:computergames,architectureandurbanism:the
nextlevel,p.174177.Basel:Birkhäuser,p.174

7 O’Connell, J. and Groom D. (2010) Virtual worlds, Camberwell:ACER
Press,p.1

8 Pearce,C.andArtemesia(2009)CommunitiesofPlay:EmergentCulturesin
MultiplayerGamesandVirtualWorlds.Cambridge:TheMITPress,p.27

9 АкронимиодMassivelyMultiplayerOnlineGamesiMassivelyMultiplayer
OnlineRolePlayGames.

10АкронимодMassivelyMultiplayerOnlineWorlds.



107

ЉИЉАНА ГАВРИЛОВИЋ

Обе ове категорије светова се, међутим, налазе у истом,
„сајбер”простору,11закојисе–каоштосеиизнаведених
дефиницијавиди–веруједајепотпуноновакатегоријапро
стора.Но,БрусСтерлинг(BruceSterling)исправноопажада
јетајпросторнастаојошутренуткукадајеБелизмислио
телефон,јер:

„територијаокојојсеговори,електронскагра
ница,старавећокостотридесетгодина.Сајбер
просторје‘место’гдесеодвијателефонскакон
верзација. Не у вашем конкретном телефону,
пластичнојсправинавашемстолу.Неутелефо
нудругеособе,унекомдругомграду.Нaместу
измеђи телефона. На недефинисаном месту
тамонапољу,гдесевасдвоје,дваљудскабића,
стварносрећетеикомуницирате”.12

Беловаидејаје,заправо,биладатакомуникацијаможеда
обухвати више од двојељуди, односно даможе да оства
ри социјална умрежавања која су постигнута тек изград
њомсајберпросторабазираногнасавременимдигиталним
мрежнимтехнологијама.

Сдругестране,какокажеЏорџМаркус(GeorgеMarcus),13
позивајући се на бројна антрополошка истраживања ша
манизма, ритуалних система, времена сна аустралијских
Абориџинаилимеланежанскогсхватањабогатства,антро
полозисусеодсамогнастанкадисциплинебавиливирту
елнимсветовима(дакле:световимакојинепостојеураци
оналистички схваћеној материјалној реалности), односно
посматралисуиописивали„интимну,свакодневноживље
нуљудскуреалностповезанусапаралелниминевидљивим
световимабићаидухова,којиодражавајуипратесвешто
седешаваусвакодневномживоту”14идајеуправозбогтога
занимљивопратитикакосетакласичнаистраживањаданас

11Cyberspace – прим.Љ.Г.Термин се првипут појављује 1982. године
каодефиницијадигиталногкаоспецифичног/јединственогпросторау
ГибсоновојкраткојпричиBurningChrome,штојекасније(1984)детаљ
норазвијеноуњеговомромануNeuromancer.

12Sterling,B.(2008/1992)HackerCrackdown.LawandDisorderontheElec
tronicFrontier,TheProjectGutenberg[EBook#101],www.gutenberg.org.
Introduction.

13Занимљиво је да је предговор приручнику писаоМаркус, антрополог
који је, заједно са Клифордом (Clifford), уредиоWriting Culture: The
PoeticsandPoliticsofEthnography, зборниккоји јепокренуопромену
парадигмеудисциплини.

14Marcus,G.(2012)Foreword,in:Ethnographyandvirtualworlds:ahandbo
okofmethod,Boellstorff,T.,Nardi,B.,Pearce,C.andTaylor,T.L.Princeton,
Woodstock:PrincetonUniversityPress,p.XV
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трансформишууистраживањеових,новихдигиталнихнео
пипљивихсветова.

Увремекадасусавременивиртуелнисветовипочелидана
стају,даклеувременаглогразвојарачунарстваимрежног
повезивања,90ихгодина20.века,успостављенојеигледи
штедасуновимедијизаменилиматеријалнонематеријал
ним,односноатомебитовимаиматеријуумом:

„(о)ва линија размишљања карактеристична је
заоноштосеможеназватидигиталниммисти
цизмом, посебну грану технолошког детерми
низмаукомеседигиталностисофтверсматра
јуонтолошкинематеријалнимдетерминантама
новихмедија.Новимедијиињиховиефектисе
стога видекао ‘хипер’, ‘виртуални’и ‘сајбер’
–штозначиванпознатематеријалности,каода
постојенезависноодуобичајениматеријалних
ограничења и детерминанти као што су мате
ријалнатела,политикаиекономија.Иакојеова
врста дискурса критикована од самог почетка
каоспецифичнаидеологија,15она јеипакбила
истрајнаињенитраговисеидаљемогуоткрити
усадашњимакадемскимдискурсима”.16

Натрагутогдискурса,синтетички/виртуелнисветовисеи
данаснајчешћесматрајунечимштоседијаметралноразли
кујеодRLискуства,нечимштоније„стварно”уРЛсмислу,
алинико–осимпонекадексплицитно,ачешћеимплицитно
антрополога–неповлачипаралелуизмеђуњихивиртуел
них светова предмодерних народа, пре свега због њихове
технолошкезаснованости.

Изукрштањаовихдискурсаследиичињеницадајегласан
тропологакојисебавииспитивањимасветовакојипостоје
самоудругачијојкатегоријиреалностиикојисуизмишље
ни,17барунашојакадемскојзаједници,идаљеглассамар
гине,јерсусветовикојинеприпадајуономештомодерно

15Аутори наводе пример критике у The Californian Ideology (Barbrook
R.andCameronA.(1995)TheCalifornianIdeolog.August.14.12.2014.
http://www.alamut.com/subj/ideologies/pessimism/califIdeo_I.html).

16Van denBoomen,M., Lammes, S., Lehmann,A. S., Raessens, J., Tobias
Schäfer,M.(2009)Introduction:Fromthevirtualtomattersoffactandcon
cern,in:vandenBoomen,M.,LammesS.,LehmannA.S.,RaessensJ.,and
TobiasSchäfer,M.(eds),DigitalMaterial.TracingNewMediainEveryday
Life and Technology, pp. 717,Amsterdam:AmsterdamUniversity Press,
p.8.

17Онису заправовеомсличнипросторимаокојимаТолкинговори још
1947. године, дефинишући вилинске приче, за које он тврди да ни
супричеовилама,негопричеопросторуукомеоне(могуда)посто
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добапрепознајекаостварно,самипосебиидаљеувеликој
меридискредитовани–натрагууверењакојејенасназиод
Просветитељствадоданас (даклетокомчитавогмодерног
доба)–дасусвепричеочаролијама(аизмишљањеје,тако
ђе,чаролија)повезанесакогнитивномперспективомгрупа
којесузападнеелитетрадиционалнодефинисалекаоинфе
риорне:„примитивних”,жена,децеинижихкласа.18Раци
оналниодраслимогли суповременодаискораче у чароб
несветоведоквежбајуимагинацију,али језа/измишљање
остајалоподређеноразуму,чакјевиђенокаопотенцијално
опасанподстрекаччежњезадругачијомстварношћу,штоје
супротно увреженом схватању „нормалне одраслости”, за
којубисе требалоприлагодитипостојећој стварностибез
остаткаи,наравно,безпреиспитивања.19

Иако је, због укорењености рационалистичког дискурса,
академско бављење измишљеним световима веома дуго
билонепрепоручљиво (какосе „озбиљан”истраживачмо
же бавити нечимшто је у потпуности „неозбиљно”?), за
хваљујућитомештосумедијиипопуларнакултуратоком
последњихдеценијапосталилегитимнапољаистраживања,
измишљенисветовиобликованиуфилмовима,ТВсеријама
и,нарочито,литератури,посталисуилегитимнатемаан
трополошкогистраживања,пресвега јер јесхваћено,како
самнадругомместувећрекла20даје:

• тзв.стварнисветтакођеувеликојмерииз
мишљен,односно–свакагакултураисваки
појединац унутарње види на специфичан

је Толкин,Џ. Р. Р. (2002)О вилинској причи, преводНевенаПајовић
стр.1196,Београд:Esotheria.

18Saler,M.(2012)AsIf: ModernEnchantmentandtheLiteraryPrehistoryof
VirtualReality,NewYork:OxfordUniversityPress,p.9.

19Тосеразвијачакдотледасе„непримерени”интересзафантастику,сма
тра зависношћу: „наконштоконзумирате једнуепскуфантазију,биће
тешкодастанете.Виделисмољудесапристојнимпословимаинорма
линим,здравимвезама,какосекрећуодЗмајевихјахачаПернакана
ставкуТочкавремена.Одатлеследикратка,клизаванизбрдицакаWar
hammerу40,000,ипотпуносоцијалноискључивањесазнањемштаје
‘chaoticgoblin’”(Anonim04.11.2011.GameofThronesis‘fantasygateway
drug’.TheDailyMash.14.12.2014.http://www.thedailymash.co.uk/news/
society/gameofthronesis%27fantasygatewaydrug%27201111044505/).
Легитимитетоваквимизјавама,акосесматрадановинарско/уредничко
уверењениједовољно,дајесепозивањемнаоваквеисличнеизјавене
постојећихпрофесорскихауторитета(HenryBrubaker,InstituteforStudi
es,којисеовдецитира,јеличностокојојнеманикаквихподатака,осим
најразличитијихнаводнихизјавауштампи).

20Гавриловић, Љ. (2011) Сви наши светови. О антропологији, науч
нојфантастициифантазији,Београд:ЕтнографскиинститутСАНУ,
стр.67.
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начинисвојимвиђењемгасталнопоново
обликује(=измишља),идасеизмишљање
„измишљених” светова базира на перцеп
цијама стварности (иприродеидруштва),
тезаправонеговоритоликоосветовимако
јинису(онимакојесмоидекларативноиз
мислили),негооономкојијесте(ономкога
свакодневнопоновоизмишљамо).

У случају дигиталних виртуелних светова се ови почетни
услови проширују: са сагласности аутора (писца, режисе
ра)ипубликеоко„стварности”илибаруверљивостираз
личитихизмишљенихсветова,којајеуслучајулитературе/
филма/ТВсерије/стрипаувекодносизмеђупојединаца,21на
„колективнукреацијуверовања”.22Онисупросторни,кон
тинуирани, истраживи, трајни, настањиви, насељени, са
трајноотеловљенимидентитетима,базиранинадоследном
учествовањуиимају„квалитетсвета” (осећајкохерентно
сти,комплетностииконзистенцијеуокружењу,естетиции
правилимакојавладају).23Виртуелнисветовису,подефини
цији,социјалнеконструкцијеиосновзанастанакновихти
повазаједница,којесу–иакосветовимогубитивиртуелни–
реалнеистоколикоибилокојенасталеустварномсвету.24

Истраживања

Иаковиртуелнисветовијошувекнисуупотпуностистекли
легитимитет старијих „измишљених” светова (ни светова
предмодернихнарода,нитионихкојисунасталиуоквиру
популарне културеумодерномдобу), токомпоследњеде
ценијесуистраживања(њих/уњима)посталаједнооднаја
трактивнијихпољаинтересовањазаспецијалистеразличи
тихпрофила.Онавишенисучакнинова–пионирскитек
стовиоискуствимауновооткривенимпросторимапојавили
сусеуготовоистовремекадаисамипросториистарису
готоводведеценије.

Досадашња истраживања резултирала су низом (пре све
га) књига,25 међу којима су многе првобитно писане као

21Иакосуионипрошириваниуоквируfanfictionпродукције,укојојуче
ствујемногоширикругљудиикојаделујенасталнопроширивањесве
таукомефункционише(уп:Gavrilović,Lj.(2012)Fanfictionikolektivna
kreativnost,Trećiprogram154,Beograd:RadioBeograd,str.199209).

22PierceC.нав.дело,стр.17.
23Исто,стр.1820.
24Исто,стр.17.
25ЗаразликуоддугогодишњестратегијеМинистарстванаукеРепублике

Србије(сададелаМинистарствапросвете)усветује јаснодасебило
какваозбиљнаантропологијанеможесвестиначланакучасопису,јер
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докторскедисертације,укојимасерасправљајунајразличи
тији аспекти новонасталих/новооткривених култура – пре
свегаидентитетскеполитикеиодноспремателукаонају
падљивије и најатрактивније теме,26 али и низ других пи
тања уобичајених и одавно присутних у антрополошким
истраживањима.

Питањимаовихсветовабавилисусеврлоисцрпноипсихо
лози,социолозии,нарочито,економисти–јерјењиховеко
номскиаспект(какоунутарсамеигре,такоињиховефекат
насветванигре)врлобрзопостаовеомауочљив.27

Једнооднајважнијихиздањаизовеобласти јеприручник
заметодетнографскогистраживањаувиртуелнимсветови
ма,28којисвимнеантрополозима,невичниметнографским
истраживањима,можедабуде солиданувод за дизајнира
њеистраживањаиприкупљањеианализуподатака, јерза
садаизгледадајеетнографскиметодјединимогућиначин
прикупљањаподатакаољудимаикултурамаизвиртуелних
светова.Истраживачкапраксајепоказаладајеидаљеупот
пуностинасназиосновнипостулаттеренскогетнографског
истраживања,које јеМалиновски (Malinowski)дефинисао
јошдавне1922.године:посматрањесаучествовањем.29Но,
у овом случају је постало јасно да се токомистраживања

ограничењепростораонемогућаваизношењеиинтерпретацијубилока
квеобимнијеграђе.

26Иистовременотемекојесувећвишеоддведеценијепосебноатрактив
неуоквиримаRLантропологије.

27Сложилабихсесаконстатацијомдасусеекономистиуглавномбави
ли токовима новца и економскимкаофинансијским односима унутар
игараиизмеђуигараиRL(Bainbridge,W.S.(2010)TheWarcraftCiviliza
tion.SocialScienceinaVirtualWorld,Cambridge,London:TheMITPress,
р. 144167), док су потпуно занемаривали односе размене и узајамне
помоћи,којисууобичајени,нарочитоудефинисанимгрупама,каошто
су(били)уобичајениусвимпредмодерннимзаједницама.Ипак,таис
траживањасувеомазначајнакакозаразумевањепонашањаиграча,тако
изаразличитеекстраполације(несамо)економскебудућностизападног
света(vidi:Castronova,E.(2007)ExodustotheVirtualWorld:HowOnline
FunIsChangingReality,PalgraveMacmillan).

28Boellstorff,T.,NardiB.,PearceC.andTaylorT.L.(2012)Ethnographyand
virtual worlds: a handbook of method, Princeton, Woodstock: Princeton
UniversityPress.

29Посматрањебезучествовањаје,уовомслучају,каоиувећинидругих,
потпуно бесмислено: посматрање играча који, искључен из околине,
прави(запосматрача)бесмисленепокретенатастатури,загледанусве
тломонитора,неговориништаниоигри:карактеристикама,захтевима,
дизајну,циљевима,нитиоиграчу:његовомдоживљају,ангажману,на
стојањимаитд.То,наравно,отварапитањеколикоми,заправо,разуме
моисведругеврстеподатакаприкупљенихпосматрањем:коликоих,
ина којиначин, саображавамо са својим знањимао светуи култури,
односнодалисмоиколикоспособнидавидимоукатегоријамазначења/
мишљења/понашањапосматраних.
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акценат мора ставити управо на учествовање, јер је оно
кључнозаразумевањезбивањауистраживаномсвету/кул
тури/заједници–детаљкојијеумногим,пресвегадомаћим
етнографским истраживањима, деценијама био доследно
занемариван. Лично учешће, лично кретање синтетичким
световимапоказалосезаправокаоосновни,чакјединимо
гући,начинистраживањапросторадигиталнихигара,30што
јеупотпуностиускладусаГерцовом(Geerz)констатацијом
дајејединиразлогдасеантрополозимаверујеубеђење„да
јетоштоониговорепоследицатогаштосуони,уствари,
продрли у други обликживота (или, ако тако више воли
те,дајеонпродроуњих),тедасу,наовајилионајначин,
истински‘билитамо’”31.

Услучајудигиталнихигара,„биојетамо”самоонајкосеи
самиграо,тесутакосвиистраживачибилиистовременои
врлоозбиљнииграчи,32иаконапочеткуистраживањачесто
нисуималиидејудаћетопостати.33

Несамото–практичносвидосадашњиистраживачи,би
ли они антрополози или не, усвојили сумултиплицирање
своје истраживачке личности: Бони Нарди (Bonnie Nardi)
јекњигуназвалааутобиографијомсвогликаусветуMMO
RP игреWar of Warcraft34 (My Life as a Night Elf Priest),
СилијаПирс(CeliaPearce) јекњигуоизбеглицамаизУру

30Castronova, E. and Taylor, T. L. (2006)Play BetweenWorlds. Exploring
OnlineGameCulture,Cambridge,MA:MITPress;Corneliussen,H. (еd.)
(2008)DigitalCulture,Play,andIdentity.ACriticalAnthologyofWorldof
WarcraftResearch,Cambridge,MA:MITPress;BainbridgeW.S.TheWar
craftCivilization.SocialScienceinaVirtualWorld;Isti(ed),OnlineWorlds:
ConvergenceoftheRealandtheVirtualimnogidrugi.

31Герц, К. (2008) Бити тамо: антропологија и позорница писања.
Култура,бр.118119,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка,
стр.4157.стр.44.

32Антрополозивладају!Акобифизичарпокушаодасебавиистражива
њемиграјућиWorldofWarcraftтригодине,претпостављенибимурекли
‘Непокушавајданасфолираш(...)тисамоиграшWorldofWarcraft’,али
кадаторадиетнограф,финансирагаNationalScienceFoundation,Intel,
инапишекњигуотоме.”(Campbell,H.(2010)AnAnthropologicalAcco
untofWorldofWarcraft.Science2.0.August18th.14.12.2014.http://www.
science20.com/science_20/blog/anthropological_account_world_warcraft).
Коментаричиталацапоказујуданаучницииздругих,пресвеганехума
нистичкихдисциплинанемајуникакворазумевањезаистраживањеове
врсте(илису,можда,самољубоморни?).

33БониНардијеууводусвојекњиге(Nardi,B.A.(2010)MyLifeasaNight
ElfPriest.AnAnthropologicalAccountofWorldofWarcraft,AnnArbor:The
UniversityofMichiganPress,p.45)објаснилакакосенашлауАзеро
ту,иакојепретогабилауверенадајесвакоиграњенарачунарусамо
губљењевремена.

34УобичајениакронимзаигруWarofWarcraftjeWoWионћебитикори
шћенудаљемтексту.
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универзума35потписаладвоструко–својимименомииме
номсвогаватара(Artemesia),36докјеБејнбриџ(Bainbridge)
књигуоWoWцивилизацији37писаосастановиштасвојих
многобројнихликовакојису,ускладусаизборомфракци
је,расеикласеалииразличитихиграчкихстратегија,има
ли веома различита искуства у процесу упознавања света
икултурекојасеуњемуобликује.Овапраксајеизвуклау
првипланнедвосмисленоудвојавање,иличакумногостру
чавањеличности(јаистраживачијакојаучествујем,што–
наобестране–можебитивишеразличитихја),којезаправо
постоји у сваком антрополошкомистраживању,ма колико
сетозанемаривалоукаснијемобликовањуетнографије.

Учествовање јеуовимсветовима заправоинтензивније, а
истраживачко искуство знатно ближе искуству просечног
становникасвета,јеристраживачморадапрођестандардан
процес одрастања (изградње лика) и социјализације, који
далеко превазилази успостављање блиског односа са про
учаваномкултуромусвакомдругомистраживању.Јер,иа
косеиу„класичним”истраживањимаинсистиранаучењу
језикаиспитиванесрединеидугомвременуборавкауњој,
потпуноуклапањеукултуруињеноразумевањенаначинна
којиједоживљавајуњениприпадници,једноставнонијемо
гућ.38Тојошвишеважизадомаћуистраживачкупраксу,која
подразумева „протрчавање”кроз теренибазира се готово
искључивонаинтервјуима,јерпресвегазахваљујући„тра
диционалном”недостаткуновцазатеренскаистраживања–
временанемачакнизасамолетимичнопосматрање,акамо
лизауклапањеузаједницу.Новиистраживачкипросторје,
тако,захваљујућинискојцениистраживања,39попрвипуту

35PierceC.нав.дело.
36ЈерјеуправотајаватарактивноучествоваоуживотуУрузаједницеу

другимсветовима(билитосветовиигараилиMMOWкаоштосуThere.
comиSecondLife).

37Bainbridge,W. S. The Warcraft Civilization. Social Science in a Virtual
World.

38Онемогућностиостваривањатогидеала,сведочивећсамМалиновски
усвомтеренскомдневнику,којијеобјављентек1989.године(Malinow
ski,B.andMalinowska,V.(1989)ADiaryintheStrictSenseoftheTerm,
PaloAlto:StanfordUniversityPress).КакопластичнокажеГерц:“Мито
камелеонскомтеренскомраднику,савршеносамосинхронизованомса
својимегзотичнимокружењем,ходајућемчудуемпатије,такта,стрпље
њаикосмополитизма,разориојечовеккојијеможданајвишедопринео
његовомстварању”(Geerz,C.(1984)Fromthenative’spointofview’.On
thenatureofanthropologicalunderstanding,in:CultureTheory:Essayson
Mind,Self,andEmotion,Shweder,R.A.andLeVine,R.A.(eds.)p.123136.
Cambridge:CambridgeUniversityPress,p.123).

39Децембра2014.годинеWoW(безпоследњеекспанзије)кошта14.99€,
експанзија(којанијенеопходнаупрвојфазиистраживања,односното
комизградњелика)44.99€,докјемесечнапретплата12.99€.Дакле–то
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историјидисциплинеставиоуистиположајантропологеиз
малихсиромашнихземаља,укојиманикаданијебилодо
вољноновцазаозбиљнатеренскаистраживања(каоштоје
Србија),сањиховимколегамаизземаљаПрвог(РЛ)света.

Перспективе

Наравно,можесерећидакултуреувиртуелнимсветовима
нисукултуреупотпуности,односнодасуонеобликоване/
задатеауторскимтимомигре/света,40алисуистотакоикул
турекојепроучавамоуРЛвећобликоване(дакле:задатесу
онимакојиуњихулазерођењем,усељавањем,каоиистра
живањем),алиихсвакипојединацунутарњихдоживљава
насвојначинипонашасеускладусаиндивидуалномин
терпретацијомсвета/културе.Наврлосличанначиниграчи/
кориснициприлагођавајусвојимпотребамакреиранисвету
комеборавеипонашајусеуњемуускладусасопственим
преференцијама,којенисуобавезноускладусавиђењима
креаторасвета.Затоје,вероватно,досаданајбољиистра
жени пример избеглица изУру универзума, који одговара
потпуномнаучнофантастичномзаплету:наконштојењи
ховсветуништен(играукомејепостојаојеугашена),исе
лилисусеудругевиртуелнепросторе (There.com,Second
Life)укојимасуобразовалиенклавекојесучувалекултуру
несталогсвета.41

Оваистраживањасу,упркоссвемуштојеурађеноидаљеу
повоју.Једанодпрвихзадатакајестеуспостављањеразуме
вања између „класичних” истраживача и истраживача ди
гиталнихсветова, односноразумевањедарадеистуврсту
посла.Најчешћаидејаонихкојисенебавевиртуелнимсве
товимаједајемогућеичакнеопходноприменитикомпара
тивниметод,којимбисеупоређивалииспитивании„ствар
ни”свет,или–јошпроблематичније–којимбисеупоређи
вало више различитих виртуелних светова.Наравно, иако
компаративниметодникаконијеискључен,озбиљноистра
живањевишесветовапрактичнонијемогуће,истокаошто
небибиломогућетеренскоистраживањеувећембројураз
личитихдруштава/културауРЛ.Тобиодистраживача,ако

сунеупоредивонижеценеодценабилокогистраживањадругеврсте.
Уколикосеигрананекомодпиратскихсервера(штоделимичноогра
ничаваупознавањесвета/културе,алиможедатинекесасвимдругачије
увидеиможебитиуклопљеноудизајнширегистраживања),ценапрак
тичнонепостоји.

40УромануНилаСтивенсона(NealStephenson,Reamde,2011)разрађенаје
идејадасекреаторигреусопственојкреацијипојављује(буквално)као
бог.

41Pierce,C.нав.дело.
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се одњега очекује да добро упозна своје ново окружење,
културу,комплетнонови/(зањега)непознатисвет(аочекује
се)најчешћезахтеваломноговишевременанегоштогаон
има.Уосталом–ТомБелсторф(TomBoellstorff)јепоказао
како различита досадашња истраживања виртуелних све
товакореспондирајуса„класичним”етнографијама,укљу
чивалионикомпаративниметодилине.42Потпунојејасно,
дачињеницадаМалиновскинијеупоређиваокултуруТро
бријанида са било којом другом, или да су културеАзан
да,Догонаибезбројнихдругихнарода/групаиспитиванеу
својимсопственимоквирима,неумањујењиховувредност,
ниуоквируантропологијекаодисциплине,нитиуширем
друштвеном/културномконтексту.Истобитребалодаважи
изаантропологијекојесераде/пишууиповодомнајразли
читијихвиртуелнихсветова.

И, на крају, констатација: као у сваком антрополошком
(и, уосталом, било каквом научном) истраживању, после
свакогновогрезултатаотварасеогроманбројновихпита
ња.Некаодменинајатрактивнијихсу:какавјеодносиграча
према окружењу, нарочито према природнимресурсимаи
живомсвету;какосепонашајууградовима,акакоуненасе
љенимпросторима;далии(акода)накојиначинизабране
раснеодликеутичунапонашање,односнонакојиначинсу
повезаниизборстрана/улога,личниафинитетиипонашање
у игри; на који начин већ готово заборављене предмодер
нетрадицијеуклопљенеувиртуалнисветпостајунесамо
глобалнонаслеђе,негоидеосвакодневицесавременихљу
ди43...Наравно,постоји јошбезбројдругих– тема јеисто
оноликоколикобиихсемоглонаћиуРЛантропологији.

И, како тоМаркус констатује, управо чињеница да су се
антрополози увек бавили виртуелним световима, који су
у многим класичним антропологијама били и „вредност
и интелектуални изазов”, омогућава антропологији да се
прилагодисавременомпољуистраживањаonlineкултура.44

42Boellstorff,T.ATypologyofEthnographicScalesforVirtualWorlds,in:On
lineWorlds:ConvergenceoftheRealandtheVirtual,ed.Bainbridge,W.S.
(2010)London,Dordrecht,Heidelberg,NewYork:Springerp.123133..

43Какојетопосталанпр.мана(упоредити:Golub,A.(2014)TheHistoryof
Mana:HowanAustronesianConceptBecameaVideoGameMechanic,the
Appendix 2 (2), Bodies. 14.12.2014. http://theappendix.net/issues/2014/4/
thehistoryofmanahowanaustronesianconceptbecameavideogame
mechanic)илинајразличитијамитскабића(Гавриловић,Љ.(2014)Нови
животмитскихбића.“Енос”, религија и идентитет.Научни скуп у
частДушанаБандића,Одељењезаетнологијуиантропологију,Фило
зофскифакултет,УниверзитетуБеограду,Београд1112.04., зборник
радовауштампи).

44MarcusG.нав.дело,стр.XV
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Преласком дигиталне границе, за саму дисциплину се за
правоништанемења.
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INASYNTHETICWORLD

Abstract

Entering a completelynewfieldof research, such as the researchof
synthetic worlds, places unique methodological challenges before
anthropologists:itwouldseemthatanewmedium,whichdefinesanew
spaceandallowscreationofnewcultures,requiresnewmethodological
toolsforfieldworkanddatacollection.However,acarefulobservation
of the conditions ofmotion through syntheticworlds shows that, in
thisfield,aresearcherisfacedwiththesamemethodologicalproblems
as inany“classical”studyof individual,specificculture,openingup
evenquestionsofvalidityofmanypreviousRLresearches.Analysis,
aswellasformerpractice,showsthatobservationwithparticipation–
asdefinedbyMalinowskibackin1922–isstillavalidfundamental
principleofethnographicfieldresearch.Furthermore,withresearching
in virtual/synthetic worlds, it has become clear that participation is
crucialforfullunderstandingofanyresearchedculture–adetailthat
is consistently neglected inmany (primarily domestic) ethnographic

researches.

Keywords:anthropology,fieldwork,syntheticworlds
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Сажетак:НапримерупрозеЈеленеЛенголд(Балтимор),Љубице
Арсић (All Inclusive),ТамареЈецић (StinkyOnion)и јошнеколико
савременихсрпскихпрозаисткињаоткривамокакосестратегије
родногпредстављањаосмишљавају,реализујуимодификујусци
љемдасеоснажиженскиприповедниглас.Једанодвидовапре
вазилажења родне маргиналности јесте и примена дигиталних
технологија,којепостајуефикасносредствопосредовањаживо
тописа, исповести и сведочења, умногомемењајући стратегије
стварањазначења.Радсеусредсређујенагинокритичкуанализу
технолошкихритуалаисповедањаифеноменаприсуствавирту
елнихреалностиусрпскојженскојкњижевностинајвишестога
што гинокритика разматра женски стваралачки идентитет
изперспективеоспоравањанормилажнеуниверзалностизасно
ванихнапатријархалномприсвајањумоћи,инастојидасеуспо
ставезасебнипараметризапроучавањепродукције,мотивацијеи
интерпретацијеженскихтекстова.

Кључне речи: виртуелна реалност, технологија, род, женско
писмо,приповедање

Корпусженскекњижевностинастајеунепрестанојиупо
рној борби за афирмацију, утемељује се на пропитивању,
оспоравању,инверзијивредностиипарадоксуканона,ито
највећимделомзбогреконструкцијеепистемолошкихпрак
сикојеуводипојамрода.1Оног тренуткакадродпостане
аналитичка категорија, формативни принцип и епистемо
лошки фактор, долази до темељне реконструкције свих

1 РадјенастаоуоквирупројектаМинистарствазанаукуитехнолошки
развојбр.III47040„Дигиталнемедијскетехнологијеидруштвенообра
зовнепромене”.



120

ВЛАДИСЛАВА ГОРДИЋ ПЕТКОВИЋ

нормиипраксисазнавањаитумачења.Женскакњижевност
неможеседефинисатикаокорпусусветукојијезаснован
нанормамалажнеуниверзалности,самимтимштофактор
родностиуказујена свеоноспецифичноуженскомполо
жају,понајпренаинтеракцијекојесухијерархијскизасно
ване,иукојимажена аутоматскидобијаподређенуулогу.
Наизвестанначин,женскакњижевностињенпокушајда
сеуградиукњижевниканон,дефиницијскиконзервативан
усвојојопредељеностизапатријархалненормеизаснован
набеспоговорномконсензусуовредностима,одговаранату
противречнупотребуистовременекласификацијеипорица
њаприпадности.Корпусженске књижевностинеманика
квуантрополошкуисторију,већвишеподсећанапалимп
сестукојисеконтинуираноуписујуидентитетиирелације.

Свесечешћеуказујенафеноменутицајановихтехнологија
насавладавањеневидљивостимаргинализованихдруштве
нихгрупакаквасуженеумногочемуидаље.Дигиталне
технологијеуспешноартикулишугласовесамаргине,асај
берпросторобнављастратегијеконструисањародаииден
титетатакоштонамјеуелектросфериомогућенодапрева
зиђемосвојесоцијалноицивилизацијскиформулисане,од
странедруштвенезаједницезадатеиутемељенеидентите
те,којинаснереткоограничавају.Тајпросторомогућаваи
дасепревазиђуграницеженскогидентитетакојесуусло
вљенедруштвеноикултурно,налажномуниверзализмуи
устаљенојподређености.

Узсвеапотеозедејствовањуиучинкуинформатичкихтех
нологија,честосепревиђачињеницадајетехнологија–у
изворном облику и значењу – дуго била изједначавана са
процесомнастајањауметничкихделаисваковрснихартику
лацијапотребапојединца.Истицањетехнолошкеаутономи
јемодерногдобааргументујепредубеђењедасеморараз
двојити„технолошки”XXвекод пређашње„нетехноло
шке”историје,авидећемодајетонаводнопредтехнолошко
време, односно раздобље пре  експанзије информатичких
технологијаикомпјутерскипосредованихвидовакомуника
ције,једнакозаслужнозаартикулисањеегзистенцијалнихи
психолошкихпотреба,упркосчињеницидасупроменебиле
споријеимањеуочљиве.

Иштампанитекстихипертекстуалнатехнологијавиртуелне
реалностистварајуилузијудакорисниксамодређујекојим
ћетемпомпратитикреативнипроцескојистварауметничко
дело.Језик,схватанистовременоикаоградивоикаокон
тролнимеханизам,парадоксалнојесветтекстауистимах
повезиваоиодвајаоодчитаоца,којисеуњемусналазиору
ководећисеванлитерарнимзнањима,алигаједоживљавао
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каоаутономнуобластделањаимишљењакојунеможеме
њатисвојомспекулацијом.Информатичкетехнологијесуту
аутономност текста релативизовале захваљујући интерак
тивности,којајеомогућилачиталачкуреакцијукаофактор
промененесамоурецепцијииперцепцијинаписаног,већ
иусамомкреативномчину.Ипак,овакаввидинтерактив
ности (који задире и у оквире експеримента формом) по
правилунећемосретатиусрпскојженскојпрози,маколико
ауторкебилесвеснеинтензивнијихкорелацијаприповедача
ијунака.

Докгодгаидеализујемо,Интернетлакоможеостативред
нованкаотипскаженскаформакомуникацијеуправозахва
љујући својим капацитетима интерактивности. Различити
културни обрасци, слике националног и карактеризација
урбаногмиљеа у прозиВидеОгњеновић,ЉубицеАрсић,
ТамареЈецићиДуњеРадосављевићнудемногострукемо
гућностичитањакултурнихироднихстереотипакојисеу
њимаприказују,нереткосапародијскедистанце, алиисто
тако отварају за представљање различитих видова кому
никације,тећемосепозабавитињиховиминтеракцијским
капацитетима.

Виртуелнаљубавнапричау
предтехнолошкодоба

Уприповеци„Праваадреса”ВидаОгњеновићћенаприме
рунаративизовањаједнеуспоменепоказатикакописанако
муникацијаусветупреинформатичкихтехнологија(дакле,
усветуспореразменеинформација)мењаемоцијеињихову
социјалнуусловљеност.Главнајунакињаједнудавнуаван
турусастранцем,човекомиздругачијегкултурногмиљеа,
увекизноватеатралноприповеда,асвеужељидареактуа
лизујељубавнупричукојајеосталанедореченаинеоконча
на.Потребадаседоживљајсталноизнованаративизујепро
излазиизжељезаприсвајањемоногштоизмиче,оногашто
је нестабилно,флуидно, неразумљиво: реитерацијом чина
приповедања ВераПиварски очајнички покушава да при
својизаплетукоменијебилаглавнајунакињавећсамослу
чајанактер,дасеодредипремазначењукојеизмиче,исто
онакокакојојизмичеауторитетприповедачкогсвезнања.

Занаративизовањеовогженскогдоживљајаодвеликесува
жностисоцијалнерелације,којеумногомеодређујуразвој
сижеа.ВераПиварскијетипичанпроизводсоцијалистичке
елитешездесетих годинапрошлог века, неуспешнимодел
остварењамалограђанскихснова,пародијадамеизаводни
цекојанеспретноподражавафризуруидржањеРитеХеј
ворт,уочајничкојпотребидаживиалтернативнуфантазију
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женскогидентитета.Оваженаступаунепознатсветљубав
ногдискурсачијисуприоритетипотпунодругачији:дожи
вљавастраснуавантурусанемачкимдипломатом,служећи
сепритомепреводилачкимуслугамакројачицеРозе,угла
ђене кћерипредратног богаташа.Прича „Права адреса” у
средиштенарацијестављаРозинусирановскукомуникацију
саДругимиприказивањекако умећељубавногговорана
другомјезику„отима”Верињенуавантуру,претварајућије
у приповест.Љубав ће се, наиме, настанити у језику који
Веранеразумеикојиникаднећенаучити,упревођењуће
секомуникацијскишумикултурнеразличитостиувећавати
изначењамењати,алитонећесметатидакомуникацијате
чеумедијукојијеутомвременудоступан:напапиру.По
средницауљубавнојкомуникацији,РозалијаМилерДокић,
кћеркахотелијеракојинијепреживеопослератноконфиско
вањеимовине,пресирановскогучешћауовојавантуриви
шеструкојемаргинализована:будућидаједетепредратног
„капиталисте”,алиистотакоисупругаемигрантакојисеод
њеразвеодабиотишаоуАмерику,онанеможедадобије
никаквудржавнуслужбу,тејепринуђенадакористивешти
ненаученеуграђанскојшколиидаегзистенцијуобезбеђује
каокројачица.НемицаРозајеизолованауновомсоцијали
стичкомпореткусведоккрозпреводилачкеуслугенедоби
јеједнуврстунеочекиванеповластице:добијаприликуза
сурогатљубавне авантуре, за лепу и угодну конструкцију
алтернативногсвета.ОнаводипрепискусаВеринимљубав
никомХорстомпоцену ризика да буде оптужена зашпи
јунажу,преузиматуђуљубавнупричузасебезахваљујући
не само језичкој блискости, већ и сензибилитету за аван
турукојиљубавницаизсоцијалистичкогмиљеазаправоне
поседује.

Овапричаилуструјемогућностпредтехнолошкекомуника
ције да се играидентитетимапримаоцаипошиљаоцапо
руке:тарелативностидентитетаусловљена је језикомкао
чиниоцеммоћи,очему јенавишеначинаговорилаифи
лозофија,илингвистика,ипсихоанализа.Такоупокушају
даомитуонајвећемљубавникуиуједнонајвећемманипу
латорутеломијезиком,ДонЖуану,проговорикрозсусрет
психоанализеЖака Лакана и теорије перформатива Џона
Остина,ШошанаФелман указује да се завођење оствару
је кроз сусрет еротике и лингвистике2. Позивајући се на
Лакановоуверењеда је језикувекнекаврстаопсцености,
Фелмановаобјашњавада је такостогаштосексуалничин
заправопонављаонајговорни.Сексуалноијезичкозависе

2 Felman,S.(1993)Skandaltijelaugovoru:DonJuansaAustinomilizavođe
njenadvajezika,prevelaGordanaPopović,Zagreb:NakladaMD,str.98.
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једнооддругог,итозависеуправоуследсвојенеуспешно
сти.Несамодајелингвистикаувекеротика,већјееротика
увеклингвистика:3ујезикусечињењетеланикаднеуспева
исказати,доксеказивањеувекуспевачинити.4

У анализи епистоларнељубавне приче ВереПиварски од
помоћи нам је и немачки теоретичар Никлас Луман, који
позиционирањељубавиудруштвенојзаједнициповезујеса
утврђениммоделимапонашања,5којипредстављајуоријен
тириизворсазнањаоважностипотрагезаидеалнимпарт
нером.Потрагазаљубављунастајеизсвестидапостојиод
суство,празноместокојетребапопунити,дајеодсутанонај
когволимо,адатоодсуствоникаднећемоћидабуденадо
мештено.Узалудносттогпокушајареализацијеикомпенза
цијепредстављенјеусрпскојкњижевностиипренегошто
јекомпјутерскипосредованакомуникацијаувелаилузијуда
сељудскиодносимогуредефинисати.

Бескрајпотрагезаљубављу,остварењекојејеувекодложе
нонанеодређеновреме,нијејединипарадокс:какоЛуман
каже,љубавјеустањудапотакнекомуникацијумахомтако
штоопстајебезкомуникације–љубавсеилиослањанаан
тиципацију,илинапретходноразумевање,ајасна,отворена
иексплицитнакомуникацијаможедајојнаудиуправостога
штоотвореностсугеришедапостојинештоштонијесамо
посебиразумљиво,нештоштосенеподразумеваукомуни
кацијиљубавнимдискурсом.ТакојеавантураВереПивар
скизаправоосталанеостваренаинедоречена:посредовање
Розе,поседницедискурса,открилојеинфлацијузначења–
открилодаправеемоцијекојабибилапосредованауговору
заправонинема.

Технологијаисоцијализација

РоманТамареЈецићStinkyOnionепопејајеекономскогеми
грантакојисеизСрбиједосељавауАмерикуутридесетој
годиниживота, испричана гласоммушког протагонисте и
чиниседауовомштивунемаништабитно другачијеод
сличнихлитераризованихискустава:суочавањесакултур
нимразликама,напорприлагођавањаапсурдноминемогу
ћем,уживљавањеулицаНовогсветасанаизменичнимста
њимафилијеифобије.Међутим,романомегалополисучије
име„СмрдљивиЛук”асоциранасветамнестраневеликог

3 Исто.
4 Исто.
5 Luhmann,N. (1986)LoveasPassion:TheCodificationof Intimacy, tran

slated by Jeremy Gaines and Doris L. Jones, Cambridge, Massachusetts:
HarvardUniversityPress,р.20.
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градаможедасечитаикаопокушајкреирањатаквихрела
цијасановомсрединомуоквирукојихглавнијунакможеда
продужидаживидобанезрелости.Идолатријатехнологије
уовомромануможесесагледатикаоновашансазаформи
рањеидентитетаиизборприоритета,истотакоикаомани
фестацијаочајничкепотрагезаљубављу.

StinkyOnion(првоимеданашњегЧикага,једногоднајвећих
америчкихцентарадијаспоре)постајеозначитељзадугуи
турбулентнуисторијуизмештањакојојсеприкључиоисрп
скиемигранткојисебепредстављакаоИндијанца,затошто
припада премало плаћеној радној класи, сведеној на голи
физичкиучинак,ачијеобразовање,знањеиискуствонису
потребниусрединикојанасвакиначинодбијадаихукљу
чиилипривилегује.„Нипоштонемислимдаихувредим”,
кажеглавнијунак,осврћућисенаодредницу„Индијанци”,
„исебезовемтакојер,уистину,ијасаммалоплаћенарадна
снага,чијудипломуизнањеовдениконетреба.”6Првису
сретсановимсветомодвијасенааеродрому,гдејунакради
каодостављачинвалидскихколицазапутникесапосебним
потребама.Осећајнеприпадањапрогањаћегатокомцелог
боравка у САД, а његов однос према цивилизацијским и
технолошкимтековинамабићемотивисаниусловљенбор
бомдасепревазиђеосећањеусамљеностииизолованости.

Нооноштосеутемустранствовањаувлачитихоиостаје
дугојестеновисталнимотив–мотиввиртуелнекомуника
ције.КоликогодглавнијунакуромануТамареЈецићпоку
шаваодаанестетизујепатњуалкохолом,дрогом,писањем,
или пак успутним сексуалним авантурама, чини се да му
неочекиван (краткотрајан,нестабиланиилузоран)одушак
долази из виртуелног простора, у муњевито склопљеним
пријатељствима, импулсивно препознатим сагласјима, оп
сесивнимисповедањима.Интернетскитеренкомуникације
иемигрантскоискуствовеже,уосталом,снажнааналогија:
економскаиемотивна„трансплантација”удругисветства
разабунуинередудефинисањублискости,уновомсесве
тудруштвениодносиморајурепрограмирати,морасеуспо
ставитиверауновоинепознатодоксестароипознатомора
одбацити,занемарити,одстранитикаосувишнознање.Тако
ивиртуелнакомуникацијаохрабрујемуњевитазближавања
свугдегдепостојијакамотивацијаизаједничкиинтерес.Ју
наккупујенајудобнијукожнуфотељуимониторсаекраном
од17инча,проводисатеиданеуинтеракцијамакојеопису
јекаоснажнијеодонихкоје јеикадауспоставиоуонлајн
свету:„конопцикојисумевезализакожнустолицу(...)били

6 Јецић,Т.(2009)StinkyOnion,Београд:Народнакњига,стр.48.
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сувеомајаки.Чудеснојаки.Јачиодсусретасаживим,пра
вимљудимазакојимасам,уистину,патио.”7.Препуштањем
сиренском зову технологије има краткотрајне позитивне
ефектеувидуеуфоријеиентузијазма,дабиубрзорадост
збогновоостваренеблискостиуступиламестомртвилу,до
садиинезаинтересованости,тесеуспостављеневезекидају
једнакомбрзиномкојомсууспостављене.

Жудњукоја неименованог „српскогИндијанца”нагонида
трагазапријатељствомиљубављуузпомоћкомпјутерски
посредованетехнологијесамјунакодређујетројако:онаје
умна,емотивнаисексуална.8Његовапотрагазасродномду
шом, целоноћна интеракција са незнанцима и незнанкама
нафорумимазадискусију,ућаскаоницамаилипрекомесин
џера(Messenger)некајеврстапокушајадасекрозупознава
њесадругимадефинишесопствениинтимнисвет.Уроман
јеуметнутоиписмо једне„чатерке”,како је јунакназива,
изкојегпостајејаснокакосеразвијавиртуелнакомуника
ција:онапочињеготовослучајно,карактеришејемуњеви
тозближавањеинагло,честобезразложноудаљавање,тако
брзоибескомпромисноданасуправотакавразвојдогађаја
уверавадааутентичнеблискостинијенибило.Присуствоу
сајберпросторупружамногоповољностииизазова:лакоћу
обећања, истовременостменталнеприсутностиифизичке
заштићености(актерикомуникацијесуфизичкинепристу
пачниједнодругом),неограниченуслободукомуникацијеи
неспутаност.Заглавногјунакаписмосаговорницеизћаска
оницејестеважнаопомена–„јерјеињојбиломукаодсај
беракојијепунлажи,завртањаимлаћењапразнесламе”.9
Неименованакореспонденткињадетаљноописујевиртуел
нуромансуспартнеромкогназива„алфамужјак”алииса
неколикодругихкојејеупозналаућаскаоницама,објашња
вајући да је компјутерску комуникацију открила затошто
нијеималапријатељеникњигезачитање:„немогавшида
сликамнипишемтакоубијенаупојам,открих једнусјај
нуствар,званукомпјутер,којијегодинамачекаодаседнем
предњега.”10

Припадностдијаспори,окојојсечестоуовомромануго
вори,отварановазначењаиноватумачења:„расејање”,као
донедавнонајадекватнијипреводгрчкеречи,уконтекстура
сељеногглавногјунакапретварасеухибриднуперспективу
миграције:значењекоренаипореклапочињенеумитнода

7 Исто,стр.68.
8 Исто,стр.75.
9 Исто.
10Исто,стр.83.
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семења,тетакодијаспорапредстављаневишеодржавање
везесакоренима,већредефиницијупорекла,трансформа
цијуидентитетаухибридстраногидомаћег,новогидрев
ног.Виртуелнаегзистенцијанудипримамљивуперспективу
ослобађањаодсвиханксиозностиотуђења,алинедостатак
емотивнеблискостиометасвакумогућносттрансформаци
је,враћајућијунака,наконкраткотрајнихкрхкихтријумфа,
усветнеумитнеизолације.

Потрошнамеланхолијаженскогсвета

ЉубицаАрсићусвојимкњигамаодМацо,дал’меволиш
(2005) прекоМанга (2008) доAll Inclusive (2012) показује
дасеоженскомтелуикорпусуженскихтемаможеписати
језикомкојимасовнукултурупокушавадаинкорпорирау
оквиреелитнихвредности,дасеопатњисамоидентифика
цијеможеговоритисалакоћомидасесвакакризаидентите
таможеуизвеснојмеритривијализовати.ПрозниопусЉу
бицеАрсићдефинишеграницуизмеђумеланхоличногдис
курсаожениибанализацијеженствености;измеђухраброг
поетичкогекспериментаипонижавајућегсензационализма.

УкњизипричаAllInclusiveЉубицаАрсићусредиштеинте
ресовањастављатуристичкапутовањакаомогућностдожи
вљајановереалности,којаможебитиизмаштанауумуили
посредованапутемтехнологије,којаомогућаванепрекидну
променуместа.Свакаодпричапосвећенајеједномизоло
ваном искуству упознавања Другог, али то ново искуство
такођеоткриваромантичнаитрауматичнадешавањаужи
вотујунакиња.Арсићеванаративизујетуристичкопутовање
ињеговуприроду„контролисаноготкривања”,стимштосу
свепричетематскиипросторноповезанесабезличнимпро
сторомхотелскесобе.Хотелскасобајепросторнепрекид
ногпротокаипотрошње,одлажењаипролажења,простор
изванисторије,далекоодмрежељудскиходносаиоблико
вањаидентитета.11Хотелскесобесукрајипочетакавантуре
зањенејунакиње,којеусвојимпутовањиматрагајузауса
мљенимиванвременим„неместом”каоилузијомприпада
њадимензијикојанаткриљујењиховеживоте.Усамљеност
и издвојеност неместа дају појединцу илузију припадања
великом глобалном систему; неместо је вечита могућност
дасеувекиникаданебудекодкуће.

ЉубицаАрсићнапочеткукњигенаводидвацитатаизпое
зије:стиховеАнеАхматове(„Таданаземљибиласамгост”)
иМаринеЦветајеве(„Гостсамкаоугрлукост/каоексеру

11Auge,M.(1995)NonPlaces:IntroductiontoanAnthropologyofSupermo
dernity,translatedbyJohnHowe,London,NewYork:Verso,р.81.
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ципели”)12стиховекојиуказујунасимболичкупозицијуње
нихјунакаунарацији.Онисуухотелскојсобисамогости,у
њојборавекраткоитекслучајно,истоонакокакојеуљуд
ској егзистенцији на земљи све пролазно и безмало насу
мично.

УфокусуЉубицеАрсићбићеикрстарењајахтама,ираз
гледањаегипатскиххрамова,алифасцинацијањенихјуна
кињаможедабуде јефтин,увекбуданбеоградскихотелу
суседству.Свезнајућаисвевидећаприповедачицадомини
раоперишућипривидима: јер,летовањеуТурској,Итали
јиилиЕгиптусамојекраткастанкакадминисмоми,кад
излазимоизоквирасвогидентитетаиокружења,абашту
ЉубицаАрсићтражипреокреттаконеопходанкраткојпри
чи.Читалацјенепријатнозатеченмалимземљотресимакоји
седогодеупричи: „Пицакаприћоза”почиње егзалтирано
и романтично, као колоквијалнижанр „лимунаде”, обећа
њемопореслаткоће,алисеизавршавасекаолимунада–са
опором горчином. Уместо да се догоди поновљена љубав
увечномградуРиму,ухотелу„Ђентилески”,названомпо
римскојсликаркиизседамнаестогвека,понављасесамори
туалзадавањабола,ритуалкојијејунакињинеопходанда
биодржалаидеализованусликусебекаофаталнеженекоју
мушкарацкогапоновоповредиморавечитопамтити.Љу
бавнасуровосттакосенамећекаомогућастратегијаосваја
њавечности.ФранцускаиАргентина,ПерастиПариз,Рим
иЕгипатомеђујукоординатеженскогживотаукомесеогле
данасиљеистраст,потребазаобожавањем,аимагинарна
географијаовихпричасамододатнопотцртаваистоветност
искустванеместа.

Технологијаиеротика

СоциологЏозефВолтерзакључиоједадигиталнеинтерак
цијемогудаомогућедостизањевишегстепенаинтимности
захваљујући чињеници да је у компјутерски посредованој
комуникацијивишепажњепосвећеносамомсаобраћањуне
говизуелнимефектима.Скептичнијиимањеоптимистични
сматрајудајеИнтернет,изменившинашасхватањаприват
ности,створиоизвеснуконфузијуокодефинисањаблиско
сти,поштоуоблицимакомуникацијепрекоМрежесвеви
шедоминираповерењепреманепознатомидубокстраход
познатог. Залакеинеобавезне еротскеконтактеИнтернет
је,дакле,готовоидеалан,мадаидвосеклимач,каоштосе
показалонаискуствимајунакароманаStinkyOnion.Деби
тантскироманЖивотпослеАмерикеДуњеРадосављевић

12Арсић,Љ.(2012)AllInclusive,Београд:Лагуна,стр.5.
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повезан је са првенцем Тамаре Јоцић не само искуством
животаудијаспори,већиистраживањеммогућностидасе
еротска и интелектуална интимност оствари посредством
Интернета.

РоманЖивотпослеАмерикепочиње„патетичним”проло
гомизавршавасе„мистичним”епилогом(какоихприпо
ведачицаодређује),ауместопоменутепатетикеимистике
доминираеротикакојаискушавакрхкеидентитетепротаго
ниста,понајпреглавнејунакиње.Приповедачица,ауторки
наимењакињаивишеноочигледаналтерего,луталицаје,
измештенаинестабилналичност,несигурнаусебеисво
јежеље,алиипакнамеренадасеукорени:вратившисеиз
АмерикеуСрбију,Дуњапокушавада створиидентитети
осмислиживот,еротскиколикоионајпрофесионални,нона
свакомсекоракусударасастереотипимаилажнимсликама
стварности,саменталитетскомтехнологијомзавереукојој
доминирају пасивна агресивност и прикривена одбојност
премаДругом.Прозомкојајемешавиналиричностииекс
плицитности,тихогочајањаиагресивнепровокације,доми
нирајуисповеднииеротскиелементи.Јунакињајеженски
ДонКихот,занесењакнеспремандаприхватистварност,а
ЖивотпослеАмерикевеомајеналикстваралаштвуамерич
ке постмодернистичке ауторке, феминисткиње и експери
ментаторкеКетиАкер,нарочитоњеномДонКихоту.

ИакоДуњиРадосављевићнедостајенадменииратоборни
ауторскиставКетиАкер,којајееротскулитерарнутради
цијуодДеСададоМејлерапретворилауполигонзафор
малниексперимент,тонезначидаонаеротикуглорификује.
Радосављевићеванепоседујесвестопародијскимпотенци
јалимаеротикеуженскојкњижевнојтрадицији,алитона
докнађујенаизменичнимдозамадепресијеицинизма.Већ
демистификацијавиртуелногсексапредстављаважандомет
ЖивотапослеАмерике.Исаминадимцикоришћениуелек
тронскојкомуникацијиговоремногоодимензијамаилузије
инаде:тоштосенекозовеDonJuandeMarcoнезначида
нећебити„дебео,мастан,досадан”.Дечко„изКрушевац”,
чијисубабаидедабилиартистинатрапезу,постајезајуна
кињу„сељак”утренуткукадсхватидајеон,иакоузбуђен
„к’оптица”,самојошједанлошученикјефтинепорноин
дустрије.Дуњаусвојојисповестичитаоцуизјављуједаје
најбољесексуалнедоживљајеималасалудацимаисељаци
ма,„јернепрезајуниодчегаиништаихнијесрамота.”„А
заженутексексбезсрамотепостајеуживање”,напомиње
она.Ноиспостављаседасусвивиртуелниконтактинеу
спешниустарту,јерразарајустеченеилузијеосупрематији
еротскогодносанадсвакимдругим.Тугаженскесексуалне



129

ВЛАДИСЛАВА ГОРДИЋ ПЕТКОВИЋ

жељеипотребезателесномблискошћукојасегасиупони
жењунаконтаквихконтаката, одлично јепредоченауро
ману.

ДуњаРадосављевићчасчитаоцаискушавашокантнимде
таљима, час се цинично препуцава са мушким страхови
маипредрасудама,алистрахови,незадовољстваигладза
блискошћу равноправно су распоређени међу јунацима и
јунакињама.Хотимична,програмскавулгарностјезика,ње
говасировостиопсценосткојаје,истовремено,симулација
синтаксичкосемантичкогхаосауизражавањунадруштве
ним мрежама, све то је формативни и конститутивни део
градње једне хибриднеженскости, одређене технологијом
коликоиродномприпадношћу.Таженственостјеистовре
мено груба и рањива, с једне стране фасцинирана тради
ционалним, „предаторским” представамамаскулинитета и
жељнадаихимитира,асадругестранетврдоглаволојална
феминистичкимидеологијама.

Закључак

Интеракција рода и технологије у српској женској прози
отварапровокативаниопасанпростор за расправуо емо
тивним,интелектуалнимиетичкимисходимакомуникације
којанеукључујефизичкоприсуство:каоштојевремепре
развојакомпјутерскетехнологијеподразумеваломогућност
одложене комуникације физички одсутних протагониста,
захваљујућиразмениписамаипорука,такојекомуникаци
јапрекочета,форумаисоцијалнихмрежаакценатставила
најезикидискурс,аненавизуелнуекспресију.Еволуција
комуникације коју је омогућиоИнтернет довела је домо
гућностидасередефинишуљудскиодноси,пресвегапојам
интимности(духовнеифизичке),нокњижевнаобрадамо
тивакомпјутерскипосредованекомуникацијеидаљеисти
чедасуодносиуспостављениусајберсфериподложниис
кушењимаповршности, самозаваравања,обманеиобичне
људскенедоследностиуодлукамаиобећањима.
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VIRTUALWORLDSINCONTEMPORARYSERBIAN
WOMEN’SFICTION

Abstract

Thepaperisanattemptat illustratingtheradicalchangesintheway
inwhichgender,mediaand literature interact. Its intention isalso to
examine theways inwhich themedia and new digital technologies
contribute to representations of genderlinked communication in
the novelswritten byVidaOgnjenović, LjubicaArsić,Tamara Jecić
and Dunja Radosavljević. The new informational technologies have
managed to capture the voices lingering at the margins, helping
women transcend their reallife grounded identities and explore new
narrativepractices.Theprocessofidentificationofwomen’ssocialself
asdepictedincontemporarySerbianwomen’swriting(suchasDunja
Radosavljević’sLifeAfterAmerica,TamaraJecić’sStinkyOnion,Vida
Ognjenović’sTheAddressisCorrectandLjubicaArsić’sAllInclusive)
lavishly uses computer mediated communication. These books
introducedifferentkindsofwomen’snarratives,rangingfromintimate
confessionsinlettersandjournalstoexperimentalpracticesinvolving
different points of view and focalisation.The aimof the paper is to
analyzethewaysgenderisredefinedinthecyberritualsofwomanhood.

Keywords:virtualreality,technology,gender,women’swriting,
narrative
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ТЕЛЕВИЗИЈСКИМ
АНТИХЕРОЈСКИМ
НАРАТИВИМА

Сажетак:Овимрадомауториспитујекакосенекадашњабинар
наопозицијаизмеђухеројаињимасупротстављенихнегативаца
неутралише и/или трансформише у телевизијској фикцији. Док
сунекада ликови херојаи злочинаца засниванина супротности
маизмеђуапсолутногДобраиЗла,данассуњиховедефиницијеу
перманентнојтрансформацији.Такође,радпокушавададâувиде
и редефинише аспекте антихероизма.Популарне TВ серије суб
вертирајуидејухероизма,каоиидејуморалностиприсутнуукла
сичнимжанровима,заснованимнадуалностисвета,борбидобра
изла,искушењу,пактусађаволом,страдању,акојикулминирају
искупљењем, катарзом, спасењем. За антихероја нема спасоно
сног(раз)решења.Удругомделурада,разматрајусетеоријекоје
сусе,оддругеполовинеXXвекадоданас,бавилепитањемразви
јањаемоцијапремамедијскимсадржајимаимедијскимликовима
којеможемодефинисатикаоантихеројске,апресвегатеоријом
афективног размештања, која објашњава гледаочево рефокуси
рање позиције протагониста, али иморалнемеханизме одбране
премањимаразвијенихемоцијаусврхузадовољства.

Кључнеречи:хероји,антихероји,антихеројскинаратив,теорија
афективногразмештања,моралноискључење
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Репрезентацијехероизмаиантихероизма

Студијанаративнихметодакаозасебнопољеистраживања
почелајесаПроповом(ВладимирЯковлевичПропп)анали
зомфабуларускихнароднихбајки1којејепослужилозада
љустилскуанализу.Кроздефинисањеконцептамономита,
путахероја,ЏозефаКембела(JosephCampbell),мапиранје
митохеројукојинапредујекрознивоенаративакаиндиви
дуацији,самоактуализацијиипросветљењу,крозОдвајање,
ИницијацијуиПовратак,2идентификованисумушкиижен
скихеројиуразличитимжанровимапостмодернекултуре.

„Данассетеоријауглавноминтересујезафикционалнере
ференце, организацију фикционалног простора и интер
релације између реалног света и фикционалних ентитета
у оквирушироког поља фикционе семантике”.3 У начелу,
заједнички став теоретичара савремене експерименталне,
авангарднефикцијепоследњихдвадесетгодинајестедасе
означава као самодеконструктивна. Постмодерна фикција
уАмерици, заокупљена је односомпрема деконструкцији
који семоженазватипостдеконструктивним.Овафикција
прихвата принципе деконструкције, усвајајући идеју да је
дискурсувекнепотпун,некомплетанидајесубјективност
парцијалноилузорна.4Уистовремефикцијаочигледноже
лидаодедаље,прекоовихдеконструктивистичкихпретпо
ставки,какобипроизвелановуврступисања,чијиучинакје
вишеодпукогпоновногизражавањатекстуалнихпарадок
са.Постдеконструктивнинаративистичевезуизмеђутекста
испољашњегсвета(ехоконцептатекстуалногworldinessа,
Дериде(JacquessDerrida).5

НортопФраj (Northrop Frye) класификује фикционе херо
је,непремаморалномкритеријуму,већпремамоћихероја,
као супериорнабожанскабића, романтичнехероје, прота
гонистеепикеитрагедија(високомиметичкимод),хероји
комедија и реалистичке фикције (нискомиметички мод),
инфериорни,херојироничкогмода.6Трагедијаувисокоми
метичкојфикцијимеша херојско са иконичким.Tрагедија
романтичног хероја има и херојску величину. Херој, као

1 Пропп,B.Я.Морфологиясказки.
2 Campbell,Ј.(2008)TheHerowithaThousandFaces,Novato,California:

NewWorldLibrary.
3 Punday,D.(2002)NarrativeafterDeconstruction,Albany:StateUniversity

ofNewYorkPress,р.12.
4 Исто,стр.50.
5 Исто,стр.69.
6 Frye, N. (1990)Anatomy of Criticism, Princeton, NewYersey: Princeton

UniversityPress,р.33.
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главниносилацнаратива,вековимајебиоотеловљењеснаге
добра,божанскогилиполубожанскогпорекла.

Токомвременатермин„херој”престаоједасевезујезабо
жанскастворењаиодносиосенаизванреднемушкарцеили
женекојисесусрећусавеликимпрепрекамаусвомживоту
којеморајупревазићи,причемупоказујувеликухраброст
и примерне моралне особине. Још је Ниче (Friedrich W.
Nietzsche)својомфилозофијомчовечанствоослободиопо
требезаБогом,каоетичкомодредницом.ТеаковишеБогне
разлучуједоброодзла,већчовек,онда,постављасепитање
штајетоморал.ФилозофПитерРеилтон(PeterRailton)7су
геришедасеоноштораздвајаморалнооднеморалногпо
нашањатичетогадалисетопонашањеодносинаинтересе
једнеиливишеособа.

Неизвесну компоненту наратива чини некаква несаврше
ностхероја,којуонтокомнаративапревазилазисвојомсна
гомдухаиистрајношћу,којеодушевљавајучитаоце.Обич
но уче из својих грешака и подижу се из пепела како би
поразилинегативце.Немаапсолутнихвредностииистина
за свакитип јунака,панихеројинисуувекстопроцентно
добри.Наистиначин,антихеројиварирајуупогледусвојих
добрихилошихособинаијоштежеихјекласификовати.

Хероји су идеалисти, конвенционалног моралног кода, на
неки начин изузетни, проактивни, одлучни, витезови који
успевајудапостигнусвојкрајњициљ,осимуколикосене
радиотрагедији.Мотивисанисуврлинама,моралнимоба
везама,чистимнамерама,љубављупремаодређенојособи
или човечанству. Мотивисани су да преброде недостатке,
страхове,грешкекојесунаправили,какобидостигливиши
нивоусмислупродуховљења,побољшањасопственелич
ности,илиспасењачовечанства.Њиховаалтруистичкапри
рода подстиче храброст и креативност у њиховој мисији.
Увексесуочавајусамонструознимнепријатељем,штојош
вишенаглашавањиховухеројскуулогу.Њиховположај је
увекзаснованнапринципима.Традиционалнихеројобич
нојеалфамужјак,ученочастиоддетињства,прогањанод
страненечегштонијепревазишаоупрошлости.

Оноликодугоколикопостојенаративи,постојеихеројии
њихови супарници, злочинцинегативци. Порекло антихе
ројасежедофилмноара,чијаерапочињепослеIIСветског
рата.Јунацифилмноаранисунитисасвим„добримомци”,
нитипотпунизлочинци.Поседујуснажаносећајзаправду,

7 Видетиу:Dyer,B. (2009)PopularCultureandPhilosophy,Supervillains
andPhilosophy,ChicagoandLaSalle,Illinois:OpenCourt,р.77.
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алињиховеодлукеиакцијесудискутабилнесаморалнетач
кегледишта.Инверзијатрадиционалнихвредности,морал
наамбиваленција,осећањеотуђености,параноја,цинизам,
присуствокриминалаинасиља,збуњивање,дезоријентаци
јагледаоца,свесутоодликејунакакласичногфилмноара.8

РечникМериамВебстердефинишеантихеројакао„прота
гонистукомнедостајухеројскиквалитети”.Тојетрагични
херојунутаркогсусупротстављенехеројскеизлочиначке
особине.9АнаФахреус (AnnaFahraeus)10 даједетаљнуде
финицију злочинца, као лика са или без антропоморфних
одлика, са реактивном и адаптабилном интелигенцијом и
могућношћудасвојомвољомтрансформишесветокосебе.

Концепт антихероја произашао је из структуралистичког
приступаанализихероја,гдесухеројињеговантагониста
убинарнојопозицији.Комејесупротстављенантихеројпо
стављенуулогуглавногпротагонисте,суштинскојепита
ње антихеројског наратива. Сама природа речи антихерој
објашњава супротност хероју, а у антихеројском наративу
онзаузимапозицијуглавногпротагонистехероја,истовре
меноиграјућиулогузлочинца,негативца,даклеоногкочи
низлоилиделујеусврхузла.Уместострогекатегоризације
добраизла,антихеројскинаративдоводидотогадасеова
двасистемасуштинскипреклапајуинемогућеихјепотпуно
раздвојити,тојестданемаапсолутнихистрогихзначења,
те у том смислу антихеројски наратив представља декон
структивистички обрт херојског кода. Према Бену Дајеру
(BenDyer),суперантихеројисупобедили.11

Антихеројисуреалисти,санеобичним,индивидуалниммо
ралнимкодом,обичниљуди,којимогубитипасивниинеод
лучни,бачениуакцијупротивсвојевоље,криминалцикоји
секроздогађајеунаративупобољшавају,алимогуостатии
непромењени,подједнаконеморалникаонапочетку.Анти
херојимогубитимотивисанисвојомпримитивномприро
дом,похлепом,пожудом,некадаиљубављуисажаљењем,
алиуистовремепокренутисопствениминтересом.Њихо
вимотивимогу бити себични, криминални, бунтовнички.
Њиховекарактернеособиненеморајусенужнопроменити

8 Conrad, M. and Porfirio, R. (2005) Philosophy of Film Noir, Kentucky:
UniversityPressofKentucky,р.1.

9 Fahraeus,A. andYakah,Ç.D. (2011)VillainsandVillainy:Embodiments
ofEvil inLiterature,PopularCultureandMedia,Amsterdam,NewYork:
EditionsRodopi,р.205.

10Исто,стр.7.
11Dyer,B.(2009)PopularCultureandPhilosophy,SupervillainsandPhilo
sophy,ChicagoandLaSalle,Illinois:OpenCourt,стр.IX
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уповољномправцутокомнаратива.Онисуоличењеамби
валентностикојумногиљудиусебиносе.Оноштоантихе
роја чинифасцинантним јесте обједињавање супротности
особинауједнојличности.Њиховецентралнеособинесуу
истовремеипроклетствоиузрокпада.

Фахреусприступаанализизлочиначкихликоваизпсихоана
литичкеперспективе,раздвајајућињеговуличностна„уну
трашњег”,којепредстављаскупинулибидиналнихитана
талних импулса и „спољашњег” злочинца, који најчешће
представљасупротност„унутрашњем”.12Психоаналитички
приступуанализиликованегативацадолази,најчешће,до
патолошкетипологијеуразличитимразмерамапервертира
неилипсихотичнеличности,алиидомогућихунутрашњих
мотивакојиизнесвесногподстрекујупонашањепротагони
сте.Антихеројчестоосликаваконфузијудруштваињегову
амбивалентностпремаморалности.Увекмораиматисим
патијечитаоца,несавршеностисакојимасеонилакоиден
тификују и које постају лако разумљиве кроз ток фабуле.
ПремаМореловој(JessicaMorrell),ликантихеројанемора
дабудедопадљив,алињеговипоступциморајубитиразу
мљивииувекмораиматиглавнуулогуунаративу.13

Антагонистиантихеројаимајувеомазначајнеулогеунара
тиву, јер јењихова снага директноповезана са убедљиво
шћу и привлачношћу самог наратива, који је онолико до
барколикојеснажанликантагонисте.Улогаантагонистеје
дастојинапутужељамаициљевимапротагонисте.Он је
тајкојикреирабазичнуситуацијуилидилемуунаративу,
доносикомпликацијеитешкоћесакојимасесуочаваглав
ни протагониста на тај начин осваја симпатије гледалаца,
угрожавага,намећућимуфизичкиилиемоционалниболи
такоразоткриванакојиначинсепротагонистаразрачунава
санедаћама.Односхеројантихерој,тј.негативацуантихе
ројскомнаративујеизнијансиран,изнивелисаннадругачији
начинуодносунаархетипскемоделеодносахеројнегати
вацкаоодноседобраизла.Обалика,иантихеројињегов
антагонистасуалфатипови,доминантнеиндивидуе,саау
торитетом,којиможебититих,илиагресиван.Иакосупрот
стављени један другом, дискутабилних моралних кодова,
њиховимотивиижељесепоклапајуиносефабулу.Иједан
идругиизазивајустрахиузбуђењегледалаца.Утичуједан
другомнациљевеиблокирајуих.И,докантихеројглавни
протагониста,покушавадапомогнеилиспаседругеликове

12Fahraeus,A.andYakah,Ç.D,нав.дело.
13Morrell,J.(2008)Bullies,BastardsandBitches,Howtowritebadguysof
fiction,Cincinnati,Ohio:Writer’sDigestBooks,р.34.
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унаративунасвојуодговорност/штету,његовантагониста
спашавасебенарачундругихликова.Дваалфаликауну
тарједногнаративагенеришумноштвоконфликатаиемо
ционалнобојнопоље.Штојемоћнијиглавнипротагониста
серије,томоћнијијеињеговопонент.Једандругомнали
кујупоспособностима,вештинамаиинтелигенцији,алиће
вредностикојезаступаопонентувекбитидалекомрачније.

Злоињеговекомпоненте:похлепа,корупција,доминација,
бескрајносупривлачнезапублику.Поквареностфасцинира
изастрашује,јернитковиивуцибатинеуфикцијирепрезен
тујутамнустранучовека,скривенежељеисвеоноштоисти
усебипориче.ПремаЈунгу(CarlGustavJung),једанодва
жнихаспекатаљудскепсихе,„сенка”супротностјесвесном
бићуиносиусебисвенегативнетенденцијеједнеличности,
којепонекадизлазенаповршинуусновима.14Свакоусеби
носи„сенку”иштојемањесједињенасасвеснимживотом
индивидуе, то је тамнија и богатија садржајима. „Сенку”
пројектујемо,видећимрачнетенденцијеудругимљудима,
којеусамимасебинеможемоспознати.Тако,негативацса
својим злочиначким тенденцијама, заправо може предста
вљатирефлексијунашегскривеногсопства.Једноставније
јеиудобнијеисмејатиакцијенегативца,уместосуочитисе
сасопственимслабостимаимрачнимтенденцијама.

Антихерој,као„маличовек”,какогаописујеМорел,често
поседујекрхкосамопоуздање,несрећанјеуљубави,одба
ченодпородицеиљудиизсвојепрошлости,алипреобража
васеубунтовникауборбизаслободуиправду,којиузима
законусвојеруке.Његоваразмишљања,вредностииуве
рења често су антитетична нормама просечнихљуди. Че
стопоказујеинхерентни„патос”.Антихеројјеможебитии
оноштоМорелдефинишекаобетатипипортретишегакао
сензитивногмушкарца,комплексног,интензивнијенијанси
раногуодносунаалфалик,пасивнуличносткојасенеће
упуститиуакцијусведокленијепритеранауззид.Изпро
сечнихживотнихоколности,бивагурнутунесвакидашње
опасностии авантуре, у којимапод екстремнимусловима
долазидопроменеунутарлика,теособинеалфаликаизла
зенаповршину.Његовемане,којихимауизобиљу,остају
ињеговекруцијалнеособине.Поседујевеликуспособност
компартментализацијесвогживота,уистовремејеубица,
кољачинежанпремасвојојдециипородици.

14Oпојмусенкевидетиу:Hannah,B. (2008)TheInnerJourney:Lectures
andEssaysonJungianPsychology,InnerCityBooks.
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Теоријаафективногразмештањаиуживањеу
антихеројскимнаративима

Постојиизвеснатензијаизмеђуетичкогиестетскогаспекта
каопредметарасправеизмеђуестетичара,нарочитоувези
сапитањемдалителевизијскинаратив,поредтогаштоје
забаван,неопходноморадаукључујеиморалност.15Дово
ђењемупитањеамеричкеишире,глобалне,културнеидеје
херојањеговимпреобраћањемуантихероја,наративпогађа
усуштинукултурногрелативизмахероизма.Уистовреме
наративотуђујеаудиторијумодпротагонисте,којисатран
сформацијомликаузлочинцапроблематизујеморалитако
губинаклоност, гасећиидеалхеројакаоузораикултурни
моделкакомаудиторијумтребадатежи.Такође,оваврста
понашања која је у својој суштинижеља за новцем угра
ђенајеусликумаскулиности,којаобједињујеновацимоћ
и кроз коју се вреднује мушкарац у савременом друштву.
Посматранкаоформадруштвеногкритицизма,овајнаратив
отварапотенцијалнеимпликацијереалногосећањазаморал
савременогтелевизијскогаудиторијума.

Упоследњихнеколикодеценијапрофил јунака телевизиј
скихсеријаласезначајнопроменио,штојепоследицауспо
на америчких кабловскихТВмрежаипотребе за помера
њем границау креирању телевизијскихкомедијаидрама,
захваљујућичемујеитрадиционалнипрофилтелевизијског
херојапретрпеозначајнеизмене.Истраживачимедијаузели
сууразматрањесклоносткауживањууантихеројскимнара
тивима,збогевидентногпорастапопуларностиоваквихли
коваупољузабавнихТВсадржаја.Профитодпродајеових
телевизијскихформиуказујенатодагледаоциволеовакве
актереисеријеукојимаучествују.Наосновусвеганеколико
истраживачкихстудија,непостојиконсензусококомплек
снихфакторакојидоводедоуживањауантихеројима.Неки
доказиуказујунатодаидентификацијасајунакомантихе
ројемидистанцираностуодносунаморалнисуд,појачани
поновљеним,серијскимгледањемпредстављајупредуслов
поштовањаантихеројананачинкојијеразличитодпошто
вањаидивљењатрадиционалнимхеројима.

Несумњиво да је емоционални одговор заснован на емпа
тичкомпроцесу,каонаученомфеномену,важнакомпонен
та конзумирања забавних телевизијских садржаја. Управо
тојепредметтеоријеафективногразмештања,16сакојомје,

15Fahraeus,A.andYakah,Ç.D.,нав.дело,стр.194.
16Aфективно размештање односи се на врсту рефокусирања, промене

моралнихпозицијаликова.
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измеђуосталогтеоријаупољузабавеикомуникациједожи
велапроцватупротеклихдвадесетгодина.Теоријусуразви
лииобјавилиДолфЦилман(DolfZillmann)иЏоанKантор
(JoanneCantor),1977.године,аупоследњојдеценијињоме
себавиоАртурРејни(ArthurRaney).

Теоријаафективногразмештања

ИстраживањеЦилманаиКанторове
Теоријаафективногразмештањајеводећатеоријауистра
живањууживањауТВнаративима.Једанодисказаоветео
ријејеонајоморалнојсанкцијиуживањаинепријатности,
која истиче међузависност афективног размештања и мо
ралногсуда/ставакаофакторауживањаугледањунаратива.

Усвомчланку17из1977.годинеЦилманиКанторбавесе
афективнимодговоромгледалацанаемоцијепротагониста
телевизијскогнаратива.Истражујућиемоционалниодговор
децеосновношколскогузрастанапонашањепротагониста,
дошлисудозакључкада,када јепонашањепротагониста
добронамерно,децареагујуодобравањем,штонијеслучај
сазлонамернимпонашањем.Цилмансматрадасеемоцио
налниодговоробликује оживљавањемидељењемемоци
јазаснованихнаискуствугледалацаипреузимањуемоција
протагониста.

Емпатијасесматраемоцијомкојапримарноуправљаафек
тивним елементима процеса уживања, са резултирајућим
позитивним или негативним размештањима према лико
вимаунаративу,штоима заисхододобравањеилиосуду.
Афективниодговоргледаоцаодговараемоцијамакојеизра
жавајупротагонисти.18Позитивниисходи,генералноизази
вајупозитивнеемоционалнеодговоре,анегативнидоводе
до негативних одговора.19 Према Теорији афективног раз
мештања, кључнифактор уживањафикције базиран је на
моралној евалуацији понашања и мотивације протагони
ста.20 Позитивне моралне евалуације воде ка позитивном
афективном размештању према протагонисти, што води
повишеномуживањуугледањунаратива,узпретпоставку
дапротагонистапобеђујенањеговомкрају.Гледаоциразви
јајушемекојеимомогућавајуиницијалнеинтерпретације

17Dolf,Z.andCantor,Ј.R.(1977)AffectiveResponsestotheEmotionsofa
Protagonist,JournalofExperimentalSocialPsychology,No.13,р.155165.

18Исто,стр.155.
19Исто,стр.164.
20Raney, A. A. (2004) Expanding Disposition Theory:Reconsidering Cha
racter Liking,MoralEvaluations, andEnjoyment,CommunicationTheory,
No.4,р.352.
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иочекивањаодликаи тако емоцијепостају саставнидео
уживањазабавногпрограма.Конзументзабавногпрограма
даклеразвијаадекватнуемоцијупремаразличитимликови
маунаративу.Емоционалнидетерминизамогледасеуто
медасепрецизноорганизованаструктураиконзистенција
садржајасеријерефлектујекрозсистематскуафективнуре
акцијугледаоца,реакцијукојезаправонијесвестан.Афек
тивнеикогнитивневаријаблекојеучествујууформирању
моралнеоцене,осећањезаслуженогисходазапротагонисту,
симпатијепремажртви,повезују се у евалуацијуморалне
прикладности.21Моралнисудкојигледалацизводикаоодго
ворнааудиовизуелнуфикцијујеуглавномсубјективан,под
утицајемемоционалногодговораистогајењимелакомани
пулисати.Реаговањагледалацанамедијскесадржајесу,ге
нерално,врлосличнареакцијаманаситуацијеуреалности.
Наовајначинугођајјевисоккадамедијски„пријатељ”по
беђујеикадајемедијски„непријатељ”поражен.Уживањеу
наративурезултатјепоређењаантиципацијадобрихисхода
за „позитивне”ликовеилоших за „негативне“иисходау
самомзабавномпрограму.

ИстраживањеАртураРејнија

Учланкукоји јенаписао2004.године,22Рејни (ArthurRa
ney)јеразмотриофундаменталнетезеоветеорије,претпо
стављајућидагледаоцидраме/ТВсеријеилидругогзабав
ногсадржајаувекразвијајусопственаморалнаразмештања
према ликовима, крозморални судњиховихмотива и по
нашања,којамогубитипозитивнаипренегоштоседати
ликпомноиспитанаморалномплану.Он,такође,тврди,да
стереотипииархетиповимогуутицатинаиницијалнофор
мирањеафективногразмештања.Рејнисматрадасеемпа
тија усмеренаранијеискључивопремахеројима, у случа
ју антихероја развија кроз процес моралног искључења и
дистанцирањаодликаморалнодискутабилногпонашања,
којимгледалацпревазилазиогорчењеиразочарењепротаго
нистомунаративу.Крозконтролумислиипонашања,човек
сеприлагођаваочекивањимасоцијалногокружења.Атаком
наовестандардеконтролекрознеетичкоиморалнодиску
табилнопонашањедолазидо когнитивнеи афективнене
лагодности,што га спречава да сепонашанаистиначин.
Крозмеханизмеморалногискључењауобичајенаморална
контроламислиипонашањаможебитидеактивирана,до
пуштајући понашање које је морално проблематично, не
прихватљиво,чакбезморалнецензуреиосећањакривице.

21Исто,стр.352.
22Исто,стр.348–369.
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Рејни тврдида,што је већепозитивно размештањепрема
протагонисти/антихероју,вероватнијеједаћегледалацпри
хватити морално проблематично понашање, користећи се
техникомморалногискључења.23Снага размештањапрет
поставкајеуживањаусадржају.Телевизијскесеријеуправо
могубитиформату којима сеоворазмештањеразвијана
најинтензивнијиначин.Гледаоциразвијајуснажнијеморал
норазмештањепремаликовимасакојимасесусрећучесто,
штоим управоТВ серија омогућава.Кроз поновљену из
ложеност наративу, гледаоци развијају комплексне облике
диспозицијепремапротагонистима,којећевероватноводи
тикаморалномискључивањуусврхууживањаунаративу.
Обожавалац серије познаје њене актере веома добро, али
ћепревидетисвенегативнеособинеусврхуконтинуиране
наклоностииултимативнезабаве.

Рејнијебиопрвиистраживачкојијеставиоподзнакпита
њатрадиционалнупретпоставкудасугледаоцинаклоњени
илипружајуотпорпремаучесницимаунаративунаоснову
моралнеевалуацијењиховогпонашања.Тврдиоједапрене
госеразвијенаклоностпремапротагонисти,претходиис
траживањепонашањаиевалуацијаисправностикарактера
идаевалуацијаисправностикарактеранеморабитибази
рананаморалнојевалуацијипонашања,већпререфлекту
је накнадно оправдавање оваквог понашања, или априори
претпоставкуоистом.24Крозпоновљенаискуствагледања
забавногмедија,приче,описеликова,гледаоциусвајајуше
ме25којеимпомажудааутоматскикласификујуликовекао
„добре” и „зле”.Ова класификација помаже им да интер
претирају и предвиде понашање ликова. Протагонисти се
сматрајуморалноисправнимиморално амнестирају (Реј
ни),незатоштопоказујутаквопонашање(иакогамногии
показују),већзбогсамечињеницедасупротагонисти.26А
протагонисти,подефиницији,морајубитиморалниидопа
дљиви.Акопретпоставимодасесваморалнаразмештања
премамедијским ликовима развијају на овај начин, следи
давишеструкопоновљенаизложеностоваквимнаративима
иистимтиповимапротагониставодикаоваквомморалном
размештању.Изовеперспективеможесезакључитидагле
даоцизаистамогуразвитиодређенешемеоликовимаусе
рији,чинећивероватнијимдаунапредоправдавају,негода
континуирано евалуирају акције протагониста. Као резул
тат,наклоностпремаликусеповећава.

23Исто,стр.361.
24Исто,стр.353.
25Исто,стр.354.
26Исто,стр.358.
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Моралноискључењефункционишекрозмеханизамиденти
фикацијесаантихеројем.Онајенеопоходнакомпонентако
јадопуштаданегативнеодликеудруженесаперципираном
атрактивношћупротагонистеифакторомморалногсудако
егзистирајусависокомдозомсимпатијегледалацапремаак
терима.И,каоштопонекадупотребимеханизамморалног
искључивања према сопственим пријатељима зарад обо
странељубавиинаклоности,иакопознајењихове грешке
ислабостипрелазипрекоњихинастављадаихволи,чини
седајеистослучајсаантихеројима.ПремаБандури(Аlbert
Bandura),27 реконструкцијом понашања, маскирањем узр
очнихакцијаиигнорисањемилилажнимтумачењемштет
них последица, окривљавањем и обезвређивањем жртве,
гледаоцидопуштају себидаоскрнаве сопственеустаљене
стандардеморалности.

Детаљних студија које истражују антихеројске наративе,
баризаспектапсихологијемедија,имавеомамало.Посто
јеће истраживачке студијефокусиране су наморални суд,
искључењеиидентификацију.Некестудијебавилесусеис
траживањемпроцесакојидоводедоразумевањаиуживања
уантихеројима.Тако,перципирањеатрактивностипротаго
нистеиидентификацијасаистимсуизненађујућеснажани
значајанпредусловзауживањеунаративу.Изненађујућеје
дајеоварелацијанегативна:штојеактермањеатрактиван,
гледаоци развијају више симпатија према њему. Исто ва
жиизањеговеактивности:штосунеморалније,тојеактер
привлачнијиаудиторијуму.

Закључак

Уовојобластиостајепросторазајошистраживања.Наше
разумевањетоганакојиначинуживамоуантихеројскимна
ративимајејасније,алиидаљепостојипотребазаобјашња
вањемзаштопубликазаоваквимнаративимасвевишече
зне,утоликојмеридасеразвијасвојеврснамитоманијаоко
серијалапопут„ПородицаСопрано”и„Чистахемија”,чији
јунацисуантихеројикојисукриминалниалисеискупљују
ичакделујукаоснагадобра.Свакако,антихеројскинара
тивможесепосматратикаоогледалосавременееволуционе
етапезападнепопуларнекултуреињенихморалнихначела,
које сажима актуелна значајна социјалнаи етичкапитања
америчкеи,шире,западнецивилизацијеусавременомдо
бу.Културнеимпликацијенастанкаовеврстетелевизијских
наративакритичариналазеунутардруштвенихприликакоје

27Albert Bandura, посећен 1. 1. 2014. 20:55 CET. http://www.stanford.
edu/~kcarmel/CC_BehavChange_Course/readings/Additional%20Resour
ces/Bandura/bandura_moraldisengagement.pdf
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сунасталесаекономскимколапсомуСАД,где јенаратив
овеврстенастаокаорезултатконфликатаунутаркултурне
средине,тепоистовећивањеаудиторијумасаликомантихе
ројапредстављапосредноизражавањежељезапокушајем
надвладавањасистемаурецесијиисламањавладајућихкул
турнихвредности.Предстојисагледавањеовогфеноменаиз
многихаспеката,пресвегабиолошкихипсихолошких,ка
ко би се ефекти конзумирања оваквих наративамогле ан
тиципирати. Због чињенице да је интересовање за овакве
наративеупорасту,неопходанбољиувидуово,социјално
значајно,медијскоискуство.
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JOURNEYFROMHEROTOVILLAINANDENJOYING
TELEVISIONANTIHERONARRATIVE

Abstract

Theauthorexamineshowtheformerbinaryoppositionbetweenheroes
and villains neutralizes and transforms inside the television fiction.
Whileheroicandvillainouscharactersinthepastusedtobebasedonthe
contrastbetweentheabsoluteGoodandEvil,today,theirdefinitionsare
incontinualtransformation.Thispaperalsoattemptstoprovideinsights
andredefineaspectsofantiheroism.PopularTVseriessubverttheidea
ofheroism,aswellastheideaofmoralitywhichispresentinclassical
genres,basedondualityoftheworld,thestrugglebetweenGoodand
Evil,temptation,apactwiththedevil,sufferingetcwhichculminatesin
redemption,catharsisandsalvation.Fortheantihero,thereisnorescue.
Inthesecondpartofthispaper,theauthorcomprehensivelydiscusses
thetheoriesthathaveappearedsincethesecondhalfofthe20thcentury
whichhaveaddresseddevelopingemotionstowardsmediacontentand
mediacharactersdefinedasantiheroic,primarilyaffectivedisposition
theorywhichexplainshowaviewerrefocusesmoralpositionsofthe
protagonists,aswellasmoraldefensemechanisms,developedforthe

purposeofpleasure.

Keywords:heroes,antiheroes,antiheronarrative,affective
dispositiontheory,moraldisengagement
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ИНТЕРТЕКСТУАЛНОСТКАО
ИГРАПОПУЛАРНОГИ

УЗВИШЕНОГ
Сажетак:Тезакојасезаступауовомрадуједакњижевностније
сасвимизгубилаулогукултурногкапитала.Разлогзаоптимизам
проналазисеуинтертекстуалностикаокључномсвојствупост
модерне уметности. У популарној култури интертекстуалност
сесастојиутомедасекористестилскарешењаврхунскеумет
ностиидапритомсадржајпопуларнихжанроватематизујевео
макомплекснапитања.Напримерутелевизијскесеријеупродук
цијиамеричкемрежеХБОПравидетективпоказујеседасуиу
тојпопуларнојформимогућасвојствапостмодернеуметности,
каоштосудвострукокодирање,интертекстуалнаиронијаици
татност.Oвасеријасепрекотемеимотиваповезиваласаједним
одврхунскихделаканонскелитературе–саДантеовомБожан
ственомкомедијом.Усеријисеексплицитноцитираиједнодело
популарнелитературе,збиркапричаРобертаЧемберсаКраљу
жутомиз19.века.

Кључнеречи:Интертекстуалност,телевизијскасерија,интер
текстуалнаиронија,цитатност,Правидетектив

Студијекултуре се обично схватају као главни противник
књижевности.Страхујесеодтогадаћеистраживањекул
туреублискојбудућностипотпунопотиснутипроучавање
књижевности,аукрајњојлинијидовестиупитањеисаму
књижевност.Страхујеседаћесе,уместокњига,читатиса
пуницеишопингмолови.Основнипроблемјештоовесту
дијепојамкултурепроширујупрекосвакемере,какокаже
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Иглтон,какобизапремилечитавузону„одсвињогојствадо
Пикаса”.1Будућидасеууметности,билодајеречокњижев
ности,музициилисликарству,инсистиранаузвишеном,пи
тањеједалијемогућеуједињавањеестетскогиантрополо
шког?Питањекојимсеовајрадбавијенештоуже:речјео
односувишеинижекултуреухуманистичком,анеантро
полошкомсмислу.Разликаизмеђуелитнеипопуларнеумет
ностисенајчешћесхватакаоразликаизмеђуузвишеноги
тривијалног, а, опет, разлика измеђуњих је у различитим
циљевима.Циљузвишеног,наиме,нијеуживањекојејециљ
популарнекултуре.Суштинаузвишеног„уосећањимаиго
вору”,премаједнојдефиницији,састојисеупрекорачавању
границаљудског;премадругој,узвишеноприсиљавачитао
цадасеодрекнеједноставнијихужитакаукористнапорни
јихзадовољстава.2Фројдјеистакаодвасвојстваузвишеног:
прво,узвишенојетренутакнегације,адруго,тајтренутак
проистичеизнекогтуђегтренутканегације,којисепакна
довезујенанекидругитренутакитд.3ПремаФројду,упоза
динисвакогпроцесакреацијенепрекидноделујумеханизми
одбране,одпотискивањадоидентификације.Потискивање
засвојкњижевниеквивалентима„потискивањецитирања”
иузвишенитренутакнужноподразумевауклањање„терета
прошлости”.

Међутим,запостмодернууметност,каковисокутакоипо
пуларну,карактеристичнојеуправопоигравањесатим„те
ретомпрошлости”итојеононаштасеобичноодносипојам
интертекстуалност.Могло би се рећи, крајње слободно,
немавише„страхаодутицаја”.Интертекстуалнаиронијаи
цитатностпосталисуважнестратегијенесамопостмодерне
књижевности,већипопуларнеуметности.

Појаминтертекстуалностувелисуприпадниципостструк
турализма,ЈулијаКристеваиРоланБарт,седамдесетихгоди
напрошлогвека,сациљемпревазилажењаграницаструк
турализмакојисеначелноодрекаоисторијскеузрочности.
Интертекстуалностјеуостваривањутогциљазначила,пре
свега,мрежурелацијатекстаспраксамакојечинеконтекст
његовогнастанкаипримања,односноделовања.4Надове
зујућисенаБахтиновпојамдијалогизма,Кристева јетвр
диладазначењеувекнастајеуинтеракцији,односнопреко

1 Бребановић, П. (2011) Антитетички канон Харолда Блума, Београд:
Фабрикакњига,стр.184.

2 Исто,стр.156.
3 Исто,стр.160.
4 Јуван, М. (2011) Наука о књижевности у реконструкцији, Београд:

Службенигласник,стр.150.
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дијалогаговорећегиличитајућегсубјектасакњижевними
некњижевнимтекстовима,билопрошлим,билосадашњим.

„Интертекстуалностсеоправданосматра„меморијомкњи
жевности”,тврдиМаркоЈуван,„јерсеутекстовима,сачува
нимуимагинарнојбиблиотецикултуречувајунекадашње
верзијесветаиуразнимваријацијамаитрансформацијама
урастајууновописање.”5Интертекстуалностсевидиутра
дицијаматопике(општихместа),мотиваитема,уживоту
жанрова и цитатности. За разлику од скривене, латентне
интертекстуалноститопике,мотива,темаижанрова,интер
текстуалнаиронијаицитатност су стратегијеписањакоје
свесно рачунају да ће читалац препознати трагове туђих
текстоваиуградитиуинтерпретацијусмислатекста.Цитат
ношћусереинтерпретиракњижевнатрадиција,алитакође
ирелигијски,научниифилозофскитекстови.6

Метанаративност,дијалогизам,интертекстуалнаиронијаи
цитатностсусвојствапостмодернекњижевности,али,како
кажеУмбертоЕко(UmbertoEco),ни једнаодовиходлика
нијенова,већсвепостојеодкакопостојикњижевност.При
мерзаметанаративностонпроналазикодХомера,азаци
татносткодДантеа,међутим,оноштосуштинскиразликује
постмодернуинтертекстуалностодкласичнејетоштојето
данассвеснастратегијауметникаилиствараоца.7Уживање
упостмодерномтекстујерезултатпрепознавањаштодужег
цитатногниза.Такојенесамоукњижевности,већиупопу
ларнојкултури.Упостмодерномфилмуцитирајуседруги
познатифилмови,филмскиподжанрови,правциуисторији
филма,каоштојефранцускиновиталасилиновијијапан
скифилм,музика, стрипитд, каоу случајуТарантинових
филмова,илидругеврстетекстовакаоштосукњижевност,
религијскииисторијскисписи,што јерецимоприсутноу
филмовимабраћеКоен.8

Тезакојасезаступауовомрадуједакњижевностнијеса
свим изгубила улогу културног капитала. У популарној
културиинтертекстуалностсесастојиутомедасекористе
стилска решења врхунске уметности и да притом садржај
популарнихжанроватематизујевеомакомплекснапитања.
Границеизмеђувишеинижекултуреникадаинисубиле
сасвим јасне, поготово затошто су сва дела која се данас
подразумевају под класичним и врхунским у своје време

5 Исто,стр.286.
6 Исто,стр.293и294.
7 Еко,У.(2002)Окњижевности,Београд:Народнакњига,стр.198.
8 Маширевић,Љ. (2012)Постмодерна теоријаифилм,Култура бр.133,

Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.276–288.
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билапопуларна(ЕкотопоказујенапримеруДантеаињего
вељутњенанекогковачакојијелошеговориоњеговести
хове).Укидањетих граница, чемусудопринелепре свега
студијекултуре,омогућилојеауторима,саобестране,дасе
сањимауправопоигравају.9

Циљовограда једапокажемодасетаиграпопуларноги
узвишеног,семуфилму,одиграваиудругимформамапо
пуларне културе, као што су телевизијске серије (уз које
никаданијеишаоепитетуметнички,докузфилм јесте,и
којесунекакоувексматраненајмањевреднимостварењима
упопуларнојкултури).Каопримерузећемоновију серију
упродукцијиамеричкемрежеХБОПравидетектив (True
Detective),чијијеауторНикПицолато(NicPizzolatto),аре
дитељКериФукунага(CaryFukunaga).

Непосреднонаконемитовањапрвесезонеовесерије,поја
вилосевишетекстоваукојимасеовасеријапрекотемеи
мотиваповезујесаједнимодврхунскихделаканонскели
тературе, са ДантеовомБожанственом комедијом и то је
оночимесепресвегауовомрадубавимо.Дакле,дакажемо
„образовани”гледаоцисууовомтелевизијскомостварењу
открилиинтертекстуалност,коју„обични”вероватнонису,
такодатуимамо„двострукокодирање”којесвимаомогућа
вауживање,мада,какокажеЕкокадаобјашњаваразликуиз
међуинтертекстуалнеиронијеидвострукогкодирања,нису
„свипозванинаистузабаву”.10Интертекстуалнаиронијасе
наимеодносинаонајслучајдвострукогкодирањакадачи
талац(илигледалац)уживауделумадамупотпуноизмиче
ононаштаделоупућује,чакнијенисвестандатуиманечег
другогзачиметребатрагати.

Поред двоструког кодирања и интертекстуалне ироније у
серијиПрави детективприсутна је и цитатност: експли
цитносецитиразбиркапричаподнасловомКраљужутом
(TheKinginYellow)из19.века,чијијеауторРобертЧемберс
(RobertW.Chambers).Елементиовогделапопуларнелите
ратуреимајуусеријифункцијудаобезбедемистерију,али
јецитатносткаостратегијапресвегасамасебициљ.

Правидетективиинтертекстуалност

Жанр–Појаминтертекстуалностипокриважанрусмислу
да јеинтертекстуалностнадовезивањетекстананизслич
них, књижевних, илинекихдругих, дела, које сепоказује
цитирањем,алузивнимпонављањемитд.

9 Исто,стр.284.
10Еко,У.нав.дело,стр.204.
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Изсамогнаслова серије видљиво је о ком jeжанруречи
основнинаративнитокследи законитоститогжанра,који
је,каоисвидругижанровителевизијскихсерија,наслеђе
популарне књижевности. Крими, љубавни и фантастични
жанрпостојалисуипретелевизије.

Међутим,упостмодерној култури,питањежанрапостаје
комплексније,пресвегазатоштосеутеоријиижанрдо
водиупитање,каои свеосталепредставе.Логика антие
сенцијализмајепокушаладапоткопаосновнепредставеу
хуманистичкимнаукама,од„човека”,преко„аутора”,„књи
жевности”,„значења”до„књижевногдела”.Сличнусудби
нудоживеоjeипојамжанр,уместокогајеутеоријипочела
дасеупотребљаваконцепција„породичнесличности”,коју
јеувеоЛудвигВитгенштајникојаозначавамрежупокла
пањамеђуразличитимелементимакојииначеспадајупод
истипојам,алиихнеспајаистаособина.КакокажеЈуван,
ни„жанр”данаснијепојамзакојибисеистраживачиусу
дилидатврдедаимадубљуитрајнијусуштину,таквуко
јанебизависилаодпроменљивихдруштвених,културних,
институционалнихоколности,читалачкиххоризонатаоче
кивања,односносемиотичкихпраксиукојесусмештени.11

Интертекстуалност омогућава поступке удруживања, ме
шања и хибридизовања датихжанрова. Како тврдиДери
да: „Текст не припада ниједном жанру. Сваки текст уче
ствујеуједномиливишежанрова;нематекстабезжанра,
увекпостојежанровиижанрови,алитаквоучешћеневоди
припадности.”12

СеријаПравидетектив,дакле,учествујеужанрукримина
листичкихилидетективскихтелевизијскихсерија,алита
кођеиужанрусапуница,штозаправоважиизавећинудру
гихсличнихтелевизијскихостварења.Ескенази(JeanPierre
Esquenazi)отомеговорикаоовећпознатом„ХБОстилу”
који је започео саПородицомСопрано. Тај стил подразу
мевапреплитањевишенаративнихнивоа,каоиукрштање
различитихвременскихнивоа.13

Првинаративнинивонашесеријејесте,каоиусвакомделу
криминалистичкогжанра, злочин и истрага злочина.Спе
цифичностовесерије јетоштопостојииистрагаистраге
којасеодвија17годинанаконпрвеистрагезлочина,чимесе
отварамогућностизасложенијиразвојликоваглавнихју
нака.ДвадетективадржавнеполицијеЛуизијане,РастКол

11Јуван,М.нав.дело,стр.163.
12Исто,стр.183.
13Ескенази,Ж.(2013)Телевизијскесерије,Београд:Клио,стр.90.
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иМартинХарт,2012.позванисунасаслушањезбогистраге
случајаубистванакомесуонирадили1995.године.Како
истрагатечеусадашњемвременукрозодвојенасаслушања,
двојицабившихдетективапричајуоистразикојусуводили,
отварајући„стареране”идоводећиупитањесвојетадашње
решењебизарногритуалистичкогубиства.Агентикојиводе
новуистрагу,притомизгледајувишезаинтересованизаме
ђусобнеодноседвојицедетективанегозарешавањеслучаја.
НарочитоихзанимаРаст,накогакаодајепаласумњадаје
умешануслучајновогубиства,посвемусличномономод
пре17 година.Раст, који јеонајправидетективизнасло
ва,наговараМартијадасепоновопозабавеслучајемиовог
путапронађуправогубицу,штосенакрајуидешава.

Другинаративнинивочиниинтимнисветдвојицеглавних
јунакакојиистражујузлочин,њиховиживотниипородични
проблеми.Овајдругинаративнинивочинидасеријаприпа
дажанрусапуницеистоколикоикриминалномжанру,ако
неивише.Тојеиначесвојствонајпопуларнијихамеричких
телевизијскихостварењаовеврстејошодосамдесетихго
динапрошлогвека,штоЕскеназитумачикаорезултатпо
требекакозареалнијимпредстављањемликоваполицајаца,
тако и за иновацијом која ће привући различиту публику.
Полицајцепочињудапредстављајукаопроблематичнеосо
бекојенепрезајуодубиства,примањамитаизлоупотребе
дроге, и које сене разликујумногоодонихкоје хапсе.У
случајуРастијаиМартијаречјеотомедајеједаналкохоли
чар,адругиобмањујеиварасвојужену,акаополицајцине
устручавајуседафалсификујуместозлочинадабиприкри
лисвојуодговорност.

Поредреалнијегприказивањаликоваполицајаца,свевише
местауновијимсеријамадобијајуодносиизмеђуполицаја
ца,њиховипородичнииљубавнипроблеми,штосудотада
биле теме сапуница намењенихженској публици. УПра
вом детективу једанодстожернихнаратива јенаративо
успостављањупријатељстваизмеђуглавнихјунака,преки
дутогпријатељстваипоновномуспостављањунаконмного
година.

Ескенази истиче усредсређеност на интимно као једну од
најважнијих наративних особина телевизијских серија.14
Интимносеуовомслучајунесхватакаоприватниживот,
већкаораскоракизмеђуособеињенепрофесионалнеулоге.
Докукласичномнаративупостојитежњадасесакријетај
конститутивнираскорак,усеријамасеинтимнорадоприка
зује.Можесечакрећидасеуњимараспадањеликачесто

14Исто,стр.111.
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приказујекао главна тема,па самимтиминтимнопостаје
суштинаприче.Тосвојствосерија јеунашемслучајупо
везаноисаприпадањемсеријеПравидетективјошједном
жанру,жанрумистерија.Заразликуодсапуница,серијеса
мистеријама јошодпрвеепизодепоседујумеморијскона
слеђеоономештосевећдогодилоискојимсепубликапо
степеноупознаје.Растијевоасоцијалнопонашање,ставови,
ичестехалуцинацијекоједоживљавапостајуразумљивији
иМартијуигледаоцимаутренуткукадасазнајузатраума
тичноискуствокојеједоживеозбогсмртићеркеираспада
брака.Посебнамистеријајеонавезаназатајанствененапи
се,којаседокрајанеразрешава,акојајепоследицацитат
ности.

Значење–Упостмодернојтеоријипостојеразличитасхва
тања о томешта одређује значење текста: намера аутора,
самтекст(јерауторнијеуспеодаизразионоштојежелео),
контекстичитаочевдоживљај.ПремаКалеру(JonathanCul
ler),свођењезначењанаоноштојемоглабитинамераауто
раидаљејеједнаодкритичарскихстратегија,мадаседа
настаквозначењенедоводиувезусанекомунутрашњом
интенцијом,већсастицањемувидауњеговуприватности
историјске околности.15 Али значење текста није ни само
оноштојеаутортекстаимаонауму,нитијепростоодлика
самог текста или читаочевог доживљаја. Значење је исто
временосвето,јерниконетврдида„свеможедапрође”.16
Расправеозначењусуувекмогуће,зањегасеморамоодлу
чити,алитеодлукенисунеопозиве.

Натајначинприступамоизначењимаовесерије.Каошто
јевећречено,увишеинтерпретацијаовесеријењенатема
имотивидоводесеувезусатемомДантеовеБожанстве
некомедије.„Увидуприватностаутора”серијеПравиде
тектив,можедазначипознавањечињеницедајењенаутор
предаваокњижевностпренегоштојепостаописацкрими
налистичкихромана.Тачињеницатакођеповећававероват
ноћу да је аутор свесно користио стратегије постмодерне
књижевности,ауслучајуцитатноститојесасвимизвесно.

Оноштомногегледаоцесеријенаводидајеповезујусака
нонскимделомјесутемаимотиви.

Обатекста,премаједнојодинтерпретација,говореотоме
какогрешимоикакосеспасавамо.Пакаојезаонекојисе
некају,ачистилиштејезагрешникекојижеледасеискупе

15Калер,Џ.(2009)Теоријакњижевности(сасвимкратакувод),Београд:
Службенигласник,стр.75.

16Исто,стр.81.
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крозпатњу.Иуједномиудругомдушепребивајуукруго
вимаодређенимпремањиховимнајважнијимзлочинима,и
премаБогуипремаљудима.РастијевииМартијевиосновни
греси су понос и пожуда, који су и кодДантеа два најве
ћа.ДокРастнепризнајесвојемане,Мартинакрајусерије
карактерише свој грех као непажљивост. То није један од
смртнихгрехова,алијеуосновинеколикоњих.Његовопри
знањејепрвикораккаспасењу.Највећигрехиупоемии
усерији јеиздаја.ДокДантеовцелокупнисредњевековни
католичкиконцептгрехазависиодиндивидуалнеслободне
воље,усеријисезаступапесимистичнијистав.Људисмеју
„увекдаимајуизбор”каоштокажеРаступоследњојепи
зоди,алитеизбореобликујуневидљивеструктуре.Док је
Дантевероваодапроблемесаструктурама–црква,фирен
тинскаполитикаипородица–можеморешитипрочишће
њемовихструктураодњеговихгрешнихелемената,Расти
Мартиприпадајутимгрешнимелементима.17

Заразликуодвећинедругихдетективаупопуларнојкулту
ри,кажеседаљеуистојинтерпретацији,РастиМартисе
неискупљујурешавањемслучаја,негосвојимпоступцима
токомтогпута.Обојицасунаучиликрозболноискуствода
натомпутунемогудабудусами.Иуживотуиупослупо
требнисуједандругом,каопартнериикаопријатељи.Било
имјепотребно17годинадатосхвате,али,какоауторовог
текстадуховитопримећује,собзиромнатодајеједансред
њевековнишпанскитеологизрачунаодапросечанборавак
учистилиштуизносиод1000до2000година,инисутако
лошепрошли.18

ИБожанственакомедијаиПравидетективдолазедоисте
основнеистине:једининачиндасеборимосатамомунама
једасеповежемоједнисадругима.Томожданијетолико
узбудљиво као анализирање изопачености за коју суљуд
скабићаспособна,којајеиразлогзбогкојегсвичитајуПа
као, аскорониконепрођекрозРај, закључујеауторовог
коментара.19

Према другој интерпретацији, најинтересантније питање
је ко је у овој причи Данте, а ко Вергилије. Једноставан
одговорбибиодајеДантеРаст,чијајећеркамртва,међу
тим,зааутораовеинтерпретације,РастјезаправоВергили
је,човеккојидолазиизПаклаикојипокушавадаМартија

17Dante, Redemption and the Last „True Detective“ Essay You Need to
Read,24.march2014.,20.may2014.,http://www.complex.com/popcultu
re/2014/03/betweenheavenandhelltruedetectivedanteandredemption

18Исто.
19Исто.
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скренесапутагрехаиодведегањеговојправојљубави,али
ненапретеранољубазанначин.Марти је онај који учии
којијејошувеквезанзаовоземаљсказадовољства.Зараз
ликуодРаста,онјошувекнезнагдећеићи,далиурај,чи
стилиштеилипакао.Накрају,послепроналажењађавола,
обојицакрећупремасветлости.НијебашјасногдеидеРаст.
Тобимогаодабуделимбо,докгаметафоричкиИсуснеод
ведеурај,гдејењеговаћерка,подусловомдабудедобар.
ОноштосезнајестедајезаМартијаизгледансрећанкрај,
баремутоликоштосењеговакћиопоравља,аимаизгледаи
дасеистодогодисањеговимбраком.Постоје,дакле,шансе
даондоспеурај,наконмучногпењањаучистилиштуса
теретомналеђима,изражаванакрајусвојеверовањеаутор
овогтекста.20

РастзаистаиманекесличностисаВергилијем,макарупо
етскомизражавању.ОписујућиместокрозкојеониМарти
пролазе у првој епизоди, приликомистраживања злочина,
онкаже:„Овојеместоналиксећањуграда,асећањебледи”.
Али,онјеифилозоф,песимиста,какосамтврди,којисма
традајељудскасвестгрешкаеволуције.„Мисамомислимо
даимамосвест,заправо,нисмоништа.Ичаснастварзана
шуврстуједапрестанемодасеразмножавамоидазаједно
изумремо”,кажеРаступрвојепизоди.

ЗаМартија,којинаводећисвемогућеврстедетектива,засе
бекажедајеон„обичандетектив”,такођебисемоглорећи
идаје„обичан”човеккојиверујеуБогазатоштосвидруги
верујуизатоштомислидаверадајесмисаољудскомпосто
јању(Расту,кадаовајизразисвојатеизам,постављапитање:
Заштоондаустајешсвакогјутра?),аликојиистовременокр
шимногебожјезаповести,лажућииварајућисвојупороди
цу.Сдруге стране,онизазиваи симпатије гледалаца,пре
свегаоданошћукојупоказујепремаРастуинекаквомдечач
комзадивљеношћуРастовимдетективскимспособностима
иобразовањем.Растјејединозањега„правидетектив”,ве
роватнооличењењеговихдечачкихсликаоправомдетекти
ву,насталихподутицајемпопуларнелитературе.

За серију је карактеристично велико интересовање за ре
лигију,штобашнијесвојственокриминалистичкомжанру.
Ипак,какотврдиаутортекстаTrueDetectiveandthenostalgia
forevil,религијакаотеманијебаштакореткаудетектив
скојфикцијиинаводивишепримеразато,задржавајућисе
натврдњидаједетективнекаврстасвештеничкефигуреу

20EssaycomparingTDwithDante’s Inferno,26.may2014.,http://www.red
dit.com/r/TrueDetective/comments/21u2xp/essay_comparing_td_with_dan
tes_inferno/



153

СОЊА ОЦИЋ

модерном,секуларномдруштву.Честојеусамљеник,„човек
туге”, доведен до граница деструкције својом страшћу за
истиномиправдом.Каоисвештеницима,ињимасупознате
свемрачнестазељудскедуше.Некадасеоведвеулогестопе
уједну,каоштојеслучајусеријиОтацБраун.Сдругестра
не,удетективскојфикцијиубицепреузимајуместобога,пи
шедаљеауторовогтекста.Убицечесто,нарочитоуновијим
остварењима, постају нека врста Ничеанског митотворца,
стварајућилегендуосебиикористећисвојежртвекаома
теријал.Зачетниковеидејесеријскогубицекаомитотворца
биојеТомасХарис,ауторфилмаКадјагањциутихну,али
тогаимаиудругимфилмовима,каоштојефилмСедамгде
убицажртвекористикаоматеријалзасвоје„ремекдело”.21

Накрајусеизводидвострукопоређење:убицесауметни
ком, детектива са књижевним критичарем. Да би решио
случај,детективунисудовољнефорензикаибалистика,он
морадаодеубиблиотекуидачитаДантеа.

Истиауторнашусталнуприврженостдетективскојфикцији
тумачикаоносталгијузазлом.Нематаквествариустрикт
номатеријалистичкомпогледунасветкаоштојезло,каже
он.Постојесаморазличитеврстепатологије–аутизам,по
ремећајиличности,психопатологија.Мисмоизгубилидо
стојанствогреха.Некеморбиднедушеидаљечезнузатим
достојанством. Један пример је Бодлер који је сматрао да
оноштојезаиставажнојесугрехиискупљењеимогућност
проклетства. Проклетство постаје олакшање, нешто што
спасаваоддосадемодерногживотатимештодајебарнеко
значењеживљењу.ДругаморбиднадушајеЛарсфонТрир,
чијајунакињауфилмуНимфоманкаинсистиранатомеда
јењенаприродазлаиутоменалазипоносидостојанство.22

Цитатност –Прави детектив експлицитно цитира јед
ноделопопуларнелитературе.Речјеоцитатузбиркепри
чаподнасловомКраљужутомиз19.века,чији јеаутор
РобертЧемберс.

Утојзбирци,причесумеђусобноповезанеискључиводра
момкојаносиистинасловкаоизбирка,акојанаводисва
когако јепрочитадапотпуноизгубиразум.Усерији,ре
ференценазбиркусусвуда,одсимболаисцртаногнателу
жртвеи симбола којиРаст видиинанебуине знадали
јетохалуцинацијаилине,дозаписаTheKinginYellowна
зидуполусрушенецркве,истогзаписауједнојпронађеној

21Evans,J.onTruedetectiveandthenostalgiaforevil,15.march2014.,28.
may 2014., http://philosophyforlife.org/truedetectiveandtheserialkiller
asmythmaker/

22Исто.
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свесци,итд.Такође,честосенаилазиинаречCarcosa,што
јеместорадњеЧемберсоведраме.

Оноштојепосебнозанимљивојетоштоиузбирцииусе
ријиКраљужутомостајеневидљив,каомучнинаговештај
којисенеоткриваинеобјашњава.Првасезонасеријалаје
завршена,правиубицајеконачно,после17година,ухваћен
ислучајјерешен,алијемистеријаКраљаужутомостала.
Нерешениsuspence23иначенијекарактеристичанзатворе
винепопуларнекултуре,већискључивозависокууметност.
За трилере, детективске приче, мистерије, научно фанта
стичнеиљубавнероманекарактеристичанјеуправоразре
шениsuspence,иликакотоЕкокаже„затворенитекст”.У
затвореномтексту,убицајеоткривен,мистеријајерешена,
љубавници остварују своју љубав, читалац или гледалац
може да буде сасвим спокојан.Ту је само реч о одлагању
догађајазакојизнамодасеморадесити,пасеоваврстана
ративногsuspenceможедефинисатитерминимаочекивања,
одлагањаирешења.24

Насупроттоме,„отворенитекст”бибиоонајкојиоставља
читаоцаусумњиинеизвесности.Двосмисленостинеодре
ђеностотварајутексткаразличитимчитањима,штојесвој
ствовисокелитературе.Улитерарнимтекстовимасаспенс
сепојављујеадасенеразрешава,незавршава.ПремаДери
ди,немалитературеукојојсузначењаиреференцеизвесни
инесумњиви.25

Захваљујућицитатности,оваотвореносттекстаприсутнаје
иусерији,алиипакпримереножанру.

Неупућеномчитаоцу,когаЕконазивасемантичким,који„с
правомхоћедазнакакоћесепричазавршити”,можесерија
дасенедопаднеуправозбогнепрепознавањаделакојасе
цитирају.КакоЕкокаже, тиме сенемислиништалошео
томчитаоцу, јерниконеможедапрепозначитавцитатни
низ,апонекадјето,какоЕкопоказујенапримерујапанског
критичаракојисвакаконепознајеиталијанскукњижевност
дотанчина,иобјективнонемогуће.Унашемслучају,тосе
испољило у оцени једног домаћег критичара серије који
је негативнопрокоментарисао крај.Сњимсе свакакомо
гусложитисвиосталигледаоцикојиманијепознатазбирка
причаиз19. века коју аутор серијецитира, а то је велика
већина.Ипак, уСАД је та збирка прича постала једна од

23Неизвесност,напетост.
24Bennett,A.andRoyle,N.(2009)AnIntroductiontoLiterature,Criticismand
Theory,UnitedKingdom:Pearson,p.227.

25Исто,стр.223.
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најпродаванијих књига на Амазону, управо због серије, а
недавнојеобјављенаикоднас.

СеријаПравидетективнијепрвателевизијскасеријакојој
сеприписујупостмодернистичкасвојства.Каопрва,усту
дијамакултуреобичносенаводисеријаПороциМајамија,26
у којој су за стварање атмосфере коришћене јаке боје, од
фламингоружичастедокарипскоплаве,пренаглашенесли
кеитоновипоузорунавидеоформеМТВијаукојојслика
имапредностнадпричом.Премаједномтумачењу,Пороци
Мајамијасутакођепрвателевизијскасеријакојасеруково
дилаистраживањимакојасупоказаладаамеричкигледаоци
постајунестрпљивизбогсувишесложенепричеикаракте
ризацијеликова,пасепотрудиладасталнунапетостодржи
визуелнимизвучнимсредствима,наглимпокретимакамере
инеприроднимбојама,доксузамршенострадњеидијалога
сведенинанајмањумеру.27

Да је ово телевизијско остварење једини репрезент свога
жанра,ондабиФредерикЏејмсонсвакакобиоуправука
дакритикујепостмодернизаминаводиповршностиплит
косткаоњеговенајважнијеособине.ЗаЏејмсонајеисама
постмодернатеоријасимптомпостмодернекултуреукојој
је „дубина замењена површином, или вишеструким повр
шинама(оноштосечестоназиваинтертекстуалношћуутом
смислувишенијествардубине).”28Такође,Џејмсонтврди
да стрепња и отуђење који су карактеристични за високи
модернизам(присутни,например,услициЕдвардаМунка
Крик)упостмодерномсветувишенисупримерени.

СеријаПравидетективмоглабисеокарактерисатикаоег
зистенцијалистички неоноар и њој не недостају компли
кованидијалози, стрепњаиотуђење.Главни јунакРаст је
буквалноотуђенодживотаиодсвихдругихљуди,саизу
зеткомМартија.Осталеколегеполицајци ганеподносеи
отвореномусеругају,штоњегауопштенедотиче.Отуђе
њекаквопостојикодФранцаКафкеприсутнојеуликовима
двојице црних агената који након 17 година поново спро
водеистрагу.Они сепонашају каомашине, неодговарају
нинаједнопитање,већихсамопостављају.РастиМарти
супринуђениданагађајузаштосеистрагауопштепоново
отвара,алисенебунепревише,каодасупотпунопомире
нисабирократизованимструктурама.Ниосталипредстав
ници структура нису приказани у бољем светлу. Донекле

26Келнер,Д.(2004)Медијскакултура,Београд:Клио,стр.393.
27МекКвин,Д.(2000)Телевизија,Београд:Клио,стр.110.
28Џејмсон,Ф. (1995)Постмодернизам у касном капитализму, Београд:

Artpress,стр.25.
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карикатуралносупредстављенистубовидруштваоличени
уликуједногполитичкогиједногцрквеноглидеракојису
браћаиносепрезимеТатл.Истопрезименосиизлочинац,
додушеон је одбаченинепризнати син којина лицуноси
белегнасиљасвогаоца.Дакле, једанТатл јеодговоран за
злочин, другиТатл, духовнивођа,покушавадаискористи
моћсвогбратагувернерадабиприкриозлочин,анагове
штавасеињеговаповезаностсакултомиКраљемужутом.
Могућедапоовимсвојствимаовасеријаинеприпадапост
модернизму.Али,Правидетективсвакакојестепрвасерија
којасадржиинтертекстуалнуиронијуидвострукокодирање
икојарефериранависокукњижевност.ВратићемосеУм
бертуЕкуињеговимречима:„Интертекстуалнаиронијаје
карактеристичназакњижевносткојајестеучена,алиумеда
будеипопуларна:текстможедасечитанаивно,такодасе
неопажајуинтертекстуалнаупућивања,илиузпунусвест
оњима,илибаремсаубеђењемда јепотребнокренутиу
ловнањих”.29Оноштосмомижелелидапокажемојеисто,
самообрнуто:интертекстуалнаиронијајетакођекарактери
стичназапопуларнаостварењакојаумејудабудуиучена.
АкоученостокојојговориЕкоподразумевапознавањекњи
жевногканона,филозофскихирелигијскихпитањаипро
блема,серијаПравидетективјестеуодређенојмериучена.
Али,тонезначидајеобичномгледаоцу,којинијепрепознао
интертекстуалнуиронију,потпуноускраћеноуживање.Се
ријајесте,безобзиранамогућазначењасадржаја,врхунски
телевизијски производ када је реч о визуелним ефектима,
музицииглуми–играјуодличниМетјуМеконахи(Matthew
McConaughey)иВудиХарелсон(WoodyHarrelson).

Прихватајућиставдатекстникаданијеготоввећсестално
трансформишесанизовимановихиразличитихтумачења,
очекујемо и другачија тумачења серије Прави детектив.
Свакигледалац,каоичиталац,ослањасенасвојличникон
текст,којиПјерБурдијеназивахабитус,дабидаосмисао
ономештогледа (чита).Кад јевећпоменутБурдије, само
данагласимода се тимештоовај радизражава тежњуда
књижевностповратиулогукултурногкапитала,свакаконе
заговараелитизампротивкогасустудијекултуреоправдано
стале,већсамољубавпремачитању.

Собзиромнатодаинтертекстуалностзначинесамоутицај
претходнихтекстованасадашње,већиутицајсадашњихна
будуће,такођеочекујемоноветелевизијскесеријеукојима
ћетакођебитиприсутнасвојствакојимасмосеуовомраду
бавили.

29Еко,У.нав.дело,стр.203.
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Abstract

The thesis presented in this paper shows that literature has not
completely lost its role of cultural capital. The reason for optimism
is found in intertextuality as a key feature of postmodern art. The
postmodernmethodinpopularcultureinvolvesuseofhighartstylistic
solutionswhileat thesame time thecontentofpopulargenres treats
verycomplexissues.WetakeasanexamplethetelevisionseriesTrue
Detective,producedbytheAmericanHBOnetwork,toshowthateven
inthatpopularformitispossibletoidentifyfeaturesofpostmodernart
suchasdoublecoding, intertextual ironyandquotations.Throughits
themesandmotifs,thisserieshasbeenassociatedwithoneofthemost
significantworkofthecanonicalliterature–Dante’sDivineComedy.
Also,oneworkofpopularliteraturehasbeenexplicitlyquotedinthis
series–acollectionofstoriesfromthe19thcenturyTheKinginYellow

byRobertChambers.

Keywords:Intertextuality,televisionseries,intertextualirony,quota
tions,TrueDetective
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прегледни рад

РЕФЛЕКСИСТУДИЈА
КУЛТУРЕУРОМАНУМАОII

ДОНАДЕЛИЛА
Сажетак:УрадусенапримеруроманаМаоII(1991)савременог
америчкогписцаДонаДелилапоказујемогућностдасероманчи
таикористикаосвојеврснароманескнастудијакултуре.Пола
зећиодутицајакојипробојиразвојовогврлоразгранатог,мето
долошки неоптерећеног интердисциплинарног подручја има или
можедаиманаконструисањероманескногсветафокусираногна
културнепроцесе,урадусеиздвајајуитумаченеколикиаспекти
ипојединеепизодеисценеунаведеномроману,какобисепоказа
лањиховакоренспонденцијасаподручјимаинтересовањастудија
културе,знањаизовеобластикојасууњихинвестирана,значе
њаприказанихкултурнихфеноменаитенденцијакојероманнуди
ињиховпотенцијалникултуролошкизначај.Уфокусуанализесу,
пресвега,приказитумачењемаса,каофизичкихикаоаспекта
идентитетаисвести,односноодликедискурсаипредставакоји
сењимапроизводе.

Кључне речи:Дон Делило,Мао II, идентитет, масе и гомиле,
аутор(ство)

Усвојој,чинисенеизмернојфлексибилностиитрансфор
мабилности, роман(описац) је врло често за обрасцима и
моделима конструисања романескних ситуација и импли
цитних правила функционисања света дела трагао у на
учнимихуманистичкимдисциплинамакоје су сеудатом
тренутку снажно профилисале у пољу дискурса о човеку,
друштву,историји.Тако,например,реалистичко(Балзаково
(HonorédeBalzac))инатуралистичко(Золино(ÉmileZola))
наслеђеуромануукључујуиексплицитноилиимплицит
нозаснивањесветаделанатадаактуелнимсоциолошким,
психолошким, антрополошким знањима/правцимапа, чак,
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итретирањероманакаодоприносаилиекспериментаупо
љусоциологије,психо(физио)логијечовекаилиантрополо
гије.1Иуспонстудијакултуре,укојесусеновијиприступи
и интересовања споменутих имногих других наука и ди
сциплинанаразноликеначинесливалиипреплиталитоком
другеполовинеXXвека,2имасвојеодјекеиуделимаро
манописаца,као једанодузрокаиусловатрансформације
нарацијеуроману,односноформеромана,укојемсу„јуна
ци”садамањехуманиликовиавишедискурсиидискурзив
нипроцесикојисеодвијајуукултури,односноартефакти/
медији који те процесе омогућавају и перпетуирају, чак и
кадајењиховоприсуствоутекстунаизгледсамоузгреднои
периферно.Стога,иакојеуобичајено(ичесто)дасероман
узимакаоједанодпредметапроучавањауоквиримастудија
културе,овдећемопокушатидапокажемодасероманможе
читати и као специфични продуктњихових интересовања
иприступа.КаопримерћепослужитироманМаоIIсавре
меног америчкогписцаДонаДелила (DonDeLillo), иначе
познатог по томешто у својим наративима о послератној
Америцикритичкипромишљаготовосвакизначајнијикул
турнополитичкифеномен,стављајућиуфокуссвогинтере
совањапсихолошке,епистемолошкеикултуролошкеефекте
разнихмедија и свеприсуствамедијских производа, хлад
норатовске идеологије, теорија завере, идеологије непре
станепотрошње,раслојавањадруштванаосновуживотних
стилова, глобалистичкихкултурнихмешавина, креирајући
каоегзистенцијалниоквирједно„миазмичноокружење”3и
пребацујући нагласак са заплета, као конститутивног еле
ментанарације,на„густопис”свакодневицеисвакоднев
нихрадњи,попуткуповине,читањановина,гледањавести
илифилмоваисл.ПритомсеДелиловаинтересовањакрећу
окотемакојепровоцирајуивећинуистраживачаитумача
издоменастудијакултуре (рецепцијаиупотреба/конзума
ција медијских и производа културне индустрије, на при
мер)причемусезамногеодњеговихликова,збогизразитог

1 Видетинпр:Балзак,О.Предговор„Људскојкомедији”,у:Ореализму,
пр. Илић, А. (1984) Београд: Просвета… [и др.], стр. 3940; Zola, É.
(1893)TheExperimentalNovelаndOtherEssays,NewYork:TheCassell
PublishingCo.,p.2.

2 Đorđević, J. (2012)Uvod, u: Studije kulture, Beograd: Službeni glasnik,
str.1112.

3 Синтагму„миазмичноокружење”,усмислунеразмрсивогифлуидног
сплетаразличитихтиповадискурсаоколика,употребиоје,описујући
Делилов романРатнерова звезда, ScottAllen, G. (1994)Raids on the
Conscious:Pynchon’sLegacyofParanoiaandtheTerrorismofUncertanity
inDonDeLillo’sRatner’sStar.PostmodernCulture,4 (2),Baltimore:The
JohnsHopkinsUniversity,pp.1517.January30,2013.,http://pmc.iath.vir
ginia.edu/textonly/issue.194/allen.194.
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присуства (ауто)рефлексије у њиховој карактеризацији и
због структуралног значаја сентенци, афоризама, миние
сеја,интелектуалнихрасправакојеобразујуњиховаразми
шљања или (раз)говори ињихова несавладива потреба да
промишљајуитумачесвојеокружење,можерећидасусво
јеврсни„студенти”културе,односнокултураскојимадола
зеудодир,којимаприпадајуилисеодњихдистанцирају.

Роман о којем је реч почиње сценом колективног венча
њаприпадникатзв.Црквеуједињења,изворнокореанског
верског покрета, нањујоршком бејзбол стадиону „Јенки”.
Колективно венчање тих тзв. Мунијеваца (по презимену
оснивачаивођепокретаМунa)уЊујоркујестеисторијска
чињеницамадасе,устварности,онониједесилонастади
онуЈенкија,већнатргуМедисон,ито19824.Уромануоно
претходи,алинепревише,догађајимаизглавнеприповести
закоје,наосновутелевизијскихвестикојеликовиуроману
прате,знамодасеодвијајутоком1989.и(епилог„УБејру
ту”) 1990. године.Делило овај догађај помера на стадион
чијеимеиспорткојемјенамењенсугеришунештотипично
америчко,узасоцијацијунадомиповратаккућикојубеј
збол терминологија – хоумранкаоциљигре–провоцира.
Међутим,тимештојетусместиоритуал(тзв.Церемонију
благослова)којисеодвијаускладусапретпоставкамапот
пуно страним и супротним свему ономешто име стадио
на симболизује,Делило јеистакао какополитичку страну
религиозногпокрета,такоитодањеговапојавауАмери
цинијеједноставноинвазијастраног–иакопрви,наизглед
аукторијалнипасусроманауводисликунаилазећемасекоја
нарастаитрансформишесеуогроман,хомогениталаскоји
преплављује простор, управо налик инвазији – већ нешто
штоимасуштинскевезесаосвајачкимимеркантилнимду
хомсамих„Јенкија”.Призоркојисеодвијанастадионутре
балобида,заправо,сугеришепојавуновихкултурнихисо
цијалнихпростораусветутрансформисаномнепрестаним
трансакцијамаициркулацијомпредстава,коликоиробаи
капитала,штоомогућаваисталноизмештањеипремешта
ње,ширењеи расејавање специфичнихпроизводапоједи
начнихкултураињиховухибридизацију.Ритуалкојисена
стадионуизводисведочио„убиквитетномдејству”местâ,5

4 СамДелилојекаоинспирацијунавеофотографијуколективногвенчања
којејевођаовесекте,Мун,одржаоуСеулу1989,акојајеуметнутау
самроман:„Кадасамјепонововидео,схватиосамдажелимдаразумем
тајдогађај,аједининачиндагаразумембиоједапишемоњему”.Нав.
према:Passaro,V.(1991,May19).DangerousDonDeLillo.TheNewYork
Times. May 28, 2013., http://www.nytimes.com/books/97/03/16/lifetimes/
delvdangerous.html.

5 OrtegaiGaset,H.(1988)Pobunamasa,Čačak:Gradac,str.52.
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тј.оосамостаљивању„духа”појединихместаодгеограф
скетачкекојузаузимају,збогчегаселокалнетрадицијемо
гулакодетериторијализовати,појавитиидејствоватибило
гдеибилокада,ваноригиналногконтекста.СтогаЊујорк,
осветљеннеонскимрекламамазафирмечијасуседиштако
знагдеусвету (илибарњиховаименатакозвуче:Кирин,
Митра,Санториитд.6),може какоунаставкуроманаче
стобиваистакнутоусвојимзапуштенимподручјимабити,
за своје телевизијскимпреносимаподучене становнике, и
„башкаоБејрут”утомтренуткудевастиранратом.

Фокализатор застрашујућег али и задивљујућег наиласка
масејеизвесниРоџ,отацједнеодјунакињаромана,Карен,
следбеницеМуна,мадаДелило,приказујућињегове реак
ције,недозвољавачитаоцудасеидентификујесаугроже
ном,рањивомипометеномперспективомрепрезентативног
Американца–белцаизсредњекласекојиверујеу„слободу
вољеинезависнумисао”,у„временомосвештанедогађа
је”(штонезависнојмислипротивуречи),уграницуизмеђу
приватногијавног,у,какојетоЕмерсон(RalphWaldoEme
rson)завештао,формулишућиовајмоделидентитета,„ин
тегритетвластитогума”7.УдоживљеномговоруКарениног
оца,азатимињенемајкејављасеироничнаприповедачка
дистанца, као када Роџмисли да га поседовање дипломе,
порескогзаступникаисличночиниспремнимдасесуочиса
свимнеочекиванимситуацијамауживоту.Депатетизација
сценепостижесе,нарочито,узпомоћликамајкекојасена
тренпојавикаофокализатор,дабисекрозњуупризорунео
комичан и сатиричан тон.Међу посматрачима она уочава
њојпотпунотуђеликове,„градскеномаде”,какоихуми
слиманазива,којисујојчуднијиодпастираизСахела,које
једотада,ипак,виђаланателевизији–телевизијајеоријен
тацијуупросторукаоманифестацијуоријентацијеусоцио
културнојсферидеформисаланатакавначиндасуфизичке
раздаљинепосталепредметполитикеприказивањаимани
пулације видљивошћу. Блискост се не одређује на основу
положајаиодносауфизичкомпросторувећнаосновусте
пенаиначинаприсустваумедијасфери.Преплитањепред
става из непосредног и медијски произведеног глобалног
окружења,семштосведочиоусвајању„менталитетаоних
којисуподопсадомистратегијапсихичкогпреживљавања
којеонподстиче”,збогтогаштосесвакодневицадоживља
вакаоекстремноризична,8изазива„вртоглавицусмешаних

6 DeLillo,D.(1991)MaoII,NewYorketal.:Pinguin,pp.12,148.
7 Emerson,R.V.(1980)Ogledi,Beograd:Grafos,str.52.
8 Lasch,C.(1984)TheMinimalSelf:PsychicSurvivalinTroubledTimes,New

York:Norton&Company,pp.1819.



163

ВИОЛЕТА СТОЈМЕНОВИЋ

простора“9 коју ће касније осетити иКарен, када уњеној
свестипочнудасестапајутелевизијскиприказимасакрана
тргуТјенанменуПекингу,којимједоминираласликаизвр
нутогбицикла,ипризорзадимљенењујоршкеулицеукојој
се управо десио судар. Такву дезоријентишућу мешавину
идеолошкиигеографскиврлоудаљенихподручјапредста
вља,дакле,иколективновенчањенабејзболстадиону.

Поредтога,телевизијаједокрајностидовелаепистемоло
гијукојапривилегујечуловидаипогледкао,истовремено,
исредствоиметафорусазнања.Отудасепутемекфразефо
тографијаикадрователевизијскихрепортажаивести,пу
темописаметодафотографисањадругејунакиње,уметнице
Брите,ипутемприказапојединачнихрецепцијаодређених
визуелнихделакрозчитавромантематизујесвојеврснаепи
стемологија погледа. Стога роман и почиње усмеравањем
читаочевогпогледа,двосмисленим:„Евоих”.Где?Нафо
тографијикојачинидеовизуелногпаратекстуалногапара
та романаилиу текстуалном свету који сеприповедањем
гради?Притом,родитељииосталипосматрачибесомучно
фотографишу „покушавајући да уобличе реакцију или да
организујупамћење,покушавајућиданеутралишудогађај,
дагаисцедеодјезивостиимоћи”10.Другимречима,Дели
лопоказујекакопоставитифотоапаратизмеђусебеибило
чеганеобичног(наскалиодзадивљујућегдоужасавајућег),
свестисвојеучешћеудогађајунавоајеристичкифотограф
скидоживљај,јестесредстводасезагосподарипростором
укојемсечовеквишенеосећасигурно,какојеовуфунк
цијуфотографијетумачилаиСузанСонтаг(SusanSontag)11.
Исецајућикадромделићпризора,човеккојифотографише
ствара себи илузију учествовања без стварног учешћа, и,
истовремено, форму свог будућег сећања, смештајући се,
тако,уиреалнопредбудућевреме.Кадасетомедодаиме
ханичкопонављањеистоггеста,ондасеодбрамбенаи за
штитнафункцијафотографисањајошјачеистиче.Међутим,
Делило уводи и доживљај фотографисаног објекта – и то
као колектива – осећањешизотопије које је главни састо
јакпсихолошкогстањаоногакојеизложеновековечујућем/
умртвљујућемпогледукрозкамеру:12„Овдесуалиитамо,

9 DeLillo,D.(1991)MaoII,NewYorketal.:Pinguin,p.178.
10Исто,стр.6.
11Sontag, S. (2009) O fotografiji, Beograd: Kulturni centar Beograda,

str.1819.
12Термин„шизотопија”преузетјеодГинтераАндерса(GüntherAnders),

којињимеозначавапсихолошкиефекат„двострукепросторнеегзистен
ције:медији уносе простор који није ни идентичан ни коекстензиван
сапросторомукојемсмоудатомтренутку,пасмоистовременоитуи
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већуалбумимаинаслајдовима,испуњавајурамовеслика
својиммикрокосмичкимтелима, сићушнимсопствимако
јапокушавајудапостану”13.Технологија,дакле,испуњава
жељуследбеникаМунада„изградеимунитетпротивјезика
сопства”14,дасе,такорећи,поништеилидереализују;њи
ховосећајзаразностипростораиспуњеногпогледимакроз
камерује,утомсмислу,погрешанјеримуправотајтехно
логијомподржанипродуженпогледомогућавадабудуоно
штожеле,дасередукујудо„минималногсопства”,сопства
којенијеустањудапрепознаиустановиграницедокојих
допиреисвојеобрисе15.

ДругикључнимотивсценејестепсихологијамасеукојуРоџ
покушавадапроникне.Застрашујућупоентуокупљањаон
видиунеиздиференцираностикојусусједињенипојединци
устањудадостигну,утомедасеодмноштваначиниједно.
ЗаРоџатагомила,којунеможеданазовегомилом јерне
одговарањеговој(урбаној)представиотомфеномену,часје
нештоживо,некоједнооко,монструознотело,ачасствар.
Кадапочнедатумачиузрокеимотивеучешћауколектив
номсклапањунасумичнихбракова,масапостајескулптура
ииграчка,даклепредмет,итопредметнечијелудичкеили
естетичкеманипулације,претећипредмет.Његовамисаоо
„непотрошенојвери”,оверикаовишкувредностииливи
шкусимболичкогкапитала,уводиекономску, тј. тржишну
метафорику која ће се провлачити кроз читав роман, кре
ирајући поље конвергенције културе, религије и економи
је.16Утомпољу,РоџеваћеркаКарен,којајеодбациласвоје
порекло,асањимиверууаутономијуделатногсубјектаи
идеологију креирања властите судбине, функционише као
својеврснаинкарнацијавере,итолутајућеверекојакаода
тестираразличитеобликезаједницеиодносеунутарњекоје
савременисветнуди(породица,комуна,љубавнитроугао,
пријатељство;односно,ћерка,следбеница,супруга,љубав
ница,мисионарка,штосусвењенеулогеуроману)имада
Делилоприказујеињенизглед(делимице)ињенегестовeи
кретње,она,збогприродедоживљеногговоракојињенлик
прати, делује готово бестелесно и нестварно. Тиме је она
супротстављенаписцуБилу,протагонистицентралногдела
романа,којидубокопониреусопственотело,каодаживи

тамо”.Anders,G.(1985)Zastarelostčoveka:orazaranjuživotaudobatreće
industrijskerevolucije,Beograd:Nolit,str.8788.

13DeLillo,D.(1991)MaoII,NewYorketal.:Pinguin,p.10.
14Исто,стр.8.
15Lasch,C.op.cit,p.19.
16„КадаСтариБогнапусти свет,шта се дешава са свомнепотрошеном

вером?”;DeLillo,D.(1991)MaoII,NewYorketal.:Pinguin,p.7.
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самоизнутраикаодасвојсвестанживотутапауинтензив
нопроживљавањеорганскихифизиолошкихпроцеса,чиме
испуњавасвојскученегзистенцијалнипростор,мадасе,за
право,браниоддереализацијекојапратињеговуславу.

Приказдешавањанастадионусе,дакле,неограничавана
једновредносноиидеолошкостановиште,већнапоредопо
стављаперспективенеучесникаиучесника,остваруједија
логкојегуприказанојстварностинема.Сам„учитељМун”,
ипак, остаје безгласан.Приказан у одређеној пози, како у
белојхаљиниисакруномгледаодозгонамладенце,онпо
стојисамокаонепокретнасликаилискулптура,тј.идол–
узкојиидеилегенда,датаувидуједнеминихагиографије
оњеговомпретходномживоту–упркостомешто„стојиу
тридимензије”17 (штоимплицирадасугадотадањегови
следбеници„сретали”самоумедијима).Окоњегасесме
њују тачке гледишта споменутих ликова, али и низ ано
нимнихперспектива,међукојимајеиколективна,тј.тачка
гледиштамасе.Детаљиразговораиразмишљањаалудирају
насоциокултурнефеноменекојићесеуцентралномделу
романаразрађиватиитумачити:мајчиносугерисањегрупа
заподршку,којимабићеркинимчиномзатечениродитељи
требало да се обрате за помоћ, реферише на свет у којем
сесолидарносткаоспонтанаинтерперсоналнареакцијагу
биукористсистемског,модерираногуправљањаљудским
емоцијамаинесрећама,штоћепотврдитии каснијиплан
дасеславниалиповучениписацБил,управозбогтеславе,
укључиуспектаклспасавањамладогфранцускогписцата
оцаисламиста;Каренинасећањанајављујуњеналутањапо
Тајмсскверу,којасу,истовременоилутањакрозфизички
просторилутањакрозјезикеижаргоне(бескућника,иле
галнихимигранатаизразнихделовасвета,лудакаидругих
стигматизованих и непризнатих „чланова” друштва).Пре
лазсаједненадругуперспективуистичеразликуусликама
света,непомирљивоствредности,расцепукултурипроиз
веденистовременошћутежњикасамодовољностиитежњи
касамопорицањуидеперсонализацији.

ПрелазнаКаренинуперспективувршисекрозреченицукоја
својомдужином,ритмом,променомплана(уфилмскомсми
слу,одтоталадокрупногплана),кретањемповертикалии
променомперспективеоданонимнедоКаренине,сугерише
покретспуштањаиконцентрисања,трагањазацентромха
оса.18Супротанпокрет–ширењеираспршивањевизуелног

17Исто,стр.6.
18„Оковеликогстадионапружасекамењарстамбенихзграда,миљеде

лиријума,људикојиседеузаваљенимстолицамаослоњенимозидове
шупљихзграда,софекојегореухрпама,инекиосећај,којиделеове
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поља,штосугеришевисокоуздигнутутачкугледишта–за
окружујепоглавље,дабислицираспеванемасекојаверује
усвојусврхуиимапредсобомциљсупротставионизнај
тривијалнијихпризора,којинеодајуникакавсмисао,одви
јајућисенегдевантогстадиона,мождасвугде(људикојисе
возелифтовимаикришомзагледајудругељуде;људикоји
седе за својим канцеларијским столовимаи зуре у зидове
итд.ПритомјеизКаренинихразмишљања,каоиизњених
сећањанаидејеислоганекојиуправљајуконтролисаними
аскетским животом и преданим, дисциплинованим радом
укомуникојојприпадајаснодамасаМуновихследбеника
на стадиону своје јединство и усмереност, супротставље
не апатији, расејаности, празнини и безначајности, дугује
хилијастичким,односномиленаристичкимидејама.Овесу
Делила нарочито интересовале током седамдесетихосам
десетихгодинаXXвека,очемусведочиињеговесејо„гра
дусилуети”.НадовезујућисенастудијуПотрагазахиља
дугодишњимцарствомНорманаКона(NormanCohn),овај
есејистичепрежиткенацизмаутојврстиверскихпокрета
исроднихстремљењаусавременојамеричкојкултури,обја
шњавајућиихкаопонављањеиреконтекстуализацијусред
њовековнихапокалиптичнихтема:утопијска,прочишћују
ћаиспасавајућакатастрофакојаћедонетиразрешењеисто
ријскеноћнеморе;култхеројскогвођекао,речимаЕрнeста
Бекера(ErnestBecker),„бедемапротивсмрти”,19створеног
изжеље за ослобађањем од сопствене воље и управљања
сопственимживотом;оправдањенасиљамисијомивизијом
изниклом из „носталгије за искуством неспутане моћи”20.
Есхатологизамистрах,какоодсмрти,такоиодживота,од
његовенесавладивесложености,преобиљаинеизвесности,
јесу,дакле,поДелилу,уосновиоваквихокупљања.

хиљадераспеванихдоктрепћуодсунца,дабудућностнаваљује,дасе
урушавакањима,дасусасвихстранаокруженизнацимаосуђеногпре
делаиљудскебиткеСудњегДана,иовде,усредњиховогстубичастог
тела,дугеравнекосе,стојиКаренЏејни,сабукетомзвездастихјасмина
урукамаиразмишљаокрвавојолујикојаћенаићи”;DeLillo,D.(1991)
MaoII,NewYorketal.:Pinguin,p.7.

19DeLillo,D. SilhouetteCity:Hitler,Manson and theMillenium, in:White
Noise:TextandCriticism,ed.Osteen,M.(1989),NewYork:Pinguin,p.347;
Becker,E.(1987)Poricanjesmrti,Zagreb:Naprijed,str.180.

20DeLillo,D.SilhouetteCity,p.346.Притомсуатавистичкикарактернаци
зма„којикориститеатарскетехникедабирекреираоипоновозадобио
моћдревногритуаладаљудимаобезбеђујеосећајучествовањаунече
муштојевећеодњиховихпојединачнихсопства”ињеговаантимодер
ност(упркостехнологизмуисцијентизму),помишљењуПолаКантора,
оноштонаводиДелиладањеговепрежиткепрепознаумиленаристич
кимпокретимаскрајаXXвека.Cantor,P.Adolf,WeHardlyKnewYou:
DeLillo’sPostmodernHitler,in:NewEssaysonWhiteNoise,ed.Lentricchia,
F.(1991),CambridgeUniversityPress,p.61.
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Потреба за самозаборавом, невидљивошћу и одсутношћу
заједничка је великом броју Делилових ликова у њиховој
потразизаадекватнимобликомсопстваипозицијесопства
уодносунаиндивидуално,колективно,масовно,глобално,
универзално.Једанодначинадасебуденевидљивјестепот
пунаизолација,други–поистовећивањесамасом,утапање
уњу.21Претежеиосамостаљујесеилинагонкасамошире
њу,којинаводиегодасе,каоКарен,поистовећујесасви
месачимдолазиудодир,илинагонкаиндивидуацијикоји
усвојојискључивостисужавачитавсветдоразмераједне
собе,наштаДелиловијунацичестосебеосуђују,или,чак,
каоуслучајуспоменутог јунакаовогромана,писцаБила,
наразмеретела.Приказујућирадикализацијуједногодових
поривакаорепрезентативнуилисимптоматичнукарактери
стикуживотауАмериципоследњихдеценијаXXвека,Де
лилоуказујенакултурноисторијскефакторекојисусатом
радикализацијомуспрези.Притоммуроманкаожанромо
гућавадауприказукључисложенеидентитетскепроцесе
ибројненијансекакосамопорицањаиодбацивањатакои
конструкцијеграницаиндивидуалногсопства.Напримеру
двајуподједнако„конфекцијских”идентитета–Карениног
иРоџевог–коликагоддаје,иначе,међуњимаразлика,Де
лилоприповеднимпоступцимапоказујеосцилацијесвести
инесвеснокретањекасупротстављенојпозицији.Насупрот
жељизаповезивањемкојанастајеизнеупитногприхватања
илилаковерногапсорбовањаобразацапонашањаивредно
стикојејенекодругиилинештодруго(медији,традиција,
наслеђе,идеологија)произвео,стојионакојасерађанаса
момместуокупљања,утренуткузаједништва,иидентитет
који се тупроизводи.Тиме каода сепотврђујеКанетијев
(EliasCanetti) увид по којем је најважнији процес који се
умасиодвија–растерећењеусмислупрекорачењаиуни
штењадатихизадатих,телесних,односно,физичкихисвих
другихграницаиискуствоједнакости.22Изтогапроистиче
немогућностдасепојединачанидентитет,чакинајкрући,
какавзаступаКаренинотацуМаоII,одржиусвојојнепро
мењивости, недодирљивости, неупитности, стабилности,
каонештоцеловито,затвореноиконзистентно.

Идентитетски процеси који се одвијају у приказаној ма
сиикојиводеуправцудеперсонализацијеипрепуштања
одговорности заправо су средство постављања питања о

21УовојдихотомијиможемопрепознатиодјекБекеровeранкеовскетеори
јеодвавиданеурозекојупроизводирадикализацијаједнеодсупротста
вљенихонтолошкихпобуда,односноњиховдисбаланс.(Becker,E.nav.
delo,str.221).

22Canetti,E.(1984)Masaimoć,Zagreb:GrafičkizavodHrvatske,str.1112.
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субјекту историје (и с обзиром на то да је реч о историј
ској,прекретничкој1989),аоносеуовомромануимплици
ракрозпреиспитивањеауторства.Другимречима,инстанца
ауторауовомроманусхваћенајекаометонимијскирепре
зентауторстваунајширемсмислу.Тимећемосепозабавити
напримеруквазиаподиктичкогкрајапрологаМаоII.Овосе
поглављезатвараједнимоднајконтроверзнијихДелилових
афоризама:„Будућностприпадагомилама”23.Исказје,чини
се,парафразаупозоравајућегувидаоснивачасоцијалнеили
психологијемаса,ЛеБона (GustaveLeBon): „Добаукоје
доистаулазимобићедобагомила”24.Могаобидаозначава
„побунумаса”(какојеОртегаиГасетназваопроцесисто
ријскереализацијеХегелове„апокалиптичкеекскламације:
‛Масеузимајумаха!’”25,односно,какоћетоједанодликова
романакаснијеформулисати:„страхдаисторијапрелазиу
руке гомиле”26. С друге стране, исказ бимогао да указује
на неисцрпивост колективних стремљења и жеља у сада
шњости,њиховусталнуусмереносткабудућности,односно
натода„масапостојитакодугодокиманекинеостварени
циљ”27,да јенедостатакусловњеногпостојања.Усваком
случају, афоризам скреће пажњу на проблем историјског
субјекта који настаје из антагонизма наде умогућност да
историјупокрећуимењајумасе, анеизузетнипојединци
којимасамауправљају,иужасавајућегстрахаодтаквемо
гућности.Међутим,комеуопштеприпадаовајисказ?Могао
бибитикакодеоаукторијалног,екстрадијегетичкогкомен
тара,такоидеосвестиКарениногоца(когатаквабудућност
плаши)илисамеКарен(којајесрадошћуишчекује).Могао
би,такође,битииупозоравајућигласписцаБила,уколико
сеузмеуобзирмогућностдајепрологдело„архииндиви
дуалисте”затеченогкрахоминдивидуализма.28Наговештај
Биловогауторствапрологаналазимоувишепутапоновље
нојопасцидајеКарен,централниликПролога,каоизБило
вихромана29тј.дајујеБилизмислио,каоиуописуБиловог
стилаприповедања.Овајje,додуше,чешћетакорећиапофа
тички–описоногаштоБилнечинисајезикомипричом30;

23DeLillo,D.(1991)MaoII,NewYorketal.:Pinguin,p.16.
24ЛеБон,Г.(2010)Психологијагомиле,Београд:Алгоритам,стр.10.
25OrtegaiGaset,H.nav.delo,str.64.
26DeLillo,D.(1991)MaoII,NewYorketal.:Pinguin,p.162.
27Canetti,E.nav.delo,str.22.
28СамДелилоје„крајњеполове”којероманМаоIIпредстављаозначио

као„архииндивидуалистаимасовниум,одуматерористедоумама
совнеорганизације.Уоба случаја,потребна је смртиндивидуедаби
њиховициљевимоглидасеостваре.”(Passaro,V.op.cit.)

29DeLillo,D.(1991)MaoII,NewYorketal.:Pinguin,pp.77,80.
30Исто,стр.102,140.и144.
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Делилу је, да би сугерисао све далекосежне импликације
статусааутор(ств)аусавременојкултури,потребноданаго
вестианалогијеили,тачније,веровањеуаналогијеизмеђу
писцаиБога,односнодадраматизујетезеизведенеизпо
лемичкереконтекстуализацијеФлоберове(GustaveFlaubert)
верзије слике безличног романописца као невидљивог а
свеприсутног.31ТеаналогијеДелиловприказбизарнеиано
нимнесмртиједногјавностинедоступногписцачинеалего
ријскомманифестацијомпостмодернетезе(Бартове(Ronald
Barthes)32)иФукоове (MichelFoucaul)33)о„смрти”аутора,
тј.онеоправданости,неуверљивостиинеодрживостипред
ставе о независном и потпуно самосвојном творачком су
бјекту.БиловасудбинаготоводареализујеФукоовувизију/
метафоруписањакао„истинскогжртвовањаживота”идела
као„убицесвогаутора“34јер:„Писањејеузроковалодање
говживотнестаје”35.Тимесе,уствари,тематизујеинверзија
нарелацији стварностфикција: радикализација једнепое
тичкеиестетичкеидеје,идејеобезличностиауторакаотек
стуалнеинстанцеиоишчезавањуаутораизтекста,успрези
сатржишномкооптацијомсвихсферакултуре,придала је
ауторустатуспроизводакојиселакоодвајаодделакојега
јекаоауторастворило(икоје јеонноминалностворио)и
постаје подложан трансформишућим утицајима дискурса
којиокоњеговогликакружеинадмећусе,маркетиншким
истратегијамакреирањаимиџа,којеуроманурепрезентује
БиловпомоћникСкот.36Међутим,представомосмртиауто
раимплицирасеипорицањестварногзначајаимоћиинди
видуе,што,чинисе,потврђујесудбинаписцачијасеодлука
да себежртвује осујећује опскурном несрећом која, исто
времено,делујеикаопуки,бесмисленислучајикаоплани
рана, завереничка опструкција његовог покушаја херојске

31Флобер,Г.(1964)Писма,Београд:Нолит,стр.149,221.Боголикиписац
когајеФлоберпостулираоподразумеваконцепцијуБогакојисескрива
(тј.DeusAbsconditus).Делилојеврлодоследануконструисањуовефи
гурескривености,пасетриперсонескојимасеписацштоексплицитно,
штоасоцијативноповезује–бескућник,терористаиталац–могусхва
тити и као својеврсне „ипостаси” које подржавају суштину ауторства
усавременомдруштву,односнорасцепљеностизмеђуспектакуларног
насиљаибеспомоћнеобесправљености.

32Bart,R.(1984)Smrtautora,Poljabr.309,NoviSad:Kulturnicentar,str.450.
33Fuko,М. (2012) Šta je autor?,Polja br. 473, Novi Sad: Kulturni centar,

str.100112.
34Исто,стр.102.
35DeLillo,D.(1991)MaoII,NewYorketal.:Pinguin,p.215.
36О ефектимафеномена „звезде”на сопство, напримеруписца који се

скрива,у:Moran,J.(2000)DonDeLilloandtheMythoftheAuthorRec
luse, Journal of American Studies, 34 (1), Cambridge University press,
р.137152.
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потврдеснагеусамљеногисамосвојногпојединца.Тосеи
додатнопотцртаватимештоћешепавичистачброда,који
проналазиБиловотело,украстиненовацилистварипреми
нулог,негосамоњеговеисправе,односноидентитеткојим
семожетрговати.Одславногписцаостајесамобезимено
тело,СкотоваархиваБиловихнедовршенихтекстоваимо
заикфотографскихпортретакомплементаран„дигиталном
мозаику”укојисепретвараједанодБиловихпривремених
двојника,заточенипесникЖулијан37.

Можеморећидасеутеоријскофилозофскимоквирима,са
којимаДелилоимплицитноступаудијалогкрозликписца
Била,моћиндивидуалногсубјектапоричеукористнадин
дивидуалних,културноисторијских,технолошкихиидеоло
шкихформацијакојесупољекружењафункционалноауто
ризованихдискурсаа, заправо,каоБартовтекст,„преплет
наводапреузетихизбезбројнихцентара”38.„Можесезами
слитикултураукојојбидискурсициркулисалиибилипри
хваћени,адафункцијаауторуопштенепостоји”,говориоје
Фуко.39Делилокрозсликегомилауовомроманупредста
вљакултуруукојојјеоваквостањеготовореализовано,кул
турузасићенунеауторизованим,насумицерасејанимпред
ставама,слоганимаисликамакојепростоплутајупосвету
дела,ничијеисвачије.КарактертекултуреДелилосигна
лизираузпомоћразнихкомпозиционих,наративнихистил
ских средстава – синтаксичких паралелизама, дословних
понављања,лајтмотивскихфраза,Скотове (врлосумњиве)
узречице„цитирајућиБила”–којасугеришуциркулисање
којеједнеисказечиниодјецимадругихилињиховим„пре
водима“удругиидиом.Например,фразамалолетногдиле
радрогеОмара40обескућницима:„Штојемањипрчварник,
товамвишеживотаодузима”41билабижаргонскатранспо
зицијаиреконтекстуализацијаБиловог:„Штосуужеграни
цемогживота,товишепреувеличавамсебе”42.Међутим,то
је,истовременоикултурачијијенуспроизводипротивте
жапојачанапотребазаауторитетомконструисанимувиду
звездеиливођекоји,пак,какотоДелилонапримеруБила
итерористеРашидапоказује,засвојеобожаваоцеиследбе
никефункционишукаослике(анекаоличности):Билсеу

37DeLillo,D.(1991)MaoII,NewYorketal.:Pinguin,p.112.
38Bart,R.нав.дело.
39Фуко,M.нав.дело,стр.112.
40ОмарјеарапскаваријантаХомера,закогасевезујевишевековнадилема

упогледуврстеауторствакојутоимерепрезентује,тј.далијеупитању
личностиликолектив,песникиликомпилатор.

41DeLillo,D.(1991)MaoII,NewYorketal.:Pinguin,p.152.
42Исто,стр.37.
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романупрвипутспомињекаопредмет(Скотпровераваима
лиганаполицамаукњижари,причемусекрозоворутин
скоизједначавањеделаиаутора,односноперсонификовање
књиге,подсећанатодајепредставаоауторуукорелацији
самедијемизражавањаикомуникације), затим јепредмет
разговора,дабисепрвипутпојавиокаојошнеименована
фигуракрајпрозора,дакле,каоурамљен;терористаРашид
не само да је слика коју његови следбеници носе уместо
свог лица (као маску), преузимајући идентитет који је он
креирао,већјеисамосвесноконструисанодразсликеМаа
Цедунга. Због свега овог, чињеница да за наведени исказ,
каонизачитавпролог,каонизауромануметнутетекстове
описцутаоцунеможемосапотпуномсигурношћудатвр
димонитидасуекстрадијегетички,тј.„Делилови”,нитида
суметадијегетички,тј.„Билови”,нијепукаманифестација
постмодернистичкогпоигравањасанивоиматекстаионто
лошкимграницамаизмеђусветаделаисветаделауделу.На
тодајепитањеауторстванаведеногафоризма–нерешиво,
какосечини–примарно (уодносунањеговамогућазна
чења),указујунамизначајитретманауторствауостатку
романа.43Другимречима,упитањусуновеформеауторства
омогућенеширокимспектроммасовнихиновиммедијима/
технологијамапосредованихобликапродукцијеирецепци
је.44Њиховаекспанзијаконвергирасаалтисеровскомпред
ставомо„историјибезсубјекта”тј.оисторијикаопроцесу
успостављањарелација и корелација:моћ вољеи делатна
моћ појединца се одржавају као нужне идеолошке кон
струкциједоксе,заправо,упроцесунепрестане,незаврши
ве субјек(тивиза)ције и осамостаљивањаи репродуковања

43Имамоувидупоступакнеименовања:уромануликовипосматрајуили
говореонеколикимуметничкимделимачијисеауторинеспомињу.У
питањусу:сликаГорби(илиГорбачов)I,делорускогемигрантаАлек
сандра Косолапова (Alexander Kosolapov) (у време дешавања романа
(1989) заиста изложено у галерији Музеја лепих уметности на Лонг
Ајленду, у оквиру изложбе „Транзит: руски уметници између Истока
и Запада“ (http://www.sotsart.com/about/#.Ujv5F9Ji2YQ);Облакодер III
РобертаМосковица(RobertMoskowitz),чијурепродукцијуБритагледа
учасопису(1989.годинесечланакоњемуињеговоммонументалном
диптиху заистамогаопрочитати: (Larson,K. (1989,August 7). Second
thatEmotion.NewYorkMagazin,pp.4748);причаољубавнициманаКи
неском зиду је упараболупреточенперформанс „Љубавници: ходпо
Великомзиду”којису1988.годинеизвелиМаринаАбрамовићиУлај
(UweFrankLaysiepen–ULAY).

44МаркОстинувезисаовимроманомговориојеоспектакуларномаутор
ству,подчимеподразумевамоћдасефотографијеилителевизијскесли
кеупотребетакода,каонекимчудом,произведуспектакуларнедогађа
јекојидубокоделујунајавнусвест:Osteen,M.(2000)Americanmagic
anddread:DonDeLillo’sdialoguewithculture,UniversityofPennsylvania
Press,p.193.Међутим,чиниседанијеречоједномновомфеномену,
негооскупуновихобликааутор(ств)а.
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номиналнољудскихицивилизацијскихтековина,непреста
нопотискујуисузбијају.45Таквосхватањекултуреимплици
раизразитазаступљеносткорелативнихкомпарацијауовом
роману,којемаркирајуговорБилаињегових„двојника”тј.
ликовасакојимасењеговживотиположајудруштвудово
деуасоцијативнувезу.Узпомоћњихсеистичуусловности
међусобназависност.Поредвећнаведеногтусуи:„Штосу
вестимрачније,тојеприповестграндиознија.”46„Штови
шекњигаобјављују,томипостајемослабији.”47Жулијанова
мисао:„Штобаналније,обичније,предвидљивије,отрцани
је,бљутавије,тупље,тобоље”48итд.

Поредтога,несмесезанемаритичињеницадајеовајроман
заправоколажслике(фотографије)итекста,тедасвојсми
саоградикрозодносевизуелногивербалногиефектекоје
производидуплирањепризорасафотографијеутекстукоји
секаоцелина,парадоксално,насловомсмештауВорхоло
вусеријуМаовихпортрета.Ефекатмултимедијалностипо
стижесеикоришћењемвизуелнеперцепцијесамихликова,
причемусесонестранепољакојаобразујуинтенционал
ничиновигледања,ликовичестоприказујуикаоневољна
публика јавног простора комуникације, спектакла слика и
натписа.Просторкојипогледиликоваконструишунијеса
момултимедијалан(односисеинапризореизсветаромана
инанизмедијскиразличитих артефакта: телевизијскеве
сти,новинскефотографије,сликарскадела)негојеиполи
морфаниуфункцијињиховихидентитета,односноимпли
цитнихидеологијаидентитета.СједнестранејеКаренино
приањањеузповршину,минуциознопраћењемноштваде
таљаисензација,уживљавањеуприказано.Њенувизуелну
перцепцијупреносенизовианафоракојијојпридајукарак
тер извођења ритуала: наизменично понављање и смењи
вањеуводнихфраза„Онавиди”и„Приказују”којеструк
турирагледањеснимканередакојисуизбилинафудбалској

45Уп.Althusser,L.(1971)LeninandPhilosophyandOtherEssays,NewYork,
London:MonthlyReviewPress,NewLeftBooks,pp.121124;Althusser,
L.(1976)RemarkontheCategory„ProcesswithoutaSubjectorGoal(s)”,
in:EssaysinSelfCriticism,NewYork:NewLeftBooks.;Ashley,D.(1997)
Historywithout a subject: the postmodern condition,Colorado:Westview
Press;JamesonF.(2001)Postmodernisam,ortheCulturalLogicofLateCa
pitalism(10ed.),DukeUniversityPress,pp.1415;Resch,R.P.(1992)Alt
husserand theRenewalofMarxistSocialTheory,Berkeley,LosAngeles,
Oxford:UniversityofCalifornia,pp.6773.

46DeLillo,D.(1991)MaoII,NewYorketal.:Pinguin,p.42.
47Исто,стр.47.
48Исто,стр.111.
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утакмици;„Приказују”49и„Онда”50организујуњеновиђење
телевизијскогпреносапротестанапекиншкомтргуТјанан
менујуну1989;нови,аудитивнимоменат:„Гласјерекао”
сегментирањенопраћењедешавањасаХомеинијевесахра
не,организованоокоанафоре„Живи”51односнопреживе
ли,акоимамоувидуКанетијевоодређењеовогтипамасе,
масеужалости52.Усвакомодовихслучајева,Каренинпо
гледсенеодвајаодзнаковапатњиибола,одсликателаили
делова тела, гестова, израза лица, онако како ихформира
кретањекамере.Њунесамодасвакипризорболадубоко
афицира;онасеготовосасвимизмештаутелевизуелнипро
стор,што имплицира поновљена сликањене ухваћености
уодсјајесаекрана.Њенаперцепцијанампреносинизем
фатичнихиимпресионистичкихсукцесивнихслика,одвоје
ниходисторијскогконтекстаиодкултурнополитичкихто
ковакојисуихпроизвели.Такојеагонијаљудинастадиону
средњовековна коликои савремена.Детаљанопис снимка
са стадиона укључује ограђен простор, густо клупко тела
којапузе,пењусеједнанадруга,уврнутеудове,искривље
налица:амплификацијаиакумулацијадетаља,узритмичко
понављањеиварирањефразапроизводеефекатзгушњава
њавремена,његовесупстанцијализације.Кадасефилмна
тренутакзаустави,кадарје„каорелигиознаслика,сценаби
моглабитиифрескаунекојтуристичкојцркви,укомпоно
вана,уравнотеженаииспуњенаљудимакојипате”,односно
„каофрескау старој,мрачнојцркви,масовнауврнута ви
зија срљања у смрт какву је самомајстор епохемогао да
наслика”53.АлузијeнаиконографијуСтрашногсудаипое
тикукомпозицијескрећупажњунаимплицитнуестетизаци
јунасиљаинеодрживостилузије чисте документарности.
Такође, уводeпаралелуизмеђу сликаиз давнепрошлости
и догађаја из садашњости.Подсећају и на то да визуелне
ивербалнепредставеопаклуилиподземљукаостаништу
мртвих,увекспомињунепребројивомноштвонеразлучивих
телесакојасегужвају.КакоКанетикаже,стогајерсугомиле
топоссликаподземља,какогоддасеонозамишља,мртви
суипарадигмасвихдвоструко,одспоља(физички)иизну
тра(принципомексклузивности)затворених,ишчекујућих
маса, које сеумодерномсветусрећунастадионима,кон
цертимаисличнимместима54.Међутим,свеобухватнамаса

49Исто,стр.3234.
50Исто,стр.176178.
51Исто,стр.188192.
52Canetti,E.нав.дело,стр.119121.
53DeLillo,D.(1991)MaoII,NewYorketal.:Pinguin,pp.3334.
54Canetti,E.нав.дело,стр.30.
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мртвих који чекају стално одгађано растерећење уформи
судајестеимитскоархетипскаосновапредставеоневидљи
вим, виртуелниммасама, онаквима какве, по неким тума
чењима–поОртегинојкритицичовекамасе55,Андерсовој
критициобезличавајућегмасовногидентитетапојединца56
или по Деборовој концепцији друштва спектакла као не
зависногкретања„неживућег”57 – стваранекритичко гле
дањеистихвестиширомпланете.Агледањевестиијесте
Каренинапасија,пањеноуживљавањеусрљањеусмртима
вишеструкеимпликације када јењенидентитетупитању.
Поредтога,изовогмешањаистапањаразличитихтипова
имедијаприказивања,различитихнивоастварности,доку
ментарнеисликеслике,произилазиисродностдруштвене
функцијецрквеусредњемвекуимедијаскрајаXXвека,а
којаподразумеваманипулацијучовековимстрахомодсмр
ти и уништења, потенцирање катастрофичног и катакли
змичког,непрекидноприсутнихпретњииризика,односно
конструисање сопствене моћи на интензивирању страха,
неизвесностиитескобеикреирању/продавањусопствених
механизамањиховеконтролеисузбијања.

ЗаКарен,окупљени,дакле,нерепрезентујуникаквеполи
тичкеи/иливерскепартије,класеилинештосличнотоме,
па их њен поглед истовремено и конкретизује у њиховој
појавностииапстрахујеизвремена,универзализујењихо
вупатњу.Тишинасликебезтона(доХомеинијевесахране)
додатнопотцртаваритуалистичкикарактерњенерецепције,
збогчегањеногледањевестиподсећанапричест,каодајеу
функцијинепрестанеобновеодређеногтипавезе.58

Међутим,везивањеКарениногликазарецепцијумасовних
сцена,детаљанприказњенихреакцијанасликекојеприма
инаосновукојихградисвојепричеисупротстављање,ка
коћемовидети,њеногпогледаБритином,семштојеуве
зисањеномприпадношћуЦрквиуједињења,конструишеи
разграђујеједну,дасепослужимоструктуралистичкомтер
минологијом, четворочлану хомологију, коју бисмо могли

55OrtegaiGaset,H.nav.delo,str.64.
56Anders,G.nav.delo,str.89.
57Debord,G.(1992)LaSociétéduSpectacle(éd.3),Paris:Gallimard,p.10.
58Упоредити:„овозаустављеноосећањекојеимашкадајенавестимане

штоужасно,оваобуставаутелу,хладно,суспрегнутоузбуђењекојете
припремазанештонеизмерно”;DeLillo,D.(1991)MaoII,NewYorket
al.:Pinguin,p.185.Канети(Canetti,E.nav.delo,str.95)јепричестодре
диокаоритуалниначинконзумирања(уКарениномслучају,катастрофа
исликакатастрофакаодуховнехране)чијајесврхадаобезбедиумно
жавањетогаштосеконзумира.
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изразитинаследећиначин:слика:реч=маса:индивидуа.59
Уосновиовехомологијејелогикапокојојсесликепримају
утренуткуитокаогомилаистовременихсензација,доктек
стовиинарација захтевају време, рекреирају секроз след
узастопнихелемената,пајеињиховефекаткумулативан,а
нетренутни60.Toбисемоглосхватитикаоидиосинкратич
намодификацијаилигенерализацијатезаосупериорности
апелативне и интерпелативнемоћи визуелног над вербал
нимиоуниформишућимефектимасликакојесемасовнои
глобалнодистрибуирајуиемитујунаидентитет,који,онда,
исампостајемасованилисеријскипроизвод,анепроиз
водразвојаисазревања.УКаренинојпометеностидокгле
даХомеинијеву сахрану и док се имагинарно придружује
„жалобнојхајки”(Канети)људикојипокушавајудазадрже
умрлогвођу:

Кареннијемогладазамисликојошјеовогледао.Неби
моглодабудестварно,акосуидругигледали.Акосуи
другиљудигледали,акосумилионигледали,акосењи
ховбројпоклапасабројемљудинатојиранскојравници,
зартонезначидасвиминештоделимосаожалошћени
ма,дапознајемонекумуку,даосећамокаконештопро
лазиизмеђунас,чујемоуздахнекеисторијскесете?[…]
Акосуидругигледалиовеслике,заштосеништанеме
ња,гдесулокалнегомиле,заштојошувекимамоимена,
адресеикључевеаутомобила?61

Можемо препознати далеки одјек тезе о идентитетским
ефектима телевизије и телевизијских вести које је Гинтер
Андерс,удухукритичкетеоријеикритикекултурнеинду
стрије,формулисаокао:

59Најт „централни аксиом” романа (и Делилових експлицитних иска
за оњему)формулишенанештодругачијиначин („гомила=понавља
ње=слика=глобализација=смрт индивидуе”) али, такође, сматра да
романчитаоцанаводидаовутезупреиспитаидоведеупитањењену
аподиктичност, односно, да је реч о „опетованом грађењуи подрива
њуеквиваленцијауроману”:Knight,P.MaoIIandtheNewWorldOrder,
in:DonDeLillo:Mao II,Underworld,FallingMan, ed.Olster,S. (2011),
London,NewYork:Continuum,p.38).

60Упоредити:„Сликајекаомасе:мноштвеностутисака.Књигаје,сдруге
стране, сасвојимлинеарнимнапредовањемречиикарактера,изгледа
повезанасаиндивидуалнимидентитетом.Помишљамнадетекојеучи
дачита,којеградиједанидентитет,речпореч,причупопричу,сакњи
гомуруци.Слике,некако,увекстварајуљудекаомасе.Књигеприпада
јуиндивидуама.”Нав.према:Gardner,C.BrigitteDesalminterviewwith
DeLillo.DonDeLillo’sAmericaADonDeLilloSite,January14,1998,Jun
20,2013,http://perival.com/delillo/interview_desalm_1992.html.

61DeLillo,D.(1991)MaoII,NewYorketal.:Pinguin,p.191.
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у стадијуму радија иТВмасовнипроизвод сене прави
самозамасунегоиenmasse,наиме,убезбројрепродуко
ванихегземпларазамилионе.Вишенемаоригиналâнего
јошсамокопијâ.Или,акохоћете:јошсамооригинала.Би
локакобило,онисеутакоширокомобимуделепотро
шачимадавиртуелносвакоможетрошитиробуусвоја
четиризида.

Карактеристикаовог[…]стадијумаје,очигледно,јазиз
међумасовностисвудаидентичнихпроизводаиприват
ностипријема, а тиме–поштооваприватностодносно
изолованост пријема покрива масовни карактер робе и
тимеусловљавамасовникарактерпримаоца–инеисти
нитост.Неистина која се сугерише примаоцу, односно
милионима прималаца, морала би […] да гласи: „Ти си
приватан потрошач достављене ти робе; јер где је та
‛маса’?”(подвукаоГ.А.)62

Другимречима,двадесетовековникултовивођеисвеуче
сталијипримеримасовнихфетишизацијапојединаца,који
масеДелилоуовомроману,измеђуосталог,бавиузпомоћ
ликаКарен,приказујусенапозадинипретпостављенема
смедијскипроизведенеиневидљивемасе,гомиламеђусоб
ноизолованихинемоћнихпојединацаупотразизанеким
обликомстварногзаједништва,аликрозпарадокстрагања
занепосредниммеђуљудскимодносимакрозмедијскипо
средованефигуревође,представљенекаохеројинеконфор
мисти,којићеимуместомноштвамеђусобнопротивречних
егзистенцијалних модела понудити један, свеобухватан,
тоталанистабиланидентитет.Масачијепојавнеифизичке
обликеДелилоуовомроманурегиструјеуспрезијесама
сомкаокарактеристикомидентитетаи„масовнимумом“63
у чијем настајању је улога масмедијских слика, иако не
искључива,ипакпресудна.

Карен јесупротстављенафотографкињаБритачија„енер
гијагледања”и„вољадавидидубље”64којукамерауњојот
кривапрерађујувиђено.Њенјепогледусмеренкадемисти
фикацији,асамимтим,икаослобађању,несамопримаоца
заслепљеногнечијомхаризмом,већисамогпредмета/објек
та,штосевидиизописаСкотовихразмишљањадокпосма
трањенепортретеписцаБила.Дваженскаликарепрезенту
јудваначинагледањаидвапредметапогледа;сједнестране
сугомилетј.човеккаодеомасекојуформиразаједничкало
кација(улицаилитрг,односноекран)или,пак,заједничка

62Anders,G.нав.дело,стр.8283.
63Делилоу:Passaro,V.op.cit.
64DeLillo,D.(1991)MaoII,NewYorketal.:Pinguin,p.37.
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идеја,пракса,жељаилиафект,асадруге–Бритинимоде
ли,писацБиливођалибанскихтерориста,Рашид,односно
ауторитативнипојединац,човеккаооваплоћењефеномена
којијеустањудадругељудеповезује,каопредметтуђих,
колективнихфантазијаиопсесија.Бритинатежњакаиздва
јању предмета из идеолошког окружења кореспондира са
њениминдивидуализмом,који,маданијерадикалануистој
мерикаоБилов,почиванаидејионеприкосновеностипо
јединачног идентитета и интегритета личности.Функција
сликакојетокомроманареципирајестедадоведуупитање
њен ставињенопоуздањеумогућност такве врстеинте
гритетаиупостојањетаквеунутрашњесамосвојностиин
дивидуе–упркосњеномнегодовањупремапопарттради
цијикојаупрвипланистиче„растворљивостуметника”65.
Торастварањеуметникауколективнепредставеифантазије
јестеразлогштоауторидвејусликакојејеуздрмавајуостају
неизменљиви.Обадела–ГорбиIКосолаповаиОблакодер
IIIМосковица–каоиВорхоловепоним,садржередниброј
којимсеуказујенасеријскупроизводњукакосамогумет
ничкогдела,такоиобјектакојијенаслициприказан,упр
косњеговојноминалнојсингуларности,односноналогику
репродуковања као на основ који Горбачова и некадашње
КулеблизнакињеСветскогтрговачкогцентра,иакосуупи
тањуонтолошкинесамерљивепојаве,чинионимштојесу.
Називисликаисвођењепредстављенихобјекатанаиконич
кеилигеометријскеобрасцекаодапостулирајудасу„ори
гинални”члановисерије(историјскиМаоЦедунг,Горбачов
илидвекулеСветскогтрговачкогцентра)већслике–појаве
толико путафотографисане, снимане, третиране као лого,
умножаванеувидусликанајразличитијенамене,одплака
тадоамбалаже,дасе(каоуслучајуЕндијаВорхола(Andy
Warhol)уБритиномкаталогуматеријалаукојимајерепро
дукованањеговаслика66вишенемогунизамислитикаоре
алностнезависнаодгомилесвојихвизуелнихпредстава,од
непрестаногумножавањакојеимобезбеђујетрајност.

РецепцијасликеГорбиIодвијасеудругачијојврстигомиле
илимасе,наотварањуизложберускихуметникауЊујор
ку, које је, заправо,монденски скуп.Бритинаперспектива
откривапросторкаопроприштемеђусобнеигрепогледако
јисаједнакиминтензитетомибезикакверазликеконзуми
рајуиизложенаделаиљудекојипосматрајутадела,који
„касапе” јерниљуденипредметенеуочавајукаоцелине,
већграбе„лица,задњице…”.Међутим,акоБритинпоглед
иуспеваданадиђеигрупогледаипокретакојуфокализује,

65Исто,стр.134.
66Исто,стр.134135.
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нионнеизмичепостварујућимпогледимапролазникапу
бликеодспоља,којичитавскупуоквирујуитренутноза
мрзавају,понављајући,дакле,насилничкичин:„Овдесу,на
некиначин,збогљудинаулици”67.Посетиоциизложбесу
и сами изложени – исказ асоцира акваријумски доживљај
Прустовог(MarcelProust)МарселауБалбекуи„великодру
штвенопитање [које јесамПрустставиоузаграде,акоје
Делило, спомињући осећај привилегованости, провоцира]
хоће ли стаклени зидувекштитити гозбу тихчуднихжи
вотињаинећелисветкојипожудногледаизмракадоћии
извућиихизакваријумаипојести”68.Међутим,докПрустов
вишеструкитропољудимакојиће„појести“људерибекоји
једуимплицирасоцијалнунеједнакостзаснованунаматери
јалномстањуиантагонизамкласа,кодДелилајеречопоја
чавањупредставеонеједнакостиизмеђуоногштојеујавној
сферивидљиво,иконично,„дубокоурезано”ионогаштоне
поседујетуиконичносткојагамагнетскипривлачиикоју
подражава.ЗаразликуодПруста,којивишенаглашаваосе
ћајнелагодеиугроженостизбогизложеностиексклузивних
ипривилегованихчиновасвачијемпогледу,штојеомогући
ламодернистичкаархитектура,Делиловишенаглашаваде
реализацијукојасеостварујеупросторупогледа:гомилана
изложбиприхватаипотенцираилузијусвојебесмртности,
којустваратаизложеност,тј.сведеностнанедодирљивуи
нематеријалну слику у излогу: „Чинило се да плутају ван
света[…]трансцендентнедуше[…]Тојепригоднојсцени
давалоправонатрајност,каодасуверовалидаћеизахиља
дуноћиидаљебититу,бестежинскиинезнојећи,побуђују
ћиблагујезупролазника”69;каодаћепривлачнасликакоју
образујунадживетиефемерносттренутка.Овдесепотреба
засамопревазилажењемнеулажениуштадруго,постојање
фокуса јеилузорно.Утомсмислу,овагомилапостојиса
мокаонизсликакојесу,каоионенафилмскојтраци,само
привиднопокретне јерих, заправо,покрећемеханизам.У
овомслучају,тојемеханизамжељезабесмртношћукојује
аутоматизовалоњеноредуковањенаједантакорећиворхо
ловскимодус,нажељузапоседовањемпрепознатљивоги
видљивогимиџакојисеможевизуелнонепрестанопроце
суирати, препакивати (каоГорбачов „упакован”ушминку
ибојеМерлинМонроивизантијскеиконе,истовремено,на
слициГорби I) сведоксеупотпуностинеодвојиодсвог
извораињеговогреалногвремена.

67Исто,стр.133.
68Пруст,М.(2007)Утрагањузаминулимвременом,2,Усенцидевојака
цветова,Београд:Paideia,стр.245.

69DeLillo,D.(1991)MaoII,NewYorketal.:Pinguin,p.134.
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ДругасликакојуБритаперципирауроману–репродукци
ја диптихаОблакодер III РобертаМосковица – делује као
на апстрактне обрисе сведен поглед на Куле близнакиње
изњенесобе.ОноштоБритууовомслучајузапрепашћу
је, уз илузију уметниковогпоистовећивања сањеном тач
комгледишта,каодајеузурпираоњенприватнипростор,је
стеосамостаљивањепредставакојеукидаиндивидуалност
и сингуларностмислииинтимних садржаја свести, каои
приватност:чинијојсекаодасењенемислиизливајуиоту
ђују,препознајеихнафотографијама,алииуфризурамаи
слоганима.„Виделајенајмутавиједетаљесвојихприватних
мисли на разгледницама и билбордима”70. У роману ано
нимна,Московицевасликаслужитомедаподријеилузију
аутономијеличнеперцепције,дадоведеупитањеконвен
ционалнопоимањеинтимностикогнитивнихчиновајерсе
они,узпомоћње,показујукаонештонадличноибезлично,
растворљивоуколективнојимасовнојсвести,одкојесени
јемогућесасвимодвојити.Тонас,опет,враћаслициједноо
кегомилеспочеткаромана,којајевећнаговестилапробле
матичностодносаиндивидуалнеимасовнеиликолективне
свестинанивоуперцепције.

ИздвајањемтекпараспекатаиелеменатароманаМаоII,од
носноњеговесазнајнеипрагматичнедимензије,покушали
смодапокажемокакороман,узпомоћспецифичнихнара
тивних,стилскореторичкихистратегијафикционализаци
је, повезаних са интерпретативним поступцима сродним
херменеутицистудијакултуреињиховимповлашћенимте
мама/предметима,контекстуализујеипромишљакултуреиз
којихипоредкојихнастајеикакоконструишесвојупози
цијууодносупремањима,креирајући(фикционализујући
историјске)ситуацијеиликове,какобичитаоцу,поставља
јући га у средиште сплета супротстављених перспектива,
омогућиодаприказанекултурнепроцесеифеноменедожи
виуњиховојсложености,амбивалентности,вишезначности
а,често,ипротивуречности.Овакавроман,каодистинкти
ванприступтумачењусвакодневногживота,стогасеможе
читати и као својеврстан допринос студијама културе, са
чијомекспанзијомјесавремен.

70Исто,стр.165.
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AREFLEXOFCULTURALSTUDIES
INDONDELILLO’SMAO

Abstract

Inthepaper,DonDeLillo’snovelMaoII(1991)servesasanexample
ofarelationshipbetweenculturalstudiesandthenovel.Startingfrom
theinfluencewhichthisinterdisciplinaryfieldofresearchcouldhave
on theconstructionof thenovelworld, focusedon theprevalenceof
culturalprocesses,thepaperpinpointsandexaminesseveralaspectsof
selectedchaptersandscenesinthegivennovelinordertoshowsome
pointsofconvergenceandthesharedinterestsbetweenculturalstudies
and the novel, knowledge invested in them, meanings of depicted
culturalphenomenaand tendenciesand theirpotentialculturalvalue.
Theanalysisisprimarilyfocusedonthepresentationandinterpretation
of the masses as both physical entities and entities of identity and
consciousness,asfeaturesofthediscourseandtheideasproduced.

Key words: Don DeLillo, Mao II, identity, masses and crowds,
author(ship)
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ПРАЗНИЧНАТРПЕЗА
Сажетак:Истраживањепразничнетрпезеједнеруралнемикро
заједницеупериодусоцијалистичкеЈугославијепоказујекакофор
малнимјеловникомгрупапотврђујеиредефинишесвојепостоја
ње.Јеловникјеродномушкиобиљежен,алиипоукусусвихконзу
мената.Обиљемесауоброцимапоказуједа јепожељнокласно
тијелоснажно(мушко)тијело,којеоткриванајдубљедиспозиције
хабитуса.Алкохолнапићапијуимушкарциижене,алимушкарци
више јер као припадници доминантног пола имају већу потребу
у репродуковању норме културе. Посао припремања и служења
хранезастоломнијеподвргнутритуалнимправилимаиродноје
женскиобиљежен.Уношењемпромјенаујеловникиеманципаци
јомженезатрпезом,овапатријархалнамикрозаједницапоказује
динамичностифлексибилност,чимесенегирастереотипопа
сивностисеоскогстановништва.Разликеуекономскојмоћинај
мањесувидљивенапразничнојтрпези,штопотврђујеБурдијеову
(Bourdieu)тезудајехранаповлаштенаобластгдјејесимболички
могућеповратитидигнитетисамопоштовањедруштвенихгру
пакојереално,економскиисоцијалностојенаднудруштвенеље
ствице.

Кључнеријечи:храна,пиће,празник,руралнамикрозаједница

Културасенеодносисамонаузвишенепроизводељудског
духа,већнасвемогућеобликеиспољавањаипредставља
ња различитих друштвених група и појединаца, али и от
крићадахранапредстављакаментемељацсвакекултуре.1
Изборхране,њенакласификација,начиннакојисеприба
вља, спрема, сервираиконзумира сукултурнапојавакоја
представљасвојеврсноогледалоразнихаспекатадруштве
нокултурног ентитета чији дио представља (привредни,
економски,религијскиитд.).2Иакосуизборихраненанеки
начинувезисрасположивошћу,људиникаднеједусваку

1 Đorđević,J.(2005)Hrana:interpretacijeiinovacije,Kulturabr.109–112,I
knjiga,Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.15.

2 Костић,С.Ђ.Окрепљењетела,у:ПриватниживоткодСрбаудевет
наестомвеку:одкрајаосамнаестог векадопочеткаПрвог светског
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јестивуидоступнухрануусвојојоколини.3Њиховепрефе
ренцијеувезисхраномблизусусредиштуњиховесамоде
финиције:заљудекојиједупримјетноразличитухрану,или
сличну храну на различите начине, мисли се да су битно
другачији,понекадчакмањељуди.Какосеједе,чимесеједе
и,наравно,штасеједе,говорепосматрачумноговишенего
штоизгледанапрвипоглед.4

У руралној микрозаједнициЂурчића на сјеверним оброн
цимапланинеПапукуСлавонијиупериодусоцијалистич
кеЈугославије,5закрснуславуЂурђевоипразникСв.Саву
припрема се хранаипиће токомцијеле године, a количи
на овиси о броју позваних гостију и броју оброка који се
припрaвљају.Крснаславасеславидваданатесепрвидан
припремадоручак,ручакивечера,другидандоручакиру
чак.Св.Савасеславиједандани,поштогостииздругих
селадолазекаснијеутокудана,неприпремаседоручак,већ
ручакивечера.Додатнаколичинахранетребасеспремити
заЂурђево затошто гостина одласкудобијају „спремак”
печеногмесаиколачакојиносесвојојкући,обичајкојије
познатиудругимсрединама.6Већаколичинахранеипића
која се мора припремити заЂурђево, а коју диктира број
оброказатрпезом,„спремак”ивећибројгостију,дајуве
ћи„симболичкикапитал”крснојслави,којууоквирупро
ширене приватности за породицу и домаћинство она има
икадасенатрпезуизноси„свеононајбољештосетоком
годинеприпремалоичувалоукућизаславу”7.Какоје,пре
маБурдијеовом(Bourdieu)мишљењу,уосновисвихкапи
талаекономскикапитал,напримјерухранеипићакојисе

рата, приредили Столић, А. и Макуљевић, Н. (2006), Београд:Clio,
стр.385.

3 Minc,S.(2005)Hrana,društvenost išećer,Kulturaбр.109–112,Iknjiga,
Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.283.

4 ЧолакАнтић, Т. Један кратак поглед у књигу рецепата, у:Приватни
животкодСрбаудвадесетомвеку,приредиоРистовић,М.(2007),Бео
град:Clio,стр.363.

5 Претходнообјављенирадовиистеауторкеукојимасеистражујудруги
микронаративиовогмикроколективамогусенаћииуЈезик,књижев
ностирелигија(прирeдилиАлександарПрњатиТијанаПарезановић)
=Language,LiteratureandReligion(editedbyAleksandarPrnjatandTijana
Parezanović),Београд:Алфауниверзитет=AlfaUniversity,2014,38–54
(Религијски елементиуфотографскимпосмртниммеморабилијама) и
часописуКултурабр.134,Београд:Заводзапроучавањекултурнограз
витка,2011,стр.152–181(МедијскакултураЂурчана).

6 Исић,М.Приватностнаселу,у:ПриватниживоткодСрбаудвадесе
томвекуприредиоРистовић,М.(2007),Београд:Clio,стр.403.

7 Јовановић,Б.Крснаслава,у:ПриватниживоткодСрбаудеветнае
стомвеку:одкрајаосамнаестогвекадопочеткаПрвогсветскограта
приредилиСтолић,А.иМакуљевић,Н.(2006),Београд:Clio,стр.603.
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припремајузакрснуславуиСв.Савуисказујесеважност
којустановнициЂурчићапридају„симболичкомкапиталу”
ради стицањадруштвеногпризнања.Упослијератномпе
риоду,увријеменајвећегсиромаштвастановника,славасе
најскромније обиљежава, алиинештокасније се за славу
„мора”иматииприпремати,поцијенудасе„послијеславе
осиромаши”, како свједочи једнамоја саговорница.Прем
дасупреддомаћинствомдодатнинапоријерсеЂурђевои
Св.Саваславеунепосновријеме,8разликеуекономскојмо
ћистановникаселанајмањесувидљивенапразничнојтрпе
зи.ОбјашњењезаовакаводноспремахранидаојеБурдије
показавшидајехранаповлаштенаобластгдјејесимболич
кимогућеповратитидигнитетисамопоштовањедруштве
нихгрупакојереално,економскиисоцијалностојенадну
друштвенељествице.9ПраксапрослављањаЂурђеваиСв.
СавеуЂурчићимапоказуједагостиукућинаодласкудо
бијајуједнуврступоклонаухрани,„спремак”,анедоносе
поклоне,којимабисе,какопишеБурдије,смањилитрошко
видомаћинауимеједнереалистичкепредставеотрошко
вимаоброкаивољедасеучествујеуњиховомсмањењу.10
Гостопримствокојесегостимапружазатрпезомимазначај
нудруштвенукомпоненту,којомсепотврђујемрежаодноса
путемритуалнеразмјенепосјета.11Оникојисуданасдома
ћиниуЂурчићима,сутраћебитигости,закрснуславуили
другуврстуслављаудругомселуилимјесту,ијеловникће
битиистикаоудомаћинскојкући,азакрснуславућесеи
угостимадобити„спремак”.Обрасциугошћавањазатрпе
зоми„спремак”закрснуславуприпадаистом„рукопису”12
члановаразличитихсеоскихгрупакојеимајусличнестило
веживота,којисупроизводихабитуса.Хабитусјеоношто
чинидасусвепраксеједногагенса(илигрупеагенсакоји
супроизводсличнихуслова)истовременосистематичне–
утоликоштосуонепроизводистовјетних (илимеђусобно
замјенљивих) образаца, и систематски различите одпрак
сикојечиненекидругистилживота.Такосустиловижи
вотасистематскипроизводихабитусакојипостајусистеми
друштвеноквалификованихзнакова(нпр.„отмјен”,„прост”
итд.). Све праксе и сва дјела једног агенса су усклађена

8 ProšićDvornić, M. (2005) Kulturni i društveni značaj hrane u tradicio
nalnoj srpskoj kulturi,Kultura br. 109–112, II knjiga,Beograd: Zavod za
proučavanjekulturnograzvitka,str.330–331.

9 Đorđević,J.nav.delo,str.30.
10Burdije, P. (2005)Habitus i prostor stilova života,Kultura br. 109–112, I

knjiga,Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.162.
11ProšićDvornić,M.(2006)OdevanjeuBeograduuXIXipočetkomXXveka,

Beograd,Stubovikulture,str.190–192.
12Burdije,P.nav.delo,str.134.
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међусобом,мимосвакенамјернепотрагезакохеренцијом,
иобјективноусаглашена,мимосвакогсвјесногдоговора,с
праксамаидјелимасвихчлановаистекласе.Праксеједног
истогагенсаи,уопште,праксесвихагенсаједнеистекласе,
дугују„стилскусличност”којачинисвакуодњихметафо
ромбилокоједруге,чињеницидасуонепроизводтрансфе
раистихобразацадјеловањасједногпољанадруго.

Асортиманпроизводњеистовременодетерминишеиизбор
јестивихнамирницауисхрани,акултурнаправилапропи
сују структуру оброка и начин конзумирања хране.13 При
томе, оброк је висококонструисан културни и друштвени
догађајихрана,каосаставнидиоритуала,имасвојудиоу
организацијидруштвеногвремена.Какосеовипразнициу
Ђурчићимаславеунепосновријеме,премастандардизова
ном„мрсном”14јеловникузасвакиоброкнатрпезусесук
цесивноизносеслиједећајелаипића:

„РУЧАК”15,тј.доручак,којисеприпремасамозаЂурђево:

кувана ракија, паче16 и домаћи „крув”, дроб
(прженасвињскацријева),ћелап(прженосвињ
скомесоналуку)идомаћи„крув”;

„УЖНА”(ужина),тј.ручак,иВЕЧЕРА:

ракија,кокошјасупа,кокошјекуваномесо,хрен
идомаћи„крув”;1950ихсепочињеслужитии
сосодпарадајза,сармасасувиммесомидомаћи
„крув”,свињскопечење,17јагњећепечење,сала
та(киселапаприка,киселикупус,паприкакоја
секиселиукиселомкупусу)идомаћи„крув”,
„дебеликолачи”смакомиорасима;каснијесе
почињуправити„слатки”колачи(ситниколачи,
ролати,тортеислично).

Одпића:ракија,вино,каснијеиндустријскопивоисокови,
кафа.

13ProšićDvornić, M. (2005) Kulturni i društveni značaj hrane u tradicio
nalnoj srpskojkulturi,Kultura бр.109–112, II knjiga,Beograd:Zavodza
proučavanjekulturnograzvitka,str.322–323.

14Исић,М.нав.дело,стр.403:За„мрсно”прослављањеауторнаглашава
датрошковинисубезначајни.

15ProšićDvornić,M.(2006)OdevanjeuBeograduuXIXipočetkomXXveka,
Beograd:Stubovikulture,str.214.Другачијиназивиоброкаодданасра
ширенихпомињеувезисбеоградскомсрединомиоваауторка:вечере
сеназивајуручком,аручакдоручком.

16Пихтије.
17Костић,С.Ђ.нав.дело,стр.389.Печенопрасесеслужиприособитим

приликама.
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Усвакојкућисеуистовријемеслужидоручак,ручакиве
чера,ипремаистомпрописаномјеловникусукцесивноиз
носе јелапрема „рускоммоделу”18. Јестипоредуизраз је
једногхабитусареда,држањаисуздржавањаодкојегсене
можеодустати,19штосеодносиинавријемеоброка.Акосе
овимправилимавезанимзаизборјелаиначинслужењадо
даираспоредактивностидасепослијеручкаивечереиде
„уигру”гдјесеиграипјева,светоуказујудаовегозбени
су„карневалскогкарактера”20,посебно„карактеристичнеза
римокатоличкесредине”21.

ПравилазаприпремањехранеуЂурчићиманисуподвргну
таскупустрогихритуалнихправилакојасеморајуслиједи
ти.22Акојеудомаћинствувишежена,онда„крув”мијеси
ипечегаздарица.Онатуулогуувишечланомдомаћинству
стичепреузимајућијекадајеисамастарија,штозначидасе
рецептпреносиусменомкомуникацијом.Уизузетнимситу
ацијама,напримјеругаздаричинојодсутности,увишепо
родичномдомаћинству„крув”можемијеситиипећимлађа
жена.Акосерадиомодернојпородици,састављенојодро
дитељаидјеце,ондаженаувијекмијесиипече„крув”,чиме
модернизацијскипроцессмањењабројачлановадомаћин
стваизравноутиченаизостанакритуалнихправилаувези
с припремањем хране.Начин припремања ове намирнице
остајеиститокомчитавогпериода,штозначидаипроцес
комуникацијемеђудомаћицамаостајеисти,тенањегане
утичумедијипопутштампеителевизије,23каониновитип
електричногштедњакакојијепремализаприпремупотреб
неколичинехране(„крува”,печења,„дебелихколача”).Иа
конепостојеритуалнаправилазаприпремање„крува”,сâм
посаојероднообиљежениобављајугасаможене.Премда
се„крув”заСв.СавуиЂурђевонеправиоднекогпосебног
брашна,житнобрашноупослијератномпериодуипакима
ритуалнуважност.Наиме, акодомаћинствонемадовољно
житаза„крув”зацијелугодину,ондасеправи„смјеса”од
житаикукуруза,којасепослијемељеумлину.Међутим,

18Đorđević,J.(2005)Hrana:interpretacijeiinovacije,Kulturabr.109–112,I
knjiga,Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.28.

19Burdije,P.nav.delo,str.160.
20Đorđević,J.nav.delo,str.52.
21ProšićDvornić,M.(2006)OdevanjeuBeograduuXIXipočetkomXXveka,

Beograd:Stubovikulture,str.186.
22ProšićDvornić, M. (2005) Kulturni i društveni značaj hrane u tradicio

nalnoj srpskoj kulturi,Kultura br. 109–112, II knjiga,Beograd: Zavod za
proučavanjekulturnograzvitka,str.333.

23Gudi,Dž. (2005)Gore i dole: kulinarska kulturaAzije i Evrope,Kultura
br. 109–112, I knjiga,Beograd:Zavod za proučavanje kulturnog razvitka,
str..112.
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„крув”заовепразникесеприпремасамоодквалитетнијег
житногбрашна.Узто,закрснуславусенеприпремаслав
скиколач,већ„славскикрув”,визуелноозначенутискива
њем знакова на тијесто.Тиме домаћи „крув”припремљен
заовепразнике, апосебно заЂурђево,постајехранакоја
утемељујеидентитет:лични,породични,колективни.

Дајеприпремањехранероднообиљежено,показујукувана
јелаујеловнику.Бурдијесклоносткакуванимјелима,која
захтијевајувеликоулагањевременаипажње,повезујестра
диционалнимсхватањемженскеулоге.24Кувањеје„нижи”
начин спремања хране који захтијева доста времена.Није
случајностшто је та кухиња, пише он, симбол одређеног
женскогположајаиподјелерадаизмеђуполова.Заразлику
одположајаженеуградскомдомаћинству,положајженеу
сеоскомдомаћинствумунималонесличи.25Уселусужене
обављалепољскерадовеготоворавноправносмушкарци
ма, тако да се нисумогле пуно посветити спремању јела.
Женеуградунисуималедругихпословаосимкућних,тако
дасубилеуприлицидапроводедобардиоданаукухињи
бринућиседахранабудепоукусуукућана.Занимљивоједа
ЧолакАнтићнаводикакосеуселусармеипуњенепапри
кенисузавијалеипунилесведоизмеђудвасвјетскарата,
јерсу захтијевалепуновременаитруда заприпремање, а
поредтоганеопходнисастојцисурижа,којајебиласкупа,
имесо.ЗнамодасеуЂурчићимасармаспремалаиприје
Другогсвјетскограта,тесеобичајнаставиоикасније.Из
антрополошкогугла,„скувати”намирницезначипотчинити
ихконвенционалнимнормама;преобразитиихизПриродне
хране(опасне„сирове”)уКултурну(„правиланаснази”).26
Хранаће,пишеФишле,обрађенапопропису,покорнопро
наћипутдосвогмјестанатањиру;истовремено,онаћеуби
љежитисвојкôдуопштипоредаксвијетаипослужитикао
потврдаоконтинуитетуиопстанкутогитаквогпоретка.

Оброцисастављениоддвијеилитриврстејела,каквисуу
ЂурчићимазаСв.Савуикрснуславу,СидниМинц(Sidney
Mintz)сматраевропскомнавиком.27Онпишедасепрефе
ренцијеувезисхраномјављајураноуживотуинастајуу

24Burdije, P. (2005)Habitus i prostor stilova života,Kultura br. 109–112, I
knjiga,Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.150.

25ЧолакАнтић, Т. Један кратак поглед у књигу рецепата, у:Приватни
живот код Срба у двадесетом веку, приредио Ристовић, М. (2007),
Београд:Clio,стр.366.

26Fišle,K. (2005)Funkcije ishrane,Kulturabr.109–112, Iknjiga,Beograd:
Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.198.

27Minc,S. (2005)Hrana,društvenost i šećer,Kultura br.109–112, Iknjiga,
Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.294.
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оквиримакојепостављајуоникојихране,дакле,уоквирима
правилањиховогдруштваикултуре.Отудисхранаиукуси
имајуогроман афективнинабој.Штаволимо,шта једемо,
какотоједемоикакосеувезистимосјећамо,феноменоло
шкисумеђусобноповезанествари;заједно,јасноодговара
јунапитањекаковидимосебеуодносунадруге.Унакрсно
културна истраживања преференција у исхрани, пише он,
јаснопоказујудасууниверзумикојељудскегрупеузимају
здравозаготовокаосвоју„природнусредину”очитодру
штвени,симболичкиконструисаниуниверзуми.Штапред
ставља„добрухрану”,каоиштапредстављадобровријеме,
доброг брачног другаилииспуњенживот, друштвена је а
небиолошкаствар.ПјерБурдијејепоказаодаопредјељење
заодређенуврстуисхранеумодерномдруштвуне зависи
одмјестаукласномпореткууужемсмислу,већод„укуса”
(социолошкаиестетскакатегорија)којисеуоквиру,алии
мимотогпореткагради.28Укускаосоциолошкакатегорија
градисеумеђусобномдинамичкомодносуобјективнекла
сне припадности, статуса одређене друштвене групе, који
зависи и од „културног капитала”, стилаживота у који је
каозначајанфакторукљученаперцепцијатијелаиефеката
којехранаимазаживотиизгледтијелауоквирусвакекла
се.29Укуснезависиодурођенихпреференција,већједубо
кодруштвеноусловљениувеликојмјеризависиодслике
којудруштвенакласаимаосеби,уодносунадругекласе.
Бурдијетакоукидакатегоријуестетског,иначевезанузапо
јамукуса,алииприоритетекономскогфакторазаизградњу
стилаживотаодређенекласе.

Оестетској странихранеипаксеможе говорити, јер сеу
Ђурчићима она изражава у припреми трпезе за Ђурђево
и Св. Саву.На трпезу се ставља свечани бијели столњак,
домаћитканиукрашенмавезом,акаснијеидамастни.

ИакојехранакојасеприпремауЂурчићимазаовепразнике
разноврснаиуњојимаразличитихукуса(слано,љуто,ки
село,слатко),којојсепридружујуипићаразличитогукуса
(горко,кисело,слатко),двијенамирницедоминирајујелов
ником.Тосумесо(паче,дроб,ћелап,супа,кокошјекувано
месо,сарма,печење)–„намирницазаимућније”и„крув”–
„сиротињскахранаилихраназасиромашне”30.

Идејудајемесонајважнијиелементљудскеисхранезасту
палисумногиевропскиисторичари,штоседоброслажес

28Đorđević,J.(2005)Hrana:interpretacijeiinovacije,Kulturabr.109–112,
Iknjiga,Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.29.
29Исто,стр.29.
30Исто,стр.31.
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вриједностимакојесуупрошлостипрактиковалибогати,а
сиромашнисматралиидеалом.31Ованамирницаиначеима
велики удио у јеловнику европске кухиње за разлику од
ваневропских,32 и управо буржоаскимодел (месо за сваки
оброк,асвакиоброксесастојиодпредјела, јеласмесом,
поврћа,сираидесерта)настојидасенаметнеихомогенизу
јенавикеЕвропљаназастолом.33Месоприпремљенокува
њем,печењемипржењемслужисеуЂурчићимаусватри
оброканасвечанојтрпези.Идоксусватријелазадоручак
направљенаодмеса,међукојимамислимдаћелаппредста
вљазенитоброка,врхунацилиглавнојелоручкаивечере
јепечење.Тојејелокојемсеполакоприлазиодуводнесу
пе,прекокуваногмесаиомиљенесарме.Посебнувријед
ностмеђупечењемзаузимајагњеће.Свакодневниоброциу
Ђурчићима,посебноупослијератномпериоду,необилују
месом, тако да је његово обиље карактеристично управо
за празнике који се одржавају у непосно вријеме.Давање
предности тешкојхрани,масноји јакој, чија јепарадигма
свињетина,маснаисла(с)на,каоантитезариби,немасној,
лакојиблагогукуса,Бурдијеповезујестимштосеухрани
тражињенабитхранљивематерије,којасе„хвата”затије
лоикојадајеснагу.34Друштвенадефиницијаодговарајуће
хране,сматраБурдије,неутврђујесесамопосредствомква
зисвјеснепредставеоприхваћенојнормиопаженетјелесне
грађе,посебноуслучајудебљинеиливиткости.Удубљем
смислу,уосновиизборапојединихнамирницастојичитава
тјелеснасхема, анарочитодржањетијела завријеме јела.
Бурдијепишедамушкомидентитетуодговара–хранакоја
се„хвата”затијело,није„пипава”зајело,којасеједенаму
шкиначин,анесуздржано,итоувеликимзалогајима,свој
скиснажнимжвакањемсвимзубима,укрупнимзалогајима,
какодоликујемушкарцимаитоуколичинамакојесувеће
уодносунаонекојеједужене.Практичнафилозофијаму
шкогтијела,пишеаутор,каонекаврста„силе”,велика,сна
жна,согромним,неодољивимиживотињскимпотребама,
којасепоказујеучитавоммушкомначинудржањатијела,
посебнопредхраном,такођестојиуосновиподјелехране
на„мушку”и„женску”,подјелукоју,какоупраксаматако
иудискурсима,прихватајуобапола.Намушкарцимаједа
једувише,ито јачухрану,каоштосуиони јаки.Мушко

31Gudi,Dž.(2005)Goreidole:kulinarskakulturaAzijeiEvrope,Kulturabr.
109–112,Iknjiga,Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.74.

32Исто, стр. 74: Гудинаводипримјер даКинезинису каомноге индиј
скегрупемесоодбацилииздуховнихразлога;једноставноганијебило
довољно.

33Đorđević,J.nav.delo,str.31.
34Burdije,P.nav.delo,str.163.
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јелојемесо,хранљиванамирницапопревасходству,којаје
јакаидајеснагу,којаокријепљује,којаједобраза„крв”и
заздравље–мушкарцимамесосљедујеподефиницији.За
разликуодзакључкадокојегаБурдиједолазиусвојојана
лизидаженамамушкахрананије„поукусу”исматрасечак
иштетномакојеуносеувећимколичинама,патакоможе
изазватиинекуврстугађења,уовојмикрозаједницимесо
јеиженамапоукусу,несматрајугаштетнимакогауносеу
већимколичинама,анеманиговорадаизазивабилокакву
врстугађења.СтогајејеловникпразничнетрпезеуЂурчи
ћимароднообиљежен,мушки,алијепоукусусвихконзу
мената,безобзиранаполнеразлике.

Обиљемесауоброцимапоказујеикаквојепожељно„кла
сно тијело”. Бурдије пише да видљива тјелесна грађа от
крива најдубље диспозиције хабитуса.35 Када је у питању
храна,овајауторсматрадаукусзависииодидејекојусва
какласаимаотијелуиоефектимахраненатијело,одно
снонањеговуснагу,његовоздрављеињеговуљепоту,као
иодкатегоријакојекористидаоцијенитеефекте,будући
да једнакласаможеобраћатипажњунанекиодњих,док
гадругакласасасвимзанемарује,идаразличитекласераз
личито хијерархијски распоређују различите ефекте. Ау
торобјашњавадаширислојевивишеводерачунао„снази”
(мушког)тијеланегооњеговом„облику”.Тезајепотпуно
примјенљивауовојмикрозаједници,посебнотокомпрвих
деценијаистраживаногпериода,алинесамозамушко,не
гоизаженскотијело.НаравнодаЂурчаникористеописне
придјевезадебљину,алиштауједнојзаједницизначиби
тидебео?ЗакрупногмушкарцасеуЂурчићимакажедаје
„јак”,дјевојчица/дјечакје„јака/јак”.Женатакођеможебити
„јака”,ализањупостојијошједанпридјев,атоје„честа”
(честита).„Ограниченикод”или„кодинтимности”36омогу
ћујењеговимкорисницимаразликовањекрупногидебелог
„класног тијела”37 према сопственим критеријумима, које
биусавременомдруштву„обневиделомодбављењателе
сним здрављем”38 његови припадници сигурно „видјели”
као„дебело”.

Месокојесетребапећи,посаокојитакођеобављајужене,
режесе,стављаувеликетепсијеизатимуврућу„крушну
пећ”.Овацигломузиданапећсеналазиудвориштуготово

35Исто,стр.152.
36Bernstajn,B.(1979)Jezikidruštveneklase,Beograd,BIGZ,str.19–186.
37Burdije,P.nav.delo,str.152.
38Furnije,D.(2005)Fermentikultura,Kulturabr.109–112,Iknjiga,Beograd:

Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.302.
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свакекућеуселусведо1991.године.Уњојселоживатра,
потомсежаруклањадабисеунијелооноштотребаиспе
ћи,пасетопечедоксепећхлади.Ипослијеувођењаелек
тричнеенергијеуселоикуповинеелектричнихштедњака
користисекрушнапећ,јерсумодернерернемаледабисе
уњимапеклевеликеколичинемесакаквесеприпремајуза
овепразнике.

Иако се у крушној пећи пеку месо, „дебели колачи” и
„крув”,придјевкрушниувезијескрушнимилифлокеним
брашном,39штозначидајеосновнанамјенаовепећипечење
„крува”.Постојањекрушнепећикаоодвојенецјелинеудво
риштуматеријалниједоказдастановнициовогаселапри
падају„скробнојкултури”40иважностикојуованамирница
имаусвакодневнојисхрани.Топотврђујеиобиљемеса,али
самоупразничном јеловнику.Повећањеекономскогкапи
талатокомдеценијанијеизмијенионавикустановникада
једу„крув”усвакомсвакодневномипразничномоброку,а
нетребазанемаритидаовепећипостојеиупотребљавајусе
сведо1991,штотакођепотврђујетезуоскробнојкултури.

СидниМинц сматра да је већина великих (илимногома
њих)седентарнихцивилизацијаизграђенанагајењуодре
ђеногсложеногугљеногхидрата,каоштојекукуруз,кром
пир,рижа,просоилижито.41Уовим,наскробузаснованим
друштвима,обичноалинеувијекхортикултурнимилиагри
културним,људисехранетакоштоњиховотијелопрерађу
јесложенеугљенехидрате,зрнастеиликртоласте,утјеле
снешећере.Осталебиљке,уља,месо,риба,живина,воће,
коштуницеизачини–многеодњихнутритивнонеопход
нисастојци–такођесеједу,алиихсамикориснициобич
но сматрају секундарним, макар и неопходним, додацима
основномскробу.Тоуклапањеосновног,сложеногугљеног
хидратаидодатаказаукусјефундаменталнаодликаљудске
исхране.Навикенародакојиједухлебикористемасноћеи
содабидалиукусвеликимколичинамахлебакојеобично
једу,пишеМинц,такођесуопштепозната.42

39„Крув”правеискључивоженеодкрушногилифлокеногбрашнадоби
јеногодсамљевеногжитакојесемљелоуводеницинакамен.Ововоде
ничарскобрашно,укојемсуимекиње,морасепросијатидабисеодво
јилепосије,тј.отпадакодпросијаногкрушногбрашна.Женепросија
вајуоваквобрашнокакобидобилечистобрашно.Упознијемпериоду
Ђурчанимијењајусвојежитозабрашно.Женесудјелујуиупроизводњи
жита,штодоказујуифотографијесвршидбежитауЂурчићима.

40Minc,S. (2005)Hrana,društvenost i šećer,Kultura br.109–112, Iknjiga,
Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.292.

41Исто.
42Исто,стр.295.
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Дасесложениугљенихидратиналазеуосновиисхранеу
Ђурчићимајасноје,каоитодадолазидопромјенаиуно
шењаједноставнихугљениххидрата.Пријелазнахранакоја
јепримјеркомбинације једноставнихисложенихугљених
хидратасу„дебеликолачи”,којисеправеодбрашна,алико
јимаседодајеиндустријскиобрађенишећер.Произведени
шећерикаоштосусахароза,декстрозаифруктоза,којисе
технохемијскипроизводеирафинишу,морајусеразликова
тиодшећеракаквипостојеуприроди.43Управоиндустриј
скипроизведенишећерпостајезначајансастојак„слатких
колача” (ситниколачи,ролати,торте)којивременомулазе
ујеловникзакрснуславуиСв.СавууЂурчићима.Минцо
ватезадајезначајслаткогмеђупреференцијалнимукуси
мавременомрастао (иданијебиокарактеристичанприје
XVIIIвијека)потврђујесеинамикронивоууЂурчићима,
јерсеколичинаиврстаприпремљенихколачаповећава,на
штаутиченесамоповећањеекономскогкапиталастановни
ка,негоизначајиудиослаткогупразничномјеловнику.Иа
коданаснаЗапaдукултуролози(амождаивећинанаучни
ка),пишеовајаутор,слаткосматрајуквалитетомсупротним
горком, киселоми сланом, слатки укуси имају повлаштен
положај у односу на знатно варијабилније ставове према
киселим, сланими горкимукусима,штонеискључује за
једничкесклоностипремаодређенимкиселим,сланимили
горкимсупстанцама.Количинаиквалитетврстаколачапо
стајуипитањепрестижа,„културногкапитала”,алигенера
цијскиусловљено,јерновеврстеприпремајумлађедомаћи
це,каоионекојенеживеуселу,алидоносеих,напримјер,
усвојуродитељскукућу.Старијеженеуглавномправе„де
белеколаче”,докнекемлађеправеи„слаткеколаче”,раз
мјењујући рецепте с комшиницама, пријатељицама, рођа
кама,задржавајућиусмениначинкомуникације.Појављују
сеибиљежницеукоједомаћицезаписујурецепте.Ипак,и
поредповећањаулогеслаткогујеловнику,уњемусвеврије
медоминираслано.Колачисеникаданеизносезадоручак,
аслаткодолазинаредпослијесвихосталихјела,тј.накрају
оброка(ручкаивечере),штодоказуједоминантнупозицију
сланихјела.Акојеслаткопосталопреференцијалниукусна
Западу,усвечаномјеловникузаЂурђевоиСв.Савуоното
уЂурчићиманијепостало.

Пића заузимају посебно мјесто у систему исхране: више
негобилокојадруганамирница,неопходнасуорганизму.44
Поредсимболичкогбогатства,збогтогаштосепосматрају
производомтежњекахедонизму,као„мазиво”друштвених

43Исто,стр.300.
44Furnije,D.nav.delo,str.302.
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односа,пићеотварапроблемразмјенеизмеђуиндивидуал
ногиколективног.Затонијечудноштоуправопићем,раки
јомиликуваномракијом,уЂурчићимапочињесвечаностза
трпезом,чимеалкохолпријесвегаврши„социоинтегратив
нуфункцију”45.КлодФишлепишедаалкохолпредставља
нештопотпунопосебноисуштинскидругачијеуодносуна
хранујерутиченапонашањеипсихучовјека,додушепри
временоаливеомареалнои,пријесвега,готовоистогчаса
након конзумације.Његова социјалнафункција је амбива
лентна,управозбогтогаштосуисамиефектикојепроизво
диамбивалентни.Пићеомогућавасимболичнуинтеграцију
угрупу,ојачавасоцијабилностикреирасоцијалнуситуаци
јуиинтегративнијефакторјерпривременоуклањаформал
непрепреке.Безобзирадалијеријечовеликимпријемима
илизабавама,пишеФишле,чашазаузимаувијекзначајније
мјестоодтањира,чимесепомоћуалкохолнихпићаослоба
ђапросторзаинтимностизакомуникацију,билодасеради
одионизијскимсвечаностимаилиоинтимнимвечерама.

ВећинадомаћинставауЂурчићимапроизводиракијуиви
но,поштоуприватномвласништвуимајусвојешљивикеи
винограде.Ипак,послијеДругогсвјетскогратамалокоима
довољногрожђа,јерсушљивикеуништилебомбењемачких
авиона.Токомратауништениекономскикапиталстановни
каутиченапроизводњупића,штоизискуједодатнеиздатке
зањеговонабављање.Тако,напримјер,Ђурчаникупујуви
ноиуБуквику,несрпскомселукојесеналазиизмеђуОра
ховицеиКокоћака.Довољнеколичинеракијестановнициће
иматитеккадановевоћкекојесузасадилипочнудоносити
плодове.Поредвинаиракије,којаје„симболкултуре”46за
Ђурчане,негдјеодседамдесетихгодинаXXвијекапочињу
секуповатииндустријскопивоисокови.

Алкохолна пића уЂурчићима пију имушкарциижене, с
тимштомушкарципијувећеколичине.Даженепијуалко
холнапића,напримјерракију,нијенеобично,јерсусеове
опаснекалоријенекадасматрале„неопходнимзафизички
рад”47.ДоминикФурније(DominiqueFournier)сматрадапи
ћакојасобомносепотенцијалнинереддруштвопоставља
учврстеоквиреколективногживота,јерсејединотакочо
вјекможеупрегнутиујарамустановљенихнорми.Једнаод
нормиуЂурчићимаједасеракијасипаумалечаше.

45Fišle,K.(2005)Funkcijeishrane,Kulturaбр.109–112,Iknjiga,Beograd:
Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.203.

46Furnije,D.nav.delo,str.311.
47Исто,стр.304.
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Фурније супротставља културне навике на ферментиса
напића,којаимајунутритивнувриједностипредстављају
облик комуникације традиционално везиваних за вина од
грожђа или палме, и свих других пића која су некада би
ладионадницезафизичкираднаафричким,америчкими
медитеранскимпољима,флаширанимпићима, у чемуше
ћер није ферментисао.48 Таква пића су индустријско пиво
и сокови.Посљедњи су генерацијски и родно обиљежени
јерихуЂурчићимапијудјецаижене,чимемушкарцикао
„доминантни пол има(ју)много већу потребу да репроду
кујунормеједнекултуренегодаједноставноконзумира(ју)
каквоопојнопиће”49.Топотврђујечињеницадасууправо
они тикојипијупиво.Стоганечудида јеипијанство за
вријемеовихвеликихпразникауЂурчићимазамушкипол
друштвено прихватљиво, за разлику одженског пола, као
ичињеницаданикаданијебилоексцеснихситуација,што
значидапостојиконтролапијанстваиодстранепојединца
иодстранегрупе.

ПослијеДругогсвјетскограта,кадајеселоспаљеноиимо
винауништена,упочеткусекористеалуминијскитањирии
приборзајело(кашике,виљушке,ножеви)иземљанездје
ле.Каснијеихзамјењујулименимтањирима,послијекојих
долазе керамички, које у Ђурчићима називају „порцулан
ски”.Занимљивоједауовомселуупотребаиндивидуалног
прибора за јело,штосесматраодразомновеиндивидуал
ности,50узпромјенеуодносунаквалитетматеријала,није
ишлауправцуповећањабројатањира,паседо1991.године
свајелаједуизједногдубокогтањира.Ипросторнираспо
редзатрпезомпослијератасемијења,поштосуранијежене
имушкарцисједилинасупротнимстранамастола. „Риту
ализација друштвеног реда”51, која има функцију његовог
потврђивањаиучвршћивања,мијењасеиувезисмјестом
домаћицезатрпезомзавријемејела.Онапослужујејелои
увријемепразникаисвакодневно,алипослијератаонаједе
затрпезом.КадајеСрпкињасјелазастодаједесмужем,а

48Исто,стр.305:Увријемекадамултинационалнекомпанијеконтролишу
тржиштепићаижеђнатјерачовјекадапопијенештофлаширано,обја
шњаваФурније,вјештоодмјерендодатакCO2ствараилузијуонаквог
животазакакавсудоскорабилазадуженаферментисанапића.

49Исто.
50Тимотијевић,М.(2006)Рађањемодернеприватности:приватнижи
вотСрба уХабзбуршкојмонархији од краја 17. до почетка 19. века,
Београд:Clio,стр.207.

51ProšićDvornić,M.(2006)OdevanjeuBeograduuXIXipočetkomXXveka,
Beograd:Stubovikulture,str.122.
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нијевишестајалапореддабипослуживала,биојетовелики
цивилизацијскискокуобластиисхране.52

ПромјенеујеловникууЂурчићимасуспореиодразсупо
већањаекономскемоћистановништва,каоитогадаобичај
припремањаодређенихврстајелаосвјежавајеловник.Ми
јењањејеловникаувођењемновихјелапотврђујеХобсбау
мову(Hobsbawm)тезуда„обичај”утрадиционалнимдру
штвимадоодређенетачкенеспријечаваиновацијуипро
мјену,мада захтјев да „обичај”мора одговарати или бити
идентичанспретходнимобрасциматомеочигледнопоста
вљачврстегранице.53Овакомбинацијасуштинскефлекси
билностииформалневјерностипретходнимпримјеримави
дљивајеуувођењуујеловниксосаодпарадајза(педесетих
годинаXXвијека),којисеслужикаододатаккуваноммесу,
„слатких”колачаииндустријскогпиваисокова.Истеврсте
јелаираспоредслужењазакрснуславуЂурђевоиСв.Саву,
узмаленовине,чинетрпезуформалномиконзервативном.
ЏекГуди(JackGudi)сматрадајеодноспремахранинајкон
зервативнијиаспекткултуре.54Дијеломовајформализами
континуитетауторобјашњаватимештосуонипосљедица
учењанепосреднимискуством,ураномузрасту,кодкуће,у
домаћемокружењу,теотудаињиховавеликамоћодржања.
Релативни конзервативизам конкретних јела Гуди сматра
дабимогаобитиодразњиховерелативненеповезаностис
остаткомдруштвенокултурногсистема.Ондабиаутономија
некихаспекатакувањабила та збогкојеоноимапосебну
важност за појединце у временима друштвених промјена,
поготовунаглих,револуционарних.Засеоскузаједницује
данодважнихузрокаформализмаиконтинуитетатрпезеза
ЂурђевоиСв.Савујестетоштојесело„произвођачхране
којуконзумира”55.Заправо,осиминдустријскогпива,вина,
соковаиограниченогбројазачинакојисекористеуЂурчи
ћима,већинахранесепроизводиуселу,штозначиданије
дошлонидовременскогнитипросторногпоремећајаувези
спроизводњомипотрошњомхране.Какојефундаментални
услов свихпромјена везаних захрануиндустријализација

52ЧолакАнтић, Т. Један кратак поглед у књигу рецепата, у:Приватни
животкодСрбаудвадесетомвеку,приредиоРистовић,М.(2007),Бео
град:Clio,стр.364.

53Hobsbom,E.Uvod:kakosetradicijeizmišljaju,u:Izmišljanjetradicijepri
rediliHobsbom,E.iRejndžer,T.(2002),Beograd:BibliotekaXXvek,str.7.

54Gudi,Dž. (2005)Gore i dole: kulinarska kulturaAzije i Evrope,Kultura
br. 109–112, I knjiga,Beograd:Zavod za proučavanje kulturnog razvitka,
str.128.

55ЧолакАнтић,Т.нав.дело,стр.365.
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хране,56јаснијејезаштојесвечанатрпезауовојмикрозајед
нициформална.

Конзервативномтрпезомзаовепразнике„истинскетради
ције” група потврђује и редефинише своје постојање, ис
казујеипотврђујелични,породичнииколективнисеоски
идентитет, те има важну религијску, друштвену и нацио
налнукомпоненту.Напордасеодржиједномуспостављени
друштвениредсвојпојавниобликпотврђујеиујеловнику.
Управокулинарскисистем,каоједаноделеменатакултуре,
служи као упоришна тачка одређеног поретка.57 Модерно
друштво,пишеЈеленаЂорђевић,којерушиграницекули
нарскихсистемарастурајућиихинавертикалноминахо
ризонталномнивоу,укидањиховарегулативнасвојствашто
подстичедубокинемир.Ипоредутицајамакродруштвених
промјенаусоцијалистичкојдржавикојесусеодразилеина
овумикрозаједницу,кулинарскисистемЂурчићазаЂурђе
воиСв.СавусеодржаоодкрајаДругогсвјетскогратадо
1991,чимејеозначиоиодржањедијелапоретка.

Намирницеиприпремањехране,кување,основасуосјећаја
колективнеприпадности.58Људиизражавајусвојуприпад
ностједнојкултуриилинекој,нијебитнокојој,групипри
хватањемиафирмацијомњенихкулинарскихспецифично
стиилипрецизнимдефинисањемразличитостиоддругих
култура,штонамдајеистирезултат.Уношењемнечегаусе
бе,уорганизам(принципинкорпорације)рађасеидентитет
(постајемооночимесехранимо),штојетачноибиолошкии
имагинарно:црвенамеса,пунакрви,наводнонамдајуенер
гију;анемичнарепицаћеономекојијепоједедатиадекват
нуенергију.Инкорпорацијајефакторнаосновукојегсеуте
мељујеколективниидентитети,истовремено,принциппро
мјенљивости.59Утоликоуношењеодређеневрстехранеје
стехабитус,„виђењесветаједнегрупе/класе”60,којисеноси

56Đorđević,J.(2005)Hrana:interpretacijeiinovacije,Kulturabr.109–112,I
knjiga,Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.41.

57Исто,стр.39–40.
58Fišle,K.nav.delo,str.181–198.
59Исто,стр.189–190:Фишленаводинекепримјерекојидоказујудаједан

народилиједнугрупудефинишемонаосновуоногачимесетагрупа
храни: заФранцузе, Италијани су „макаронџије”, Енглези су „розби
фовци”,аБелгијанци„помфритџије”, заЕнглезе,Французису„жаба
ри”,АмериканциназивајуНијемце„купусарима”.Несамодаонајкоји
једеусебеуносиособинехранекојупоједе,већиузимањехранеин
корпорираоногкојиједеуоквиродређеногкулинарскогсистема,дакле
уоквиреодређенедруштвенегрупе,илијеизњеискљученуколикотај
системнепостоји.

60Golubović, Z. Doprinos Pjera Burdijea humanizaciji društvenih nauka,
u: Nasleđe Pjera Burdijea: pouke i nadahnuća priredili Nemanjić, M. i
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сасобомиизванмјестастановања.Хабитусјеистовремено
принцип„генерисањапракси”подложнихобјективномкла
сирањуи„системкласирања” („principiumdivisionis”) тих
пракси.61Управојеодносизмеђутедвијеспособностикоје
дефинишухабитус–способностпроизводњепраксиидјела
подложнихкласирањуиспособностразликовањаиоцјењи
вањатихпраксиидјела(укус)–оквирукојемсеконститу
ише „представљени друштвени свијет”, односно „простор
стиловаживота”.Ђурчаниињиховипотомциинакон1991.
годинезадржавајукулинарскутрадицијуприпремљеногза
једничкогјелазасвечаност,штопоказуједагрупаизражава
ипотврђујеиндивидуалнииколективниидентитетикроз
истијеловникипослијепротјеривањаизгеографије.Натај
начингрупапотврђујесвојхабитус.

Аконезнамотачночимесехранимо,питаФишле,нијели
ондатешкосазнатинесамоиштаћемопостати,већишта
тренутно јесмо?Појединци који припадају једној култури
имајукухињумеђуосталимстваримакојаимпомажедасе
одредеидасеуњојпрепознају,аЂурчаниињиховипотом
цисеидаљепремањојодређујуиуњојпрепознају.

Рецептзадебелеколаче

Потребни су слиједећи састојци: герма, млијеко, брашно,
шећер, со, уље, 1 јаје,маст.Ставити герму у 1 длмлаког
млијекаиоставитидагермакрене.Уванглуусути1кгбра
шна, додати герму смлијекоми јошмаломлијека,па све
узмијешати кувачом. Покрити ванглу кухињском крпом и
оставититијестодадокисне.Удокиснутотијестоставити
кашикушећера,малосоли,уљаи1јаје.Мијеситидодава
јућимлијекопопотребиколикотребабрашну.Подијелити
тијестонадвадијелаидомијесити,паоставитиичекатима
лодатијестокрене.Умеђувременуприпремитисамљеве
нимакилиорахеидодатиимшећер.Кадатијестодокисне,
развућига,посутизашећерениммакомилиорасима,мало
замаститиизавитиу„лист”.Одозгосваки„лист”премазати
машћуиоставитидастојикакобидокиснуо.Накрају„ли
стове” ставити у крушну пећ и пећи.Испечене „листове”
попрскативодом,аохлађенеисјећинашнитеисложитина
тањир.

Spasić,I.(2006),Beograd:Institutzafilozofijuidruštvenuteoriju,Zavodza
proučavanjekulturnograzvitka,str.17–18.

61Burdije, P. (2005)Habitus i prostor stilova života,Kultura br. 109–112, I
knjiga,Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.132.
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AFESTIVEDINNER

Abstract

Thisstudyofafestivedinnerinaruralmicrocommunityintheperiod
ofsocialistYugoslaviashowshowagroupconfirmsandredefinesits
existencethroughaformalmenu.Themenubearsthemalesexsignifier,
yetmatchesthetasteofalltheconsumers.Theabundanceofmeatin
themealsshowsthat“aclassbody”–astrong(male)bodyisdesirable,
revealingthedeepestdispositionsofhabitus.Alcoholicdrinksaretaken
bybothmenandwomen,yetmendrinkmorebeingmembersofamore
dominant sex, thushavingagreaterneed in reproducing thecultural
norm.The activity of preparing and serving food at the table is not
subjecttoritualrulesandbearsthefemalesexsignifier.Byintroducing
changesinthemenuandbyemancipationofthewomanatthedinner
table,thispatriarchalmicrocommunityshowsdynamicsandflexibility,
therebynegatingthestereotypeoftheruralpopulationaspassive.The
differencesintheeconomicpowerareleastvisibleatthefestivedinner
table,whichconfirmstheBourdieu’sstatementthatfoodisaprivileged
fieldwhereitissymbolicallypossibletoregaindignityandselfrespect
ofthesocialgroupspositionedatthebottomofthesocialladder,inreal

economicandsocialterms.

Keywords:food,drink,festivity,ruralmicrocommunity
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КОЛЕКТИВНА
ИНТЕЛИГЕНЦИЈАКАО

ДРУШТВЕНИПОТЕНЦИЈАЛ
Сажетак:У овом ра ду би ће ре чи о ве о ма ин три гант ном и све зна
чај ни јем фе но ме ну под на зи вом ко лек тив на ин те ли ген ци ја и ис
тра жи ва њи ма ко ји пру жа ју за ни мљи ве уви де о ње го вом по сто ја
њу и при ме ни ме ђу љу ди ма. У сре ди шњем де лу ра да се ана ли зи ра ју 
раз ли чи ти прав ци и те о ри је ко је су по ве за не са пој мом ко лек тив не 
ин те ли ген ци је ка ко би се она при ка за ла у ши рем кон тек сту, а ка
сни је се да је пре глед при ме ра ко лек тив не ин те ли ген ци је код љу ди 
и да ју па ра ле ле са раз ли чи тим упра вљач ким тех ни ка ма и прак сом 
ко ји све до че да већ ду го по сто ји са зна ње о овом пој му и пред но
сти ма ко је до но си ње го ва при ме на у нај ра зли чи ти јим људ ским 
де лат но сти ма. У за кључ ку се апо стро фи ра зна чај ко лек тив не 
ин те ли ген ци је за раз вој и ево лу ци ју људ ског дру штва, про бле ма
ти зу ју евен ту ал ни прав ци да љег раз во ја ове обла сти и отва ра ју 
пи та ња о мо гу ћим, за са да не по зна тим прав ци ма. У ра ду су при
ме ње ни ме то ди ана ли зе са др жа ја до ма ће и стра не ли те ра ту ре, 
ме тод кла си фи ка ци је, ме тод де скрип ци је, ком па ра тив ни ме тод, 
ме тод ана ли зе и син те зе и исто риј ски ме тод.

Кључне речи: ко лек тив на ин те ли ген ци ја, ин те ли ген ци ја, 
мудрост, тим, ме наџ мент, Web 2.0.

Увод
Гра ди мо су ви ше зи до ва а пре ма ло мо сто ва 

Исак Њутн 

Зна чај но по ве ћа ње ин те ре со ва ња на уч не и струч не јав но сти 
о ко лек тив ној ин те ли ген ци ји је по сле ди ца но вог све тла ко је 
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она до би ја у кон тек сту ком пју тер ски по сре до ва не ко му ни
ка ци је но ве ге не ра ци је ко ја омо гу ћа ва бр зу, отво ре ну и гло
бал ну раз ме ну по да та ка и ре зул ти ра не ве ро ват ном бр зи ном 
аку му ла ци је и на до град ње све у куп ног људ ског зна ња. 

Под тер ми ном ко лек тив на ин те ли ген ци ја (енг. col lec ti ve 
intel li gen ce, у да љем тек сту и КИ) нај че шће се под ра зу ме ва 
спо соб ност гру пе је дин ки да про на ђе ве ћи број бо љих ре
ше ња за ре ша ва ње за јед нич ких про бле ма не го што су то у 
ста њу да учи не ње ни по је ди нач ни чла но ви, а ко ја се ја вља 
у гру па ма мно гих жи вих ор га ни за ма: од бак те ри ја, ин се ка та 
у ро је ви ма (со ци јал них ин се ка та као што су мра ви, пче ле, 
тер ми ти и сл.), жи во ти ња у кр ди ма или ја ти ма и љу ди ма па 
и ве штач ких ин те ли ген ци ја: умре же них ра чу на ра.1 

Чо век као дру штве но би ће, од у век је ипак био све стан зна
ча ја за јед ни штва. „За јед ни це по пут бра ка на ни воу по је ди
на ца, тим ског ра да на ин тра ор га ни за циј ском ни воу, кла сте
ра и тру сто ва на ме ђу ор га ни за циј ском, као и евро пе и за ци је 
и гло ба ли за ци је на ин тер на ци о нал ном; по твр ђу ју чи ње ни цу 
да је чо век уо чио пред но сти ин те гра ци је и ње ног си нер гет
ског ефек та”2 и пред ста вља ју „по сле ди цу основ не људ ске 
те жње за умре жа ва њем”.3 

У за ви сно сти од на ци о нал них кул ту ра, ни во ко лек тив но сти 
у људ ском дру штву ва ри ра, те се по овој ди мен зи ји раз ли
ку ју две ди ја ме трал но су прот не кул ту ре: ин ди ви ду а ли зам 
у за пад ној и ко лек ти ви зам у ис точ ној кул ту ри.4 Моћ ко лек
тив ног је пре по знат и ду бо ко уко ре њен у кул ту ри ис точ них 
на ро да, и за пад на ми сао ко ја фа во ри зу је ин ди ви ду а ли зам, 
по след њих де це ни ја по ла ко от кри ва пред но сти ис точ не кул
ту ре. Док се од за пад не кул ту ре мо же учи ти о не за ви сно сти, 
ин ди ви ду ал но сти, ини ци ја ти ве и до стиг ну ћа по је ди на ца; од 
ис точ не се мо же сте ћи му дрост ме ђу за ви сно сти, жи во та у 
за јед ни ци (по ро ди ци, ор га ни за ци ји, се лу, гра ду и сл.) где се 
жи вот по сма тра ин те грал но, као це ли на. Оба ста но ви шта су 
ве о ма ва жна за пот пу но раз у ме ва ње и ре а ли за ци ју ко лек
тив не ин те ли ген ци је. Ини ци ја ти ва и до стиг ну ће по је дин ца 
нео дво ји ва су од ко лек тив не ре а ли за ци је та мо где су љу ди 
упу ће ни јед ни на дру ге.

1 Ар се ни је вић, Ј. (2012) Кул тур на ин те ли ген ци ја – Ком пе тен ци ја за 
гло бал но и ин фор ма тич ко дру штво, Збор ник ра до ва Ви со ке шко ле 
стру ков них сту ди ја за обра зо ва ње вас пи та ча у Ки кин ди 2, Ки кин да,  
стр. 5672.

2 Ар се ни је вић, Ј. (2011) Ду хов на ин те ли ген ци ја, Збор ник ра до ва Ви со ке 
шко ле стру ков них сту ди ја за обра зо ва ње вас пи та ча у Ки кин ди 1, стр. 59.

3 Исто.
4 Tri an dis, H. C. (1995) In di vi du a lism and Col lec ti vism, Bo ul der, CO: We stvi

ew; To mas, D. i Ik son, K. (2011) Kul tur na in te li gen ci ja, Be o grad: Clio.
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Но ви ја на уч на ис тра жи ва ња о све сти ука зу ју на по сто ја ње 
ове ко лек тив не ми сли, све до че ћи о ко хе рен ци ји и син хро ни
ци те ту ми сли ве ћег бро ја љу ди, па чак и фи зич ким ма ни фе
ста ци ја ма ве ли ког бро ја син хро ни зо ва них, кон цен три са них 
умо ва по је ди на ца. Пре глед ве ли ког бро ја ова квих ис тра
жи ва ња при ка зан је у књи зи Лин Мек Та гарт5 под име ном 
Поље.

Дру ге те о ри је по ве за не са пој мом  
ко лек тив не ин те ли ген ци је

Ли те ра ту ра пру жа оби ље при ме ра ко лек тив не ин те ли ген
ци је у жи вим, ком плек сним, са мо ор га ни зу ју ћим (ау то по и е
тич ним) си сте ми ма. Кла си чан при мер је по на ша ње со ци јал
них ин се ка та: где мра ви,6 пче ле7 или тер ми ти8 ко ри сте не
ку фор му ди стри бу и ра не ме мо ри је и по ка зу ју при ла го ђе но 
понаша ње као ре зул тат са мо ор га ни за ци је9. 

У кон тек сту те о ри је о ко лек тив ној ин те ли ген ци ји по треб но 
је по ме ну ти и не ке дру ге, срод не те о ри је од ко јих су нај
ва жни је те о ри ја ком плек сних адап ти бил них си сте ма, ге
шталт те о ри ја, ко нек ти ви зам (енг. con nec ti vism) и со ци јал ни 
конструк ти ви зам.

Ту ма че ње по ја ве ко лек тив не ин те ли ген ци је као ста ти стич
ког и про ба би ли стич ког фе но ме на из ин тер ак ци ја је дин ки 
се углав ном вр ши пу тем те о ри је ком плек сних адап ти бил них 
си сте ма. По Оти ну,10 ком плек сне жи ве си сте ме ка рак те ри шу 
сле де ће осо би не: 

• при ла го дљи вост, 

• са мо ор га ни за ци ја и 

• си нер ги ја. 

Шут об ја шња ва при ла го дљи вост као спо соб ност си сте ма 
или ње го вих де ло ва да се про ме не у скла ду са про ме на ма у 

5 Mek Ta gart, L. (2009) Po lje, Be o grad: Id esot he ria.
6 Ca ma zi ne, S., De ne u bo u rg, J. L., Franks, N. R., Sneyd, J., The ra u laz, G. 

and Bo na be au, E. (2001) Sel for ga ni za tion in Bi o lo gi cal Systems, Prin ce ton  
Uni ver sity Press.

7 Se e ley, T. D. and Bu hr man, S. C. (1999) Gro up De ci sion Ma king in Swarms 
of Ho ney Be es, Be ha vi o ral Eco logy and So ci o bi o logy, p. 1931.

8 Tur ner, J. S. (2011) Ter mi tes as Mo dels of Swarm Cog ni tion, Swarm In tel li
gen ce 5, р. 1943.

9 Ар се ни је вић, Ј. (2013) Ко лек тив на ин те ли ген ци ја, Збор ник ра до ва Ви
со ке шко ле стру ков них сту ди ја за обра зо ва ње вас пи та ча у Ки кин ди 1, 
стр. 2738.

10 Ot ti no, J. M. (2004) En gi ne e ring Com plex systems, Na tu re.
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окру же њу.11 Са мо ор га ни за ци ја под ра зу ме ва по ја ву ре да на 
ни воу си сте ма без цен тра ли зо ва ног упра вља ња и кон тро ле, 
са мо на осно ву ви ше стру ке, слу чај не ло кал не ин тер ак ци је 
ком по нен ти си сте ма и пу тем по врат не спре ге.12 Си нер гет
ски ефе кат нај че шће се об ја шња ва пу тем фра зе „це ли на 
пред ста вља ви ше од зби ра ње них де ло ва”.13 

На осно ву ових пре ми са, Шут14 де фи ни ше три осо би
не ко је си стем тре ба да по се ду је да би био ко лек тив но 
интелигентан: 

• при ла го дљи вост си сте ма окру же њу, 

• ин тер ак тив ност еле ме на та у си сте му и 

• по ја ва ре да у си сте му.

Ова три фак то ра ја сно ука зу ју на основ не ка рак те ри сти ке 
ко лек тив не ин те ли ген ци је: она ко ја се ја вља у сло же ним ди
на мич ким си сте ми ма (уре ђе них) кроз са рад њу или так ми
че ње је дин ки (да кле, ин тер ак ци ју),15 ка да се при ку пље не 
ин фор ма ци је за јед нич ки об ра ђу ју у ци љу ре ша ва ња про бле
ма16 од но сно при ла го ђа ва ња си сте ма окру же њу.17

„Це ли на је ве ћа од са мо зби ра де ло ва” основ ни је по сту лат 
ге шталт те о ри је, по ста вље не од стра не не мач ких пси хо ло га 
30тих го ди на 20. ве ка, ко ја твр ди да људ ски мо зак функ ци
о ни ше као хо ли стич ки си стем, као сло жен и ди на ми чан си
стем чи ји по је ди ни еле мен ти функ ци о ни шу за јед но на сло
же ни ји на чин не го што је про сти збир њи хо вих са мо стал
них ка па ци те та. Под ге штал том се под ра зу ме ва је дин стве на 
кон фи гу ра ци ја или струк ту ра (фи зич ка, би о ло шка, пси хо ло
шка или со ци јал на) ко ја има свој ства ко ја су не сво дљи ва на 
скуп де ло ва од ко јих је са чи ње на. По јам ге шталтква ли тет 
(нем. Gestalt qualit ät) од но си се пре вас ход но на пси хо ло ги
ју опа жа ња, али је ка сни је про јек то ван на ту ма че ње ра зних 

11 Schut, M. C. (2010) On Mo del De sign for Si mu la tion of Col lec ti ve In tel li gen
ce, In for ma tion Sci en ces, р. 132155.

12 Bo na be au, E. (1999) Swarm In tel li gen ce: From Na tu ral to Ar ti fi cial Systems, 
Ox ford Uni ver sity Press.

13 Dam per, R. I. (2000) Emer gen ce and Le vels of Ab strac tion, In ter na ti o nal 
Jo ur nal of Systems Sci en ce 31, p. 811818.

14 Schut, M. C. (2010) On Mo del De sign for Si mu la tion of Col lec ti ve In tel li gen
ce, In for ma tion Sci en ces, р. 132155.

15 Levy, P. (1997) Col lec ti ve In tel li gen ce: man kind’s emer ging world in cyber
spa ce, Per se us Bo oks.

16 Kra u se, J., Rux ton, G. and Kra u se, S. (2009) Swarm In tel li gen ce in Ani mals 
and Hu mans, Trends in Eco logy and Evo lu tion 25, p. 2834.

17 Schut, M. C. (2010) On Mo del De sign for Si mu la tion of Col lec ti ve In tel li gen
ce, In for ma tion Sci en ces, р. 132155.
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поја ва у пси хо ло ги ји ми шље ња, пам ће ња, уче ња, мо ти ва ци
је и емо ци је.

Ге шталт пси хо ло зи су пр ви по чет ком 20. ве ка кон ста то ва ли 
да је пер цеп ци ја и ин тер пре та ци ја све та од стра не по је дин
ца ба зи ра на на то ме ка ко ње гов ум ства ра фор ме и зна че ња. 
Ко нач но, Курт Ле вин18 при ме њу је иде је Ге шталт пси хо ло ги
је на те о ри ју лич но сти и со ци јал ну ди на ми ку из че га на ста је 
тзв. Те о ри ја по ља. 

По јам ге штал та у груп ном ре ша ва њу про бле ма на ста је кроз 
на чин ме ђу за ви сне ин тер ак ци је чла но ва, где пу тем удру
же них ког ни тив них ак тив но сти, раз ме не иде ја и пре и спи
ти ва ња раз ли чи тих ин ди ви ду ал них ста но ви шта, гру па из
на ла зи за јед нич ко ре ше ње или кон цепт ко ји ни је дан члан 
по на о соб не би био у ста њу сам да про из ве де. Упра во ова 
по ја ва на ста је као спо соб ност гру пе да по ка же ко лек тив ну 
ин телиген ци ју. 

Хо ли зам ко ји сто ји у по за ди ни иде је о ге штал ту, ути цао је 
не са мо на ге шталт те о ри ју и уоп ште, за пад ну пси хо ло ги ју, 
већ и на мно ге на уч не прав це, укљу чу ју ћи те о ри ју си сте ма, 
ау то по и е зис, еко ло ги ју, си стем ско ин же њер ство, квант ну 
фи зи ку, Геа те о ри ју. 

Ана лог но ге шталт при сту пу пси хо со ци јал не ди на ми ке, као 
ре зул тат ис тра жи ва ња у Ла бо ра то ри ји за ана ли зу си сте ма 
на Тех но ло шком Уни вер зи те ту у Хел син ки ју,19 не дав но је 
уве ден и по јам си стем ске ин те ли ген ци је. Ова вр ста људ ске 
ин те ли ген ци је има ко ре не у си стем ском ми шље њу, ко ју је 
пр ви де фи ни сао Пи тер Сен ги.20

Да ље, те о ри је о ко нек ти ви зму и дру штве ном кон струк ти ви
зму та ко ђе су ве о ма бли ске иде ји ко лек тив не ин те ли ген ци је 
код љу ди. Обе се ба зи ра ју на иде ји о за јед нич ком, дру штве
ном про це су ми шље ња и уче ња. Као од го вор на до ми нант ни 
ког ни ти ви зам21 у окви ру пси хо ло ги је ми шље ња и уче ња, на
стао кра јем 20. ве ка, од 2005. го ди не ја вља се но ви ја те о ри
ја о уче њу и ми шље њу на зва на ко нек ти ви зам. Она за сту па 

18 Le win, K. (1946) Re sol ving so cial con flicts & Fi eld the ory in so cial sci en ce, 
Was hing ton, D.C.: Ame ri can Psycho lo gi cal As so ci a tion.

19 Hämäläinen, R. and Sa a ri nen, E. (2004) Systems In tel li gen ce − Di sco ve
ring a hid den com pe ten ce in hu man ac tion and or ga ni za ti o nal li fe, Systems 
Analysis La bo ra tory Re se arch Re ports, Fin land: Hel sin ki Uni ver sity of  
Tec hno logy.

20 Sen gi, P. (1990) Pe ta di sci pli na, No vi Sad: Adi žes.
21 Man dler, G. (2002) Ori gins of the cog ni ti ve (r)evo lu tion, Jo ur nal of the Hi

story of the Be ha vi o ral Sci en ces, p. 339353; Wal la ce, B., Ross, A., Da vi
es, J. B. and An der son, T. (eds) (2007) The Mind, the Body and the World:  
Psycho logy af ter Cog ni ti vism, Lon don: Im print Aca de mic.
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ми шље ње да зна ње не по сто ји у гла ва ма по је ди на ца, већ у 
ме ђу про сто ру, уну тар ве за из ме ђу њих, а уче ње као про цес 
ства ра ња ве за и гра ђе ња мре же по ве за но сти где су мо зго ви 
љу ди по пут ра чу на ра ко ји су умре же ни. За раз ли ку од дру
гих те о ри ја о ми шље њу и уче њу, ко нек ти ви зам у пр ви план 
по ста вља „зна ње где” (раз у ме ва ње где про на ћи по треб но 
зна ње), а не „зна ње шта” или „зна ње ка ко”. Основ на пер
ми са ко нек ти ви зма слич на је пер спек ти ви ко ју је за сту пао 
Ви гоц ки22 у Те о ри ји ак тив но сти и по ко јој зна ње по сто ји 
уну тар си сте ма у ко ји ма уче ству ју и ин тер ре а гу ју љу ди. 
Ова те о ри ја да је ве ли ки осло нац но ви јим иде ја ма о уче њу у 
ди ги тал ном до бу, где се про цес гра ђе ња и сти ца ња зна ња у 
ко ре ну ме ња пу тем но вих ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них 
тех но ло ги ја.23

Дру штве ни кон струк ти ви зам је со ци о ло шка те о ри ја о зна њу 
ко ја при ме њу је оп шти фи ло зоф ски кон струк ти ви зам у дру
штве но окру же ње, та ко ђе за сно ва на на Ви гоц ко вој Те о ри ји 
ак тив но сти.24 По овој те о ри ји гру пе љу ди ства ра ју зна ње пу
тем са рад ње, кроз из град њу ми кро кул ту ре за јед нич ких ар
те фак та са за јед нич ким зна че њи ма, пу тем тзв. си ту а ци о ног 
уче ња. Од лич ни при ме ри су да на шње та ко зва не за јед ни це 
прак си (енг. com mu ni ti es of prac ti ce).25 По сто ји и ве о ма рас
про стра ње но ста но ви ште у ме наџ мен ту да су успе шне ор га
ни за ци је ма ни фе ста ци је дру штве ног кон струк ти ви зма.

Си менс26 де фи ни ше осам основ них по сту ла та ко нек тивизма:

• уче ње и зна ње по чи ва ју у ди вер зи те ту ми шље ња,

22 Vygotsky, L. S. (1992) Edu ca ti o nal psycho logy, Win ter Park, FL: PMD Pu
bli ca ti ons; Vygotsky, L. S. (1993) Fun da men tals of de fec to logy (ab nor mal  
psycho logy & le ar ning di sa bi lity), New York: Ple num.

23 Si e mens, G. (2004) Con nec ti vism A le ar ning the ory for the di gi tal age, In ter
na ti o nal Jo ur nal of In struc ti o nal Tec hno logy and Dis tan ce Le ar ning, 26. jun 
2014. http://www.ele arn spa ce.org /Ar tic les/con nec ti vism.htm 

24 Pa lin csar, A. S. (1998) So cial con struc ti vist per spec ti ves on te ac hing and le
ar ning, An nual Re vi ew of Psycho logy, p. 345375; Ku kla, A. (2000) So cial 
Con struc ti vism and the Phi lo sophy of Sci en ce, Lon don: Ro u tled ge.

25 La ve, J. and Wen ger, E. (1991) Si tu a ted Le ar ning: Le gi ti ma te Pe rip he ral 
Par ti ci pa tion, Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press; Col lins, A., Brown, 
J. S. and New man, S. E. (1989) Cog ni ti ve apr ren ti ces hip: Te ac hing the crafts 
of re a ding, wri ting, and mat he ma tics in: Kno wing, le ar ning, and in struc tion: 
Es says in ho nor of Ro bert Gla ser Re snick, U. L. B. (Ed.), Hills da le, NJ: Law
ren ce Erl ba um As so ci a tes, p. 453494; Brown, J. S., Col lins, A. and Du guid, 
P. (1989) Si tu a ted cog ni tion and the cul tu re of le ar ning, Edu ca ti o nal Re se ar
cher 1, str. 3242.

26 Si e mens, G. (2004) Con nec ti vism A le ar ning the ory for the di gi tal age, In ter
na ti o nal Jo ur nal of In struc ti o nal Tec hno logy and Dis tan ce Le ar ning, 26. jun 
2014. http://www.ele arn spa ce.org /Ar tic les/con nec ti vism.htm 
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• уче ње је про цес по ве зи ва ња спе ци ја ли зо ва них чво ро
ва или из во ра ин фор ма ци ја,

• уче ње се мо же од ви ја ти и у ве штач кој ин те ли ген ци ји,

• спо соб ност уче ња је ва жни ја од спо соб но сти по се до
ва ња зна ња, а гра ђе ње и одр жа ва ње ве за је нео п ход но 
за кон стант но уче ње,

• спо соб ност уви ђа ња ве за из ме ђу обла сти, иде ја и кон
це па та је кључ на ве шти на,

• има ти ак ту ел но и са вре ме но зна ње је на ме ра ко нек ти
ви стич ког уче ња и

• од лу чи ва ње је са мо по се би про цес уче ња.

При ме ри ко лек тив не ин те ли ген ци је код љу ди

До са да по сто је раз ли чи ти при сту пи ис тра жи ва њу ко лек
тив не ин те ли ген ци је, од чи сто те о рет ских27 и кон цеп ту ал
них28 пре ко оних пу тем екс пе ри ме на та29 си му ла ци је, ди зај
ни ра ња си сте ма30 све до сту ди је слу ча ја.31 

Нај у пе ча тљи ви је ис тра жи ва ње о ко лек тив ној ин те ли ген ци
ји спро ве де но је у Цен тру за ко лек тив ну ин те ли ген ци ју при 
Ма са чу сет ском ин сти ту ту за тех но ло ги ју (енг. Mas sac hu setts 
In sti tu te of Tec hno logy, у да љем тек сту и МИТ). Ис тра жи ва ње 
је спро вео тим на уч ни ка, на узор ку од 699 љу ди ко ји су би ли 
рас по ре ђе ни у гру пе до пе то ро љу ди. Љу ди у гру па ма су ре
ша ва ли за дат ке раз ли чи тих вр ста: од ви зу ел них за го нет ки, 
пре ко ига ра и до но ше ња од лу ка, за тим bra in storminga, до 
сло же них за да та ка. Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња по ка за ли 
су да успех ти мо ва ди рект но не за ви си од спо соб но сти по
је ди нач них чла но ва већ да по сто ји оп шта, груп на, од но сно 

27 Szu ba, T. A. (2001) For mal De fi ni tion of the Phe no me non of Col lec ti ve 
Intelli gen ce and Its IQ Me a su re, Fu tu re Ge ne ra tion Com pu ter Systems, p. 
489500; Szu ba, T. (2002) Uni ver sal For mal Mo del of Col lec ti ve In tel li gen ce 
and Its IQ Me a su re, Lec tu re No tes in Ar ti fi cial In tel li gen ce, p. 303312.

28 Luo, S., Xia, H., Yos hi da, T. and Wang, Z. (2009) To ward Col lec ti ve In tel
li gen ce of On li ne Com mu ni ti es: A Pri mi ti ve Con cep tual Mo del, Jo ur nal of 
Systems Sci en ce and Systems En gi ne e ring  2, p. 203221.

29 Wo ol ley, A. W., Cha bris, C. F., Pen tland, A., Has hmi, N. and Ma lo ne, T. 
(2010) Evi den ce for a Col lec ti ve In tel li gen ce Fac tor in the Per for man ce of 
Hu man Gro ups, Sci en ce, p. 686688.

30 Van der ha eg hen, D. and Fet tke, P. (2010) Or ga ni za ti o nal and Tec hno lo gi cal 
Op ti ons for Bu si ness Pro cess Ma na ge ment from the Per spec ti ve of Web 2.0: 
Re sults of a De sign Ori en ted Re se arch Apr ro ach with Par ti cu lar Con si de ra
tion of Sel fOr ga ni za tion and Col lec ti ve In tel li gen ce, Bu si ness & In for ma tion 
Systems En gi ne e ring 2, p. 1528.

31 Gru ber, T. (2008) Col lec ti ve Know led ge Systems: Whe re the So cial Web 
Me ets the Se man tic Web, Jo ur nal of Web Se man tics 6, str. 413.
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ко лек тив на ин те ли ген ци ја на осно ву ко је се мо же пред ви де
ти ефек тив ност ти ма у мно гим си ту а ци ја ма.32 

Ис тра жи ва ње је та ко ђе утвр ди ло фак то ре ко ји су по ве за
ни са ко лек тив ном ин те ли ген ци јом ти ма: со ци јал на осе
тљи вост чла но ва ти ма, мо де ли ко му ни ци ра ња уну тар ти
ма и ког ни тив ни ди вер зи тет чла но ва ти ма. Слич но то ме, 
Суровики33 де фи ни ше усло ве за по ја ву ко лек тив не му дро
сти ма се: ди вер зи тет у на чи ну ми шље ња из ме ђу по је ди
на ца, не за ви сност (тач ке гле ди шта чла но ва ма се ни су под 
ме ђу соб ним ути ца јем) и агре га ци ја (ка да се при ку пље не 
информаци је и ин ди ви ду ал на гле ди шта су ми ра ју и ко ри сте 
у про це су доноше ња од лу ка). 

На осно ву из не тог се мо же за кљу чи ти да је ко лек тив на ин те
ли ген ци ја dif fe ren tia spe ci fi ca ти мо ва, не би ло ко јих фор ма
ци ја љу ди. Нео п ход но је да по сто ји од ре ђе на ко хе рент ност, 
уи гра ност и ме ђу за ви сност љу ди у ти му, би ло да је по ве зан 
фи зич ки или пу тем но вих тех но ло ги ја. Сто га је тим ски рад, 
то ли ко рас про стра њен у свим обла сти ма људ ске де лат но
сти: про из вод њи, мар ке тин гу, про јек то ва њу, но ви нар ству 
и ме ди ји ма, вој сци, ме ди ци ни, обра зо ва њу итд. – у ме наџ
мен ту и со ци о ло ги ји одав но пре по знат, али да нас дру га чи је 
име но ван, као фе но мен ко лек тив не ин те ли ген ци је. 

Тим се раз ли ку је од уо би ча је не гру пе љу ди ко ји ме ђу соб но 
са ра ђу ју. Бре не се ло вић и Па влов ски (2000) ука зу ју да је гру
па љу ди углав ном си ту а циј ски по ве за на, а по је дин ци у њој 
сло бод но рас по ре ђу ју сво је ци ље ве и из бо ре, спро во де не
за ви сне ак ци је и иде је, и обич но де кла ри шу фор мал ног или 
не фор мал ног во ђу; док је тим да ле ко ви ше од то га. Ај дол, 
По лу чиВит комб и Не вин34 су мо дел тим ског ра да де фи ни
са ли као: ин тер ак тив ни про цес ко ји омо гу ћа ва да љу ди са 
раз ли чи тим сте пе ном струч но сти про из ве ду кре а тив на ре
ше ња за за јед нич ки де фи ни са не про бле ме, ко је је бо ље и 
успе шни је од ре ше ња ко је би не ки члан ти ма са мо стал но 
пру жио. 

У те о ри ји о груп ној ди на ми ци по зна то је да по сто је од ре ђе
не ка рак те ри сти ке ти ма:

• ви зи ја ци ља и усме ре ност на за да так, 

• ме ђу за ви сност и ем па ти ја из ме ђу чла но ва; 

32 Wo ol ley, A. W., Cha bris, C. F., Pen tland, A., Has hmi, N. and Ma lo ne, T. 
(2010) Evi den ce for a Col lec ti ve In tel li gen ce Fac tor in the Per for man ce of 
Hu man Gro ups, Sci en ce, p. 686688.

33 Su ro wi ec ki, J. (2004) The Wis dom of Crowds, Gar den City: Do u ble day.
34 Idol, L., Po luc ciWhit comb, P. and Ne vin, A. (1986) Col la bo ra ti ve Con sul ta

tion, Roc kvil le, MD: Aspen Systems.
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• по де ла од го вор но сти и уло га, про це ду ре и пра ви ла, 

• ме ха ни зам до но ше ња за јед нич ких од лу ка и 

• раз ре ша ва ње ин тер них кон фли ка та. 

Та ко ђе је по зна то да је по треб но да гру па љу ди про ђе кроз 
не ко ли ко ста ди ју ма раз во ја при ли ком фор ми ра ња ти ма, а 
ко је има ју мно го на зи ва, на при мер: фор ми ра ње, та ла са
ње, нор ми ра ње и функ ци о ни са ње. Пред у сло ви за на ста нак 
ко лек тив не ин те ли ген ци је гру пе љу ди по ду да ра ју се са на
ве де ним ка рак те ри сти ка ма ти мо ва и очи глед но је да са мо 
ти мо ви ко ји се њи ма од ли ку ју и ко ји про ђу кроз све фа зе 
раз во ја мо гу по ка за ти ко лек тив ну ин те ли ген ци ју.

Скот Пек (Scott Peck) та кве ти мо ве ко ји по ка зу ју ко лек тив
ну ин те ли ген ци ју на зи ва „за јед ни ца ма”, али у да ле ко сна
жни јем сми слу те ре чи: „на чин за јед нич ког бив ство ва ња и 
ин ди ви ду ал не ау тен тич но сти и ин тер пер со нал не хар мо ни је 
та ко да љу ди мо гу да функ ци о ни шу ко лек тив ном енер ги јом 
чак ве ћом од зби ра њи хо вих ин ди ви ду ал них енер ги ја”.35 Ка
рак те ри стич но за ове за јед ни це је груп на све сност чла но ва, 
спо соб ност да се ин ди ви ду ал не ак ци је до но се у скла ду са 
груп ном ди на ми ком, ка ко Скот Пек то на зи ва, „све сно мо
ти ви са но ор га ни за ци о но по на ша ње”. На кон ду го го ди шњег 
ис ку ства у кре и ра њу ова квих за јед ни ца, ка ко у пси хо ло ги ји, 
та ко и дру гим обла сти ма, он твр ди да је пра ва за јед ни ца, 
за пра во „гру па свих ли де ра”, у ко јој сви чла но ви, а не са мо 
ли дер ти ма, има ју раз ви је ну ову груп ну све сност и у скла
ду са њом де ла ју уну тар ње36 – да кле, они ко ји исто вре ме но 
има ју не за ви сност ми шље ња и со ци јал ну ин те ли ген ци ју. 

„Груп но до но ше ње од лу ка, у по чет ку та ко не спрет
но, по ста је ја ко ефи ка сно и му дро. Ин ди ви ду ал ни 
чла но ви при ча ју да ле ко кон ци зни је. Гру па је у хар
мо ни ји. Она раз ви ја соп стве ни ефи ка сан ри там ко ји 
је та ко упа дљив да су чак и са ми чла но ви изненађени, 
као да то ни је њи хо ва кре а ци ја.”

„...мно ги од њих осе ћа ју да дру га чи је раз ми шља ју, да 
уче ству ју у не чем мно го ве ћем не го они са ми – као 

35 Пек, С. М. (1995) Свет ко ји че ка да се ро ди, Бе о град: На род на књи га 
Ал фа, стр. 243.

36 Слич но ста но ви шту у ме наџ мен ту, у ко ме сви за по сле ни, а не са мо ли
дер, тре ба да раз ви ја ју ли де р ске и пред у зет не спо соб но сти; по ко јој сви 
за по сле ни, а не са мо они за по сле ни у оде ље њу за мар ке тинг, тре ба да 
ра де на про мо ци ји ор га ни за ци је; по ко јој, као што је до ле у тек сту на
зна че но, за по сле ни из свих оде ље ња ор га ни за ци је, за јед но са куп ци ма, 
до ба вља чи ма, сер ви се ри ма и сл. тре ба тим ски да ра де на раз во ју но вог 
про из во да/услу ге.
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да су по ста ли део груп не све сти, не ке вр сте жи вог 
ор га ни зма мно го ве ћег не го збир њи хо вих де ло ва.”

„...по сто ји та кав фе но мен као што је ко лек тив на 
свест, да под од ре ђе ним, пра вим усло ви ма, ми ин
ди ви дуе мо же мо да се удру жи мо и фор ми ра мо ве ћи 
си стем ко ји је спо со бан не са мо за не што као што је 
ми сао, већ и на чин ми шље ња ко ји је му дри ји од ми
шље ња јед ног чо ве ка.”37

Слич но фа за ма раз во ја ти мо ва, и овај еми нент ни пси хо те
ра пе ут об ја шња ва да за јед ни це по сте пе но на ста ју раз во јем 
гру пе кроз од ре ђе не фа зе и по ка зу ју не што што он на зи ва 
ко лек тив ном све шћу или умом, али што се у овом кон тек сту 
за пра во од но си на ко лек тив ну ин те ли ген ци ју за јед ни це.

Сле де ћи при мер при ме не ефе ка та ко лек тив не ин те ли ген
ци је је брејн стор минг (енг. bra in stor ming) тех ни ка ко му ни
ка ци је за кре а тив но ре ша ва ње про бле ма, ве о ма по пу ла р на 
ка ко у ме наџ мен ту та ко и обра зо ва њу, по себ но у обла сти 
упра вља ња зна њем, ка да се по во дом од ре ђе ног про бле ма 
вр ши ди ску си ја у ко јој се ге не ри ше ве ли ки број раз ли чи тих 
иде ја. Пра ви ла брејн стор минг тех ни ке: усме ре ње на кван
ти тет иде ја, без од ба ци ва ња и кри ти ке, по жељ ност кре а тив
но сти и ком би но ва ње и по бољ ша ва ње из не тих иде ја – уве
ли ко под се ћа ју на основ не обра сце ко лек тив не ин те ли ген
ци је: агре га ци ја иде ја, ди вер зи тет, ко му ни ко ло шки па тер ни 
и со ци јал на ин те ли ген ци ја чла но ва.

Је дан од ве о ма ду бо ких оти са ка ис точ не фи ло зо фи је у ме
наџ мен ту и ин же њер ству (оне ко ја се од но си на хо ли стич ки 
при ступ) – је тзв. си стем ско ин же њер ство, од но сно ин те
грал ни раз вој про из во да ко је је оста ви ло зна чај не ре пер ку
си је у про из вод ној фи ло зо фи ји у це лом све ту. Он се де фи
ни ше као си стем ски при лаз раз во ју про из во да и са њим по
ве за ним про це си ма, пре ко по ве зи ва ња тим ских вред но сти –  
ко о пе ра ци је, по ве ре ња и по де ле, те на тој осно ви об ли ко ва
ња по сту па ка од лу чи ва ња са ста но ви шта свих фа за жи вот
ног ве ка про из во да, уз син хро ни зо ва но из во ђе ње из ме на и 
по сти за ње кон сен зу са.38 И ов де се мо гу пре по зна ти ве за са 
ка рак те ри сти ка ма и по сту ла ти ма ко лек тив не ин те ли ген ци је. 
Мо же се ре ћи да је си стем ско ин же њер ство прак тич на при
ме на фе но ме на ко ји се да нас на зи ва ко лек тив на ин те ли ген
ци ја, и то на ор га ни за ци о ним ти мо ви ма за раз вој про из во да.

37 Пек, С. М. (1995) Свет ко ји че ка да се ро ди, Бе о град: На род на књи га 
Ал фа, стр. 264.

38 Dwi ve di, S. N. and So bo lew ski, M. (1990) Con cur rent en gi ne e ring –  
An In tro duc tion, Mor gan town: West Vir gi nia Uni ver sity.
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У ме наџ мен ту је уве ли ко по знат зна чај ко му ни ка ци је и со
ци јал не и емо ци о нал не ин те ли ген ци је за по сле них за про
дук тив ност и кон ку рент ност ор га ни за ци ја, а ди вер зи тет 
људ ских ре сур са (би ло ра сни, обра зов ни, пол ни, кул тур ни 
или не ки дру ги) се у до ба гло ба ли за ци је по сма тра као је дан 
од нај зна чај ни јих фак то ра ути ца ја на кре а тив ност и ино ва
тив ност ти мо ва.39 Ди вер зи тет се у гру па ма љу ди обич но од
но си на раз ли ке у де мо граф ским, обра зов ним и кул тур ним 
ми ље и ма у ко ји ма љу ди пер ци пи ра ју и ре ша ва ју про бле ме.40 
Раз ли чи тост је та ко ја обо га ћу је, ко ја до но си ди вер зи тет 
пер спек ти ва. Све ак ту ел ни ја те ма да нас је и рад са мул ти
кул ту рал ним и ин тер ди сци пи нар ним гру па ма и ти мо ви ма.41 

До ми на ци ја по је ди на ца, па и нај ин те ли гент ни јих, не ства ра 
по вољ но тле за ин те ли ген ци ју ти ма у це ли ни. Јед но смер
на ко му ни ка ци ја, ау то кра ти ја, од су ство са рад ње и тим ског 
духа – по зна ти су са бо те ри кре а тив но сти и про дук тив но сти 
ти мо ва и ор га ни за ци ја, док де мо крат ско вођ ство обе ћа ва 
ду го роч не ре зул та те пу тем мо ти ва ци је, тим ског ду ха, не по
сред не и кон струк тив не ко му ни ка ци је, кре а тив но сти и ино
ва тив но сти. Кул ту ра ор га ни за ци је, де тер ми ни са на пре вас
ход но сти лом ру ко во ђе ња, оста вља ду бо ки ефе кат на свест 
и по на ша ње ње них чла но ва, за пра во о(не)мо гу ћа вајући 
наве де не пред у сло ве ко лек тив не ин те ли ген ци је.

Успе шни спорт ски ти мо ви су ар хе тип ти мо ва ви со ке ко лек
тив не ин те ли ген ци је – нај бо љи по сти жу вр хун ске ре зул та те 
не за то што су са чи ње ни од не ко ли ко нај бо љих спор ти ста 
ко ји по сти жу из ван ред не ин ди ви ду ал не ре зул та те, већ за
то што има ју ин тен зи ван тим ски дух, са рад њу, уи гра ност, 
раз ме ну, за јед нич ку ви зи ју, спо соб ност тим ског уче ња, 
емпатију и сл.

Ови при ме ри ука зу ју да ко лек тив на ин те ли ген ци ја ти ма 
омо гу ћу је при вре ме но спа ја ње чла но ва у је дан ви ши ни во 
бив ство ва ња – не ку вр сту ге штал та – но ви си стем са но вом 
ин те ли ген ци јом. Као што су по ве за не си нап се у мо згу по је
дин ца, та ко су по ве за ни и мо зго ви по је ди на ца у гру пи ко ја 
има ви со ку ко лек тив ну ин те ли ген ци ју. По ве за ност си нап си 
ана лог на је по ве за но сти мо зго ва по је ди на ца – а она се оства
ру је на ни воу гру пе, ко му ни ка ци јом из ме ђу по је динаца ко ји 

39 Пи терс, Т. (1999) Лу да вре ме на зах те ва ју лу де ор га ни за ци је, Бе о град: 
Аго ра.

40 Hong, L. and Pa ge, S. (2004) Gro ups of Di ver se Pro blem sol vers Can Out
per form Gro ups of Hig ha bi lity Pro blem sol vers, Pro ce e dings of the Na ti o nal 
Aca demy of Sci en ces, p. 1638516389.

41 Ар се ни је вић, Ј. (2011) Ду хов на ин те ли ген ци ја, Збор ник ра до ва Ви со
ке шко ле стру ков них сту ди ја за обра зо ва ње вас пи та ча у Ки кин ди 1,  
стр. 5463.
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је чи не и пу тем њи хо ве спо соб но сти за дру штве ном ин тер
ак ци јом тј. со ци јал ном ин те ли ген ци јом.

Под ути ца јем ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги
ја но ве ге не ра ци је, ко је омо гу ћа ва ју сло же ну и кон стант
ну ин тер ак ци ју ко ри сни ка, све че шће се чу је, а на че лу са 
Су ровики јем42 и тер мин му дрост го ми ле (енг. wis dom of 
crowds), ана лог но тер ми ну crowd so ur cing (не пре во ди во) или 
„ра чу нар ство у гро здо ви ма” (енг. clowd com pu ting). 

Тер мин „му дрост го ми ле” ско вао је Су ро виц ки, ука зу ју ћи 
на фе но мен где, под аде кват ним усло ви ма, ве ли ке гру пе љу
ди по ве за них но вим тех но ло ги ја ма, мо гу да по стиг ну бо ље 
ре зул та те од би ло ког по је дин ца у гру пи. Та ко, на при мер, 
про це не ве ћег бро ја по је ди на ца у про се ку, мо гу би ти тач не 
чак и ако про це не по је ди нач них чла но ва то ни су. Ова по ја
ва му дро сти умре же не гру пе љу ди се за пра во ба зи ра на ди
вер зи те ту чла но ва, њи хо вој не за ви сно сти и удру же но сти.43 
Мно га ис тра жи ва ња у про шло сти по твр ђу ју да про сеч не 
про це не ве ћи не љу ди да ју ре зул та те ве о ма бли зу исти не.44

Ка да се го во ри о му дро сти го ми ле, ве о ма је ва жно на пра ви
ти ја сну раз ли ку из ме ђу фе но ме на ко лек тив не ин те ли ген
ци је гру пе и глу по сти/при ми ти ви зма го ми ле. Већ сам из раз 
го во ри о ка рак те ру ску па: гру па на су прот го ми ли (ру љи). У 
гор њем тек сту ела бо ри ра ни су фак то ри ко ји ути чу на по ја
ву ко лек тив не ин те ли ген ци је, сто га је ја сно да она на ста је 
под тач но од ре ђе ним усло ви ма у гру па ма. Го ми ла или ру ља, 
пак, ни ка ко не ис пу ња ва те усло ве. Ка рак те ри сти ке го ми ла 
(пси хо ло шких го ми ла), ко је су са дру ге стра не сво је вр сни 
пси хо ло шки фе но мен, су та ко ђе спе ци фич не, али ве о ма раз
ли чи те од оних ко је узро ку ју ко лек тив ну ин те ли ген ци ју – 
чак су прот не. 

Гу став Ле Бон у књи зи Пси хо ло ги ја го ми ле (2005),45 об ја
шња ва ко ји су то усло ви:

„Ра зни узро ци опре де љу ју по ја ву ових, на ро чи то го
ми ла ма свој стве них ка рак те ри сти ка, а ка квих из дво
је не је дин ке не ма ју. Пр ви је што је дин ка у го ми ли 
услед са мог бро ја до би ја осе ћа ње не са вла ди ве мо ћи, 

42 Su ro wi ec ki, J. (2004) The Wis dom of Crowds, Gar den City: Do u ble day.
43 Исто.
44 Falk, A. and Zim mer mann, F. (2012) Con si stency Pre fe ren ces and Com

mit ment: Im pli ca ti ons for Be ha vi or, 10. Fe bru ar 2014. https://www.go
o gle.rs /ur l ?sa =t&rc t=j&q=&esrc=s&so ur ce=we b&cd =1&ca d=rj a&ve
d=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cens.unibonn.de%2Fte
am%2Fmem bers%2Fflo rianzim mer mann%2Fata stefo rcon si stencyand 
sur veyre spon se

45 Ле Бон, Г. (2005) Пси хо ло ги ја го ми ле, Бе о град: Ал го ри там.
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ко је чи ни да се по да је ин стинк ти ма ко је би, да је са
ма, на сил но об у зда ла. Она је уто ли ко ма ње скло на да 
их об у зда, што го ми ла у ко јој је, бу ду ћи без и ме на, па 
да кле нео д го вор на, чи ни да са свим иш че зне осе ћа ње 
од го вор но сти, ко је увек об у зда ва по је дин ца.

Дру ги узрок – за ра за – исто та ко ути че да код го милâ 
опре де ли по ја ву на ро чи тих свој ста ва, а у исто вре
ме и њи хо во усме ре ње… У го ми ли су сва осе ћа ња 
и сви по ступ ци за ра зни, и то за ра зни до тог сте пе на 
да је дин ка вр ло ла ко жр тву је свој ин те рес ин те ре су 
оп што сти. То је осо би на ве о ма су прот на при ро ди 
човеко вој и осо би на ко јој он ни је мно го под ло жан, 
сем кад је у го ми ли.

Тре ћи узрок, и то је упра во онај ко ји је нај ва жни ји, 
од ре ђу је код је дин ки у го ми ли по себ на свој ства, кат
кад са свим су прот на свој стви ма из дво је не је дин ке. 
Хо ћу да го во рим о по во дљи во сти, ко јој је го ре по ме
ну та ᾽за ра за᾽ са мо деј ство или ис ход.”46

Ов де се ра ди о ма са ма, ру ља ма на су ми це на го ми ла них по
је ди на ца ко је у од ре ђе ним усло ви ма до би ја ју за јед нич ки 
иден ти тет – иден ти тет пси хо ло шке го ми ле, ка да љу ди по
ка зу ју пот пу но дру га чи је, че сто ре гре сив но по на ша ње.47 То 
ре гре сив но, ин стинк тив но по на ша ње, ни је слич но кр ди ма 
жи во ти ња, већ ира ци о нал ним, че сто по губ ним стам пе ди
ма. Ова по ја ва, да кле, на ста је не за ви сно од ин те лек ту ал не 
спо соб но сти је дин ки, а узро ку је ин те лек ту ал ну ре гре си ју и 
огра ни че ност, а не дух и кре а тив ност.

„У ко лек тив ној ду ши из бле ђу ју ин те лек ту ал не спо
соб но сти је дин ки, па след стве но и њи хо ва ин ди ви
ду ал ност. Све што је ра зно род но ута па се у исто род
но, и бе све сне осо би не пре о вла ђу ју.

Упра во то сти ца ње обич них осо би на и об ја шња ва 
нам за што го ми ле не мо гу ни ка да да из вр ше де ла за 
ко ја тре ба ви ша ин те ли ген ци ја.”48

За кљу чак

По ве ћа но ин те ре со ва ње за ко лек тив ну ин те ли ген ци ју у 
на уч ним и струч ним кру го ви ма је ре ла тив но но ви јег да ту
ма. Wеb 2.0 тех но ло ги ја је дра стич но уве ћа ла мо гућ ност 

46 Исто, стр. 33.
47 Пек, С. М. (2007) Љу ди ла жи – на да у мо гућ ност ле че ња људ ског зла, 

Бе о град: Ал на ри.
48 Ле Бон, Г. (2005) Пси хо ло ги ја го ми ле, Бе о град: Ал го ри там., стр. 32.
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колектив не ин те ли ген ци је људ ских гру па по ве за не ком пју
тер ски по сре до ва ном ко му ни ка ци јом, из про стог раз ло га 
што, да би гру па љу ди по ка за ла ко лек тив ну ин те ли ген ци ју 
(из ме ђу оста лих усло ва), ни је нео п ход на фи зич ка бли зи на 
по је ди на ца, већ мен тал но и ког ни тив но при су ство и ин тер
ак ци ја. Сто га у по след ње вре ме у ака дем ским кру го ви ма ра
сте број те о рет ских ра до ва о ко лек тив ној ин те ли ген ци ји у 
ин фор ма тич ком дру штву, као и прак тич них ис тра жи ва ња о 
по ја ви ко лек тив не ин те ли ген ци је код љу ди – по себ но у кон
тек сту но вих ме ди ја.

Увид да по сто ји фе но мен ка кав је ко лек тив на ин те ли ген ци
ја, мо же има ти да ле ко се жне им пли ка ци је по мно ге сфе ре 
људ ске де лат но сти. Моћ мно го умо ва син хро ни зо ва них и 
усме ре них на је дан про блем, је за па њу ју ћи и ње гов по тен
ци јал и при ме на тек се от кри ва ју.

Ва жно је за пи та ти се ко ји је до мен ко лек тив не ин те лигенције –  
ако он уоп ште по сто ји. За са да по сто је са зна ња и уви ди да 
је мо гу ћа, под од го ва ра ју ћим усло ви ма, ко лек тив на ин те ли
ген ци ја ти мо ва љу ди, по ве за них фи зич ким или вир ту ел ним 
при су ством. Што се сма њу је мо гућ ност за не по сред ним 
кон так том чла но ва, то се сма њу је и по тен ци јал ко лек тив не 
ин те ли ген ци је, те се не мо же оче ки ва ти ње на по ја ва у ве ли
ким, раз у ђе ним гру па ма, ма са ма љу ди. Но ве тех но ло ги је и 
ме ди ји, са дру ге стра не, мо гу да омо гу ће ни во пар ти ци па
тив но сти и не по сред не ин тер ак ци је ве ћег бро ја љу ди, те се 
ова гра ни ца по ме ра, фор ми ра ју ћи тзв. за јед ни це прак си или 
вир ту ел не за јед ни це, ре зул ту ју ћи опи пљи вим и ко ри сним 
по сле ди ца ма, по пут, ре ци мо Ви ки пе ди је (Wi ki pe dia) (ква ли
те тан про из вод на стао до бро вољ ном са рад њом ве ли ког бро
ја по је ди на ца без цен тра ли зо ва не кон тро ле). 

Оно што се, ме ђу тим, на ме ће као сле де ће пи та ње је: да 
ли по сто ји гра ни ца? Да ли је, и, уко ли ко је сте, на ко ји на
чин мо гу ће уве ћа ти ко лек тив ну ин те ли ген ци ју још ве ћих 
со ци јал них си сте ма, по пут др жа ва и на ци ја, па и чи та вог 
људског дру штва?
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Abstract

This paper analyses the phenomenon of collective intelligence, which 
is intriguing and increasingly important, and it presents research that 
provides interesting insights about its existence and presence. The 
central part of this paper analyzes various trends and theories which 
are associated with the collective intelligence in order to show it in 
a larger context. Furthermore, the paper provides an overview of 
examples of collective intelligence in humans and provides parallels 
with various management techniques and practices that testify that the 
knowledge of this phenomena and advantages of its use in a variety of 
human activities have been known for a long time. In conclusion, the 
importance of collective intelligence is emphasized for the development 
and evolution of the human society, constituting possible directions for 
further development of this field and raising questions about further 
potential directions. This paper was produced using the method of 
content analysis of domestic and foreign literature, the classification 
method, the description method, the comparative method, the method 

of analysis and synthesis and the historical method.
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СТРАТЕГИЈАКУЛТУРЕ
ВОЈВОЂАНСКИХМАЂАРАИ

КУЛТУРНАПОЛИТИКА
Сажетак: Стра те ги ја кул ту ре вој во ђан ских Ма ђа ра је јед на у ни
зу стра те ги ја, ко ју је из ра дио и усво јио На ци о нал ни са вет ма ђар
ске на ци о нал не ма њи не. Овај оби ман и сло жен до ку мент оце њен 
је од стра не ве ћи не чла но ва На ци о нал ног са ве та и ње го вог пред
сед ни ка, као пи о нир ски  по ду хват, бу ду ћи да до та да ни јед на на
ци о нал на ма њи на у Ср би ји у АП Вој во ди ни, ни је рас по ла га ла слич
ним до ку мен том. Раз лог за овај ам би ци о зни по ду хват од стра не 
На ци о нал ног са ве та ма ђар ске на ци о нал не ма њи не, на ђен је у за
цр та ним пла но ви ма и ци ље ви ма са ве та те сво ју свр сис ход ност 
и мо гућ ност ре а ли за ци је пре по зна је у рас по ло жи вим ре сур си ма 
по пут бро ја струч ња ка и ин сти ту ци ја, уста но ва и ци вил них удру
же ња у обла сти кул ту ре, ко ја се  на ла зе и ра де на те ри то ри ји АП 
Вој во ди не. Пред ста вља ње и ана ли за Стра те ги је и пре по зна ва ње 
кул тур не по ли ти ке На ци о нал ног са ве та ма ђар ске  на ци о нал не ма
њи не у њој је пред мет овог ра да.  

Кључне речи: стра те ги ја, кул тур на по ли ти ка, на ци о нал ни 
савет, на ци о нал не ма њи не, Ма ђа ри, Вој во ди на

Стра те ги ја кул ту ре вој во ђан ских Ма ђа ра 201220181 (у да
љем тек сту Стра те ги ја) усво је на је од стра не На ци о нал
ног са ве та ма ђар ске на ци о нал не ма њи не 2013. го ди не2 (у 
да љем тек сту Ма ђар ски на ци о нал ни са вет). Она је јед на у 
ни зу стра те ги ја ко је су на ста ле под окри љем на ци о нал ног 
са ве та: Стра те ги ја о ме ди ји ма 20112016, Стра те ги ја о 

1 Vajdasági magyar kultúrális stratégia 2012–2018, (2011) Sza bad ka. 
2 http://nuns.rs/in fo/news/16086/usvo je neme dij skaistra te gi jakul tu revoj

vo djan skih ma dja ra.html 3.02.2015
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обра зо ва њу 20102016, Стра те ги ја о обра зо ва њу од ра
слих 20122017, Стра те ги ја о упо тре би је зи ка 20122017, 
Стра те ги ја о на у ци 20142020, Стра те ги ја о вој во ђан ским 
ма ђар ским ци ви ли ним удру же њи ма 20122018 као и Ак ци
о ни де мо граф ски план 20132017. Усва ја њу су прет хо ди ле 
кон сул та ци о не ак тив но сти око На цр та стра те ги је, ко ји је 
још 2011. го ди не до ве ден до за вр шне фа зе. Стра те ги ју је на 
по зив Ма ђар ског на ци о нал ног са ве та из ра дио и при пре мио 
Је не Бар лаи, од го вор на уред ни ца је би ла Ил ди ко Ло ваш, са
вет ни ца за кул ту ру у Ма ђар ском на ци о нал ном са ве ту и је дан 
број ау то ра ко ји су не по сред но рад но ан га жо ва ни у ин сти
ту ци ја ма и уста но ва ма кул ту ре.3 На струч ном са ве то ва њу у 
ве зи Стра те ги је, из ла гач је ис та као по њи хо вом ми шље њу 
је дин стве ну при пре му Стра те ги је. На и ме, Ма ђар ски на ци о
нал ни са вет је по слао 250 по зив ни ца удру же њи ма гра ђа на, 
уста но ва ма и ин сти ту ци ја ма кул ту ре са упит ни ци ма, ко је је 
тре ба ло по пу ни ти и вра ти ти на адре су са ве та. Упит ник са 
са др жа јем о имо вин ском ста њу удру же ња, о бро ју чла но ва 
и струч ња ка у тој обла сти као и о же ља ма ка ко се за ми шља 
да љи рад на овом по љу је био из вор свих по да та ка на осно
ву ко јих је на стао На црт.4 Оби ман до ку мент у ви ду На цр та 
стра те ги је на 270 стра на (крај ња вер зи ја је на  244 стра на), 
оби ла зио је не ко ли ко оп шти на  у Вој во ди ни. Јав не рас пра ве 
као и кон сул та ци о не ак тив но сти вр ше не су у Вр шцу, Сом
бо ру и Зре ња ни ну. О бро ју уче сни ка на овим кон сул та тив
ним са стан ци ма, на жа лост не ма мо по да та ка, та ко ђе не ма мо 
са зна ња ни о то ме ко ли ки је био до при нос јав но сти у ис
тој. Ме ђу тим, на На црт стра те ги је дао је сво је ми шље ње и 
Одбор за кул ту ру Ма ђар ског на ци о нал ног са ве та чи јом је 
пре по ру ком Стра те ги ја и усво је на. 

Оби ман и сло жен до ку мент је оце њен од стра не ве ћи не чла
но ва Ма ђар ског на ци о нал ног са ве та и ње го вог пред сед ни ка 
као пи о нир ски по ду хват, бу ду ћи да до та да  ни јед на на ци о
нал на ма њи на у Ср би ји у АП Вој во ди ни, ни је рас по ла га ла 
слич ним до ку мен том. Док дру ге на ци о нал не ма њи не ко је 
жи ве на те ри то ри ји АП Вој во ди не сво је Стра те ги је из ра ђу ју 
и об ја вљу ју  пре ко сво јих За во да за кул ту ру, Ма ђар ски на
ци о нал ни са вет ма њи не раз лог за по кре та ње овог ам би ци о
зног по ду хва та об ја шња ва и оправ да ва са за цр та ним пла но
ви ма и ци ље ви ма са ве та, а сво ју свр сис ход ност и могућ ност 

3 Они су: Ва ле ри ја Аго штон При би ла, Ва ле ри ја Де ва ва ри Бе се деш, 
Иштван Фо дор, Је не Хај нал, Иштван Ху ло, Га бри је ла Ло вас Кај до чи, 
Ђу ла Мир нич, Едвард Мол нар, Фе ренц Не мет, Ол га К. Нин ков, Аг неш 
Озер, Ар пад Пап, Ева Пе но вац На раи, Ју дит Ра фаи, Пе тер Риц, Зол тан 
Ши флиш, Ба лаж Сич, Ан драш Ур бан и Ла сло Ван гер.

4 Tápai, R. (2011) Fontoslátni, hogy mer re tar tunk, júni us 20., 04:00, http://
www.magyar szo.co m/hu /2011_06_20/ko ze let/39944/
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ре а ли за ци је пре по зна је у рас по ло жи вим ре сур си ма по пут 
бро ја струч ња ка и инт сти ту ци ја, уста но ва и ци вил них удру
же ња у обла сти кул ту ре, ко ја се на ла зе и ра де  на те ри то ри ји 
АП Вој во ди не. При ме ћу је мо та ко ђе,  да об ја вље на Стра те
ги ја ни је до ста вље на у пи са ној фор ми свим ан ке ти ра ним 
удру же њи ма и ин сти ту ци ја ма, ко ји су узе ли уче шће у и зра
ди и сво јим од го во ри ма до при не ли при ку пља њу по да та ка 
на на ве де ну те му, да би се по по тре би по слу жи ли њо ме. 
Шта ви ше,  увид у са др жај Стра те ги је је до сту пан са мо у 
елек трон ској фор ми на ин тер нет сај ту Ма ђар ског на ци о нал
ног са ве та, без мо гућ но сти ко ри шће ња у штам па ној фор ми. 
На жа лост, из овог до ку мен та је из о ста вљен (за бо ра вљен?) 
по јам кул тур не по ли ти ке, ње ни мо де ли, сред ства, ин стру
мен ти и ци ље ви. Ако зна мо, да је кул тур на по ли ти ка све сно 
де ло ва ње усме ре но ка оства ри ва њу јав но при хва ће них ци
ље ва у обла сти кул ту ре5 он да с раз ло гом се по ја вљу је по
тре ба о нео п ход но сти при сту пу исте. Ово с тим пре, што 
сва ко де мо крат ско дру штво, на сто ји да у кул тур ној по ли ти
ци при ме њу је сти му ла тив на сред ства по твр ђу ју ћи ти ме де
мо крат ски ка рак тер дру штва6. Из ра да до ку мен та с освр том 
на кул тур ну по ли ти ку би до при не ла ње го вом ве ћем сте пе ну 
де мо кра тич но сти.   

Стра те ги ја је об ја вље на на ма ђар ском је зи ку, та ко да је увид 
у њу оте жан за оне ко ји не вла да ју ма ђар ским је зи ком. Сто га 
смо при сту пи ли ње ној ана ли зи и об ра ди, ка ко би са ре зул
та ти ма ра да Ма ђар ског на ци о нал ног са ве та омо гу ћи ли да 
се упо зна це ло куп на за ин те ре со ва на јав ност, ин сти ту ци је 
и уста но ве на по љу кул ту ре, као и оста ле ма њин ске за јед
ни це ко је ни су или су ка сни је при сту пи ли из ра ди слич ног 
до ку мен та.  Ана ли за је свр сис ход на са мим тим, што су на 
адре су др жа ве упу ће на оче ки ва ња пред став ни ка Ма ђар ског 
на ци о нал ног са ве та у ви ду по ру ке „кул ту ра вој во ђан ских 
Ма ђа ра пред ста вља део је дин стве не ма ђар ске кул ту ре, али 
по ред то га и кул ту ре Ср би је, због че га је за да так и срп ске 
др жа ве да је по др жа ва. Гра ђа ни ма ђар ске на ци о нал но сти 
у Вој во ди ни има ју на то пра во, а по др шка од стра не срп ске 
др жа ве ни је ми лост, не го за да так”7.

По јам стра те ги је и ње на при ме на

Крај XX и по че так XXI ве ка се пре по зна је по ја вом стра те
ги ја у пи са ној фор ми, у ви ду до ку мен та, у свим сфе рама 

5 Дра ги ће вић Ше шић, М. и Стој ко вић, Б. (2007) Кул ту ра, ме наџ мент, 
ани ма ци ја, мар ке тинг, Бе о град: Clio, стр. 47.

6 Пр њат, Б. (2006) Увод у кул тур ну по ли ти ку, Но ви Сад: Stylos, стр. 87.
7 http://nuns.rs/in fo/news/16086/usvo je neme dij skaistra te gi jakul tu revoj

vo djan skih ma dja ra.html 3. 02. 2015.
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дру штве ног жи во та, у обла сти кул ту ре, обра зо ва ња, ин фор
ми са ња, со ци јал не за шти те и у при вре ди. Што се ти че пој
ма стра те ги је у кул ту ри мо же мо ис та ћи да оправ да ност овог 
до ку мен та ле жи у нео п ход но сти по сто ја ња пу то ка за, пра ви
ла и упут става за ову област по ред мно штва за кон ских ака
та, про пи са и од лу ка ко ји су на ста ли из оства ри ва ња пра ва 
на кул ту ру. У пи са њу и об ја вљи ва њу стра те ги је о кул ту ри 
пред ња че Ма ђа ри из оправ да них раз ло га. На и ме, Ма ђа ри у 
Вој во ди ни има ју, у по ре ђе њу са дру гим на ци о нал ним ма
њи на ма, нај ши ри круг кул тур них, струч них и ин те ре сних 
удру же ња ... кул ту ру, оби ча је и тра ди ци ју не гу ју и раз ви ја ју 
оку пље ни у ви ше од 200 кул тур ноумет нич ких дру шта ва и 
удру же ња ци вил ног дру штва чи ји број и да ље ра сте, у по
след њих де се так го ди на су осни ва на чак и у сре ди на ма, тзв. 
уну тра шњег ра се ље ња, где је Ма ђа ра знат но ма ње, и где је 
њи хо ва кон цен тра ци ја упа дљи во ма ња.8

Реч стра те ги ја по ти че од грч ке ре чи озна чавајући гра ну 
рат не ве шти не ко ја се ба ви при пре мом и во ђе њем ра та, ве
шти ну бор бе су прот ста вља ња, де ло ва ња и на сту па9. Стра
те ги ја је на у ка о ве шти ни ра то ва ња, ду го роч но пла ни ра ње 
у ра ду не ког пред у зе ћа као и на чин да се по стиг не од ре ђе
ни циљ.10 По ла зе ћи од ту ма че ња пој ма стра те ги је као ду го
роч ног  пла ни ра ња ак тив но сти,11 у на шем слу ча ју кул тур не 
ак тив но сти „стра те ги ја” би тре ба ла да бу де сво је вр сни пу
то каз у мно штву кул тур них са др жа ја и за да та ка зна чај них 
за ову ма њи ну,  са свим за да ци ма и од го вор ним осо ба ма, 
ин сти ту ци ја ма за оства ре ње за цр та них пла но ва све у ци љу 
очу ва ња кул тур ног иден ти те та. По ту ма че њу ау то ра, Стра
те ги ји кул ту ре вој во ђан ских Ма ђа ра је пр вен стве но циљ 
са чу ва ње вред но сти, ства ра ла штва и иден ти те та, еду ка
ци ја и очу ва ње  за јед ни це, а пред ло же ни прав ци раз во ја су 
софт по ли ти ка, кон тро ла ква ли те та, ства ра ње кул тур них 
остр ва, кул тур ло ги сти ка и кул тур ни ме наџ мент, до во ђе ње 
омла ди не до кул тур ног пу но лет ства и по ве ћа ва ње кул тур
ног ка пи та ла.12

8 Тотх Глем ба, К. (2010) Иден ти тет вој во ђан ских Ма ђа ра и кул тур на по
ли ти ка 19452001, док тор ска ди сер та ци ја,  Фа кул тет по ли тич ких на у ка, 
Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Бе о град, стр. 5.

9 Реч ник срп ско га је зи ка (2007) Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, стр. 1275.
10 Клајн, И. и Шип ка, М. прир. (2006) Ве ли ки реч ник стра них ре чи и из ра

за, Но ви Сад: Про ме теј, стр. 1178.
11 Jar jab ka, Á. (2015) A pte – ktk, A stratégia fogalmának mo dern je lentéstar

tal ma http://www.gti.ktk.pte.hu/fi les/ti ny_mc e/Fi le/Le tolt he to Pu bli ka ci ok/
Me nedzsment/Strat mo dern.  pdf.ja nu ar 2710; Tápai, R. (2011) Fontoslátni, 
hogy mer re tar tunk, júni us 20., 04:00, http://www.magyar szo.co m/hu 
/2011_06_20/ko ze let/39944/

12 Исто.
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Ко ли ко је Стра те ги ја оства ри ла го ре на ве де ну уло гу и функ
ци ју, ко ли ко ће се при ка за ти до брим и функ ци о нал ним, 
ствар је вре мен ске дис тан це да пре су ди. И на рав но, као и 
сва ко дру го људ ским ру ка ма ство ре но де ло и пред мет на 
стра те ги ја је под ло жна про ме на ма и из ме на ма у скла ду са 
ис ку стви ма и по тре ба ма ко је се мо гу по ја ви ти у ди на мич
ном вре мен ском окру же њу. 

Ко же ли да го во ри о се би, мо ра да зна ко је

Пе тер Рот

За кон о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на уре
ђу је над ле жно сти на ци о нал них са ве та у обла сти ма зна чај
ним за при пад ни ке на ци о нал них ма њи на: у обла сти кул ту
ре, обра зо ва ње, оба ве шта ва ња и слу жбе не упо тре бе је зи ка 
и пи са ма.13 Исти За кон у обла сти кул ту ре омо гу ћа ва са ве
ти ма на ци о нал них ма њи на осни ва ње уста но ве кул ту ре као 
и утвр ђи ва ња ма ни фе ста ци ја  ко је су од по себ ног зна ча ја за 
ту на ци о нал ну ма њи ну.  Ин те ре сант но је на по ме ну ти чак и 
не у са гла ше ност пој мо ва око на зи ва са ве та, ко ји по Ма ђа ри
ма у пре во ду но си на зив На ци о нал ни са вет Ма ђа ра док за
кон од ре ђу је на зи в На ци о нал ни са вет на ци о нал них ма њи на 
– у на шем слу ча ју На ци о нал ни са вет ма ђар ске на ци о нал не 
ма њи не. Вој во ђан ски Ма ђа ри ве о ма рет ко, или мо жда уоп
ште не го во ре о се би као о ма њи ни. При хва та ње тер ми на 
„на ци о нал на ма њи на” озна ча ва по јам ка ко их дру ги до жи
вља ва ју, а не ка ко они са ми се бе на зи ва ју... Из бе га ва ње пој
ма „на ци о нал на ма њи на” до ла зи ве ро ват но из раз ло га, што 
већ са мо од ре ђи ва ње пој ма на ци о нал не ма њи не су ге ри ше 
ин фе ри ор ност ка ко по бро ју по је ди на ца та ко и у пра ви ма. 
14 Страх од ре чи ма њи на, ко ја је, по све му су де ћи, при сут
на у пој мов ном од ре ђи ва њу се бе, А. Апа ду рај об ја шња ва 
стра хом ма њи на од ет нич ког на си ља про тив број ча но ма лих 
гру па, јер се по ли тич ка и вој на сла бост ма њи на обич но под
ра зу ме ва ју.15 Сход но то ме, ис ко ри стив ши пра во за до но ше
ње стра те ги ја у обла сти кул ту ре, 22. но вем бра 2011. го ди не 
на са стан ку Ма ђар ског на ци о нал ног са ве та она је усво је на.

Стра те ги ја се са сто ји од 8 по гла вља и то: увод;  вој во ђан
ска ма ђар ска кул ту ра – на ци о нал ни, ма њин ски иден ти тет 

13 За кон о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на, Бе о град: Слу
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 72/2009, 20/2014 – од лу ка УС и 
55/2014.

14 Тотх Глем ба, К. (2010) Иден ти тет вој во ђан ских Ма ђа ра и кул тур на по
ли ти ка 19452001, док тор ска ди сер та ци ја, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, 
Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Бе о град, стр. 1516.  

15 Апа ду рај, А. (2002) Страх од ма лих бро је ва, Бе о град: XX век, стр. 58.
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за једни штва;  опис ста ња и тен ден ци је; стра те шки ци ље ви, 
прин ци пи вред но сти, при о ри те ти; по моћ не (и но ве) инт
сти ту ци је и про гра ми у оства ри ва њу стра те шких ци ље ва и 
при о ри те та; по де ла стра те шких ци ље ва на под руч ја; по де
ла стра те шких ци ље ва по ин сти ту ци ја ма; кул тур на мре жа, 
прав ци  и ци ље ви.16 У увод ном де лу Стра те ги ја  скре ће па
жњу на зна чај овог до ку мен та као и на пре по ру ку Ма ђар
ском на ци о нал ном са ве ту да од 2012. до 2018. године је дан
пут го ди шње оце ни и уса гла си рад Ма ђар ског на ци о нал ног 
са ве та са Стра те ги јом ра ди пре у зи ма ња ну жних ко ра ка у 
ци љу про ве ра ва ња за пи са них про гра ма, оства ре них ре зул
та та  са ста њем на те ре ну.

У де лу Кул тур ни и на ци о нал ни иден ти тет Стра те ги ја го
во ри о про це ње ном дво стру ком зна ча ју овог до ку мен та, 
што би зна чи ло да је вој во ђан ска ма ђар ска кул ту ра са јед не 
стра не са став ни део кул ту ре Ма ђа ра у ма тич ној зе мљи, а са 
дру ге стра не она мо ра да је у не пре ста ној ве зи са кул ту ром 
ве ћин ског ста нов ни штва у Ср би ји.17 Та ко ђе се ис ти че нео д
го ва ра ју ћи (под ре ђен)18 од нос ма њин ске кул ту ре у по ре ђе њу 
са  ве ћин ском, не са мо у по гле ду струч них ка дро ва не го и у 
по гле ду фи нан си ра ња истих. Тре ћи део под на зи вом Опис 
ста ња и тен ден ци је чи ни нај о бим ни ји део чи та ве Стра те
ги је. У овом де лу на и ла зи мо на од го во ре ко ји су упит ни
ком до би је ни од ис пи та ни ка на пи та ња, шта све тре ба да 
са др жи Стра те ги ја. До би је ни од го во ри се од но се на ства
ра ње урав но те же ни јег кул тур ног жи во та у сми слу од но са 
та лен та и уло же ног ра да, из ра да ме ха ни зма ства ра ња кул
тур них вред но сти и ана ли за ње го вог ути ца ја као и оства ре
ње за цр та них ци ље ва.19 Са си гур но шћу мо же мо ре ћи, да су 
ис пи та ни ци да ли пот пу ну сли ку и опис о са др жа ју и за дат
ку бу ду ће Стра те ги је са при ме ће ном до зом скеп ти ци зма и  
бо ја зно шћу за евен ту ал ни не у спех.

У де лу под збир ним на зи вом Дру штве на усло вље ност вој во
ђан ске ма ђар ске кул тур не по ли ти ке на и ла зи мо на из у зет но 
раз ра ђе ну и тач но опи са ну де мо граф ску сли ку вој во ђан ских 
Ма ђа ра по на се ље ним ме сти ма, са свим еле мен ти ма ми гра
ци је, еми гра ци је, ис ти ца њем па да на та ли те та, ста ре њем 
ста нов ни штва и спе ци фич ном си ту а ци јом на по љу де мо
граф ских про ме на ко ја су ка рак те ри стич на за крај 19. ве ка: 
уну тра шња ми гра ци ја (из пе ри фер них ме ста у цен тре) као и 

16 Vajdasági magyar kultúrális stratégia  2012–2018 (2011) Sza bad ka, 3 ol dal, 
р. 3.

17 Исто, стр. 5.
18 Исто.
19 Исто, стр. 8.
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убр за но исе ље ње обра зо ва них, мла дих ка дро ва. У под гру пи 
под на зи вом Ин сти ту ци је и ор га ни за ци је  по зи ва њем на за
кон ску оправ да ност (За кон о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о
нал них  ма њи на „Сл. гла сник РС”, бр. 72/2009, члан 17, члан 
18 и члан 24) су од лу ке о кул тур ним ин сти ту ци ја ма и ор га
ни за ци ја ма од из у зет ног зна ча ја. Сле ди спи сак ин сти ту ци ја  
у чи је је ру ко во ђе ње и раз вој нео п ход но укљу чи ти Ма ђа ре, 
струч ња ке.20 Пре ма го ре на ве де ном За ко ну,  Ма ђар ски на ци
о нал ни са вет у ци љу о чу ва ња кул ту ре вој во ђан ских Ма ђа ра 
има пра во да бу де но си лац пра ва осни ва ча у 50% у ин сти
ту ци ја ма кул ту ре ко ји су од по себ ног зна ча ја за Ма ђаре од 
оста лих ин сти ту ци ја.

Сле ди та бе лар ни при каз ин сти ту ци ја и уста но ва кул ту ре од 
по себ ног зна ча ја по гра до ви ма: 

20 Исто, стр. 16.

у Суботици  Арт Биоскоп  „Лифка Шандор”
 Позориште „Костолањи”
 Дечје позориште
 Градски музеј
 Историјски архив
 Градска библиотека
 Народно позориште
 Општински завод за заштиту споменика

у Кањижи  Библиотека „Јожеф Атила”
 „Нађ Јожеф” регионална креативна радионица, и 
 „Цнеса” обрзазовна и културна установа;

у Тополи  Градска народна библиотека
у Сенти  Историјски архив

 Мађарска камерна сцена и
 „Турзо Лајош” образовни центар

у Бечеју  Градски музеј и
 Градска народна библиотека

у Новом Саду  Покрајински завод за заштиту споменика
 Градски  музеј
 Ујвидеки синхаз
 Покрајински историјски архив
 Историјски архив града Новог Сада
 Војвођански позоришни  музеј

у Ади  Библиотека „Сарваш Габор”
у Зрењанину  Историјски архив

 Градска библиотека
 Градски музеј
 Завод за заштиту споменика града Зрењанина

у Сомбору  „Лаза Костић” културни центар
 „Карло Бијелички градска библиотека
 Историјски архив и 
 Градски музеј

у Кикинди  „Јован Поповић” градска библиотека  
 Историјски архив

у Панчеву  Историјски архив 
 Општински завод за заштиту споменика

у Вршцу  Историјски архив
 

Та бе ла број 1 Ин сти ту ци је кул ту ре и уста но ве од по себ ног  
зна ча ја по од лу ци  На ци о нал ног са ве та за Мaђаре у Вој во ди ни.
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У Стра те ги ји ова од лу ка Ма ђар ског на ци о нал ног са ве та је 
пот кре пље на по да ци ма, у слу ча ју по зо ри шта бро јем гле да
ла ца, у слу ча ју би бли о те ка би бли о теч ким фон дом а у слу ча
ју му зе ја бро јем пред ме та. Ме ђу тим, по обич ном по сма тра
њу мо же мо прет по ста ви ти и де мо граф ске чи ње ни це ко је се 
од но се на број Ма ђа ра у тим гра до ви ма и због че га ужи ва ју 
при о ри те те.

У го ре на ве де ној та бе ли ма сним (бол ди ра ним) сло ви ма и 
под ву че но смо ис та кли ин сти ту ци је кул ту ре у ко ји ма Ма
ђар ски на ци о нал ни са вет је на ме ра вао да пре у зме и 50 % 
осни вач ка пра ва. Исто та ко, из ове та бе ле мо же мо уо чи ти и 
кул тур ну по ли ти ку Ма ђар ског на ци о нал ног са ве та. Про цес 
пре у зи ма ња осни вач ког  пра ва је за по чет, а у ме ђу вре ме ну 
сту пи ла је на сна гу и Од лу ка Устав ног су да, по  ко јем су 
чла но ви За ко на ко ји се од но се на осни вач ка пра ва (члан 23 и 
члан 24) На ци о нал них са ве та, су про гла ше на не у став ним21. 

У да љем обра зло же њу нео п ход но сти пре у зи ма ња осни вач
ких пра ва у ин сти ту ци ја ма и уста но ва ма кул ту ре од по себ
ног зна ча ја у Стра те ги ји  на и ла зи мо на обра зло же ње у сми
слу оправ да но сти чак и за ло кал не са мо у пра ве ко ји ма За кон 
о ло кал ној са мо у пра ви омо гу ћа ва  уче шће на ци о нал них ма
њи на у њи хо вом ра ду.22 За кон је за при мер за чи та ву Евро пу  
али се у прак си те шко оства ру је у де лу ко ји се од но си на  
кул ту ру тим пре што за кон о кул ту ри ни је уса гла шен са 
за ко ном о на ци о нал ним са ве ти ма, што ука зу је на об струк
тив но по на ша ње вла да ју ће ве ћи не.23

У де лу Де мо гра фи ја – ин сти ту ци је кул ту ре од по себ ног 
зна ча ја, кул тур ноумет нич ка дру штва (раз ли чи те си ту а
ци је и раз ли чи та стра те гиј ска ре ше ња) на и ла зи мо на пред
лог бу ду ћих кул тур ноте ри то ри јал них цен та ра по окру зи ма 
и то: Се вер ноба нат ски округ, За пад нобач ки округ, Ју жно
бач ки округ, Сред њоба нат ски округ, Ју жноба нат ски округ 
и Срем ски округ, у ко ји ма по сто је ћа удру же ња опи са на са 
де таљ ном ана ли зом члан ства, сек ци ја као про це нат фи нан
си ра ња од стра не ло кел не са мо у пра ве или дру гих из во ра. 
Пре о бим но сти Стра те ги је до при нео је и су ви ше де та љан 
опис и обра зло же ње ра да и де лат но сти удру же ња, на чин 
фи нан си ра ња, са по да ци ма ко ји су про мен љи вог ка рак те
ра и крат ког вре мен ског тра ја ња те не по треб но оп те ре ћу је 

21 За кон о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на, Бе о град: Слу
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 72/2009, 20/2014  од лу ка УС и 
55/2014.

22 За кон о ло кал ној са мо у пра ви, Бе о град: Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср
би је, бр. 129/2007 и 83/2014др.За кон, члан 91, члан 93 и  члан 98.

23 Vajdasági magyar kultúrális stratégia 2012–2018, Sza bad ka, р. 20.
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садржај до ку мен та, као што су име на и пре зи ме на  ру ко во
ди ла ца сек ци ја итд. 

Сле ди при ка з вој во ђан ских про фе си о нал них и ама тер ских 
ма ни фе ста ци ја од по себ ног зна ча ја:

Та бе ла бр. 2 при ка зу је ли сту про фе си о нал них и ама тер ских 
ма ни фе ста ци ја ко ји су по ми шље њу Ма ђар ског на ци о нал
ног са ве та од по себ ног зна ча ја за Ма ђа ре у Вој во ди ни. Већ 
на пр ви по глед мо же се уо чи ти из у зет но ве ли ки број ма ни
фе ста ци ја, ко ја по кри ва ју го то во сва по ља кул тур ног жи во та 
Ма ђа ра у Вој во ди ни. 

За раз ли ку од вој во ђан ских ма ни фе ста ци ја, Ма ђар ски на ци
о нал ни са вет раз ли ку је и ре ги о нал не ма ни фе ста ци је. То су: 

Та бе ла број 3 при ка зу је спи сак ре ги о нал них ма ни фе ста ци ја 
ко ја су од стра не Ма ђар ског на ци о нал ног са ве та ис так ну та 
као ма ни фе ста ци је од по себ ног зна ча ја.

1. Дани „Сентелеки” 7. Кањишки табор писаца
2. Дани „Деже Костолањи” 8. Сусрет војвођанскомађарских 

аматерских глумаца 
3. Такмичење у писању војвођанско

мађарске драме
9. Дуриндо и Ђенђешбокрета 

4. Глумачки дани јужне мађарске крајине 10. „ВИВЕ” фестивал мађарских песама и 
чардаша

5. Фестивал „Desire” 11. Дани мађарског филма
6. Фестивал опеваних песама 12. Салашарско позориште 
 

Та бе ла бр. 2 Про фе си о нал не и  ама тер ске  
ма ни фе ста ци је од по себ ног зна ча ја.

Назив манифестације Место 

1 Десирин трамвај Суботица
2 Сусрети Сомбор
3 Музика наших предака Србобран 
4 Празник обичаја Сента
5 Такмичење о причању народних бајки  „Калмањ 

Лајош”
Сента

6 Мајски табор стваралаца Стара Моравица 
7 Сенћански табор ликовних стваралаца Сента
8 Домбошфест Мали Иђош
9 ТАКТ Темерин
10 Радионица „Лепа реч” Мали Иђош
11 Интерентно Суботица
12 Војвођанске мађарске празничне игре Суботица
13 Јазз музика импровизације Кањижа
14 Сусрет мађарских хорова (сваке год. у другом месту) 
15 Дани „Сарваш Габор” Ада
16 Војвођански етно фестивал Нови Сад 
17 Војвођански фестивал у соло плесу Хоргош 
18 Књижевни фестивал „Зетна” Сента
19 „Сребрно звоно” сусрет верских хорова (сваке год. у другом месту)
 

Та бе ла бр. 3 Ре ги о нал не ма ни фе ста ци је од по себ ног зна ча ја
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По ред го ре на ве де них ма ни фе ста ци ја по сто ји још:

Та бе ла број 4 при ка зу је број и опис ма ђар ских ама тер ских 
и про фе си о нал них ма ни фе ста ци ја ма лих сре ди на, ко ји су 
по ми шље њу Ма ђар ског на ци о нал ног са ве та од по себ ног 
знача ја.24

За тим сле ди спи сак кул тур ноумет нич ког при зна ња од по
себ ног зна ча ја: Књи жев на на гра да „Хид”, Ли ков на на гра
да „Фо рум”, На гра да за пре во ђе ње „Ба жа ли ком”, Пр стен 
„Пата ки”, На гра да за жи вот но де ло „Др во жи во та”, На гра да 
за вој во ђан ску ма ђар ску умет но сти.

У де лу Стра те гиј ски ци ље ви, вред но сти и при о ри те ти25 
де таљ но су опи са ни обла сти о ко јем је по жељ но во ди ти ра
чу на као и у слу ча ју по вре де ових пра ва по у ку о прав ном 
ле ку. У ци ље ве су на бро ја ни не по крет на за о став шти на и 
чу ва ње до ку мен та ци ја (оства ри ти пре ко За во да за за шти
ту спо ме ни ка); спо ме ни ци (и са крал не) од свет ског зна ча ја, 
оба ве за ка та ло шке об ра де и њи хо вог ге о граф ског обе ле жа
ва ња; ува жа ва ње зах те ва од стра не Ма ђар ског на ци о нал ног 
са ве та пре ма За во ди ма за за шти ту спо ме ни ка; чу ва ње кул
тур ног на сле ђа; обе ле жа ва ње гроб них ме ста зна чај них Ма
ђа ра; за шти та спо ме ни ка кул ту ре и њи хо ва реста у рација; 

24 Та бе ле су на пра вље не на осно ву по да та ка из Стра те ги је стр. 4950. 
25 Исто, стр. 6678., с тим да на стра ни 6263 на и ла зи мо на не у јед на че

ну упо тре бу на зи ва на се ље них ме ста ко је је На ци о нал ни са вет Ма ђа ра 
усво јио (прим. ау тор), оп шир ни је на: http//www.mnt.org.rs/do ku men tu
mok/has znostar ta lom/vaj da sa gimag yarhi va ta los –helyseg ne vek 

Назив манифестације Место

1 „Четвороспрег, петороспрег” Западна Бачка 
2 Сусрет фолклора Северног Баната Кнежевац
3 Спомен дани „Херцег Ференц” Сомбор
4 Спомен дани „Кесег Карољ” Падеј
5 Фестивал културноуметничких друштва јужног 

баната 
Бела Црква

6 Златна цитра Србобран
7 Табор народне радиности Руско Село
8 Међународни сусрети ликовних стваралаца Стара Моравица
9 Сусрет националне прозе и песме „Дудаш 

Калман” 
Фекетић

10 Такмичење рецитатора „Фехер Ференц” Доросло
11 Спомен дани „Б.Сабо Ђерђ” Зрењанин
12 Фестивал камерног народног фолклора 

„Шиладри” 
Банат 

13 Књижевни спомен дани „Подолски Јожеф” Фекетић
14 Спомен дани „Херцег Ференц” Вршац
15 Фестивал примаша Чока
16 Мађарски национални фестивал хорова Чока
17 Божићни обичаји Јужног баната сваке године у другом месту
18 „Богата грана” Трешњевац
19 Књижевни спомен дани „Чепе Имре” Мали иђош
 

Та бе ла бр. 4 Ма ни фе ста ци је ма лих ре ги о на
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фор ми ра ње рад не гру пе за во ђе ње бри ге о кул тур ним до
бри ма; за шти та и обе ле жа ва ње ме ста са крал них обје ка та и 
хо до ча шћа; фор ми ра ње за ви чај них збир ки и све то уз ду
жно по што ва ње за ко на – уко ли ко је од стра не рад не гру пе 
при ме ће но евен ту ал но не по што ва ње у Стра те ги ји за цр та
них зах те ва, да рад на гру па мо же са пу ним пра вом да се 
обра ти Ре пу блич ком за во ду за за шти ту спо ме ни ка од но сно 
Министарству за културу и информисање Републике Србије.

Што се ти че исто риј ских ар хи ва ши ром Вој во ди не, без об
зи ра на мно штво за ко на на овом по љу, Стра те ги ја уо ча ва 
низ не пра вил но сти и гре ша ка у ра ду, ко ји се огле да ју у: не
а де кват ном про сто ру и опре ми, не струч но сти за по сле ног 
ка дра у ви ду ма ло број них  струч ња ка од ко јих ја ко ма ли 
број зна је зик до ку мен та ци ја (то су нај че шће по ред срп ског 
је зи ка и не мач ки, ма ђар ски, ла тин ски али се мо гу про на ћи 
до ку мен ти свих је зи ка ко ји су у упо тре би на овим про сто
ри ма). О ло шем ста њу у вој во ђан ској ма ђар ској би бли о теч
кој де лат но сти све до че ис тра жи ва ња ове те ма ти ке26. Ма да 
би бли о те ке од по себ ног за на ча ја као што су – Град ска би
бли о те ка Су бо ти ца, Би бли о те ка „Јо жеф Ати ла” Ка њи жа, 
„Тур зо Ла још” кул тур ни цен тар Сен та, Би бли о те ка „Сар ваш 
Га бор” Ада, Град ска би бли о те ка Бе чеј и Град ска би бли о те
ка Бач ка То по ла – се на ла зе у ма ло бо љој си ту а ци ји.  Пре
ма то ме у Стра те ги ји се оцр та ва и ре ше ње овог про бле ма, у 
сми слу зна чај ног по ма ка  у овом де лу кул тур ног бо гат ства, 
у сми слу по врат ка се о ских би бли о те ка са ја сним за да ци ма 
и ци ље ви ма као што су осни ва ња ра ди о ни ца ко ја по спе шу ју 
чи та лач ке спо соб но сти мла дих на ра шта ја, ди ги та ли за ци ја, 
не пре кид но обо га ће ње ма ђар ског фон да, ко ри шће ње но вих 
тех но ло ги ја, обез бе ђи ва ње струч них ка дро ва итд. 

Му зе ји од по себ ног зна ча ја су: Град ски му зеј Зре ња нин, 
Град ски  му зеј Бе чеј, Град ски му зеј Су бо ти ца, Град ски му
зеј Но ви Сад, Вој во ђан ски по зо ри шни му зеј, Град ски му зеј 
Сен та и Град ски му зеј Сом бор. За му зе је ши ром Вој во ди
не, од пред сто је ћих за да та ка Стра те ги ја пред ви ђа се ве ћи 
број ви со ко обра зо ва них струч них ка дро ва, про це на ста ња  
и не пре ста на на до град ња и ди ги та ли за ци ја свих ду хов них 
до ба ра ство ре них на овом под руч ју, обо га ћи ва ње и за шти
та збир ки, оса мо ста ље ње Град ског му зе ја Бач ке То по ле од 
Градског музеја у Суботици, не пре ста на те мат ска из ло жба, 
из ло жбе сел ид бе ног ка рат ке ра, из ра да обра зов ног про гра
ма му зе ја, ино ва ци ја, вир ту ел ни му зеј, за шти та збир ки ко
ји не при па да ју му зеј ским вред но сти ма, ра до ви из обла сти 

26 Tóth Glem ba, K. (1997) A könyvtárak helyze te KözépBánátban у Anyanyelvű 
oktatásunk, Sza bad ka: mtt, р. 169173.
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ликовног ства ра ла штва ко ји се на ла зе ши ром Вој во ди не 
по ра зним ме сти ма, а нај че шће због не а де кват ног прав ног 
осно ва од ла га ња (не ки су у вла сни штву ло кал не са мо у пра
ве) ни су у си ту а ци ји да бу ду пред ста вље ни, евен ту ал но са
чу ва ни у му зеј ског фор ми. Стра те ги ја се за ла же за осни ва ње 
Му зе ја вер ских умет но сти и Му зеја књи га (са ра до ви ма ма
ђар ских илу стра то ра). Стра те ги ја при жељ ку је ве ћу па жњу  
спо мен ку ћа ма по зна тих ма ђар ских ства ра ла ца из Вој во ди
не. Исто та ко, све ве ћи број је ет ноку ћа ши ром Вој во ди не 
ко ји но се обе леж ја жи вље ња Ма ђа ра на овим про сто ри ма 
и потребно је њи хо во очу ва ње и во ђе ње ра чу на о збир ка ма 
ко ји се та мо на ла зе под не а де кват ном за шти том.

Стра те ги ја кул ту ре де таљ но опи су је план и про грам ра да 
За во да за кул ту ру Ма ђа ра, убра ја ју ћи сво је ци ље ве и ори јен
та ци је са це ло куп ним ак тив но сти ма и де лат но сти ма За во да. 

У де лу ко је се од но си на вој во ђан скома ђар ску по зо ри шну 
де лат ност ис так ну ти зна чај до би ло је 7 про фе си о нал них 
по зо ри шта: На род но по зо ри ште Су бо ти ца, По зо ри ште „Ко
сто ла њи Де же” Су бо ти ца, Ка мер но по зо ри ште Сен та, Са
ла шар ско по зо ри ште „Ка ви ло”, Деч је по зо ри ште Су бо ти ца, 
Но во сад ска ма ђар ска драм ска сце на са де таљ ним опи сом о 
бро ју за по сле них, о нов ча ном про цен ту ал ном из но су уго во
ра о де лу, о бро ју пред ста ва и гле да ла ца итд. У Стра те ги ји 
са пу но па жње се по ми ње вој во ђан ска ма ђар ска књи жев
ност од по чет ка на стан ка па до да на шњег да на. На во ди се 
по да так из 1919. го ди не ка да се спо ми ња ла ју го сло вен ска 
ма ђар ска књи жев ност, за тим 1959. го ди не осни ва ње Ка те
дре за ма ђар ски је зик и књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул те
та у Но вом Са ду, и го во ри се о вој во ђан ској ма ђар ској књи
жев но сти ко ја се не пре ста но об на вља у ча со пи си ма као што 
су: Хид, Арач, Ба чор саг, ДНС, Хун га ро ло шки бил те ни, Ле
тунк, Ши кољ, Сту ди ум, Узе нет27. На рав но, из да ва ње књи га 
је та ко ђе од при о ри тет ног зна ча ја са пред ло гом осни ва ња 
струков ног удру же ње из да ва ча на ма ђар ском је зи ку. 

У де лу ко је се ба ви са вре ме ном ли ков ном умет но шћу при
ме ће но је не по сто ја ње та кве умет но сти. Уко ли ко ће по сто
ја ти, мо ра се узе ти са 3 стра не гле ди шта: ства ра ње, ди стри
бу и ра ње и очу ва ње истих28. Ка да би при сту пи ли ана ли зи 
мо ра ли би смо узе ти сле де ће ци ље ве: от куп умет нич ких де
ла, он лајн умет но сти, ли ков но вас пи та ње, обе ле жа ва ње го
ди шњи ца ис так ну тих умет ни ка, из да ва ње књи га са те ма ти
ком, одр жа ва ње кон та ка та са ин сти ту ци ја ма кул ту ре ка ко у 
зе мљи та ко и у ино стран ству, ор га ни зо ва ње ма ни фе ста ција 

27 Исто, стр. 142.
28 Исто, стр. 148152.
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са из ло жбе ним мо гућ но сти ма, омо гу ћа ва ње от ку па умет
нич ких де ла као и де ла на ста ла на умет нич ким ко ло ни ја ма 
и њи хо во омо гу ћа ва ње из ло жбе них мо гућ но сти.29

При ли ком освр та на ви део, фо то умет но сти, мо же мо за па
зи ти ста ње у ко јем се ви део спо ми ње је ди но у кон тек сту 
пра вље ња крат ких и екс пе ри мен тал них фил мо ва. Што се 
ти че фо то гра фи ја осе тан је за о ста так иза Европ ских зе ма ља 
у сми слу еду ка ци је и из ло жбе не мо гућ но сти на том по љу  
(с тим да је еду ка ци ја у овом слу ча ју са став ни део Стра те ги
је за обра зо ва ње).30

Услед не до стат ка струч них ка дро ва и тех нич ке опре мље но
сти, филм ска умет но ст се на ла зи у ма ло бо љој си ту а ци ји 
у сми слу ње не оствар љи во сти пре ко филм ских ра ди о ни ца 
ко је по сто је у Вој во ди ни: у Су бо ти ци Отво ре не пер спек
ти ве и Ата лан та, у Ка њи жи Си не ма филм ска ра ди о ни
ца, у Бач кој То по ли Филм ска ра ди о ни ца  Пре ко 7 гра ни ца, 
у Но вом Са ду Про из вод ња фил мо ва Me di a news а у Сен ти 
филм ска ра ди о ни ца за сред њо школ це Бо љаи. Оте жа но фи
нан си ра ње вој во ђан скома ђар ске филм ске умет но сти се 
огле да у не у спе шном кон ку ри са њу на ре пу блич ком ни воу, 
као и у не до стат ку кон кур са за ове на ме не и код ино стра них  
фон дација.31

Део Стра те ги је ко ја се од но си на кул тур ни раз вој ре ги о на је 
у ства ри са же так оп штег ста ња у кул тур ноумет нич ки дру
штви ма, кул тур ним цен три ма Вој во ди не. За јед нич ка им је 
ло ша ма те ри јал на си ту а ци ја, ло ше ста ње згра да и обје ка та.  
У не до стат ку мре жних ин сти ту ци ја сва ко удру же ње де лу је 
по сво јим про гра ми ма па су им и ре зул та ти сла би ји. Ме ђу
тим, њи хо во по сто ја ње и де ло ва ње на те ре ну је од ве о ма 
бит ног зна ча ја за кул тур но ства ра ла штво те за јед ни це. Ма
ли на пре дак на овом по љу при ме ћен је 20072009 го ди не, 
ка да је за хва љу ју ћи фи нан сиј ским сред стви ма Фон да за ка
пи тал на ула га ња, успе шно адап ти ра но не ко ли ко ет ноку ћа 
и до мо ва кул ту ре ши ром Вој во ди не.32 Мо ра мо на по ме ну ти 
ве о ма бит ну чи ње ни цу, да у фи нан си ра њу (ка ко у де лат но
сти та ко и у опре ма њу про сто ри ја и одр жа ва њу обје ка та) 
ових до мо ва кул ту ре, ло кал на са мо у пра ва рет ко кад, а и тад 
са из у зет но ма лин из но сом, по ма же оп ста нак и рад истих. У 
гра до ви ма Вој во ди не, где су Ма ђа ри у ве ћи ни и где има ју у 
ло кал ној са мо у пра ви сво је пред став ни ке у ве ћем бро ју као 

29 Исто.
30 Исто, стр. 157.
31 Исто, стр. 161.
32 Исто, стр. 166.
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и на зна чај ни јој по ли тич кој функ ци ји, ста ње у овој обла сти 
кул ту ре је не што бо ље. 

Ра ди успе шни је ре а ли за ци је у Стра те ги ји за цр та них ци
ље ва и за да та ка, на и ла зи мо на кри ти ке од стра не Ма ђар
ског на ци о налног са ве та упу ће не Ми ни стар ству кул ту ре и 
информисања Републике Србије, ко је се од но се на на ци о
нал на при зна ња (пен зи је) за вр хун ски до при нос кул ту ри. 
Стра те ги ја на по ми ње да , без об зи ра на За кон о кул ту ри, ова 
при зна ња ни ка да ни су би ла до де ље на осо ба ма ко ја су пред
ло же на од стра не Ма ђар ског на ци о нал ног са ве та и Од бо ра 
за кул ту ру, као ни осо ба ма ко ја су пред ло же на од стра не 
про фе си о нал них ин сти ту ци ја кул ту ре. Сто га пре по ру чу
је про цен ту ал ну рас по де лу ових на гра да до 3% од укуп ног 
бро ја до бит ни ка али да ни ка да не бу де ма ње од 1 осо бе33. 

Под збир ним име ном Очу ва ња и за шти та ква ли те та до
са да шњих те ко ви на пред ви ђа се; по ред спо мен ку ће Нан
дор Ги он и ли те ра ни кон курс по све ћен овом ис так ну том 
ма ђар ском пи сцу са за дат ком из да вач ког за во да у Но вом 
Са ду „Фо рум” да при ку пи и об ја ви ра до ве; за тим сле ди так
ми че ње о пи са њу дра ме; кон кур си за ви део, фо то и филм
ску де лат ност са дво го ди шњим рас пи сива њем кон кур са; 
као и кон ти ну и ра но одр жа ва ње фе сти ва ла и смо три (Дом
бош фест, Књи жев ни фе сти вал „Зет на” и Та бор пи са ца Ка
њи жа, Ин тер ет но фе сти вал, По зо ри шни фе сти вал Desire 
Central Station, и Смо тра на род не пе сме, му зи ке и фол кло ра 
„Дурин до и Ђен ђеш бо кре та” као и Су срет ама тер ских по зо
ри шта – ко ји су чак и да нас у овим усло ви ма спо соб ни, да 
оку пе ве ли ки број пу бли ке.34

Стра те ги ја та ко ђе ана ли зи ра ста ње у Кул тур ном са ве зу вој
во ђан ских Ма ђа ра, ко ји је са раз вој ним пе ри о ди ма од 1940
19451953 го ди не до да на шњег да на ус пео да оку пи ви ше 
од 80 кул тур ноумет нич ких дру шта ва ко ји су чла но ви овог 
Са ве за, са ја сно опи са ним зах те ви ма  од стра не Ма ђар ског 
на ци о нал ног са ве та у сми слу да љег ра да и ко ор ди на ци је 
кул тур них де лат но сти. 

Вој во ђан ски ма ђар ски кул тур ни во дич  се спо ми ње као ре
зул тат на сто ја ња да у штам па ном и у онлајн из да њу, ра ди 
син хро ни за ци је ак тив но сти, об ја ви одр жа ва ње кул тур них 
до га ђа ја на те ре ну (са тач ним да ту мом, ме стом и опи сом). 
У овом де лу Стра те ги је, ве ли ка уло га је за да та мла ди ма, ко
ји би тре ба ли да бу ду сво је вр сни „до пи сни ци” са те ре на.35 

33  Исто, стр. 175.
34  Исто, стр. 178179.
35  Исто, стр. 189.
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Нажа лост, не ма мо по да так о то ме, у ко јој ме ри је овај за да
так оства рен. Пла ни ра се та ко ђе, пре вод во ди ча на срп ски и 
на не ко ли ко стра них је зи ка, да би се ту ри сти мо гли ин фор
ми са ти о бит ни јим, лет њим, кул тур ним ак тив но сти ма и ма
ни фе ста ци ја ма ко ји се од ви ја ју на овим про сто ри ма. 

Ет но ло ги ја је та ко ђе до би ла сво ју уло гу и ис так ну то за слу
же но ме сто у Стра те ги ји са тач ним опи сом ње ног за дат ка 
као и о по тре би ино ви ра ња у на став ни план и про грам. Исто 
та ко је уо че на по тре ба об у ча ва ња за ин те ре со ва них за ба
вље ње ма ђар ским фол кло ром у ви ду се ми на ра – за по че так 
обу ка бу ду ћих ко ре о гра фа – да би на кон обу ке сте че но зна
ње мо гли пре не ти на мла де на ра шта је у кул тур ноумет нич
ким дру штви ма и по ста вља ју ћи  све ау тен тич ни ју и ква ли
тет ни ју ко ре о гра фи ју. У ве зи ово га пред ви ђе не су мен тор ске 
ра ди о ни це у 6 гра до ва: у Ки кин ди, Зре ња ни ну, Пан че ву, Су
бо ти ци, Бач кој То по ли и Но вом Са ду. Сход но Стра те шким 
за да ци ма, ове обу ке су и за по че те, не где и при ве де не кра ју, 
са до ста по те шко ћа и не до ре че но сти то ком ње не ре а ли за
ци је. На по љу по зо ри шног ства ра ла штва Стра те ги ја скре ће 
па жњу и на на ме ру осни ва ња тзв. Ба нат ског по зо ри шта.36 
чи је оства ре ње се од ла же до не из ве сног вре ме на. Сход но, 
на по чет ку ис так ну тој, чи ње ни ци да је вој во ђан ска ма ђар ска 
кул ту ра са став ни део це ло куп не ма ђар ске кул ту ре, Стра те
ги ја пред ла же и обез бе ђи ва ње од стра не ма тич не зе мље, из
ло жбе ног про сто ра у  Бу дим пе шти ра ди уви да та мо шњих 
Ма ђа ра у кул тур но ства ра ла штво Ма ђа ра у Вој во ди ни37. 
Ко нач но, Стра те ги ја де таљ но опи су је те ри то ри јал ну и ин
сти ту ци о нал ну по де лу оства ри ва ња за цр та них ци ље ва и 
задата ка.

У за вр шном де лу ин си сти ра се на ства ра њу кул тур не мре
же у по чет ку са мо ра ди бо љег про тока ин фор ма ци ја, за
тим и на по љу тех нич ке опре мље но сти и оспо со бље но сти 
кул тур них ин сти ту ци ја и удру же ња за при јем и оба вља ње 
кул тур них са др жа ја. По жељ но је оства ре ње трој не функ
ци је у сми слу кул ту раобра зо ва ње ме ди ји, кул ту ра по ме
ри омла ди не,  као и де лат но сти ама те ри зма са те жњом ка 
професионализа цији.38

36 Исто, стр. 222. Раз лог за не у спех, ау тор ту ма чи от по ром ба нат ских ама
терских глу ма ца, ко ји су у овој на ме ри ви де ли кон ку рен ци ју. Ме ђу тим, 
сма тра мо да је про бле ма ти ка мно го сло же ни јег ка рак те ра и уз аде кват ну 
при пре му те ре на, иде ја би се и мо гла оства ри ти (прим.ау тор). 

37  Исто, стр. 227. 
38  Исто, стр. 244.
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За кљу чак

Стра те ги ја кул ту ре вој во ђан ских Ма ђа ра, ко ју је из ра дио 
и усво јио На ци о нал ни са вет ма ђар ске на ци о нал не ма њи не 
ис пу ни ла је сво ју пи о нир ску уло гу у сми слу пр вог до ку мен
та у тој обла сти од свих на ци о нал них ма њи на у Вој во ди ни. 
Бу ду ћи да су у ње ној из ра ди уче ство ва ли љу ди за по сле ни у 
уста но ва ма и ин сти ту ци ја ма кул ту ре до ку мент је на ра стао у 
из у зет но оби мну и ме то до ло шки сло же но об ра ђе ну ма те ри
ју. На пр ви по глед, мо же мо уо чи ти да је ве ћи на гла сак ста
вљен на де та љан опис и ана ли зу по сто је ћег ста ња, по не где 
са исто риј ским освр том, са де мо граф ским по да ци ма, са спи
ском имо вин ског ста ња кул тур них инт сти ту ци ја, уста но ва 
и удру же ња, на људ ске ре сур себро јем чла но ва и име ни ма 
ру ко во ди о ца сек ци ја, чак и на фи нан сиј ски из ве штај о скло
пље ним уго во рима итд., ко ји су про мен љи вог ка рак те ра, 
по на вља ње истих за да та ка у кон тек сту дру га чи јег по сма
тра ња, по не где и не га ти ван став о не кој си ту а ци ји, до дат но 
оте жа ва сна ла же ње у Стра те ги ји. Али и по ред све га ово га, 
у до ку мен ту  на и ла зи мо и на стра те шка упут ства, за дат ке и 
ре ше ња за да ту про бле ма ти ку или ста ње са на ме ром уред
ни ка за го ди шње уса гла ша ва ње  Стра те ги је са до га ђа ји ма на 
по љу кул ту ре. 

Ипак, Стра те ги ја је до не кле ис пу ни ла сво ју уло гу, она је 
пр ви пи са ни траг о це ло куп ном кул тур ном ства ра ла штву 
Ма ђа ра у Вој во ди ни, са уоч љи вим еле мен ти ма пра ва ца кул
тур не по ли ти ке од стра не На ци о нал ног са ве та ма ђар ске 
национал не ма њи не.
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CULTURAL STRATEGY OF VOJVODINA`S 
HUNGARIANS AND POLITICS OF CULTURE

Abstract

The Cultural strategy of Vojvodina Hungarians is one in a lineup of 
strategies, which was made and adopted by the National Council of 
Hungarian National Minority. This comprehensive and complex 
document was contributed to by most members of the National Council 
and its chairman, as a pioneer attempt, since no other national minority 
in the Autonomous Province of Vojvodina, Serbia has produced a 
document such as this. The reason for such an ambitious enterprise 
by the National Council of Hungarian National Minority is found in 
outlining plans and aims of  the Council as well as a number of experts, 
institutions and civil organizations active in the area of culture, which 
are established and are working on the territory of the Autonomous 
Province of Vojvodina. Introduction and analysis of the Strategy as well 
as recognition of the cultural policy of  the Hungarian minority are the 

subject of this work.

Kеywords: cultural policy, national councils, strategies, national mi
norities, the Hungarians, Vojvodina
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Сажетак: Ис тра жи ва ње, об но ва и одр жа ва ње не по крет не кул
тур не ба шти не зах те ва сред ства за фи нан си ра ње. По треб но је 
струч но раз мо три ти све про бле ме, ста ње на те ре ну, по тре бе и 
пред ло жи ти нов на чин фи нан си ра ња ко ји мо ра би ти у скла ду са 
мо гућ но сти ма дру штва и на че ли ма тр жи шта. Спо ме нич ки при
ход пред ста вља на чин укљу че ња не по крет не кул тур не ба шти не у 
еко ном ски жи вот. Уко ли ко се по сту па пре ма струч ним на че ли ма, 
та кво укљу че ње не прет ста вља на пад, не га ци ју или про фа ни за
ци ју на сле ђа већ пр ви ко рак у ре гу ла ци ји спо ме нич ког по тен ци ја ла 
не ке те ри то ри је. Спо ме нич ки при ход обез бе ђу је одр жи во упра
вља ње спо ме ни ком, де фи ни ше мак си мал ни број ко ри сни ка спо
ме ни ка, огра ни ча ва екс пло а та ци ју спо ме ни ка, под сти че на пра
ви лан од нос пре ма спо ме ни ку, сти му ли ше ба ланс из ме ђу при хо да 
и рас хо да, да је под сти цај да љем ис тра жи ва њу, обез бе ђу је сред
ства по треб на за те ку ће одр жа ва ње и да ља ис тра жи ва ња итд. 
При ли ком ис тра жи ва ња ко ри ште на су те о риј ска и прак тична 
искуства земаља ко ја су уве ла на пла ту Спо ме нич ке рен те.

Кључнеречи: Спо ме нич ки при ход, спо ме ни ци кул ту ре, кул тур на 
ба шти на, одр жи во упра вља ње

Увод

Спо ме ни ци кул тур не ба шти не пред ста вља ју је дин стве
не и не по но вљи ве до ку мен те. Не по сто ји мо гућ ност да се 
на но во про из ве ду или ре про ду ку ју и да при том са чу ва ју 
сво ју до ку мен тар ну вред ност. Са мо уни кат ни и пре о ста ли 

ДУШКОКУЗОВИЋ
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примерак мо же би ти на рас по ла га њу са да шњим и бу ду ћим 
ко ри сни ци ма. Мо же се ре ћи да из тре зо ра уни кат но сти спо
ме ник цр пи део сво је ег зи стен ци је и ау тен тич но сти. Скуп 
вред но сти спо ме ни ка ни је не ис цр пан и нео гра ни чен те се 
дра го це ност спо ме ни ка на чи ном ко ри шће ња и екс пло а та ци
је не сме угро зи ти или ума њи ти. 

По треб но је од ре ди ти гра нич ну вред ност екс пло а та ци је 
спо ме ни ка од но сно мак си мал ни број по се ти ла ца ар хи тек
тон ског спо ме ни ка. Мак си мал ни обим из ра жен у је ди ни ци 
вре ме на (ка па ци тет) од ре ђу је це ну екс пло а та ци је. Не по сто
ји спо ме ник ко ји је мо гу ће нео гра ни че но екс пло а ти са ти без 
опа сно сти од ње го вог оште ће ња или трај ног гу бит ка. Та ко
ђе, ис ку ство је по ка за ло да не обје кат про па да без об зи ра да 
ли се ко ри сти или не. На чин ко ри шће ња спо ме ни ка, би ло да 
је пре ве ли ки или пре ма ли, у сва ком слу ча ју мо же да до ве де 
до ње го вог гу бит ка.

2. До ку мен та ци ја

2.1. Оба ве зе и пра ва пре ма  
ар хи тек тон ском спо ме нику 

Фи нан си ра ње ис тра жи ва ња, ре кон струк ци је и те ку ћег одр
жа ва ња ар хи тек тон ског спо ме ни ка у Ср би ји се тре нут но 
нај ве ћим де лом ре а ли зу је из сред ста ва по ре ских при хо да. 
Ме ђу тим, про бле ми у функ ци о ни са њу еко но ми је се пре но
се и у област не по крет них кул тур них до ба ра. Због то га је 
по треб но укљу чи ти спо ме ник у тр жи ште али на та кав на
чин да се не угро зе ње го ве вред но сти и ње го во до сто јан
ство. Екс пло а та ци ја спо ме ни ка мо ра би ти во ђе на на стру чан 
на чин а ак ци о ни про гра ми, по ко ји ма се по сту па, мо ра ју се 
ра ди ти у са рад њи ви ше ди сци пли на.  

Ме наџ мент спо ме ни ка1 зна чај но се раз ли ку је од упра вља
ња слич ним про це си ма у дру гим де лат но сти ма кул ту ре. 
По треб но је ква ли тет но по зна ва ње кон зер ва тор ске стру ке, 
мар ке тин га2 и на чи на пре зен та ци је ар хи тек тон ског спо ме
ни ка3 и еко но ми је ка ко би се мо гао са гле да ти ме ђу од нос 
уче ству ју ћих ди сци пли на. По треб но је да се уо че по је ди
нач не вред но сти спо ме ни ка ко ји тре ба  да се пре зен ту ју и 
ко је мо гу да се ис ко ри сте на тр жи шту а да се у исто вре ме да 
се не угро зи вред ност и до сто јан ство спо ме ни ка. Спо ме ник, 

1 Wort hing, D. and Bond, S. (2008) Ma na ging Bu ilt He ri ta ge – The Ro le of 
Cul tu ral Sig ni fi can ce, Ox ford: John Wi ley & Sons.

2 Mi si u ra, S. (2006) He ri ta ge Mar ke ting, Ox ford: El se vi er.
3 Co stan ti no, G. and Cuc chi a ra, R. (eds.) (2012) Mul ti me dia for Cul tu ral 

Herita ge, Ber lin: Sprin ger Ver lag.
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ма да се по ста вља на тр жи ште, не мо же се у це ло сти пре пу
сти ти за ко ни ма тр жи шта. 

Је дан од ве о ма че стих при сту па спо ме ни ку је ње го ва нео гра
ни че на екс пло а та ци ја. Са дру ге стра не не до вољ на и инерт на 
екс пло а та ци ја спо ме ни ка та ко ђе до во ди до ње го вог гу бит ка. 

Пра вил ним укљу че њем спо ме ни ка у тр жи ште и по ра стом 
при хо да ко је оства ру је спо ме ник омо гу ћа ва се ква ли тет ни
је ис тра жи ва ње, про па ги ра ње и одр жа ва ње. Исто вре ме но, 
са по ве ћа њем ква ли те та пре зен та ци је спо ме ни ка ра сте број 
по се та спо ме ни ку и до хо дак ко ји се оства ру је, ко ји опет 
омо гу ћу је но во ис тра жи ва ње и но ве по дат ке ко ји се ну де 
тр жи шту. Са ра стом зна ча ја спо ме ни ка на тр жи шту ра сте и 
вред ност не крет ни на у око ли ни спо ме ни ка и дуж при ступ
них са о бра ћај ни ца ка спо ме ни ку чи ме се по ве ћа ва осно ви ца 
за об ра чун по ре за на имо ви ну. По ред ути ца ја на не крет ни
не, уна пре ђе ње упра вља ња спо ме ни ком до при но си раз во ју 
ло кал ног пред у зет ни штва јер се по ве ћа ва број по тен ци јал
них ко ри сни ка услу га, про из вод ње и за на та и ства ра ју се 
усло ви за бо љи жи вот ста нов ни ка. 

2.2. Вред но сти ар хи тек тон ског спо ме ни ка

Спо ме ник по се ду је низ вред но сти ко је, осим на у ци, мо гу 
да бу ду атрак тив не и ко ри сне на тр жи шту. На рав но, на че ло 
ети ке у га здо ва њу спо ме ни ком мо ра би ти нај пре за до во ље
но. Вред но сти спо ме ни ка Ber nard Fe il den4 гру пи ше на сле
де ћи на чин: 

1) Емо ци о нал на вред ност: a) ус хи ће ње; b) иден ти тет;  
c) кон ти ну и тет; d) ду хов на и сим бо лич ка; 

2) Кул тур на вред ност: a) до ку мен тар на; b) исто риј ска;  
c) ар хе о ло шка, ста ро сна и рет ко сна; d) есте тич ка и сим
бо лич ка; e) ари тек тон ска; f) ур ба на, при род на и еко ло
шка; g) тех но ло шка и на уч на; 

3) Упо треб на вред ност: a) функ ци о нал на; b) еко ном ска;  
c) со ци јал на; d) пе да го шка; e) по ли тич ка и ет нич ка.

Из ме ђу ве ли ког бро ја вред но сти ар хи тек тон ског спо ме ни ка 
за по тре бе еко ном ске ана ли зе из два ја ју се сле де ће:

а) Је дин стве ност.5 Спо ме ник је уни ка тан. Не по сто ји ње
гов ду пли кат, ко пи ја или ре пли ка а да је јед на ко вред на 
као и ори ги нал.

4 Fe il den, B. (2003) Con ser va tion of Hi sto ric Bu il dings, Ox ford, Ar chi tec tu ral 
Press, p. 261273.

5 Бо жић, Ј. (2004) Ври је ме у про сто ру –те о ри ја и исто ри ја очу ва ња гра
ди тељ ског на сле ђа, Ба ња Лу ка: За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, стр. 2124.
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б) До ку мен та ци ја о ма те ри ја лу, гра ди тељ ској тех ни ци, 
кон струк ци ји, ор га ни за ци ји и об ли ко ва њу.6 Спо ме ник је 
до ку мент у ко ме се на ла зе за пи са ни по да ци о ор га ни за ци
ји, ма те ри ја ли ма, гра ди тељ ској тех ни ци, ве шти ни љу ди и 
дру штва ко је га је ства ра ло. Део по да та ка се мо же кон
ста то ва ти по сто је ћим тех ни ка ма и зна њи ма али је дан део 
си гур но не мо же. Део по да та ка у објек ту не мо гу се уоп
ште ко пи ра ти и умно жа ва ти. Са сва ком ин тер вен ци јом се, 
без об зи ра на њен ква ли тет, не по врат но гу би по је дан део 
доку мен тар но сти спо ме ни ка. 

в) Не на док на ди вост. Це ли на или део спо ме ни ка, на стао у 
про шло сти, се не мо же на до ме сти ти би ло ка квим ра дом 
да нас. Тај исто риј ски сег мент спо ме ни ка да је но ву вред
ност спо ме ни ку сва ким но вим да ном.

г) Исто риј ска вред ност. Спо ме ник пре до ча ва од ре ђе ни 
сте пен раз во ја дру штва или ре ги о на. Ова вред ност је ве ћа 
што се ја сни је очи та ва из вор но ста ње у ко ме се спо ме ник 
на ла зио не по сред но на кон по стан ка. 

ђ) Спон та на ко ме мо ра тив на вред ност. Овај тер мин је 
увео Alo is Ri egl7. До ку мент о по сто ја њу или при су ству 
по је дин ца, дру штва, на ро да, на ци је, по слов не гру пе или 
исто риј ског пе ри о да. Спо ме ник са др жи у се би до ку мен те 
о при су ству лич но сти или до га ђа ја бит ног за со ци јал ну 
гру пу или др жа ву. 

е) На мер на ко ме мо ра тив на вред ност. Ова вр ста спо ме ни
ка од свог на стан ка има за да так да од ре ђе на дру штве на 
вред ност ни ка да не бу де за бо ра вље на, не по ста не про
шлост и да за у век жи ви ме ђу од ре ђе ном по пу ла ци јом.

ж) Упо треб на вред ност.8 Мно го спо ме ни ка ве ко ви ма на
кон на стан ка има не ку упо треб ну вред ност ко ја се мо ра 
на до ме сти ти уко ли ко се они ис кљу че из жи во та.

з) Умет нич ка вред ност. Сва ки спо ме ник има умет нич ку 
вред ност уко ли ко од го ва ра зах те ви ма мо дер ног умет нич
ког ста ва.

и) Но ви тет на вред ност. Спо ме ник прет ста вља до ку мент 
ино ва тив но сти од ре ђе ног вре ме на или дру штва.

6 Не на до вић, С. (1980) За шти та гра ди тељ ског на сле ђа, Бе о град:  
Ар хи тек тон ски фа кул тет, стр. 151155.

7 Ri egl, A. (2006) Мо дер ни култ спо ме ни ка, ње го ва бит, ње гов по ста нак у: 
Ана то ми ја по вје сног спо ме ни ка, Шпи кић, М. (ед.) За греб: Ин сти тут за 
по ви јест умјет но сти, стр. 387410.

8 Sto vel, H. (2001) Ин те гра тив ни при сту пи ур ба ној и про стор ној кон зер
ва ци ји, Гла сник Дру штва кон зер ва то ра Ср би је број 25, Бе о град: Дру
штво кон зер ва то ра Ср би је, стр. 2124.
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ј) Ре ла тив на умет нич ка вред ност. Не ки спо ме ни ци, ко
ји су не га тив но при хва ће ни у свом вре ме ну са да по ста ју 
пред мет по што ва ња.

2.3. Огра ни че ња ар хи тек тон ског спо ме ни ка

По ред ни за вред но сти ко је афир ми шу ар хи тек тон ски спо
ме ник на тр жи шту по сто ји и гру па вред но сти ко је мо гу да 
огра ни ча ва ју упо треб ну вред ност спо ме ни ка. Та кве вред но
сти на ста ју услед по тре бе да се очу ва спо ме ник и ње го ва 
до ку мен тар ност9: 

а) Огра ни че ност упо тре бе.10 Услед усло ва очу ва ња спо ме
ни ка по треб но је огра ни чи ти упо тре бу спо ме ни ка. 

б) Не по но вљи вост и не на док на ди вост услед гу бит ка 
огра ни ча ва обим по тро шње спо ме ни ка у фи зич ком, мар
ке тин шком и сва ком дру гом оби му. Сма ње ни број по се
ти ла ца, про у зро ко ван зах те вом очу ва ња спо ме ни ка, по
ве ћа ва вред ност јед не по се те те та ко ди рект но ути че на 
фор ми ра ње це не ула зни це, сли ке или зна ка. 

в) Огра ни че ност вре ме на екс пло а та ци је објек та. Све људ
ском ру ком ство ре но вре ме ном се тро ши и на кра ју не
ста је. До жи вљај не ког објек та има огра ни че ност у оби
му по се та и тај огра ни че ни број је до дат но вре мен ски 
ограни чен.

2.4. Ула га ња у ар хи тек тон ски спо ме ник

Ула га ња у ар хи тек тон ски спо ме ник се мо гу вр ши ти на са
мом објек ту, на не по сред ној око ли ни – пар це ли спо ме ни ка, 
на бли жој око ли ни спо ме ни ка, на ши рој око ли ни спо ме ни
ка и на ни воу ре ги о на или др жа ве. Сва на ве де на ула га ња 
има ју сво га ту то ра. На осно ву на ве де них ула га ња дру штво/
прав но/фи зич ко ли це сти чу и од ре ђе на пра ва то ком екс пло
а та ци је спо ме ни ка. Сви на ве де ни ни вои ула га ња мо гу би ти 
пре ци зно де фи ни са ни и ја сно се од ре ди ти њи хо во уче шће у 
оп штим ула га њи ма на објек ту. На тај на чин је мо гу ће до ћи 
и до гру бе ски це по де ле ре а ли зо ва них оба ве за над спо ме ни
ком и пра ва над до хот ком оства ре ним на истим.

9 Sto vel, H. (2002) Мо ни тор инг кул тур ног на сле ђа, Гла сник Дру штва 
конзер ва то ра Ср би је, број 26, Бе о град: Дру штво кон зер ва то ра Ср би је, 
стр. 1621. 

10 Jok ki le to, J. (2002) Аспек ти ау тен тич но сти, Гла сник дру штва кон зер ва
то ра Ср би је број 26, Бе о град: Дру штво кон зер ва то ра Ср би је, стр. 1116.
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2.5. При ход од ар хи тек тон ског спо ме ни ка

Сва ки не по крет ни спо ме ник кул тур не ба шти не тре ба да бу
де на рас по ла га њу дру штву. Он је део за јед нич ке имо ви не 
и (те о риј ски) не би тре бао би ти пред мет ис кљу чи во лич ног 
кон зу ми ра ња. Са дру ге стра не тро шко ви одр жа ва ња објек та 
не мо гу би ти са мо на те ре ту вла сни ка већ и дру штво тре
ба да пар ти ци пи ра у истим (по осно ву пра ва на ко ри ште ње 
спо ме ни ка). Мо же се кон ста то ва ти да је ве ћи на ар хи тек тон
ских спо ме ни ка ко ји су ста вље ни на рас по ла га ње по сма
тра чи ма прет ход но пре тр пе ла од ре ђе на ула га ња ка ко би се 
уподо би ла.11 

Це на екс пло а та ци је спо ме ни ка је сло жен по јам и са сто ји се 
од основ ног пра ва вла сни ка над не крет ни ном, ди рект них 
ула га ња у обје кат и ин фра струк ту ру и ула га ња у тро шко
ве ра да ко ји ма се спо ме ник упо до бља ва да мо же да пар
тиципира на тр жи шту. 

При ход од ар хи тек тон ског спо ме ни ка пред ста вља вид на
кна де вла сни ку, за куп цу или ула га чу за ула га ња ко ја је из
вр шио ка ко би не по крет но кул тур но до бро до вео у ста ње да 
пар ти ци пи ра у јав но сти или до хо ду је на тр жи шту.12 

Спо ме ник мо же до хо до ва ти ди рект но на тр жи шту (кроз 
ула зни це и по се те) и ин ди рект но (оста ле де лат но сти ко
је се оба вља ју у ути цај ној зо ни спо ме ни ка има ју по ве ћа не 
приходе за хва љу ју ћи спо ме ни ку). 

3. ДИ СКУ СИ ЈА

3.1. По јам и основ при хо да  
ар хи тек тон ског спо ме ни ка

Спо ме нич ки при ход је ин стру мент ко јим се обез бе ђу ју сред
ства за ис тра жи ва ње, об но ву, пре зен та ци ју и те ку ће одр жа
ва ње спо ме ни ка. Ути цај спо ме ни ка се про ши ру је мно го ши
ре на дру штве не то ко ве чи ме је зна чај мно го ве ћи за ло кал ну 
и др жав ну еко но ми ју.13

Спо ме ник мо же да оства ру је до хо дак не по сред но и по сред
но, Не по сред но од ула зни ца и про да је про из во да на ло ка
ци ји спо ме ни ка. По сред но та ко што ути че на про мо ци ју 

11 Бран ди, Ч. (2001) За план исто риј ског град ског је згра, Гла сник дру штва 
кон зер ва то ра Ср би је број 25, Бе о град: Дру штво кон зер ва то ра Ср би је, 
стр. 2529.

12 Fe il den, B. (1981) Увод у кон зер ви ра ње кул тур ног на слеђа, За греб: Дру
штво кон зер ва то ра Хр ват ске.

13 Pen dle bury, J. (2009) Con ser va tion in the age of con sen sus, Lon don: Ro u
tled ge, p. 165185.
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регио на у ко ме се на ла зи, по ве ћа ње вред но сти услу га и 
про из во да ко ји се у да том ре ги о ну ства ра ју, по ве ћа ње оби
ма про ме та у уго сти тељ ским објек ти ма, тр го ви на ма и за нат
ским радњама. 

Спо ме нич ки при ход је ре гу ла тор оби ма ко ри шће ња спо ме
ни ка. Не по крет но кул тур но до бро је огра ни чен ре сурс. Не 
мо же се на но во про из ве сти, не мо же се ко пи ра ти а сва ка ин
тер вен ци ја (па чак и нај струч ни је из ве де на) ума њу је вред
ност спо ме ни ка као до ку мен та јер бри ше део ње го ве до ку
мен тар но сти. Обим екс пло а та ци је спо ме ни ка је огра ни чен, 
не мо же се бес ко нач но ра би ти ка ко у по гле ду по се ти ла ца 
ко ји га по хо де та ко и у по гле ду фо то гра фи ја или зна ка. Пре
те ра ни број по се ти ла ца мо же да про у зро ку је оште ће ње по
до ва, зи до ва или про ме ну ми кро кли ме што као по сле ди цу 
мо же опет до ве сти до оште ће ња спо ме ни ка. 

3.2. Де фи ни са ње на чи на по на ша ња ко ри сни ка  
про сто ра око спо ме ни ка

У бли жој и да љој око ли ни спо ме ни ка се мо ра де фи ни са
ти по се бан ре жим ко ри шће ња про сто ра ка ко би се из бе гли 
ути ца ји на ме ха нич ке про це се у спо ме ни ку и на ви зу ел но 
за га ђе ње ка ко се не би ума њи ле вред но сти спо ме ни ка. Не у
рав но те же на екс пло а та ци ја објек та, сли ке или зна ка, до во
ди до ње го ве де гра да ци је и сма ње ња вред но сти. Одр жа ва ње 
пра вил ног од но са из ме ђу по тра жње на тр жи шту и по ну де 
ра зно род них об ли ка спо ме ни ка мо ра би ти у скла ду са зах те
ви ма ста ра ња до брог до ма ћи на (да се не пре ма ши обим по
ну де у од но су на по тра жњу ни ти да се ну ди ма ње не го што 
то тр жи ште мо же да ап сор бу је). 

3.3. Ула га ња у обје кат и око ли ну 

Спо ме нич ки при ход ди рект но за ви си од оби ма и ква ли те
та ула га ња у ар хи тек тон ски спо ме ник, ин фра струк ту ру и 
непо сред ну око ли ну. 

Ула га ња у спо ме ник: ис тра жи ва ње, ар хе о ло шке ра до ве, гра
ђе вин ске ра до ве, ре кон струк ци ју и ре ста у ра ци ју свих са
став них де ло ва објек та, уре ђе ње пар те ра, уре ђе ње око ли не, 
фи нан си ра ње ур ба ни стич ке до ку мен та ци је, ин фра струк
ту ра у по гле ду во до во да, ка на ли за ци је, елек тро ин ста ла ци
ја, са о бра ћај не мре же, ту ри стич ких обје ка та у не по сред ној 
око ли ни и та ко да ље. 

Ула га ња у ин фра струк ту ру: Ко ли ко је спо ме ник при сту па
чан по тро ша чи ма у ма те ри јал ном (са о бра ћај ном и фи зич
ком) и не ма те ри јал ном сми слу (ин фор ма циј ски, про па ганд
но, обра зов но, кул ту ро ло шки итд.) да је ме ру ин те гра ци је 
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спо ме ни ка у тр жи ште. Ло ше ин те гри сан спо ме ник на тр жи
шту, без об зи ра на ње го ву дра го це ност, ва жност или вр хун
ску об но ву, не ће да ти до бре ре зул та те. Са дру ге стра не, обје
кат ко ји ни је ква ли тет но об ра ђен и пра вил но пре зен то ван на 
тр жи шту не ће да ти по треб не ре зул та те. 

Ула га ња у око ли ну спо ме ни ка: Око ли на у ко јој се спо ме ник 
на ла зи мо же се по де ли ти у две гру пе: не ма те ри јал на око ли
на (да ли је око ли на већ брен ди ра на, ре кла ми ра на, пу бли
ко ва на, уло же на сред ства и рад у ства ра ње име на, пре по
зна тљи во сти, на уч не и ту ри стич ке ис тра же но сти) и ма те ри
јал на око ли на (да ли је ин ве сти ра но у план ску ре гу ла ти ву, 
уре ђе ње око ли не, ква ли тет са о бра ћај ни ца, ква ли тет ин фра
струк ту ре итд.). 

3.4. Сло же ност де фи ни са ња зо не ути ца ја

Ло ше ста ње не ког спо ме ни ка или ње го ва ло ша об но ва уни
шта ва мно га по зи тив на до стиг ну ћа не ма те ри јал не и ма те
ри јал не ње го ве око ли не. Сви су ко ри сни ци про сто ра ме ђу
соб но су по ве за ни од но сно не по сто ји ак ци ја ко ја не иза зи ва 
ре ак ци ју. 

Спо ме ни ци ко ји при вла че ве ли ки број по се ти ла ца тра же 
ква ли тет ну са о бра ћај ну мре жу ра ди при сту па. Што је зна
чај спо ме ни ка ве ћи и зо на ње го ве при влач но сти ве ћа то се 
по треб на са о бра ћај на мре жа усло жња ва, у исто вре ме се 
усло жња ва ју слу жбе ко је оп слу жу ју спо ме ник и по ве ћа ва 
по треб ни сте пен њи хо ве струч не спре ме. 

Уса мље ни спо ме ни ци та ко ђе тра же ин ве сти ци је за из град
њу са о бра ћај не мре же ко јом се њи ма при сту па. Уко ли ко је 
мо гу ће, ра ци о нал но је ства ра ти гру пе спо ме ни ка ко ји се 
пре зен ти ра ју и на сту па ју за јед но на тр жи шту. Тро шко ви ге
не ри са ња ту ри стич ког са о бра ћа ја се де ле на ви ше спо ме ни
ка али и ула га ња у ин фра струк ту ру, ко ја по бољ ша ва ква ли
тет спо ме ни ка, се та ко ђе де ле. 

3.5. Це на по тро шње и рас по де ла тро шко ва

Це на по тро шње не ког спо ме ни ка за ви си од на чи на екс
пло а та ци је и ње го вог те ку ћег одр жа ва ња. Спо ме ни ци ко ји 
ни су на рас по ла га њу ту ри сти ма има ју по тре бу за те ку ћим 
одржава њем и над зо ром. 

Рас по де ла тро шко ва и при хо да то ком екс пло а та ци је спо
ме ни ка за ви си од ула га ња по је ди нач них уче сни ка и мо же 
при па сти вла сни ку, за куп цу или др жа ви, од но сно, прав ном 
или фи зич ком ли цу. Ко ја је це на по тро шње спо ме ни ка, уко
ли ко се ко ри сти за ту ри стич ке по се те, за ви си од прет ход них 
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ула га ња ко ја су мо ра ла би ти спро ве де на на објек ту, ши рој и 
ужој ло ка ци ји. 

По ред ула га ња у обје кат и ин фра струк ту ру по треб на је ор га
ни за ци ја љу ди ко ја уре ђу је спо ме ник, чу ва га, да је по треб не 
ин фор ма ци је, при пре ма и штам па ма те ри јал, еми ту је про
па ганд не по ру ке а све са ци љем да се одр жи или уве ћа број 
ко ри сни ка спо ме ни ка при че му се ја вља ју тро шко ви. По ред 
на ве де ног бит но је да ли је спо ме ник у по чет ку сво га при
вре ђи ва ња и тек осва ја тр жи ште или спо ме ник има из ве стан 
обим пу бли ци те та од но сно на сле ђе них по се ти ла ца. 

3.6. Ка па ци тет спо ме ни ка и кон тро ла  
по тро шње спо ме ни ка 

Мак си мал ни број по се ти ла ца ко ји мо же да при ми спо ме ник 
је по да так ко ја се мо ра мул ти ди сци пли нар но од ре ди ти. Број 
по се ти ла ца ути че на по тро шњу спо ме ни ка, ка ко фи зич ку 
кроз ха ба ње ста за и по до ва, до евен ту ал не пре ве ли ке до
ступ но сти у јав но сти и ме ди ји ма. Ве ли ки број спо ме ни ка је 
укљу чен у вер ски жи вот и по се ти о ци ко ји при сту па ју у ње га 
као вер ски обје кат не мо гу би ти из јед на че ни као ту ри сти ко
ји ма је ту ри зам или са зна ње пре вас ход ни циљ. Ти ме се мо ра 
ко ри го ва ти број по се ти ла ца ко ји мо гу да ко ри сте спо ме ник. 

По сто ји мо гућ ност да онај ко ји упра вља спо ме ни ком све сно 
по ве ћа до ступ ност спо ме ни ка ка ко би оства рио ве ћи до хо
дак. Сто га сте пен ри зи ка мо ра би ти пе ри о дич но оце њи ван 
од стра не те ла ко је фор ми ра др жа ва или ло кал на за јед ни ца 
без об зи ра на то да ли спо ме ник ра би при ват ник или држа ва. 
Пра ви ла екс пло а та ци је спо ме ни ка мо ра ју се зна ти на по чет
ку по сла и мо ра ју би ти јав на ка ко би се про ве ри ле све од
ред ни це и ис по што ва ло де мо крат ско на че ло. Та пра ви ла би 
тре ба ло да се са сто је од уни вер зал ног де ла и спе ци јал них 
од ред ни ца ко је ва ри ра ју од спо ме ни ка до спо ме ни ка. 

4. Зaкључак

Спо ме ни ци кул тур не ба шти не пред ста вља ју је дин стве не и 
не по но вљи ве до ку мен те про шло сти. Не по сто ји мо гућ ност 
да се на но во про из ве ду или ре про ду ку ју а да са чу ва ју сво ју 
до ку мен тар ну вред ност. Ме наџ мент спо ме ни ка зна чај но се 
раз ли ку је од упра вља ња у дру гим обла сти ма кул ту ре. По
шту ју ћи на че ло ети ке, у окви ру ве ли ког бро ја вред но сти 
ко је по се ду је спо ме ник, мо гу се из дво ји ти следеће осо би не 
ко ри сне за тр жи ште: Је дин стве ност, До ку мен та ци ја о ма
те ри ја лу, гра ди тељ ској тех ни ци, кон струк ци ји и ор га ни за
ци ји – об ли ко ва њу, Не на док на ди вост, Исто риј ска вред ност, 
Спон та на ко ме мо ра тив на вред ност, На мер на ко ме мо ративна 
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вред ност, Упо треб на вред ност, Умет нич ка вред ност, Но ви
тет на вред ност, Ре ла тив на умет нич ка вред ност. 

Спо ме нич ки при ход претдста вља вид на кна де вла сни ку, за
куп цу или ула га чу за ула га ња ко ја је из вр шио ка ко би не по
крет но кул тур но до бро до вео у ста ње да бу де при ка за но јав
но сти, од но сно пар ти ци пи ра на тр жи шту. Спо ме ник мо же 
до хо до ва ти ди рект но кроз ула зни це и тр го ви ну ма те ри ја ли
ма на ли цу ме ста и ин ди рект но та ко што по ве ћа ва до хо дак 
оста лим де лат но сти ма у ре фе рент ној око ли ни. 

Ула га ња се мо гу вр ши ти на гра ђе ви ни објек та, на не по сред
ној око ли ни – пар це ли спо ме ни ка, на бли жој око ли ни спо
ме ни ка, на ши рој око ли ни спо ме ни ка и на ни воу ре ги о на 
или др жа ве. Сва на ве де на ула га ња се ди фе рен ци ра ју пре
ма свом вла сни ку. На осно ву на ве де них ула га ња дру штво/
правно/фи зич ко ли це сти чу од ре ђе на пра ва то ком екс пло а
та ци је спо ме ни ка. Це на екс пло а та ци је спо ме ни ка је сло же
на и са сто ји се од основ ног пра ва вла сни ка над не крет ни
ном, ди рект них ула га ња у обје кат и ула га ња у тро шко ве ра
да ко ји ма се спо ме ник упо до бља ва да мо же да пар ти ци пи ра 
на тр жи шту. 

Спо ме нич ки при ход ди рект но за ви си од: вла сни штва над 
објек том, ула га ња у спо ме ник и ин фра струк ту ру ко ја га 
окру жу је, ула га ња у обје кат, ис тра жи ва ње, ар хе о ло шке ра
до ве, гра ђе вин ске ра до ве, ре кон струк ци ју и ре ста у ра ци ју 
свих са став них де ло ва објек та, уре ђе ње пар те ра, уре ђе ње 
око ли не, фи нан си ра ње ур ба ни стич ке до ку мен та ци је, ин
фра струк ту ре (во до вод, ка на ли за ци ја, елек тро ин ста ла ци је, 
са о бра ћај на мре жа), ту ри стич ких обје ка та итд.

Око ли на у ко јој се спо ме ник на ла зи мо же се гру пи са ти у: 
не ма те ри јал на око ли на (да ли је око ли на већ брен ди ра на, 
ре кла ми ра на, пу бли ко ва на, уло же на сред ства и рад у ства ра
ње име на, пре по зна тљи во сти, на уч не и ту ри стич ке ис тра же
но сти) и ма те ри јал на око ли на (да ли је ин ве сти ра но у план
ску ре гу ла ти ву, уре ђе ње око ли не, ква ли тет са о бра ћај ни ца, 
ква ли тет ин фра струк ту ре итд.). 

Ра ци о нал но је ства ра ти гру пе спо ме ни ка ко ји се пре зен ту ју 
за јед но чи ме се тро шко ви ге не ри са ња ту ри стич ког са о бра
ћа ја и ула га ња у ин фра струк ту ру де ле на ви ше спо ме ни ка. 
Рас по де ла тро шко ва и при хо да то ком екс пло а та ци је спо ме
ни ка за ви си од ула га ња по је ди нач них уче сни ка и мо же при
па сти вла сни ку, за куп цу или др жа ви.



248

ДУШКО КУЗОВИЋ

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:

Бо жић, Ј. (2004) Ври је ме у про сто ру  – те о ри ја и исто ри ја очу ва
ња гра ди тељ ског на сле ђа, Ба ња Лу ка: За вод за из да ва ње уџ бе ни
ка.

Бран ди, Ч. (2001) За план исто риј ског град ског је згра, Гла сник 
дру штва кон зер ва то ра Ср би је број 25, Бе о град: Дру штво кон зер
ва то ра Ср би је, стр. 2529.

Co stan ti no, G. and Cuc chi a ra, R. (eds.) (2012) Mul ti me dia for Cul tu
ral He ri ta ge, Ber lin: Sprin ger Ver lag.

Den hez, M. and Den nis N. S. (eds.) (1994) Le gal and fi nan cial 
aspects of ar chi tec tu ral con ser va tion, To ron to: Dun durn Press.

Fe il den, B. (1981) Uvod u konzerviranje kulturnog nasleđa, Zagreb: 
Društvo konzervatora Hrvatske.

Fe il den, B. (2003) Con ser va tion of Hi sto ric Bu il dings, Ox ford: Ar chi
tec tu ral Press.

Jok ki le to,  J. (2002) Аспек ти ау тен тич но сти, Гла сник дру штва кон
зер ва то ра Ср би је број 26, Бе о град: Дру штво кон зер ва то ра Ср би
је, стр.1116.

Mi si u ra, S. (2006) He ri ta ge Mar ke ting, Ox ford: El se vi er.

Mo u ra to, S. and Maz zan ti, M. Eco no mic Va lu a tion of Cul tu ral He ri ta
ge: Evi den ce and Pro spects, in: As ses sing the Va lu es of Cul tu ral He ri
ta ge, ed. De la Tor re, M. (2002), Los An ge les: The Getty Con ser va tion 
In sti tu te, p. 5177.

Не на до вић, С. (1980) За шти та гра ди тељ ског на сле ђа, Бе о град: 
Ар хи тек тон ски фа кул тет.

Не шко вић, Ј. (1986) Ре ви та ли за ци ја спо ме ни ка кул ту ре, Бе о град: 
Ар хи тек тон ски фа кул тет.

Pen dle bury, J. (2009) Con ser va tion in the age of con sen sus, Lon don: 
Ro u tled ge.

Ri egl, A. Мо дер ни култ спо ме ни ка, ње го ва бит, ње гов по ста нак, 
у: Ана то ми ја по вје сног спо ме ни ка, уред ник Шпи кић, М. (2006) 
За греб: Ин сти ту за по ви јест умјет но сти.

Sto vel, H. (2001) Ин те гра тив ни при сту пи ур ба ној и про сто р ној 
кон зер ва ци ји, Гла сник Дру штва кон зер ва то ра Ср би је, број 25, 
Бе о град: Дру штво кон зер ва то ра Ср би је, стр. 2124.

Sto vel, H. (2002) Мо ни тор них кул тур ног на сле ђа, Гла сник Дру
штва кон зер ва то ра Ср би је, број 26, Бе о град: Дру штво кон зер ва
то ра Ср би је, стр. 1621. 

Wo rt hing, D. and Bond, S. (2008) Ma na ging Bu ilt He ri ta ge – The Ro
le of Cul tu ral Sig ni fi can ce, Ox ford: John Wi ley & Sons.



249

ДУШКО КУЗОВИЋ

Duško Kuzović
College for Football Coaching and Sport managment Football Academy, 

Belgrade

ANNUITY FROM ARCHITECTURAL MONUMENTS: 
FUNDAMENTALS, CHARACTERISTICS, POTENTIAL

Abstract

Research, restoration and maintenance of immovable cultural heritage 
requires funding. Before proposing a new way of funding that is in 
accordance with society possibilities and market principles, all the 
problems, field situations and needs should be professionally assessed. 
Monument annuity represents a way of including the immovable 
cultural heritage into economic domain. If based on professional 
principles, this would not represent an attack, a denial or  profanation 
of heritage but could be the first step in regulation of the monumental 
potential of a territory. Monumental annuity provides sustainable 
monument management, defines maximum number of monument 
users, restricts monument exploitation, encourages proper attitude 
towards the monument, stimulates income, balances expenses, provides 
incentive for further exploration, provides funds needed for research 
and maintenance etc. During research, we used the theoretical and 
practical experiences of countries that have introduced payment of 

monument annuity.

Keywords: monument annuity, cultural monuments, cultural heritage, 
sustainable management

Драгољуб Станковић Чиви,  
Карађорђев вајат, 2014.



250

НароднимузејВаљево,Ваљево;УниверзитетСингидунум,
ПословнифакултетВаљево,Ваљево

DOI10.5937/kultura1546250K
УДК338.483.12:069(4)

316.722:346.544.4(44)
прегледнирад

ЛУВРЛЕНС–НОВА
ПАРАДИГМАМУЗЕЈАКАО
ГЕНЕРАТОРАРАЗВОЈА

ОКРУЖЕЊА
Сажетак:Тра ди ци о нал ни при ступ до при но си ма ко је му зе ји пру
жа ју свом окру же њу са гле да вао је са мо не ма те ри јал ну стра ну 
бе не фи та и ко рист пре по зна вао у до ме ни ма за шти те на сле ђа и 
еду ка тив не и кул тур не ми си је, за по ста вља ју ћи еко ном ске раз вој не 
по тен ци ја ле, али то ком по след њих де це ни ја уо ча ва ју се про ме не 
у при сту пу. Сво је вр сну гло бал ну, оп ште пре по зна тљи ву па ра диг
му за еко ном ски раз вој окру же ња, за сно ван на по сто ја њу атрак
тив ног и по се ће ног му зе јa, пред ста вља му зеј Гу ген хајм у Бил бау, 
отво ренoг 1997. го ди не. Де це ни ју и по ка сни је, по ја ви ла се но ва 
слич на па ра диг ма – ис по ста ва па ри ског Лу вра у гра ди ћу Лен су 
на се ве ру Фран цу ске. Лу вр Ленс је отво рен кра јем 2012. го ди не 
са ци љем да као при мар на ту ри стич ка атрак ци ја по кре не раз вој 
кул тур ног ту ри зма и до при не се оп штем раз во ју Лен са и обла сти 
Норд Пас де Ка ле, за хва ће не ре це си јом услед за тва ра ња фа бри ка 
и руд ни ка као ге не ра то ра прет ход ног раз во ја.

Kључне речи: му зе ји, раз вој, Лу вр, Ленс,  кул тур ни ту ри зам, 
култур на по ли ти ка 

Му зе ји, ту ри зам и но ви бе не фи ти

Ак тив ном ре а ли за ци јом за да та ка ко је је пред њих по ста ви
ло дру штво му зеј ске ин сти ту ци је ре а ли зу ју ши рок спек тар 
раз ли чи тих дру штве но ко ри сних функ ци ја. Де фи ни шу ћи 

ВЛАДИМИРКРИВОШЕЈЕВ
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по јам дру штве не ко ри сти Ге ралд Мат за кљу чу је да су дру
штве но ко ри сне „оне ме ре ко је слу же на пре до ва њу дру
штва у ду хов ном, кул тур ном, мо рал ном и не ма те ри јал ном 
сми слу”.1 Ова квим ста вом Мат пре зен ту је тра ди ци о нал не, 
а пре о вла ђу ју ће при сту пе бе не фи ти ма ко је му зеј ске ин сти
ту ци је пру жа ју сво ме окру же њу пре ма ко ји ма се ко рист од 
му зе ја за сни ва пре вас ход но на не ма те ри јал ној ко ри сти за
сно ва ној на по сло ви ма са ку пља ња, чу ва ња, про у ча ва ња и 
пре зен то ва ња му зеј ске гра ђе и ин фор ма ци ја о њој. Ти ме 
су му зе ји пред ста вља ли ри зни це не про ла зних дру штве них 
вред но сти, дру штве на ко рист се огле да ла пр вен стве но у 
сфе ра ма за шти те, де лом и обра зо ва ња, уз до дат но ис ти ца ње 
уло ге ко ју му зе ји има ју у фор ми ра њу и очу ва њу иден ти те та 
окру же ња у ко јем по сто је. Сход но овим ста во ви ма уо че не 
ко ри сти од му зе ја су би ле ве ли ке, али, ка ко је Мат на гла
сио, ис кљу чи во не ма те ри јал не. Ме ђу тим оп ште дру штве не 
про ме не ко је се од по след њег квар та ла про шло га ве ка уо ча
ва ју ши ром све та, пре тва ра ју ћи га у гло бал но се ло, до ве ле 
су, из ме ђу оста ло га, и до по ја ве но ве му зе о ло ги је, ко ја све 
ве ћу па жњу усме ра ва пре ма по се ти о ци ма, њи хо вом до жи
вља ју па и за до вољ ству, као и до раз во ја но вог ту ри зма и по
ја ве ње го вих раз ли чи тих се лек тив них об ли ка, ме ђу ко ји ма 
је и кул тур ни ту ри зам.2 Са овим про ме на ма ре ке ту ри ста се 
усме ра ва ју пре ма му зе ји ма и срод ним ба штин ским ин сти
ту ци ја ма. Ти ме му зе ји до би ја ју до дат ну, ра ни је нео че ки ва ну 
или за не ма ре ну уло гу: укљу чу ју ћи сво ју кул тур ну, обра зов
ну и иден ти тет ску ми си ју у ту ри стич ке то ко ве они су по
ста ли ту ри стич ка атрак ци ја ко ја при вла чи по се ти о це, чи ме 
ди рект но до при но се и еко ном ском раз во ју окру же ња.

Јед на од по де ла по ко јој се мо гу кла си фи ко ва ти ту ри сти ин
спи ри са ни од но сно мо ти ви са ни кул ту ром је на: при мар но 
мо ти ви са не ту ри сте при ву че не кул тур ном по ну дом, ус пут но 
мо ти ви са не ту ри сте и слу чај но мо ти ви са не ту ри сте. Сли чан 
вид кла си фи ка ци је мо же се при ме ни ти и на ло кал но ста
нов ни штво ко је по се ћу је кул тур не про гра ме у свом окру же
њу. Сход но ре зул та ти ма ис тра жи ва ња ко ја из но си Да ни е ла 

1 Мат, Г. Флац, Т. и Ле де рер, Ј. (2002) Ме наџ мент му зе ја – умет ност и 
еко но ми ја, Бе о град: Clio, стр. 53.

2 О ви ше сло жно сти при сту па пој му „но ва му зе о ло ги ја” ви де ти у: Ми ло
са вље вић Аулт, А. (2015) Но ва му зе о ло ги ја као чи ње ни ца са вре ме но сти, 
Кул ту ра бр. 144, Бе о град: За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, стр. 
1137 и Kривошејев, В. (2012) Му зе ји, ме наџ мент, ту ри зам – ка са вре
ме ном му зе ју од те о ри је до прак се, Ва ље во – Бе о град: На род ни му зеј 
Ва ље во и НИП Обра зов ни ин фор ма тор, стр. 4651; о од но си ма но ве му
зе о ло ги је и но вог ту ри зма и кул тур ног ту ри зма ви де ти у: Кри во ше јев, 
В. (2014) Упра вља ње ба шти ном и одр жи ви ту ри зам, Ва ље во – Бе о град: 
На род ни му зеј Ва ље во и Ар тис Цен тар, 2014. 
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Анге ли на Је лин чић при мар но мо ти ви са не ту ри сте, за ви сно 
од вр сте про гра ма, чи ни од 5% до 15% ту ри ста, док са мо 5% 
ло кал ног ста нов ни штва пред ста вља при мар но мо ти ви са ну 
пу бли ку кул тур них про гра ма у свом окру же њу. Са дру ге 
стра не, док је 30% ту ри ста ус пут но ин спи ри са но кул ту ром 
ка да су на про пу то ва њу, тек 15% спа да у срод ну ка те го ри ју 
ка да се на ла зе у свом окру же њу. И на кра ју, док је, за ви сно 
од вр сте по ну де, 20% до 40% ту ри ста слу чај но мо ти ви са но 
кул тур ном по ну дом, у ту ка те го ри ју, ка да је реч о кул тур ним 
де ша ва њи ма у ме сту стал ног бо рав ка спа да око 20% до ми
цил ног ста нов ни штва.3 Ова ис тра жи ва ња ука зу ју да гра ђа ни 
сво је кул тур не по тре бе, пре вас ход но ис пу ња ва ју њи хо вом 
тран сфор ма ци јом у ту ри стич ке по тре бе. За то се и му зе ји 
че шће по се ћу ју при ли ком пу то ва ња, у сло бод ном вре ме ну, 
ка да су љу ди опу ште ни и ка да им је цео дан по све ћен ра зо
но ди, не го то ком уо би ча је них рад них да на у ме сту ре дов ног 
бо рав ка. Ова кво ста ње по твр ђу ју и ис тра жи ва ња по се ће но
сти стал них по став ки ре ги о нал них му зе ја у Ср би ји ука зу ју
ћи да про сеч но 66% по се та на чи не по се ти о ци ван му зеј ског 
окру же ња, а у кон крет ним му зе ји ма, са оп штим по ве ћа њем 
по се те из над уо че ног про се ка по ве ћа ва се пре све га број  
ту ри ста, а знат но ма ње број по се ти ла ца из окру же ња.4

Бил бао ефе кат

То ком не ко ли ко де це ни ја раз во ја но ве му зе о ло ги је, а исто
вре ме но и са по ја вом но вих тен ден ци ја у ту ри зму ко је до во
де до ја ча ња зна ча ја кул тур ног ту ри зма, ни во про ме на ко је 
су по ве за ле му зе је и ту ри зам по стао је ве о ма уоч љив и му
зе ји по ста ју не са мо се кун дар не или тер ци јар не атрак ци је, 
од но сно до дат на де сти на циј ска по ну да ко ја ни је би ла мо тив 
до ла ска и ко ја се по се ћу ју ус пут но, већ све ви ше и при мар не 
ту ри стич ке атрак ци је – оне због ко јих се до ла зи на од ре ђе ну 
де сти на ци ју.5 Ти ме му зе ји по ста ју ге не ра то ри раз во ја ту ри
зма, али и оп штег одр жи вог раз во ја. Нај по зна ти ји гло бал
ни при мер ко ји ука зу је на ове тен ден ци је пред ста вља му зеј 
Гу ген хај мо ве фон да ци је у Бил бау (The Gug gen he im Mu se um 
Bil bao) чи је је отва ра ње 1997. го ди не ре ку ту ри ста ко ја се 
не пре ста но сли ва ла ка шпан ским пла жа ма, про ла зе ћи по
ред овог ба скиј ског гра да, пре у сме ри ло на ње го ве ули це и 
трго ве. Атрак тив на, фу ту ри стич ка Ге ри је ва (Frank Ge hry) 

3 Је лин чић, Д. А. (2009) Абе це да кул тур ног ту ри зма, За греб: Ме ан дар и 
Ме ан дар ме диа, стр. 58.

4 Kривошејев, В., нав. де ло, стр. 404.
5 Kривошејев, В. (2015) Му зе ји као при мар не ту ри стич ке атрак ци је у 

функ ци ји оп штег раз во ја окру же ња, Хит ме наџ мент, ме наџ мент у хо
те ли јер ству и ту ри зму год. 3 (1), Вр њач ка Ба ња: Уни вер зи тет у Кра гу
јев цу, Фа кул тет за хо те ли јер ство и ту ри зам Вр њач ка Ба ња, стр. 2223.
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ар хи тек ту ра је овом му зе ју још пре ње го вог отва ра ња до не
ла ка рак тер ин тер на ци о нал не атрак ци је, и ка ко при ме ћу је 
Ма ри ја Ми тро вић, до ве ла је и до по ја ве но вог пој ма – Бил
бао ефе кат: “У по след ње вре ме ствар је по при ми ла та кве 
раз ме ре да се чи ни да ће Бил бао ефе кат да до спе у реч ни ке 
као са свим ва лид на де фи ни ци ја. (...) За не ве ро ват но крат
ко вре ме Бил бао се на шао на ин тер на ци о нал ној кул тур ној 
и ту ри стич кој ма пи – му зеј и сам град пре пла ви ла је ре ка 
ту ри ста, љу ди са нов цем и но вац као та кав (...) Ве о ма јед
но став но, је дан град је про цве тао (еко ном ски, кул тур но, со
ци јал но) са мо за хва љу ју ћи из град њи но вог Гу ген хај мо вог 
му зе ја”.6 

Раз ма тра ју ћи еко ном ску и раз вој ну до бит на ста лу са отва
ра њем но вог му зе ја у Бил бау То ми слав Шо ла је за кљу чио: 
„Ефе кат Гу ген хајм му зе ја у Бил бау је био еко ном ски мер
љив, као и Бил бао пре и по сле му зе ја. Раз ли ка у при хо ду 
би ла је 100 ми ли о на до ла ра про фи та, што је гра ду ис пла ти
ло те мељ не тро шко ве (2/3 укуп ног из но са) но вог му зе ја”.7 
Кон крет ни је по ка за те ље из но си Рут Та у си (Ruth Tow se). Она 
на во ди да је у из град њу и уре ђе ње око ли не му зе ја уло же но 
84,14 ми ли о на евра, а за на бав ку ко лек ци је до дат них 48,08 
ми ли о на, што укуп но из но си 132,22 ми ли о на. Са мо то ком 
пр ве го ди не ра да му зеј је имао 1,36 ми ли о на по се ти ла ца, од 
ко јих је 80% у Бил бао до шло ис кљу чи во са на ме ром да по
се те му зеј. То ком пр ве две го ди не ра да по се ти о ци му зе ја су 
у Бил бау по тро ши ли 433 ми ли о на евра, од ко јих је 23,4 ми
ли о на по тро ше но у са мом му зе ју, а од остат ка, ко ји у од но
су на укуп ну су му пред ста вља ско ро 95%, ко рист су има ли 
број ни дру ги су бјек ти у гра ду и ње го вом окру же њу. „Ре ги о
нал не вла сти у Ба ски ји вра ти ле су сво је ин ве сти ци је у то ку 
пр ве го ди не, са по ве ћа њем БДПа у из но су од 144 ми ли о на 
евра. Све у све му, до 2000. го ди не му зеј је овој ре ги ји до нео 
при ход од 600 ми ли о на евра.”8 По ред то га знат но је сма ње
на и сто па не за по сле но сти у Бил бау, ко ја је 1990. из но си ла 
25%, а 2006. године са мо 4,1%.9 

6 Ми тро вић, М. (2006) Ар хи тек ту ра му зе ја – фор ма ви ше не сле ди функ
ци ју,  ДАНС – ча со пис за ар хи тек ту ру и ур ба ни зам бр. 55, Но ви Сад: 
Дру штво ар хи те ка та Но вог Са да, стр. 4.

7 Шо ла, Т. (2013) Уста но ве јав не ме мо ри је и њи хо ва при ро да, Чи та ли
ште – на уч ни ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства бр. 22, Пан
че во – Но ви Сад: Град ска би бли о те ка Пан че во и Фи ло зоф ски фа кул тет 
Но ви Сад, стр. 5.

8 Та у си, Р. (2012)  Eкономика кул ту ре, Бе о град: Clio, стр. 574.
9 Alain, M. Lo u vreLens: le musée pe util  être une mi ne d’em plo is?, 04. 12. 

2012., 19. 04. 2014., www.nordpasdeca la is.fran ce3.fr/2012/12/04/lo u vre
lenslemu seepe util etreunemi nedem plo is158095.html.
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При мер му зе ја у Бил бау да нас ни је је ди на, али је сва ка
ко гло бал но нај пре по зна тљи ви ја па ра диг му за еко ном ске 
и раз вој не бе не фи те ко је свом окру же њу мо же да до не се 
стра те шко осми шља ва ње и по зи ци о ни ра ње му зеј ске ин сти
ту ци је. Ти ме се отва ра ју но ве пер спек ти ве пред др жа ва ма 
ко је му дро при сту па ју пла ни ра њу и ре а ли за ци ји кул тур не 
полити ке, ка ква је и Фран цу ска.

Лу вр II – сту ди ја слу ча ја

Пре ма зва нич ном за јед нич ком из ве шта ју фран цу ске Фи нан
сиј ске ин спек ци је и Ин спек ци је за по сло ве кул ту ре, Фран
цу ска је то ком 2011. го ди не у кул тур не де лат но сти уло жи ла 
13,9 ми ли јар ди евра што је омо гу ћи ло да укуп на фран цу ска 
кул ту ра до при не се ства ра њу на ци о нал ног бо гат ства са 58 
ми ли јар ди евра, од но сно 3,2% укуп ног БДПа. Ти ме су при
хо ди од кул ту ре из јед на че ни са при хо ди ма од по љо при вре де 
и пре храм бе не ин ду стри је. Исто вре ме но до при нос кул ту ре 
оства ре њу БДПа је био ви ше не го ду пло ве ћи од до при
но са те ле ко му ни ка ци ја (25,5 ми ли јар ди) и се дам пу та ве ћа 
од до при но са ау то мо бил ске ин ду стри је (8,6 ми ли јар де). У 
укуп ном уче шћу у БДПу са мо сек тор  кул тур не ба шти не 
је уче ство вао са ви ше од 8 ми ли јар ди евра, што је ско ро 
еквива лент но уче шћу ау то мо бил ске ин ду стри је.10 

На ве де ну уло гу ко ју кул ту ра има у еко но ми ји Фран цу ске 
до дат но по твр ђу је и сту ди ја слу ча ја Лу вра II, по твр ђу ју
ћи и спрем ност др жа ве да по ред ве ли ког соп стве ног ис ку
ства при ме њу је и по зи тив на ис ку ства из дру гих окру же ња, 
кон крет но ис ку ство из Шпа ни је ве за но за му зеј у Бил бау и 
Билбао ефе кат.

На са мом кра ју 2012. го ди не у Лен су, гра ди ћу са 35.000 ста
нов ни ка на се ве ру Фран цу ске у обла сти Норд Пас де Ка ле 
(Nord Pas de Ca la is) отво ре но је оде ље ње нај по зна ти јег свет
ског му зе ја, Лу вра: Лу вр II, од но сно Се вер ни Лу вр или Лу вр 
 Ленс.11 Свој прет ход ни ве ков ни раз вој Ленс је, као и дру
ги гра до ви у окру же њу, ба зи рао на ру дар ству и ин ду стри ји 
ко ја га пра ти, али је за тва ра ње руд ни ка, ко је је по че ло од 
дру ге по ло ви не 20. ве ка, узро ко ва ло де ин ду стри ја ли за ци ју 
и до ве ло до ве ли ких со ци јал них про бле ма. У скла ду са тим, 
по ред де цен тра ли за ци је кул ту ре, на че му се у Фран цуској 

10 Kan cel, S. Itty, J. We ill, M. end Du ri e ux, B. L’ap port de la cul tu re à l’éco no
mie en Fran ce (rap port), 18. 04. 2014., www.cul tu re com mu ni ca tion.go uv.fr /
con tent/dow nlo ad/85180/640868/fi le/201312_Rap portIGF IGACCul tu re
eteco no mie.pdf .

11 Ано ним, Lo u vre Lens, 11. 04. 2014., www.lo u vre lens.fr  и Ано ним, Lo u vre
Lens, 14. 04. 2014., www.nordpasdeca la is.fran ce3.fr/lo u vrelens.
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интензив но ра ди то ком не ко ли ко про те клих де ценија,12 
отва ра ње Лу вр Лен са је за при мар ни циљ има ло ожи вља ва
ње гра да чи ја је сто па не за по сле но сти до сти гла 24%. 

Ра до ви на те мељ ној ре кон струк ци ји и до град њи по сто је ћих 
фа брич ких обје ка та за по тре бе му зе ја по че ли су 2005. го ди
не, а нео п ход них 150 ми ли о на евра обез бе ђе но је уз по моћ 
Европ ске уни је, др жа ве Фран цу ске и окру га у ко ме се Ленс 
на ла зи.13 Од по чет ка ра до ва до из град њи но вог му зеј ског 
зда ња не за по сле ни ста нов ни ци Лен са су ис ка зи ва ли отво
ре но не за до вољ ство. Мо гле су се чу ти ре чи по пут: „Шта ће 
нам му зеј и кул ту ра? По тре бан нам је но вац и по сао.”, „Kо 
је уоп ште Да Вин чи?”, „Љу ди ма је по треб ни ји по сао, а не 
му зеј”, „Бо ље да су но вац уло жи ли у отва ра ње фа бри ке”. И 
на сам дан отва ра ња, 4. де цем бра 2012. го ди не упе ча тљи ва 
је би ла из ја ва јед ног гра ђа ни на: „Kажу да је Ланс са да жив. 
По гле дај те око ло, све је мр тво. Све.”14 Али ста ње је вр ло 
брзо по че ло да се ме ња.

Ак тив но сти ко је су до ве ле до отва ра ња се вер не ис по ста ве 
па ри ског Лу вра би ле су за сно ва не на осми шље ним др жав
ним про јек ти ма усме ре ним у два прав ца: ка де цен тра ли за
ци ји кул ту ре по сред ством ди вер зи фи ка ци је ре сур са ве ли
ких цен трал них на ци о нал них ин сти ту ци ја и ка ре ви та ли за
ци ји еко ном ски и раз вој но де ва сти ра них обла сти. Пр ви кон
крет ни ко ра ци у ци љу ре а ли за ци је ових иде ја на чи ње ни су 
2003. го ди не, ка да је од ре ђе но шест по тен ци јал них гра до ва 
до ма ћи на но во га Лу вра: Ами јен (Ami ens), Арас (Ar ras ), Бу
лоњ сур Мер (Bo u log nesu r Me r  ), Ленс (Lens), Ка ле (Ca la is) 
и Ва лен си јен (Va len ci en nes). Сви на бро ја ни гра до ви се на ла
зе у ис тој, не ка да раз ви је ној, а са да еко ном ски де ва сти ра ној 
ру дар ско – ин ду стриј ској обла сти Норд Пас де Ка ле. 

По што је кра јем 2004. го ди не до не та од лу ка да се Лу вр гра
ди у Лен су, сле де ћи ко рак је на чи њен на ред не 2005. го ди
не ка да је рас пи сан ме ђу на род ни кон курс за ар хи тек тон ско 
ре ше ње но во га му зе ја на ко ме је ода бран идеј ни про је кат 
ја пан ске аген ци је Сан (San na). По том, у пе ри оду од 2006. 
до 2009. го ди не ор га ни зо ван је низ при прем них рад њи ко
је су под ра зу ме ва ле из ра ду за вр шног про јек та, до би ја ње 

12 Ви де ти у: Дра ги ће вић Ше шић, М. и Стој ко вић, Б. (2007) Кул ту ра, ме
наџ мент, ани ма ци ја, мар ке тинг, Бе о град: Clio, стр. 83.

13 Ано ним, Lo u vre Lens by San na, 03. 02. 2013., 21. 04 2014., www.ar chi lo ci.
co m/lo u vrelensbysa naa и Mag de la i ne, E. Le Lo u vreLens a un an : déjà 
900.000 vi si te urs, 01. 12. 2013., 11. 04. 2014.,  www.nordpasdeca la is.fran
ce3.fr/2013/12/01/lelo u vrelensunde ja900000vi si te urs367375.html.

14 Ано ним, Лу вр отва ра из ло жбе ни про стор у Лен су, 4. 12. 2012., 19. 04. 
2014., www.glasjav no sti.rs/ak tu el neve sti/20121204/lu vrotva raiz lo zbe
nipro storulen su. 
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гра ђе вин ских до зво ла и рас пи си ва ње, уз по на вља ње због 
пр во бит ног не у спе ха, тен де ра за из бор из во ђа ча. По ред то
га зна чај на па жња је по кло ње на и ра ду са фо кус гру па ма 
стеј кхол де ра из Лен са и ње го вог окру же ња, бит них не са мо 
за ре а ли за ци ју са мог про јек та већ и за бу ду ће ожи вља ва ње 
гра да на са свим но вим раз вој ним осно ва ма, на кул тур ном 
ту ри зму. Уз то су ор га ни зо ва на и сту диј ска пу то ва ња у Ја пан 
ра ди упо зна ва ња са аде кват ним ре фе рен ца ма про јек тант ске 
аген ци је, као и оби ла зак Бил ба оа и упо зна ва ње са по зи тив
ним еко ном ским ефек ти ма отва ра ња Гу ген гај мо вог му зе ја. 
Гра ђе вин ски ра до ви су от по че ли 4. де цем бра 2009. го ди не, 
а му зеј је три го ди не ка сни је све ча но отво рио пред сед ник 
Ре пу бли ке.15

Још при ли ком про јек то ва ња му зе ја би ло је пред ви ђе но да ће 
град ожи ве ти на осно ву до ла за ка ту ри ста, за ин те ре со ва них 
да ви де де ла по зна тих ау то ра ко ја су ра ни је, не на шав ши 
сво је стал но ме сто у по став ци па ри ског Лу вра, би ла ре ла
тив но рет ко из ла га на. По ред ра до ва, ка да је Лу вр у пи та њу  
не за о би ла зног Да Вин чи ја, али и дру гих по зна тих мај сто ра 
умет но сти из раз ли чи тих пе ри о да, од ан ти ке до кра ја де вет
на е сто га ве ка, сво је вр стан сим бол но вог му зе ја је по ста ла 
чу ве на сли ка Еже на Де ла кроа Сло бо да пред во ди на род.

Пре сти жни фран цу ски ин же ње ринг кул ту ре је ана ли зи рао и 
пре зен то вао и упо ред не од но се из ме ђу Лу вра у Па ри зу, гра
ду са пре ко 2 ми ли о на ста нов ни ка и Лу вра у Лен су ко ји има 
35 хи ља да ста нов ни ка. Па ри ски Лу вр за у зи ма по вр ши ну од 
60.000, а Лу вр у Лен су од 7.000 ме та ра ква драт них; у Па ри зу 
је из ло же но 35.000, а у Лен су 300 де ла; Лу вр у Па ри зу за по
шља ва 1.500 а у Лен су 190 рад ни ка; па ри ски Лу вр је то ком 
2011. го ди не об и шло 8.800.000 а Лу вр у Лен су то ком 2013. 
го ди не 900.000 по се ти ла ца.16

На осно ву пр во бит них стрaтегијских пла но ва би ло је про це
ње но да ће то ком пр ве го ди не ра да но ви му зеј има ти 700.000 
по се ти ла ца, а да ће се по том, по сле тог „пр вог уда ра” иза
зва ног по чет ном ра до зна ло шћу, број по се ти ла ца уста ли ти 
на око 500.000 го ди шње. У гра дић са 35 хи ља да ста нов ни ка 
по ла ми ли о ни ти по се ти лац но во г му зе ја је сти гао већ по сле 
пр вих пет ме се ци ра да, у Но ћи му зе ја 18. ма ја 2013. го ди
не, а до по чет ка де цем бра 2013. ре ги стро ва но је 900.000 по
се ти ла ца, од ко јих су 20% би ли стран ци из 70 раз ли читих 

15 Ано ним, Le Lo u vre – Lens, 11. 04. 2014., www.vil le de lens.fr/cul tu re/lelo
u vrelens.html. 

16 Sac chi, V. Lo u vreLens / Lo u vrePa ris : le fa ceàfa ce“, 19. 04. 2014., www.
nordpasdeca la is.fran ce3.fr/2012/12/03/lo u vrelenslo u vrepa risle fa ce
fa ce157549.html.
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држава.17 Уо че ни тренд по се те од око 2.000 по се ти ла ца днев
но на ста вљен је и у на ред ним ме се ци ма, та ко да је ми ли о
ни ти по се ти лац Лу вр Ленс об и шао 29. ја ну а ра 2014.18 Док је 
у пр вој го ди ни ра да му зеј об и шло знат но ви ше по се ти ла ца 
не го што је би ло оче ки ва но, у дру гој го ди ни (од де цем бра 
2013. до де цем бра 2014. го ди не) по се та је би ла у пр во бит но 
пла ни ра ним гра ни ца ма: то ком 2014. го ди не стал ну по став
ку Се вер ног Лу вра и ње го ве ве о ма атрак тив не при вре ме не 
темат ске из ло жбе19 ви де ло је 520.000 по се ти ла ца.20 

По сле пр ве го ди не ра да, по ред нео че ки ва но ве ли ке по се
те но вом му зе ју, пр ви пре зен то ва ни еко ном ски по ка за те љи 
ука за ли су да је отва ра ње му зе ја до ве ло и до отва ра ња но вих 
ре сто ра на, док је го ди шњи про мет у ста рим град ским ре сто
ра ни ма по ве ћан за 25%. Са дру ге стра не је уо че но да је од 
900.000 по се ти ла ца 56% до шло из ши рег окру же ња Лен са, 
из обла сти Норд Пас де Ка ле, док су 44% би ли ту ри сти при
сти гли из уда ље ни јих емитив них под руч ја. Ма ло ма ње од 
по ло ви не ту ри ста, од но сно 20% од свих по се ти ла ца (20%) 
би ли су стра ни ту ри сти од ко јих су са 100.000 по се та (не што 
ви ше од по ло ви не свих стра них ту ри ста) нај број ни ји би ли 
ста нов ни ци обли жње Бел ги је. Ови по да ци ука зу ју да је у пр
вој го ди ни ра да но вог му зе ја ве ћи на по се та би ла углав ном 
јед но днев на, а по се ти о ци ко ји су но ћи ли у Лен су у ње му су 
се за др жа ва ли про сеч но 32 ча са.21 

По сле да љих ана ли за кра јем 2014. године, јав но сти су пре
зен то ва не до дат не ин фор ма ци је ве за не за рад у прет ход ној 
2013. го ди ни. Ана ли зе су по ка за ле да је јед на тре ћи на ту
ри ста про ве ла нај ма ње јед ну ноћ у ре ги о ну, и то 13% (од 
укуп ног бро ја по се ти ла ца) код ро ђа ка или при ја те ља, а 20% 
у ко мер ци јал ном сме шта ју, од ко јих је 9% бо ра ви ло у сме
штај ним објек ти ма уда ље ним ма ње од по ла са та од му зе
ја. Из ра чу на то је да су ту ри сти у ко мер ци јал ном сме шта ју 
оства ри ли 48.600 но ће ња. Та ко ђе је про це ње но да је про се
чан ту ри ста, ко ји је у Ленс до шао са при мар ним ци љем оби
ла ска музе ја, у гра ду и ње го вој око ли ни по тро шио 91 евро, 

17 Mag de la i ne, E. нав. де ло.
18 Ton ne il li er, H. Le Lo u vreLens vi ent d’ac cu e il lir son mil li o niè me vi si te ur!, 

29. 01. 2014., 21. 04. 2014., www.nordpasdeca la is.fran ce3.fr/2014/01/29/
lelo u vrelensvi entdac cu e il lirso nmil li o ni e mevi si te ur404713.html.

19 Из ло жбе: Ре не сан са, Ру бен со ва Евро па, Етрур ци и Ме ди те ран и Ужа си 
ра та.  

20 Ано ним, Le di rec te ur du Lo u vre sa lue le “mi rac le” de l’im plan ta tion à Lens, 
04. 12. 2014., 03. 03. 2015., http://fran ce3re gi ons.fran ce tvin fo.fr/nordpas
deca la is/2014/12/04/le di rec te urdu lo u vresa luele mi rac lede lim plan ta
tionlens606546.html.

21 Mag de la i ne, E. нав. де ло. 
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и да је за хва љу ју ћи ра ду но вог му зе ја, на име но ће ња и раз
ли чи тих ван пан си он ских услу га у Лен су оства рен уку пан 
до дат ни при ход од 42 ми ли о на евра.22 

Kако је већ на ве де но, за ре а ли за ци ју про јек та Лу вр Ленс, у 
ви ше го ди шњем пе ри о ду је из раз ли чи тих из во ра: из фон
до ва Европ ске уни је, др жа ве Фран цу ске и обла сти у ко јој 
се Ленс на ла зи, из дво је но је 150 ми ли о на евра, а ка ко ви ди
мо еко ном ски бе не фит у Лен су је по сле са мо јед не го ди не 
ра да Му зе ја до сти гао 28% те су ме. На ве де на ин фор ма ци ја 
ука зу је пре вас ход но на ве ли ки кул ту ро ло шки успех це лог 
про јек та, ко ји пра ти и не за не мар љив еко ном ски успех. Уку
пан успех је уто ли ко ве ћи ка да се има на уму да су го ди шњи 
рас хо ди ра да овог ам би ци о зног му зе ја, са око 200 за по сле
них би ли  знат но ма њи од до би ти ко је је ова ин сти ту ци ја до
не ла окру же њу – из но си ли су 15 ми ли о на евра, а по кри ва ни 
су при хо ди ма, од ко јих је му зеј са мо стал но оства рио 18%, 
кроз на пла ту ула зни ца за по вре ме не из ло жбе, при ку пља њем 
спон зор ста ва и до на ци ја, ор га ни за ци јом ра ди о ни ца, кроз 
фран ши зе и сл, а оста лих 82% је обез бе ђе но кроз суб вен ци
је раз ли чи тих ни воа вла сти (град, округ и област).23    

Очи глед но, број по се ти ла ца је пре ма шио оче ки ва ња, а ти
ме и ко ли чи на нов ца ко ја се са њи ма сли ла у Ленс, што је 
не ми нов но до ве ло и до отва ра ња број них рад них ме ста у 
раз ли чи тим сек то ри ма, а пре све га у сек то ру ту ри стич ких 
услу га. Са мо то ком 2013. го ди не у Лен су је отво ре но се дам 
но вих ре сто ра на, а у ње го вој не по сред ној око ли ни и пет на
ест мањих обје ка та за при јем ту ри ста: пан си о на и ку ћа за 
од мор.24 

На ве де не чи ње ни це су од го вор ни ма по ка за ле на пу те ве да
љих ак тив но сти усме ре них ка ци љу до во ђе ња ве ћег бро ја 
по се ти ла ца из уда ље них кра је ва, ту ри ста ко ји ће се по до ла
ску на де сти на ци ју на њој ду же за др жа ти а ти ме оста ви ти и 
ви ше нов ца. Да би се то оства ри ло, по ред до дат них про мо
тив них ак тив но сти пла ни ра не су и дру ге но ве ин ве сти ци је. 
Бу ду ћи да хо те ли ко ји по сто је у са мом гра ду има ју са мо 250 
со ба, и ни су мо гли да у шпи цу се зо не при хва те све за ин те
ре со ва не го сте, пла ни ра на је из град ња два но ва хо те ла са 
три и че ти ри зве зди це, ко ји би тре ба ли да бу ду у функ ци ји 

22 Pru vost, V. Lo u vreLens: l’im pact éco no mi que dans la région estimé à 
42 mil li ons d’e u ros, 01. 12. 2014., 03.03. 2015., http://www.la vo ix du
nord.fr /re gion/lo u vrelenslim pacteco no mi quedanslare gionesti me
ia35b0n2525458.

23 Исто.
24 Исто.
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то ком 2016/17. го ди не.25 По ред из град ње кла сич них хо те ла 
у пла ну је и пре тва ра ње по лу о пу сте ле при град ске че твр ти 
са два де се так тип ских ру дар ских ку ћа у по се бан не сва ки
да шњи хо тел ски ком плекс, са за др жа ва њем ори ги нал ног из
гле да фа са да од опе ке ка ко би се за др жао и дух не ка да шњих 
ру дар ских оби та ва ли шта.26

Са из град њом Лу вра, Ленс се по зи ци о ни рао на ту ри стич кој 
ма пи Фран цу ске, Евро пе и све та из гра ђу ју ћи жи ви бренд; 
уме сто ру дар скоин ду стриј ског ме ста чи ји су оп ста нак 
озбиљ но угр о зи ле ре ин ду стри ја ли за ци ја и ре це си ја, по
стао је ме сто по жељ но за жи вот, ко је на мер ни ке при вла чи 
кул тур ноту ри стич ком по ну дом ба зи ра ном на умет но сти. 
За хва љу ју ћи то ме, то ком 2014. го ди не ин ду стри ја лац и ко
лек ци о нар Фран соа Пи нолт (Fran so is Pi na ult) је ку пио ста ру 
де ва сти ра ну ци гла ну и адап ти рао је за по тре бе ин тер на ци
о нал ног умет нич ког цен тра у ко ме ће ра ди ти умет ни ци из 
це ло га све та.27

Са по зи ци о ни ра њем и брен ди ра њем Лен са као умет нич ке 
кул тур ноту ри стич ке де сти на ци је ни су ис цр пље ни сви пла
но ви осми шље не др жав не и ре ги о нал не кул тур не по ли ти ке 
ко ја има за циљ да се и да ље при вла че но ве циљ не гру пе 
ту ри ста, и да се до дат но еко ном ски и дру штве но ре ви та ли
зу је це ла ре ги ја на но вим раз вој ним осно ва ма. Да би се за
цр та ни еко ном ски ци ље ви бр же, ефи ка сни је и ефек тив ни је 
оства ри ли пла ни ран је низ дру гих ме ра ко је би Ленс и Норд 
Пас де Ка ле до дат но брен ди ра ли, не са мо као де сти на ци ја 
за ни мљи ва по што ва о ци ма умет но сти, већ и дру гим сег мен
ти ма по кло ни ка кул тур ног ту ри зма: ту ри зма се ћа ња и ту
ри зма ин ду стриј ске ар хи тек ту ре. У Лен су и ње го вој ши рој 
око ли ни се убр за но, али осми шље но и план ски, стра те шки, 
шти те, уре ђу ју и брен ди ра ју и дру ге кул тур ноисто риј ске 
зна ме ни то сти са ка рак те ром ту ри стич ких атрак ци ја, по
пут ту ристич ке ру те се ћа ња дуж ра ти шта из Ве ли ког ра та 

25 Mag de la i ne, E., нав. де ло.
26 Ано ним, Lo u vre Lens: les ma i sons mi niè res bientôt re con ver ti es en hôtel 

de lu xe”, 16. 01. 2016., 03. 03. 2015., http://fran ce3re gi ons.fran ce tvin fo.fr/
nordpasdeca la is/2015/01/16/lo u vrelenslesma i sonsmi ni e resbi en totre
con ver ti esen ho telde lu xe634654.html.

27 Ано ним, Lens: le mil li ar da i re François Pi na ult con fir me la création d’une 
rési den ce d’ar ti stes, 02. 06. 2014., 03. 03. 2015., http://fran ce3re gi ons.fran
ce tvin fo.fr/nordpasdeca la is/2014/06/02/lenslemil li ar da i refran co ispi na
ultcon fir melacre a tiondunere si den cedar ti stes489723.html, и Fos su ri
er, Y. Un co u ple d’ar ti stes améri ca ins va s’in stal ler pen dant un an dans la 
fu tu re rési den ce Pi na ult, 16. 09. 2014., 03. 03. 2015., http://fran ce3re gi ons.
fran ce tvin fo.fr/nordpasdeca la is/2014/09/16/un co u pledar ti stesame ri ca
insvasin stal lerpen dantundanslafu tu rere si den cepi na ultpresdulo u
vrelens551890.html.
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(Chemins de mémo i re de la Gran de Gu er re en Nord  Pas de 
Ca la is).28 Овај ме мо ри јал ни ком плекс по све ћен Пр вом свет
ском ра ту са др жи кон зер ви ра не остат ке ро во ва, спо ме ни ке, 
ме мо ри јал на ме ста и гро бља раз ли чи тих је ди ни ца ме ђу
на род них сна га са обе за ра ће не стра не, а ње гов зна чај, као 
и ин те ре со ва ње за ње га ће сва ка ко би ти знат но по ве ћа но 
то ком го ди на ју би ле ја Ве ли ког ра та 20142018. године. Са 
дру ге стра не, на до дат не на по ре ка оства ре њу ци ља да се 
пре зен та ци јом за шти ће не ба шти не по стиг не еко ном ска и 
оп шта раз вој на ре ви та ли за ци ја обла сти ука зу је и ду го го
ди шња ор га ни зо ва на ак тив ност на за шти ти и пре зен та ци ји 
це ло куп ног про сто ра ста рог ру дар ског ба се на (NordPas de 
Ca la is Mi ning Ba sin) чи је по сто ја ње је узр о ко ва ло прет ход
ни раз вој а крах кри зу. Овај ком плекс се про сти ре на по
вр ши ни од ско ро 4.000 хек та ра, са за штит ним аре а лом од 
19.000 хек та ра, об у хва та ју ћи не са мо ру до ко пе и ру дар ско
ин ду стриј ске објек те, већ и бр да ја ло ви не. На ме ра је да се 
мо тор не ка да шњег ин ду стриј ског раз во ја са да уве де у на ме
ну но вог кул турнотуристич ког раз во ја, обо га ћу ју ћи атрак
тив ност ак ту ел не по ну де ни зом но вих, основ них и до дат них 
са др жа ја.29 Ве ли ко при зна ње на по ри ма за шти те и пре зен та
ци је ру дар ског ком плек са пред ста вља ње го во упи си ва ње на 
Ли сту свет ске ба шти не упра во 2012. године ка да је отво рен 
Лу вр Ленс.30 

За кљу чак

Промене које се током последњих деценија догађају на 
глобалном нивоу знатно су утицале и на доградњу праксе 
музејске делатности и промену њенога места не само у 
државној културној политици већ и економској и развојној 
политици, додатно указујућина да музеји, по својој природи 
непрофитне баштинске институције, нису само субјекти 
чија се општа друштвена корист препознаје у сферама 
нематеријалне друштвене надоградње већ и субјекти 
који, на основу све веће експанзије туристичких кретања, 
могу да постану примарне туристичке атракције, а тиме и 
генератори развоја туризма свога окружења и да као такви 
подстакну општу ревитализацију.

Ре а ли за ци јом опи са них про је ка та, уз дру штве ни зна чај за
шти те и пре зен та ци је раз ли чи тих ба штин ских су бје ка та, 

28 Ано ним, Che mins de mémo i re de la Gran de Gu er re en Nord  Pas de Ca la is, 
19. 04. 2014., www.che min sde me mo i renord pas de ca la is.fr.

29 Ano nim, Mis sion bas sin mi ni er, 03. 03. 2015., www.mis si on bas sin mi ni er.
org .

30 Ано ним, World He ri ta ge List  NordPas de Ca la is Mi ning Ba sin, 03. 03. 
2015., whc.une sco.org /en/list/1360.
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зна чај но ће оја ча ти и раз вој ни по тен ци ја ли Лен са и Норд 
Пас де Ка леа усме ре ни ка раз во ју кул тур ног ту ри зма ко ји 
сво јим не се зон ским ка рак те ром тре ба да до не се но ви жи
вот це ло куп ном окру же њу, за у зи ма ју ћи уло гу ге не ра то ра 
развоја ко ју је не ка да има ла ру дар ска при вре да. 

На ве де ни при ме ри не дво сми сле но ука зу ју на још је дан за
кљу чак: да би до шло до опи са ног сле да до га ђа ја нео п ход но 
је стра те шко осми шља ва ње и план ско, кон тро ли са но спр
о во ђе ње кул тур не по ли ти ке на свим ни во и ма, од ло кал
ног и ре ги о нал ног, пре ко на ци о нал ног до ме ђу на род ног, уз 
активно уче шће јав ног, при ват ног и ци вил ног сек то ра.
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LOUVRELENS – A NEW PARADIGM OF MUSEUMS AS 
GENERATORS OF ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT

Abstract

Traditional approach to evaluating the contribution of museums to 
their environments only considered the social aspect of the benefits and 
the benefits were recognized only in the areas of heritage protection 
and educational and cultural missions. Modern approach, however, 
perceives contribution of museums from the standpoint of branding, as 
well as economic benefits that nonprofit entities and profit entities in 
the community receive from museum visitors. In addition to secondary 
contributions to economic development, museums can also be primary 
instruments of economic revitalization and community development. 
The paradigm of this kind of development in the last decade of the 
20th century was represented through Guggenheim Foundation in 
Bilbao (Spain), and at the beginning of the second decade of 21st 
century through Louvre II in Lens (France). Lens has based its previous 
economic development on mining and accompanying industries. 
However, the closing of the mines resulted in grave social problems. In 
addition to decentralization of culture, which has been a focus in France 
for the past several decades, the establishment of Louvre Lens had as 
its primary goal the revival of the town with an unemployment rate 
of 24% (French average is 9%). It was estimated that during the first 
year of its operations the new museum would have 700,000 visitors, 
and that after the “first wave”, the normal number of visitors would be 
500,000 annually. The new museum was located in a town of 35,000 
inhabitants with a hotel capacity of only 250 rooms. However, during 
the first year of operation (December 2012 – December 2013), it was 
visited by 900,000 guests. Due to the number of visitors, Lens has seen 
a 42millioneuro rise in additional income. After Bilbao, Lens has 
became another paradigm pointing to the economic and developmental 
benefits that communities can enjoy due to existence of  attractive 

museums branded as cultural and tourist attractions.

Keywords:museums, development, Louvre, Lens, cultural tourism, 
cultural policy
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СМРТ–ОДТАБУАДО
ПОПУЛАРНЕКУЛТУРЕ
СМРТДЕМОКРАТИЗАЦИЈОМ

ФОТОГРАФСКОГМЕДИЈАПОСТАЈЕ
ФЕНОМЕНПОПУЛАРНЕКУЛТУРЕ

Сажетак:Од екс по зи ци је Ро џе ра Фен то на у тра ја њу од 15 се кун ди 
до Ин ста гра ма. Пр ви рат ни фо то граф мо гао је да фо то гра фи ше 
вој ни ке по ред ро ва у угод ном ћа ска њу, а при зо ре смр ти ни је фо то
гра фи сао. Хтео је да рат при ка же у бо љем све тлу. Фо то гра фи ја 
ко ју је Фен тон сни мио на Кри му а да је ви ше од до бро на мер не 
до ку мен тар но сти је сте До ли на смр ти. На тој фо то гра фи ји не ма 
екс пли цит не смр ти иа ко она је сте пор трет смр ти без мр твих. 
Да нас нај но ви јом In sta gram апли ка ци јом сце не смр ти мо же мо 
„по пе ти” на Ин тер нет при ли ком са мог екс по ни ра ња. Фо то гра
фи је смр ти ко је смо сни ми ли ус пут на ло кал ном дру му од мах ће се 
на ћи на на шим FB (феј сбук) про фи ли ма, Тви те ру (Тwеет еr), Fo ur
squ a re, Tum blr, Flic kr i Po ste ro us. Хи брид не фор ме фо то граф ских 
апли ка ци ја и дру штве ног умре жа ва ња де та бу и зо ва ле су до дат но 
при зо ре смр ти осва ко дне вљу ју ћи их што је прет ход но у ма њој ме
ри учи ни ла ди ги тал на фо то гра фи ја. Пр ви зна чај ни ји по мак био је 
пре лаз на филм у ко ту ру мар ке Ко дак (ви шкљо цај те, а ми ће мо 
ура ди ти све оста ло)1. Фе но ме ни ко ји до дат но боч но осве тља ва
ју про цес де та бу и за ци је смр ти и ства ра ња фе но ме на по пу лар не 
кул ту ре, је су Ви џи (We e gee) и оста ли фо то гра фиумет ни ци ко ји 
се осла ња ју на ње го ву тра ди ци ју.

Кључнеречи: смрт, фо то гра фи ја, ме ди ји, по пу лар на кул ту ра

1 Ma ze, K. (2008) Bez gra nič na za ba va, Be o grad: Slu žbe ni gla snik, str. 56. 
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Увод на раз ма тра ња

Од са мог про на ла ска, фо то гра фи ја од 1839. го ди не, иде ру ку 
под ру ку са смр ћу. С об зи ром да је фо то гра фи ја траг не че га 
што се де си ло у про шло сти, сва ка фо то гра фи ја пред ста вља 
me men to mo ri или успо ме ну на пре ми ну лу осо бу. Фо то гра
фи са ти смрт под ра зу ме ва ло је дуг ево лу тив ни пут тех нич ко 
тех но ло шког раз во ја ме ди ја. Ка ко су у по чет ку апа ра ти би
ва ли те шки и те шко пре но си ви, то је и сни ми ти сам чин 
смр ти био оте жан, али ка ко су се апа ра ти осло ба ђа ли ста ти
ва и по ста ја ли све лак ши и пре но си ви ји, то се и смрт лак ше 
фо то гра фи са ла и при зо ри по ста ја ли све шо кант ни ји. 2

Фо то ре пор тер Ке вин Кар тер (Ce vin Car ter) осво јио је 1994. 
го ди не Пу ли це ро ву на гра ду за уз не ми ру ју ћу фо то гра фи ју 
ко ју је сни мио 1993. го ди не у Су да ну. Ова фо то гра фи ја је 
иза зва ла бур не ре ак ци је и по ле ми ке у јав но сти. На фо то гра
фи ји је у пр вом пла ну де вој чи ца ко ја уми ре од гла ди, док 
се у дру гом пла ну ви ди за стра шу ју ћа при ли ка ле ши на ра. То 
ука зу је на дво стру кост при ро де фо то гра фи је на ње ну ис тра
жи вач ку моћ, али и ле ши нар ски аспект. Ов де по сто ји су коб 
лич ног ин те ре са, се бич но сти фо то гра фа, али и ње го ве же ље 
да ука же на исти ну. По ста вља се пи та ње мо рал не мо ти ва
ци је фо то гра фа да сни ма смрт.3 Ова фо то гра фи ја је има ла 
ве ли ки ме диј ски по тен ци јал због емо тив ног на бо ја, ужа са
ва ју ћег при зо ра и као та ква је оправ да ла не де ло ва ње фо то
ре пор те ра као спа си о ца. Ње го ва фо то гра фи ја сма тра на је 
вред ни јом, од ве ћег зна ча ја, не го са мо спа са ва ње де те та. Ау
тор је ве ро ват но због гри жње са ве сти, емо ци о нал ног бо ла, 
де пре си је, не ду го за тим, из вр шио са мо у би ство. Ово пред
ста вља ис кли зну ће, про прат ни ефе кат про це са де та бу и за
ци је смр ти и ства ра ња но вог фе но ме на по пу лар не кул ту ре 
смр ти као спек та кла.

Исто ри о граф ски пре глед раз во ја фо то гра фи је

За раз у ме ва ње пре лом них тре ну та ка ка да се фо то гра фи ја 
као ме диј при бли жа ва све ве ћем и ве ћем бро ју „ко ри сни ка“ 
упут но је има ти увид у раз вој фо то гра фи је.

Године 1826. Ни се фор Ни епс (Jo seph Nicépho re Niépce) је 
по мо ћу све тло сти и ка ме ре оп ску ре до био пр ву фо то гра
фи ју. Он је упо тре био ме тал ну пло чу пре ма за ну рас тво
ром би ту ме на и из ло жио је у ка ме ри оп ску ри. Екс по зи ци
ја је тра ја ла 8 са ти. Ту фо то гра фи ју от крио је 1952. го ди не 

2 Sontаg, S. (2005) Pri zo ri tu đeg strаdаnjа, Zаgreb: Algoritаm.
3 Prnjаt, A. (2012) Lič ni in te res i morаlnа motivаcijа vernikа, Kulturа br. 137, 

Beogrаd: Za vod za pro u ča va nje kul tur nog raz vit ka, str. 340347.
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Хелмут Герн схајм (Hel muth Gern she im) у за о став шти ни јед
ног бо та ни ча ра и на звао је по пу ла р но „По глед на го лу бар
ник”. Фран цу ски сли кар па но ра ма и по зо ри шног де ко ра, 
Луј Да гер (фр. Lo u isJac qu esMandé Da gu er re), уса вр шио је 
Ни јеп сов по сту пак, прет ход но с њим скло пив ши уго вор о 
уса вр ша ва њу, унев ши про цес со ли сре бра и до био пр ве фо
то гра фи је на по сре бре ној пло чи 1837. го ди не. Две го ди не 
ка сни је Да ге ро во уса вр ше но от кри ће је зва нич но об ја вље но 
пред фран цу ском Ака де ми јом на у ка и про гла ше но под на зи
вом да ге ро ти пи ја. Тај дан се сма тра ро ђе њем фо то гра фи је. 
Да гер је по сре бре ну пло чу из ла гао јед ној па ри, а не ви дљи
ву сли ку учи нио ви дљи вом та ко што ју је раз ви јао у па ри 
жи ве и фик си рао у рас тво ру на три јум сул фа та тј. ку хињ ске 
со ли. Да ге ро ти пи је су би ле уни ка ти и мо гле су се по сма тра
ти са мо под од ре ђе ним углом. Вилијаm Хен ри Фокс Тал
бот (Wil li am He nry Fox Tal bot) је не за ви сно за по чео сво је 
опи те 1835. го ди не ка да је до био пр ве фо то граф ске ми ни
ја ту ре на па пи ру. Ње гов по сту пак зо ве се ка ло ти пи ја (ле пи 
оти сак). Ка сни је, под при ти ском сво је по ро ди це и јав но сти, 
про ме нио му је на зив у тал бо ти пи ја. Тал бот је у ка ме ру оп
ску ру уно сио па пир пре па ри ран сре бр ним хло ри дом и та ко 
до би јао не га тив од ко га се про све тља ва њем мо гао до би ти 
нео гра ни че ни број по зи ти ва. Ти ме је по ста вљен прин цип 
не га тивпо зи тив на че му и по чи ва са вре ме на фо то гра фи ја. 
Кра јем че твр те де це ни је до шло је до уно ше ња ста кла као 
под ло ге за фо то граф ски не га тив. За хва љу ју ћи ко ло ди јум
ској емул зи ји као но си о ца фо то о се тљи вог сло ја, 1851. го ди
не, фо то гра фи ја је по ста ла при сту пач ни ја па је за по чео њен 
про дор у све гра не жи во та. Го ди не 1871. Ен глез Ри чард Лиз 
Ме докс (Ric hard Me dox) об ја вио је мо гућ ност про из вод ње 
на ба зи тзв. су ве пло че на основу же ла тин ске емул зи је. Тим 
от кри ћем, а на ро чи то уво ђе њем це лу ло ид ног фил ма као но
са ча емул зи је за по чи ње раз до бље ин ду стриј ске про из вод ње 
фо то граф ског ма те ри ја ла.

Ко дак ре во лу ци ја

Џорџ Ист ман (Ge or ge East man) је 1888. го ди не из ба цио на 
тр жи ште пр ви фо то а па рат са фил мом у ко ту ру мар ке Ко дак 
и при то ме обе ћа вао: „Ви шкљо ца те, а ми ура ди мо оста ло.”

Ова го ди на, као и овај изум мо же се сма тра ти пре крет ни
цом у спек та ку ла ри за ци ји смр ти. До та да, фо то гра фи са ње 
је пред ста вља ло сту ди о зно про ми шља ње и осми шља ва ње 
ка дра, као и стро гу про фе си о нал ну од ре ђе ност оних ко ји 
фо то гра фи шу.
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Ди ги тал на фо то гра фи ја

Пр ви ко рак у ди ги тал ној фо торе во лу ци ји, на пра ви ли су 
Џорџ Смит (Ge or ge Smith) и Ви љард Бојл (Vil lard Bo u le) 
1969. го ди не от кри ћем ЦЦДа, основ ног чи па фо то а па ра та. 
Овај уре ђај је пр ви пут угра ђен у фо то апа рат 1970. го ди не, 
а 1975. је то ли ко уз на пре до вао да ства ра сли ку ко ја се мо
же при ка за ти на те ле ви зо ру у за до во ља ва ју ћој ре зо лу ци ји. 
Прва ди ги тал на ка ме ра про мо ви са на је 1981. го ди не. Би ла је 
то Мавика (Ma vi ca), про из вод Со нија (So ny), а име је до би
ла по сво јој тех нич кој раз ви је но сти. Мавиkа=mag ne tic vi deo 
ca me ra. Ова ка ме ра је сни ма ла маг нет не им пул се на ма лој 
ди ске ти уз по моћ два ЦЦД чи па. Пр ви је за пи си вао ин фор
ма ци је о све тло сти, а дру ги ин фор ма ци је о бо ја ма. Тех но ло
ги ју Ма ви ке и да нас ко ри сте ви део ре кор де ри и прин те ри. 
Ма ви ка је ви ше ли чи ла на ку ти ју за ди ске те, не го на фо то а
па рат и она је сте ре во лу ци о ни са ла ди ги тал ну фо то гра фи ју, 
али се не сма тра пра вим фо то ди ги тал ним апа ра том. Пр ви 
пра ви фо то апа рат је би ла ви део ка ме ра ко ја за мр за ва ка
дро ве, а њу је про из вео Ко дак 1986. го ди не. Ова ка ме ра има 
пр ви ме га пик сел сен зор од 1.4 ми ли о на пик се ла и мо гућ
ност сни ма ња фо то гра фи је А5 фор ма та ко ји је по го дан за 
штам пу. На ред не го ди не, Ко дак из ба цу је још 7 но вих мо де
ла ди ги тал них фо то апа ра та, 1990. по ста је стан дард за бо је 
у ди ги тал ној ре про дук ци ји. Пр ви про фе си о нал ни Ко да ков 
ди ги тал ни фо то а па рат био је на ме њен фо то ре пор те ри ма, а 
имао је 1.3 мп. То је био Ни кон Ф3, а по ја вио се 1991. го
ди не. На ред ни мо де ли су Хеп Шот (Hap Shot), ко ји је имао 
угра ђен блиц, селф ти мер, по себ не ба те ри је. Ка сни је вер зи
је овог апа рата су ком па ти бил не са Адоб Фо то шопом  (Ado
be Pho tos hop). Године 1994. из ла зи пр ви ди ги тал ни фо то а па
рат за кућ ну упо тре бу, Епл Квик Тејк (Ap ple Qu ick Ta ke)100. 
Мо же се по ве за ти на ПЦ, има блиц и ме мо ри ју до вољ ну за 
8 сли ка. Ве ли ка ма на овог апа рата је био ње гов чу дан из глед 
ко ме се тре ба ло при ла го ди ти и на у чи ти ко ри сти ти га. 

Ин ста грам

Апли ка ци ју су осми сли ли Ке вин Си стром (Systrom) и Мајк 
Кри гер (Mi ke Kri ger). Да на 12. апри ла 2012. године је ку пио 
Ин ста грам за це ну од от при ли ке 1 ми ли јар ду аме рич ких до
ла ра.

Ин ста грам је по пу лар на бес плат на апли ка ци ја за об ра ду и 
де ље ње фо то гра фи ја пу тем IОS уре ђа ја на дру штве ним мре
жа ма укљу чу ју ћи ФB, Тви тер, Фо ур сквер, Там блр, Фли кр и 
По сте ро ус. Хи брид је дру штве ног умре жа ва ња и фо то граф
ске услу ге. По кре нут је на и IОS уре ђа ји ма ок то бра 2010. 
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го ди не. Тре нут но га ко ри сти око 1415 ми ли о на ко ри сни ка. 
Про грам мо же при ме ни ти раз ли чи те фил те ре на сни мље
ним фо то гра фи ја ма по мо ћу ка ме ра угра ђе них у па мет не 
те ле фо не. До дат но се фо то гра фи је мо гу де ли ти с при ја те
љи ма, ре ги стро ва ним на Ин ста гра му. Апли ка ци ја омо гу
ћу је јед но став но фо то гра фи са ње с ра зним ре тро ефек ти ма. 
Ма ја 2011. го ди не ура ђе на је оп ци ја ко ја омо гу ћа ва сва ком 
вла сни ку про фи ла на Ин ста гра му до да ва ње ин фор ма ци ја о 
себи.

До са да је апли ка ци ја осво ји ла мно ге на гра де. Ин ста грам је 
иза бран као нај по пу лар ни ја апли ка ци ја за Aјфон (Iphonе) у 
2011. го ди ни.

Раз вој рат не фо то гра фи је

У књи зи Про зо ри ту ђег стра да ња (Re gar ding the Pain of Ot
hers) Су зан Зон таг (Su san Son tag) го во ри о ме диј ском упри
зо ра ва њу рат них стра хо та. Нај ви ше пи ше о фо то гра фи ји, 
али као увод у рат не стра хо те фо то граф ски за бе ле же не на
во ди Го ји не (Fran ci sco Goya) Стра хо те ра та. Ка же се да је 
из ме ђу ру ком ура ђе ног при зо ра као што су Стра хо те ра та 
и фо то гра фи је разлика у то ме што сли ка ри сли ка ју, а фо то
гра фи сни ма ју. Сли ка Тре ћи ма ј 1808. (El tres de mayo) као 
да је ди рек тан пре нос смр ти, го то во рат на фо то гра фи ја. До
га ђај се од и грао 1808. го ди не ка да је На по ле он I (Бо на пар та) 
од лу чио да сврг не шпан ске Бур бо не и да на пре сто до ве де 
свог ста ри јег бра та Жо зе фа. Дру гог ма ја гра ђа ни Ма дри да 
су се по бу ни ли про тив вој ске ко ју је пред во дио Мар шал Ма
ра, за по вед ник свих фран цу ских сна га у Шпа ни ји. У знак 
од ма зде, у но ћи из ме ђу 2. и 3. ма ја, Фран цу зи су стре ља
ли све по бу ње не Шпан це ко је су за ро би ли и стр па ли у там
ни цу, а то је укуп но че ти ри сто ти не љу ди и о том ма са кру 
го во ри плат но. На гра ву ри Стра хо те ра та при ка зу је же не 
ка ко уби ја ју и би ва ју уби је не, ле же по за твор ским по до ви
ма, гла ду ју. Прет по ста вља се да је те сце не Го ја и до жи вео 
јер за ње га исто ри ча ри умет но сти твр де да је на тај на чин 
сли као.  Пр вим рат ним фо то гра фом се сма тра Ро џер Фен
тон (Ro ger Fen ton). Ње га је на Крим по сла ла 1855. го ди не 
бри тан ска вла да на на го вор прин ца Ал бер та. Ње го ва ми си ја 
би ла је да овај све не по пу лар ни ји рат, са ве ли ким бро јем 
жр та ва, те оску ди цом ко ју тр пе бри тан ски вој ни ци, при ка
же у бо љем све тлу. Фен тон је на Крим сти гао у зи му где је 
тре ба ло да се за др жи че ти ри ме се ца. Пот пи сао је уго вор да 
ће сво је фо то гра фи је об ја вљи ва ти у об ли ку ба кро ре за у ма
ње ува же ном не то ли ко кри тич ки на стро је ном не дељ ни ку 
Илу стро ва не лон дон ске ве сти (The Il lu stra ted Lon don News), 
а по по врат ку ће их из ло жи ти у не кој га ле ри ји и иза ћи на 
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тр жи ште у обли ку књи ге. У скла ду са упут стви ма Ми ни
стар ства од бра не да не фо то гра фи ше по ги ну ле, оса ка ће не 
и бо ле сне, а ка ко је био у не мо гућ но сти да сни ми ве ћи ну 
дру гих мо ти ва, због та да шње не спрет не тех но ло ги је фо то
гра фи са ња, Фен тон је  при ка зао рат не у тра ли шу ћи смрт не 
при зо ре. Екс по зи ци ја је тра ја ла до пет на ест се кун ди и у тим 
окол но сти ма, Фен тон је мо гао да фо то гра фи ше бри тан ске 
вој ни ке у угод ном раз го во ру на отво ре ном или код то по ва 
на кон што би их за мо лио да се зби ју у ре до ве, при др жа
ва ју се ње го вих упут ста ва и не ми чу се. Ра то ва ње, дра ма, 
ме теж не на ла зе се на Фен то но вим фо то гра фи ја ма. Је ди на 
фо то гра фи ја ко ју је Фен тон сни мио на Кри му, а да је ви
ше од до бро на мер не до ку мен тар но сти, је сте До ли на смр ти. 
На тој фо то гра фи ји не ма екс пли цит не смр ти иа ко она је сте 
„пор трет смр ти без мр твих“. То је је ди на фо то гра фи ја ко
ја ни је зах те ва ла прет ход но на ме шта ње јер при ка зу је ши
ро ко из ро ван пут пре кри вен ка ме њем и то пов ским ку гла ма. 
Три го ди не на кон то га, Бе а то (Fe li ce Be a to), сни мио је па ла
ту Си кан дар баг (Si kan dar bagh) од ко је су оста ле ру ше ви не 
на кон бри тан ског бом бар до ва ња. На ње го вој фо то гра фи ји 
ви ди мо дво ри ште по су то ко сти ма по бу ње ни ка. То је би ла 
ин сце на ци ја. Бе а то је по ред ру ше ви на па ла те, по дво ри шту 
рас по ре дио људ ске ко сти, али ста ре. Фе ли че Бе а то, на ту ра
ли зо ва ни Ен глез (ро ђен у Ве не ци ји), био је пр ви фо то граф 
ко ји је сни мао у не ко ли ко ра то ва: на Кри му је био 1855. го
ди не, у Дру гом опи јум ском ра ту у Ки ни 1860. го ди не, а у 
су дан ским ко ло ни јал ним ра то ви ма 1885. Ме ђу тим, пр ви по
ку шај те мељ ни јег до ку мен та ри стич ког при сту па бе ле же ња 
рат них стра хо та, био је Аме рич ки гра ђан ски рат ко ји је као 
офи ци јел ни фо то граф пра тио Ме тју Бре ди (Mat hew Brady). 
Ме тју Бре ди је био во ђа фо то граф ског ти ма ко ји је чи нио 
Алек сан дер Гард нер (Ale xan der Gard ner) и Ти мо ти Са ли ван 
(Ti mothy Sa li van), али су фо то гра фи је при пи са не ње го вом 
ау тор ству. Фо то гра фи је су при ка зи ва ле кон вен ци о нал не те
ме као што су вој ни ло го ри, гра до ви на уда ру, топ ни штво, 
бро до вље и као нај у бе дљи ви је – по ги ну ле се вер њач ке и ју
жњач ке вој ни ке на гра на ти ра ном тлу. Пр ви пут у исто ри ји 
има мо ја сне фо то гра фи је мр твих вој ни ка. У име ре а ли зма 
би ло је до пу ште но по ка за ти не у год не и не у леп ша не чи ње
ни це. Гард нер је на пи сао сле де ће у по прат ном тек сту Са ли
ва но ве фо то гра фи је па лих ју жњач ких вој ни ка: „Та кве сли
ке по ка зу ју и ко ри сну по у ку ти ме што по ка зу ју го ли ужас и 
ствар ност ра та за раз ли ку од ње го вих све ча них ми мо хо да.” 
У Бур ском ра ту (18991902), по сле по бе де код Спи он Ко
па у ја ну а ру 1900. го ди не, Бу ри су у же љи да оја ча ју мо рал 
сво је вој ске, пу сти ли у оп ти цај фо то гра фи ју по ги ну лих бри
тан ских вој ни ка. Сни мио ју је не по зна ти бур ски фо то граф 
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дан по сле бри тан ског по ра за ка да је 1300 вој ни ка из гу би ло 
жи вот. Фо то гра фи ја пред ста вља ис кљу чи во ров кр цат те ли
ма, а оно што до дат но оп те ре ћу је је од су ство пеј за жа. Пе р
спек ти ва те ли ма по пу ње ног ро ва ко ји се су жа ва по пу ња ва 
це лу фо то гра фи ју. Та да шњи Ама тер ски фо то граф (Ama te
ur Pho to grap her), пи сао је да од та квих фо то гра фи ја не ма 
ни ка кве ко ри сти јер се оне обра ћа ју ис кљу чи во мо р бид ној 
стра ни људ ске на ра ви. Пр ви пут у исто ри ји, ли ца по кој ни ка 
по ка за на су на фо то гра фи ји Џор џа Стро ка (Ge or ge Strock) 
об ја вље ним у Лајфу (Lifе) 1943. го ди не. У по чет ку су вој
ни цен зо ри за бра њи ва ли ње но об ја вљи ва ње. На фо то гра фи
ји се на ла зе три вој ни ка по ги ну лих за вре ме ис кр ца ва ња на 
Но вој Гви не ји.

Рат на фо то гра фи ја ни је увек сни мљен ау тен ти чан при зор. 
Че сто се фо то гра фи сна ла зе не би ли си ту а ци ју при ка за ли 
дра ма тич ни јом и је зи ви јом и та ко на гла си ли не ки од ре ђе
ни исто риј ски тре ну так. Та кав је слу чај са по по днев ном ре
кон струк ци јом Џоа Ро зен та ла (Joe Ro sent hal), фо то гра фом 
АПа (As so ci a ted Press). Та по по днев на ре кон струк ци ја од
но си се на ју тар њу све ча ност по ди за ња за ста ве на кон осва
ја ња пла ни не Су ри ба хи (Su ri bac hi). Аме рич ка за ста ва на 
Иво Џи ми (Iwо Јiма) по диг ну та 23. фе бру а ра 1945. би ла је 
знат но ве ћа за по тре бе сни ма ња. Слич на ин сце на ци ја, са мо 
са ру ском за ста вом, упри зо ре на је 2. ма ја 1945. на фо то гра
фи ји со вјет ског рат ног фо то гра фа Јев ге ни ја Кал де ја на ко јој 
се ви де ру ски вој ни ци ка ко по ди жу цр ве ну за ста ву на вр ху 
Рај хста га (Re ic hste ig) док у по за ди ни Бер лин го ри. Ин сце на
ци је ме ђу нај по зна ти јим фо то гра фи ја ма не ће мо ви де ти тек 
од Ви јет нам ског ра та. Зон таг сма тра да се део об ја шње ња 
мо жда на ла зи у то ме што је за Ви јет нам ског ра та те ле ви зи ја 
по ста ла до ми нан тан ме диј при ка зи ва ња рат них при зо ра па 
се та ко фо то граф мо рао так ми чи ти са те ле ви зиј ским еки
па ма и тр пе ти их у сво јој бли зи ни. На при ме ру Ху јан Конг 
Уто ве (Huyanh Cong Ut) фо то гра фи је из 1972. го ди не ко ја 
при ка зу је де цу из не ког се ла упра во за су тог на пал мом ка
ко тр че низ ау то пут и ври ште од бо ла, ви ди мо да ни је реч о 
по зи ра њу.  

Рат на фо то гра фи ја по ста је ту ри зам смр ти или ка ко је ре као 
Ернст Јун гер (Ernst Ju en ger), по зна ти есте ти чар ра та – не ма 
ра та без фо то гра фи је. Ова ње го ва из ја ва од но си се на ком
пле мен тар ност ових ак тив но сти, ‘иста ин те ли ген ци ја чи је 
оруж је уни ште ња мо же ло ци ра ти не при ја те ља у се кун ду и 
у ме тар, на сто ји са чу ва ти исто риј ски до га ђај до нај сит ни јих 
по је ди но сти.’4 

4 Zontаg, S. (2005) Pri zo ri tu đeg strаdаnjа, Zаgreb: Algoritаm.
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Са вре ме ни ра то ви су по ста ли не са мо вој ноин ду струј
ски већ и у ве ли кој ме ри ме диј ски, на уч но тех но ло шки 
производ ко ји је на стао у све ту раз ме не тр жи шних вред но
сти ин фор ма ци ја и спек та кла. Да на шњи modus operandi ра
то ва ња је но ва тех но ло ги ја ра то ва ња и ра то ви се де ша ва ју 
по сред ством су ко бље них ме диј ских пред ста ва ко је до ла зе 
из разних кра је ва све та а ди стри бу и ра ју се по сред ством са
те ли та: Сиенен (CNN), Ал Џа зи ра (Aljaz ze ra), Си си ти ви 
(CCTV) и др.5

За да на шње ра то ве је Пол Ви ри лио, ми сли лац ра та и ка та
стр о фе6, по зи ва ју ћи се на ста ро ки не ску вој ну док три ну, у 
ин тер вјуу да том за Си те о ри (Cthe ory) ре као да се „ор га ни
зу ју на по љу пер цеп ци је” и да су са вре ме не рат не тра ге ди је 
„ме ди ја ти зо ва не кроз тех но ло ги ју”.7

Фе но мен Ви џи (Wееgее) и цр на хро ни ка

Ви џи је псе у до ним ко ји је ко ри стио Ар тур Фе лиг (Art hur 
Fel lig), аме рич ки фо то граф и фо то ре пор тер по знат по сво
јим на ту ра ли стич ким цр нобе лим улич ним фо то гра фи ја ма.

Ро дио се као Ушер Фе лиг (Us her Fel lig) у гра ду Зло цов у 
бли зи ни Лем бер га у та да шњој Ау строУгар ској (да на шњи 
Зо ло чив у бли зи ни Ла во ва у Укра ји ни). Го ди не 1909. је као 
де те еми гри рао у САД где му је име про ме ње но у Ар тур. 
Иа ко без фор мал ног обра зо ва ња, за по слио се у но ви на ма 
као фо то граф те је с вре ме ном сте као ре пу та ци ју јед ног од 
нај бр жих, али и нај та лен то ва ни јих фо то ре пор те ра 1930их 
и 1940их. Био је познат по фо то гра фи ја ма ме ста зло чи на и 
не сре ћа, као и про сти тут ки, пи ја на ца и дру гих об ли ка дру
штве не па то ло ги је на ули ца ма. Година 1960их је су ра ђи вао 
са Стен ли јем Кју бри ком (Stan ley Ku brick) на ње го вом фил
му Др. Стреј нџлав (Dr. Stran ge lo ve). Го ди не 1992. је по слу
жио као ин спи ра ци ја за фик тив ни лик Бер нзи ја (Bernzy), 
про та го ни сту фил ма Јав но око (The Pu blic Eye), ко га је ту
ма чио Џо Пе ши ( Јое Pe sci).

Ви џи је био тзв. не за ви сни фо то граф, али је нај че шће ра
дио за по ли ци ју или је из ве шта вао са ме ста зло чи на. Ак те ри 
ње го вих фо то гра фи ја су кан ди да ти за елек трич ну сто ли цу, 
про сти тут ке, ло по ви, кри ми нал ци сва ке вр сте, жр тве зло чи
на итд. То што је ра дио за по ли ци ју тре ба схва ти ти услов но; 
он је на и ме као фо то ре пор тер до ла зио на ме сто зло чи на го
то во исто вре ме но с по ли ци јом, по не кад и пре, јер је у свом 

5 Vuk sa no vić, D. (2012) Fi lo zo fi ja me di ja 2, Be o grad: Či go ja štam pa.
6 http://sta ri sajt.nspm.rs/De ba te/deb tem3pol vi ri lio1.htm , при ступ ма ја 2012.
7 http://www.cthe ory.net/ar tic les.aspx?id=132 при ступ ма ја 2012.
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ау то мо би лу имао по ста вље ну при слу шну ра дио ста ни цу, 
да нас по зна ти ју као Мо то ро ла. На ме сту до га ђа ја Ви џи је 
сни мао фо то гра фи је, бр зо их је раз ви јао у свом сту ди ју и 
про да вао ју тар њим ли сто ви ма. Ка да је 1945. године, на кон 
ду го го ди шњег пра ће ња цр не хро ни ке, об ја вио сво ју фо то
мо но гра фи ју Ого ље ни град с из бо ром дра ма тич них сце на 
сни мље них на ули ца ма Њу Jорка (New York), том мо но гра
фи јом за пра во је отво ре но јед но пот пу но но во по гла вље фо
то гра фи је, али и на чи на раз ми шља ња упра во о смр ти. Ре а
ли зам ње го вих фо то гра фи ја био је дру га чи јег ти па од све га 
што је до та да би ло у по ну ди на фо то граф ској сце ни. Ње го ва 
збир ка фо то гра фи ја Го ли град из 1945. године је по слу жи ла 
као ин спи ра ци ја за по лудо ку мен тар ни филм no ir под истим 
име ном из 1948. од но сно исто и ме ну ТВ се ри ју.

Мо же се ре ћи да је то био по че так но ве епо хе у раз во ју фо
то гра фи је, ко ја је тек мно го ка сни је ус пе ла да фор му ли ше 
сво ја естет ска по ла зи шта. Евро па је из тих по чет них про
це са би ла оправ да но ис кљу че на, али је ин ди рект но сво јим 
кул тур ним на сле ђем би ла при сут на у Аме ри ци и то пре ко 
оних љу ди ко ји су би ли по ве за ни с Ба у ха у сом.

Tоскани (Тоscani), спек такл и тр жи ште

Уме сто за кључ них раз ма тра ња, за ни мљи во је освр ну ти се 
на рад ита ли јан ског фо то гра фа То ска ни ја. То ска ни је сре
ди ном де ве де се тих био не при ко сно вен по сво јој стал ној 
ино ва тив но сти и при ме ни шок так ти ке при ли ком ра да на  
Бе не то но вим ре клам ним кам па ња ма. Ње го ва упо тре ба ове 
стра те ги је ве ро ват но је ве за на за чи ње ни цу да је упра во ње
гов отац био та бло ид ни но ви нар ко ји га је на у чио да  шок и 
скан дал до бро про да ју фо то гра фи ју. То ска ни је ово при ме
нио пре све га на мод ну фо то гра фи ју и та ко ути цао на цео 
жа нр (по гле да ти Di e sel и Chri stian Di or). То ком по след ње 
го ди не са рад ње са Бе не то ном, То ска ни је фо то граф ски об
ра дио те му осу ђе ни ка на смрт у по мод ној дво сми сле но сти 
ње му свој стве ној. То ска ни је по ку шао сво јим фо то гра фи ја
ма да из ра зи гну ша ње пре ма смрт ној ка зни и не би ли по кре
нуо пи та ња о не прав да ма у пра во су ђу. Де си ла се кон тра кам
па ња по бор ни ка по гу бље ња ме ђу ко ји ма се на шла и јед на 
по ро ди ца чи ји је син уби јен и све је ре зул то ва ло рас ки дом 
уго во ра из ме ђу роб не ку ће Сирс (Se ars) и Бе не то на на ште ту 
сто ти њак Бе не то но вих про дав ни ца. Ви си на опор ту ни тет ног 
тро шка Бе не то на би ла је су ви ше кри тич на те је то до ве ло до 
пре ки да са рад ње из ме ђу То ска ни ја и Бе не то на.” Овај при
мер ја сно из но си на ви де ло огра ни че ња  мар ке тин га и ње го
вог не из бе жног иде о ло шког по ло жа ја у свој ству под у пи ра
ча хе ге мо ни стич ких иде ја и иде а ла. Од ре ђе не те ме се мо гу 
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кори сти ти да би се уве ћао и улеп шао спек такл, али се о њи
ма не мо же озбиљ но рас пра вља ти. Кључ ни ин те рес мар ке
тинга је про фит. Лу ча но Бе не тон (Lu ci a no Be net ton) из ја вио 
је, на кон овог ин ци ден та, да ‘во ђе ње кам па ње ни је пред мет 
мог раз ма тра ња, ја сам пред у зет ник по стру ци’. 8
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DEATH – FROM TABOO TO POPULAR CULTURE

Abstract

From Roger Fenton’s 15second exposure to Instagram. The first war 
photographer took pictures of soldiers chatting at ease around trenches 
but avoided photographing death scenes. He wanted to show a less 
gruesome side of war. The famous Valley of the Shadow of Death, 
a photograph Fenton took during the Crimean War, represents more 
than an objective documentarist approach. There is no explicit death 
on this photograph, but it is in a way a portrait of death without the 
dead. Today, with Instagam app, we can upload death scenes to the web 
instantaneously, at the moment of exposure. The photographs of death 
we took in passing along the local road will immediately be uploaded 
to our FB profiles, Twitter, Foursquare, Tumblr, Flickr and Posterous. 
Hybrid forms of photo apps and social networks have made death scenes 
even less of a taboo by making them commonplace – a trend which had 
already started with the advent of digital photography. The first major 
change was introduction of a rolled photographic film by Kodak (“You 
press the button, we do the rest”). The phenomena which shed more 
light on the process of detabooing death and creating a phenomenon 
of popular culture include WEEGEE and other art photographers who 

build on their tradition.

Keywords: death, media, popular culture, photography
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Сажетак: Текст је на стао на ба зи ис тра жи ва ња Кул тур на по ли
ти ка Гра да Бе о гра да За во да за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка 
спро ве де ног то ком 2011. го ди не. Том при ли ком су ма пи ра ни ак
тив ни ак те ри у кул ту ри гра да Бе о гра да и при ку пље ни по да ци о 
њи хо вим основ ним ре сур си ма за пе ри од 20082010. го ди не. Град 
Бе о град чи ни 17 град ских оп шти на ко ји ма су 2008. го ди не Ста
ту том гра да од ре ђе ни и по сло ви ко ји се ти чу кул ту ре. У тек сту 
је кул тур на по ли ти ка гра да Бе о гра да са гле да на из пер спек ти ве 
град ских оп шти на, да ли се и на ко ји на чин ове од ред ни це Ста
ту та опе ра ци о на ли зу ју у прак си. Си ту а ци ја је ана ли зи ра на кроз 
увид у кул тур ну ин фра струк ту ру, кључ не до но си о це од лу ка на ни
воу град ских оп шти на, фи нан си ра ње по сло ва кул ту ре, пла ни ра ње 
и са рад њу град ских оп шти на са Гра дом.

Кључнеречи: град Бе о град, град ске оп шти не, кул тур на по ли тика

Увод

Ис тра жи ва ње „Кул тур на по ли ти ка Гра да Бе о гра да” из 2011. 
го ди не на до ве зу је се на ис тра жи ва ња „Ло кал не кул тур не по
ли ти ке” (2009) и „Кул тур не по ли ти ке окру га Ср би је” (2010) 
За во да за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка са ко ји ма кон цеп
циј ски и ме то до ло шки чи ни це ли ну. Ис тра жи ва ње је има ло 
за циљ ма пи ра ње ак тив них ак те ра у кул ту ри гра да Бе о гра да 
и при ку пља ње по да та ка о њи хо вим основ ним ре сур си ма.1

По да ци су при ку пље ни од уста но ва кул ту ре, удру же ња у 
кул ту ри и до но си ла ца од лу ка на град ском ни воу и ни воу 
град ских оп шти на, тех ни ком пи сме не ан ке те ко ри шће њем 

1 Де таљ ни је о ме то до ло ги ји ви де ти: Кул тур не по ли ти ке гра до ва Ср би
је: Кул тур ни ре сур си гра да Бе о гра да, За вод за про у ча ва ње кул тур ног 
развит ка, стр. 56.

АНАСТОЈАНОВИЋ
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упит ни ка као глав ног ин стру мен та ис тра жи ва ња, а од но си
ли су се на пе ри од 20082010. годинe. До дат не ин фор ма ци
је до би је не су кроз по лу струк ту ри са не усме не ин тер вјуе са 
пред став ни ци ма град ских и оп штин ских уста но ва кул ту ре 
и упра ва град ских оп шти на, по том и пред став ни ци ма удру
же ња у кул ту ри. По за вр шет ку ис тра жи ва ња об ја вље на је 
пу бли ка ци ја Кул тур не по ли ти ке гра до ва Ср би је: Кул тур ни 
ре сур си гра да Бе о гра да (2012)2 ко ја се за сни ва на де скрип
ци ји ста ња и ко ри шће њу по да та ка ис кљу чи во из упит ни ка, 
углав ном кван ти та тив них.

Ме ђу тим, оби ље при ку пље них по да та ка да ло је мо гућ
ност да се на кнад но раз ли чи та пи та ња ко ја се ти чу кул тур
не по ли ти ке гра да Бе о гра да или по је ди них ње них обла сти 
до дат но ана ли зи ра ју. Као по себ но ин стра жи вач ко пи та ње 
ко је се из дво ји ло, а ко јим се овај текст ба ви је сте уза јам
на ве за на ре ла ци ји Град – град ске оп шти не у ре а ли за ци ји 
кул тур не по ли ти ке гра да Бе о гра да. Овај од нос се по сма тра 
из пер спек ти ве град ских оп шти на. На и ме, Ста ту том града 
Београда из 2008. го ди не ме ђу по сло ви ма град ских оп шти на 
на шли су се и они ко ји се од но се на кул ту ру, па нас је за ни
ма ло да ли се и на ко ји на чин ове од ред ни це Ста ту та опе ра
ци о на ли зу ју у прак си.

Ка да је реч о од зи ву на ис тра жи ва ње до но си ла ца од лу ка, на
по ме ни мо да се Град ски Се кре та ри јат за кул ту ру, над ле жан 
за ре сор кул ту ре на це ло куп ној те ри то ри ји гра да Бе о гра
да, ни је укљу чио у ис тра жи ва ње ни пу тем пи сме не ан ке те, 
ни ти пу тем усме ног ин тер вјуа,3 док је од укуп но 17 упра ва 
град ских оп шти на, њих 15 по пу ни ло упит ник,4 а исти број 
се ода звао по зи ву за ин те р вју5. Овај текст се под јед на ко ба
зи ра на по да ци ма до би је ним пу тем упит ни ка и ин тер вјуа са 
пред став ни ци ма до но си ла ца од лу ка из упра ва град ских оп
шти на, што је омо гу ћи ло да се по да ци из упитника ин тер
пре ти ра ју и та ко ја сни је са гле да ста ње у кул ту ри на нивоу 

2 Пу бли ка ци ја је до ступ на на ин тер нет ло ка ци ји: http://www.za pro kul.or g.
rs /Me dia/Do cu ment/2013_01_sto ja no vic_kul tur ne_po li ti ke_be o grad.pd f . 
Ви ше о ме то до ло ги ји ви де ти на стра на ма 56.

3 На по ме на: по се та Град ском се кре та ри ја ту за кул ту ру је оба вље на, при
ли ком ко је је во ђен не фор мал ни раз го вор са Град ским се кре та ром за 
кул ту ру ко ја је том при ли ком од го во ри ла на пи та ње из упит ни ка ко је 
се од но си ло на при о ри те те и про бле ме у кул ту ри. При ли ком ове по се те 
до би је ни су го ди шњи из ве шта ји о ра ду Град ског се кре та ри ја та за кул ту
ру за 2008, 2009, 2010. го ди ну ко ји су ко ри шће ни као из вор по да та ка за 
пу бли ка ци ју об ја вље ну по за вр шет ку ис тра жи ва ња.

4 Упит ник ни су по пу ни ле град ске оп шти не Па ли лу ла и Гроц ка, с дру ге 
стра не ода зва ле су се по зи ву за раз го вор.

5 По зи ву на раз го вор ни су се ода зва ле ГО Ра ко ви ца и Ста ри Град, али су 
по пу ни ле упит ни ке.
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град ских оп шти на Гра да Бе о гра да у пе ри о ду 20082010. го
ди не.

Кул тур на ин фра струк ту ра у гра ду Бе о гра ду

Као глав ни, нај ве ћи и нај мно го људ ни ји град Србијe, ад ми
ни стра тив ни je, еко ном ски и кул тур ни цен тар зе мље због 
че га град Бе о град има по се бан по ло жај утвр ђен Уста вом 
Ре пу бли ке Ср би је (члан 189, став 5), За ко ном о ло кал ној са
мо у пра ви (2007) и За ко ном о глав ном гра ду (2007). Пре ма 
чла ну 19, ста ву 1 Ста ту та гра да Бе о гра да (2008), град Бе
о град је је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве чи ју те ри то ри ју чи ни 
17 град ских оп шти на.6 Иа ко ни је је ди на је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве ко ја на сво јој те ри то ри ји обра зу је град ске оп
шти не, град Бе о град је спе ци фи чан по сво јој те ри то ри јал
ној ор га ни за ци ји упра во због бро ја оп шти на ко је се на ла зе 
у ње го вом са ста ву.7 

Као кул тур но сре ди ште зе мље, град Бе о град има и нај мно
го број ни ју и нај ра зви је ни ју кул тур ну ин фра струк ту ру. На 
ње го вој те ри то ри ји на ла зе се и де лу ју уста но ве кул ту ре ко
је су осно ва ли раз ли чи ти ни вои вла сти, а за тим и ак те ри 
ко ји при па да ју при ват ном и ци вил ном сек то ру у кул ту ри. 
За кључ но са 2010. го ди ном, на те ри то ри ји гра да Бе о гра да 
ма пи ра но је укуп но 97 уста но ва кул ту ре са ста ту сом прав
ног ли ца, од че га je 80 из јав ног сек то ра укљу чу ју ћи: 29 ре
пу блич ких уста но ва кул ту ре8, 36 уста но ва кул ту ре чи ји је 
осни вач град Бе о град, де сет уста но ва кул ту ре чи ји су осни
ва чи град ске оп шти не, пет јав них пред у зе ћа (два град ска и 
три град ских оп шти на) ко ја у сво јој де лат но сти има ју и кул
ту ру и 234 удру же ња у кул ту ри ко ја има ју се ди ште на не кој 
од град ских оп шти на, и њих 17 ко је при па да ју при ват ном 
сек то ру.9

6 Не ка да су оп шти не у са ста ву гра да Бе о гра да би ле по де ље не на град ске 
и при град ске.

7 До до но ше ња но вог Уста ва (2006) и За ко на о те ри то ри јал ној ор га ни за
ци ји Ре пу бли ке Ср би је (2007), по сто ја ло је са мо че ти ри ло кал не са мо у
пра ве са ста ту сом гра да (Бе о град, Но ви Сад, Ниш, Кра гу је вац), ко је су 
на сво јој те ри то ри ји мо гле да има ју нај ма ње две град ске оп шти не, а од 
та да по ред гра да Бе о гра да, град ске оп шти не на сво јој те ри то ри ји има ју 
још и гра до ви: Но ви Сад, Ниш, Кра гу је вац По жа ре вац.

8 Спи сак ре пу блич ких уста но ва кул ту ре об у хва та уста но ве чи ји су осни
ва чи Ми ни стар ство кул ту ре и информисања и Ми ни стар ство про све те 
науке и технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.

9 Ка да је реч о бро ју ак те ра у кул ту ри, на по ми ње мо да ово сва ка ко ни
је ко на чан број не са мо због од зи ва на ис тра жи ва ње, већ и због са ме 
кон цпе ци је ис тра жи ва ња. На и ме, због (мно го)број но сти ин фра струк ту
ре, за ми сао ау то ра и ко ор ди на то ра ис тра жи ва ња би ла је да се у Гра ду 
Бе о гра ду овим ис тра жи ва њем пр вен стве но об у хва те град ске и оп штин
ске уста но ве кул ту ре, а да ре пу блич ке уста но ве кул ту ре, фон да ци је, 
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Про стор ни рас по ред кул тур не ин фра струк ту ре на осно ву 
при ку пље них по да тка по ка зу је да се уста но ве кул ту ре, чи ји 
је осни вач град Бе о град, на ла зе на те ри то ри ји 13 град ских 
оп шти на, а оде ље ња/оп штин ске би бли о те ке у мре жи Би бли
о те ке гра да се на ла зе на те ри то ри ји 15 оп шти на. Ре пу блич
ке уста но ве кул ту ре на ла зе се на те ри то ри ји шест оп шти на. 
На те ри то ри ји де вет град ских оп шти на на ла зи се и де сет 
уста но ва кул ту ре чи ји су осни ва чи град ске оп шти не. Ова 
не рав но мер ност је ве ћа уко ли ко број уста но ва упо ре ди мо са 
по вр ши ном оп шти не и бро јем ста нов ни ка ко ји жи ве у њој.10 
Та ко оп шти на Па ли лу ла има нај ве ћу по вр ши ну (451 км2), на 
ко јој, пре ма по пи су из 2011. го ди не, жи ви 170.593 ста нов
ни ка, где по сто ји де вет уста но ва кул ту ре из јав ног сек то
ра. Ме ђу тим, све оне су кон цен три са не са мо са јед не стра не 
Ду на ва, и то уз цен трал не град ске оп шти не (нпр. Вра чар, 
Ста ри Град), у ко ји ма је и нај ве ћа кон цен тра ци ја кул тур не 
ин фра струк ту ре. Исти број уста но ва из јав ног сек то ра, а уз 
њих и Би бли о те ка „Пе тар Ко чић” у мре жи Би бли о те ке Гра
да, на ла зи се на оп шти ни Вра чар, ко ја има нај ма њу по вр
ши ну од са мо 3 км2. Но ви Бе о град је нај мно го људ ни ја град
ска оп шти на, у ко јој пре ма по пи су из 2011. го ди не, жи ви 
212.104 ста нов ни ка, а на њој се на ла зи шест уста но ва кул ту
ре, и уз њих Би бли о те ка „Вук Ка ра џић” у мре жи Би бли о те ке 
Гра да. Као нај мла ђа од свих бе о град ских оп шти на, кон сти
ту и са на 2004. го ди не, оп шти на Сур чин у вре ме спро во ђе ња 
ис тра жи ва ња фак тич ки ни је на сво јој те ри то ри ји има ла ни
јед ну уста но ву кул ту ре. На територији општине Сур чи н је 
у то вре ме по сто јао са мо огра нак Би бли о те ке „Све ти Са ва” 
у Зе му ну у мре жи Би бли о те ке Гра да, јер је пре кон сти ту
и са ња ГО Сур чин, те ри то ри ја ове оп шти не би ла у са ста ву 
град ске оп шти не Зе мун. Уз то, кул тур на де лат ност Јав ног 
пред у зе ћа за кул ту ру и спорт, које је општина Сурчин осно
ва ла 2007. го ди не, у вре ме ис тра жи ва ња још увек ни је би ла 
за жи ве ла.11 Слич на си ту а ци ја је и са оп шти ном Во ждо вац на 
чи јој те ри то ри ји од 148 км2, пре ма по пи су из 2011. го ди не, 
жи ви 157.152 ста нов ни ка. Ве ли ки део те ри то ри је оп шти
не Во ждо вац чи не ру рал на под руч ја и је ди на је бе о град ска 

за ду жби не, стру ков на удру же ња и на ци о нал не асо ци ја ци је у кул ту ри, 
као и ак те ри у до ме ну кул тур них ин ду стри ја, бу ду пред мет по себ них 
истражи ва ња. http://www.za pro kul.or g.rs /Me dia/Do cu ment/2013_01_sto
ja no vic_kul tur ne_po li ti ke_be o grad.pd f 

10 Ви де ти: Та бе ла бр. 1, стра на 7. http://www.za pro kul.or g.rs /Me dia/Do cu
ment/2013_01_sto ja no vic_kul tur ne_po li ti ke_be o grad.pd f 

11 У вре ме ис тра жи ва ња би ло је укуп но сед мо ро стал но за по сле них, сви 
на оп штим по сло ви ма. Оста ли су би ли ан га жо ва ни по дру гим вр ста ма 
уго во ра, а ме ђу њи ма ни је дан на по сло ви ма кул ту ре. Уз то, по зо ри шна 
са ла се у то вре ме ре но ви ра ла и че ка ло се на за вр ше так ре но ви ра ња са ле 
за ко ју ово ЈП тре ба да бу де над ле жно.
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општи на ко ја на сво јој те ри то ри ји има пла ни ну, Ава лу, због 
че га се усло ви за ло кал ни раз вој Во ждов ца умно го ме раз
ли ку ју од усло ва у оста лим бе о град ским оп шти на ма12 а где 
по сто је са мо Би бли о те ка „До си теј Об ра до вић”, у мре жи Би
бли о те ке Гра да и Јав но пред у зе ће Цен тар за кул ту ру и спорт 
„Шу ми це”. Ме ђу тим, овом пред у зе ћу је при мар на де лат
ност спорт. И оп шти на Обре но вац је осни вач Јав ног пред
у зе ћа Спорт скокул тур ни цен тар „Обре но вац” ко ме је та ко
ђе спорт при ма ран у од но су на кул тур ну де лат ност. По ред 
овог јавног предузећа у Обреновцу постоји још и градска 
установа Би бли о те ка „Вла да Ак сен ти је вић”.

У ис тра жи ва њем об у хва ће ном пе ри о ду, осно ва но је не ко ли
ко оп штин ских уста но ва кул ту ре, што је омо гу ће но За ко ном 
о ло кал ној са мо у пра ви из 2007. го ди не и Ста ту том гра да 
Бе о гра да из 2008, и са њим ускла ђе них ста ту та град ских оп
шти на. То ком 2009. го ди не, оп шти на Но ви Бе о град осно ва
ла је уста но ву Но во бе о град ска кул тур на мре жа, Ла за ре вац 
Пр во при град ско по зо ри ште „Пулс” те а тар, а оп шти на Па
ли лу ла је тран сфор ма ци јом На род ног уни вер зи те та „Бра ћа 
Ста мен ко вић“ осно ва ла Уста но ву кул ту ре „Па ли лу ла”. На
ред не, 2010. го ди не, оп шти на Ста ри град осно ва ла је Уста
но ву кул ту ре „Па ро брод”. 

Сва ка оп шти на ко ја је ко ри сти ла мо гућ ност да осни ва уста
но ве кул ту ре, осни вач је јед не уста но ве, док је Чу ка ри ца 
је ди на град ска оп шти на ко ја је осни вач две уста но ве кул
ту ре (Кул тур ни цен тар Чу ка ри ца осно ван 1962. и Га ле ри ја 
„73” осно ва на 1973. го ди не, а 2002. го ди не осни вач ка пра ва 
пре у зе ла је Град ска оп шти на Чу ка ри ца). „Сво је” уста но ве 
кул ту ре у вре ме ис тра жи ва ња ни су има ле: Гроц ка, Зе мун, 
Мла де но вац, Ра ко ви ца и Со пот (од но сно 30% оп шти на). Из 
опи са ног ста ња ви ди се да по сто је и оп шти не где је еви ден
тан или не до ста так кул тур не ин фра струк ту ре или не рав но
мер на за сту пље ност у од но су на површину те ри то ри је.

Поједине оп шти не покушавају да на различите начине 
надоместе недостатак културне ин фра струк ту ре и кул тур
них са др жа ја. Тако на пример, општина Вождовац ре а ли
зу је кул тур не са др жа је у соп стве ној „ре жи ји” – при ре ђу је 
из ло жбе, три би не, про мо ци је, ор га ни зу је да не кул ту ра раз
ли чи тих др жа ва и за ту свр ху ко ри сти са лу за вен ча ња ко ја 
се на ла зи у згра ди оп шти не. Иа ко на оп шти ни Вра чар не 
мањ ка ју кул тур ни са др жа ји, и оп шти на Вра чар ко ри сти соп
стве не про стор не ка па ци те те за кул тур не са др жа је. У го ди
ни ис тра жи ва ња, про стор са ле за вен ча ња и хол зграде ове 

12 Оп шти на Во ждо вац је 2010. го ди не об но ви ла Дом кул ту ре у Рип њу, 
једном од нај ве ћих на се ље них ме ста ове оп шти не.
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општи не оспо со бље ни су за при ре ђи ва ње из ло жби. Го то во 
сви са го вор ни ци из оп шти на у ко ји ма не ма ло кал них уста
но ва кул ту ре су го во ри ли о по тре би да оп шти на има соп
стве не уста но ве кул ту ре, об ја снив ши да та по тре ба про ис
ти че из прак тич них раз ло га – да би оп шти не мо гле да се 
при ли ком ор га ни за ци је и ре а ли за ци је ма ни фе ста ци ја и дру
гих про гра ма са кул тур ним и умет нич ким са др жа ји ма на 
њих осло не. При ме ра ра ди, по моћ ник пред сед ни ка оп шти не 
за кул ту ру нам је ре као да се у не до стат ку „сво јих” уста но
ва, ГО Па ли лу ла у спро во ђе њу и ор га ни зо ва њу кул тур них 
са др жа ја осла ња ла на Кан це ла ри ју за мла де у овој оп шти ни 
(у вре ме спро во ђе ња ис тра жи ва ња Уста но ва кул ту ре „Па
ли лу ла” тек је би ла осно ва на и у фа зи ре но ви ра ња, прим. 
аут). Уз то, на по ме ни мо да су при ку пље ни по да ци по ка за ли, 
да се на ни воу град ских оп шти на одр жа ва ми ни мум 20 кул
тур них ма ни фе ста ци ја и ма ни фе ста ци ја ко је има ју кул тур не 
са др жа је, што зна чи да на сва кој оп шти ни по сто ји бар јед на 
ма ни фе ста ци ја чи ји је осни вач или су/ор га ни за тор оп шти на 
ко ја је исто вре ме но и њен су/фи нан си јер.

По сло ви кул ту ре на ни воу град ских оп шти на

Осни ва ње уста но ва кул ту ре и ма ни фе ста ци ја про ис те кло је 
ди рект но из од ред ни ца Ста ту та гра да Бе о гра да из 2008. го
ди не. Ка да је 2002. го ди не ра ђе но ис тра жи ва ње „Мо де ли и 
ин стру мен ти кул тур не по ли ти ке гра да Бе о гра да” За во да за 
про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка13, кон ста то ван је про блем 
не до стат ка ин ге рен ци ја град ских оп шти на, од но сно раз вла
шће но сти град ских оп шти на, и не по сто ја ња за кон ске ре
гу ла ти ве (нпр. За кон о глав ном гра ду у то вре ме још увек 
ни је био до нет, а за ко ни у кул ту ри би ли из 90тих го ди на 
20. ве ка). За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви из 2007. го ди не ло
кал не са мо у пра ве до би ле су ве ћа пра ва и но ве над ле жно
сти, а исте го ди не усва ја се За кон о глав ном гра ду, са ко ји ма 
се ускла ђу је и но ви Ста тут гра да Бе о гра да (2008). Прет
ход ни Ста тут Гра да („Сл. лист гра да Бе о гра да”, бр. 14/04, 
30/04, 19/05) ни је пред ви ђао по сло ве градске оп шти не ко ји 
се од но се на кул ту ру, да би Ста тут Гра да („Сл. лист гра да 
Бе о гра да”, бр. 39/08, 6/10) унео но ви ну ко ја се ти че да град
ска оп шти на под сти че раз вој кул тур ноумет нич ког ства ра
ла штва и амате ри зма на свом под руч ју, обез бе ђу је усло ве за 
одр жа ва ње кул тур них ма ни фе ста ци ја од зна ча ја за град ску 
оп шти ну и да у ци љу за до во ља ва ња по тре ба гра ђа на са свог 

13 Ис тра жи ва ње Мо де ли и ин стру мен ти кул тур не по ли ти ке гра да Бе о гра
да је као пот про је кат из дво јен из ду го роч ног стра те шког ис тра жи ва ња 
Кул тур не по ли ти ке Ср би је (19892001) За во да за про у ча ва ње кул тур ног 
раз вит ка го ди не ре а ли зо ван у пе ри о ду 19992003. го ди не. http://www.za
pro kul.or g.rs /Ar tic le De ta ils.aspx?ID=66
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под руч ја мо же осни ва ти уста но ве кул ту ре (члан 77, став 1, 
тач ка 14). На тај начин град ске оп шти не су до би ле од го вор
ност да до но се од лу ке ко је се од но се и на кул ту ру.

Пре ма чла ну 79 Ста ту та Гра да Бе о гра да по сло ве град
ске оп шти не вр ше ор га ни град ске оп шти не (скуп шти на, 
пред сед ник, ве ће и упра ва град ске оп шти не) ко ји су упра во 
кључ ни до но си о ци од лу ка. Заправо, градске општине имају 
све органе које За кон о ло кал ној са мо у пра ви прописује за 
јединице локалне самоуправе (гра до ве и оп шти не). За раз
ли ку од град ског ни воа где је за кул ту ру над ле жна по себ на 
је ди ни ца Град ске упра ве – Се кре та ри јат за кул ту ру, на ни
воу град ских оп шти на не по сто је по себ не уну тра шње је ди
ни це упра ва град ских оп шти на (оде ље ња, слу жбе) ко је се 
ба ве ис кљу чи во кул ту ром.14 По сло ви ма кул ту ре нај че шће 
се ба ве је ди ни це упра ва над ле жне за по сло ве дру штве них 
де лат но сти као што је то слу чај ско ро са свим оп шти на ма 
и гра до ви ма у Ср би ји. Ве ћи на град ских оп шти на у окви ру 
ових оде ље ња има из вр ши о це ко ји у опи су по сло ва има ју и 
по сло ве кул ту ре, од но сно, не по сто је стро го раз дво је ни по
сло ви кул ту ре у од но су на дру ге обла сти дру штве них де лат
но сти. Из у зе так је оп шти на Сав ски ве нац где у окви ру Оде
ље ња за дру штве не де лат но сти, ин фор ми са ње и ме сну са
мо у пра ву по сто ји си сте ма ти зо ва но рад но ме сто Са мо стал
ни са рад ник за кул ту ру. Уз то, све га је не ко ли ко оп шти на 
ко је у тим оде ље њи ма има ју си сте ма ти зо ва но рад но ме сто 
у чи јем на зи ву се на ла зи и кул ту ра – Сур чин (рад но ме сто: 
по сло ви обра зо ва ња, кул ту ре и спор та и за шти те људ ских 
пра ва), Со пот (рад но ме сто: по сло ви школ ства, обра зо ва ња 
и кул ту ре), Ла за ре вац (рад но ме сто: Струч ни са рад ник за 
кул ту ру и обра зо ва ње), Зе мун (рад но ме сто: по сло ви кул ту
ре, ве ре и спор та), док је у пре о ста лим оп шти на ма кул ту ра у 
на зи ви ма рад них ме ста не ви дљи ва.

У окви ру оп штин ских ве ћа, чла но ве ве ћа за кул ту ру има ло 
је 53,33% оп шти на (Во ждо вац, Чу ка ри ца, Со пот, Ра ко ви ца, 
Обре но вац, Гроц ка, Вра чар и Ба ра је во). Мо гућ ност да се у 
упра ви град ске оп шти не по ста вља ју по моћ ни ци пред сед ни
ка град ске оп шти не за по је ди не обла сти (члан 85, став 9 Ста
ту та Гра да), у вре ме ис тра жи ва ња ис ко ри сти ле су две град
ске оп шти не у ко рист кул ту ре, па је пред сед ник оп шти не 
Па ли лу ла имао по моћ ни ка за кул ту ру, а пред сед ник оп шти
не Зве зда ра, по моћ ни ка за област дру штве них делатности у 

14 Та бе ла бр. 12, стра на 16. http://www.za pro kul.or g.rs /Me dia/Do cu
ment/2013_01_sto ja no vic_kul tur ne_po li ti ke_be o grad.pd f . Ту слич ност су 
по ка за ла ис тра жи ва ња „Ло кал не кул тур не по ли ти ке” и „Кул тур не по ли
ти ке окру га Ср би је” За во да за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка.
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окви ру ко јих је и кул ту ра (обра зо ва ње, кул ту ра, спорт, со ци
јал на бри га).

Слич ност са мо де лом ор га ни за ци је ор га на ло кал не са мо у
пра ве по ка зу је и по сто ја ње по вре ме них и стал них рад них 
те ла за пи та ња кул ту ре на ни воу град ских оп шти на. Овом 
при ли ком на во ди мо по дат ке и о њи ма, иа ко они не ма ју моћ 
од лу чи ва ња, већ са мо кон сул та тив ну уло гу (раз ма тра ју, да
ју ми шље ње, пред ла жу) те су део кул тур не ад ми ни стра ци
је. Ве ћи на град ских оп шти на ко ри сти ле су мо гућ ност да их 
осну ју. Скуп штин ска рад на те ла има ло је 53,33% оп шти на 
(Ба ра је во, Вра чар, Зве зда ра, Зе мун, Ра ко ви ца, Во ждо вац, 
Обре но вац и Чу ка ри ца), док је рад на те ла ко је име ну ју 
или Ве ће град ске оп шти не или пред сед ник оп шти не има ло 
46,66% оп шти на (Во ждо вац, Вра чар, Зе мун, Зве зда ра, Ла
за ре вац, Но ви Бе о град и Сав ски ве нац). Рад на те ла у обла
сти кул ту ре ни је има ло 26,66% оп шти на (Сур чин, Со пот, 
Младе но вац, Ста ри град).15

За сваки кул тур ни си сте м важна је сарадња до но си ла ца од
лу ка са осталим ак те рима који делују у њему. Град ске оп
шти не су углав ном упознате са тим који актери по сто је и 
ра де на њи хо вим те ри то ри ја ма. На по ста вље но пи та ње у 
упит ни ку о бро ју организација у култури из ци вил ног сек
то ра ко ји ак тив но де лу ју или су ре ги стро ва ни на њи хо вој те
ри то ри ји, бро ју не по крет них кул тур них до ба ра на њи хо вој 
те ри то ри ји, шко ла, ме ди ја, од го вор у ви ду спи ско ва до би јен 
је од 73,33% оп шти на ко је су попуниле упитник16. Из у зе так 
је оп шти на Ста ри град де ци ди ра но од го во рив ши ка ко оп
шти на ни је над ле жна за еви ден ци је и да не рас по ла же по
да ци ма у ве зи с тра же ним по да ци ма, и да ни је упо зна та са 
тим ко ји КУДови и удру же ња гра ђа на у кул ту ри де лу ју на 
њи хо вој те ри то ри ји, о бро ју и вр сти са мо стал них умет ни ка, 
а да не ма еви ден ци ју о обра зов ним уста но ва ма по што ни је 
њи хов осни вач, као и о не по крет ним кул тур ним до бри ма јер 
о то ме еви ден ци ју во ди Град ски за вод за за шти ту спо ме ни ка 
кул ту ре.

Је дан од за кљу ча ка до ко јег смо до шли то ком ис тра жи ва
ња од но си се на то да град ске оп шти не има ју раз ли чи те 
пе р цеп ци је о сво јим уло га ма по пи та њу кул ту ре, али и да 
раз ли чи то тре ти ра ју кул ту ру. О то ме го во ри при мер крај ње 

15 Под се ћа мо да оп шти не Гроц ка и Па ли лу ла ни су по пу ни ле упит ник у 
окви ру ко га је по сто ја ло и пи та ње о по сто ја њу рад них те ла ко је се ба ве 
пи та њи ма кул ту ре. Ви де ти: Та бе ла бр. 13, стра на 17. http://www.za pro
kul.or g.rs /Me dia/Do cu ment/2013_01_sto ja no vic_kul tur ne_po li ti ke_be o
grad.pd f 

16 Је ди но по дат ке о бро ју са мо стал них умет ни ка у раз ли чи тим умет нич
ким до ме ни ма ни смо до би ли ни од јед не оп шти не.
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раз ли чи те си ту а ци је – с јед не стра не, у оп шти ни Па ли лу ла 
пред сед ник оп шти не је имао по моћ ни ка за кул ту ру, а с дру
ге стра не, оп шти на Ста ри град, ко ја је на пи та ње да ран ги ра 
про бле ме и при о ри те те у кул ту ри, од го во ри ла да се не ба ви 
про бле ми ма ни при о ри те ти ма у кул ту ри јер Оп шти ни ни
су по ве ре ни по сло ви у обла сти кул ту ре. На ве ди мо и то да 
иста оп шти на ни је пр во бит но ви де ла се би ме сто у ис тра
жи ва њу, уз обра зла же ње да су „са мо град ска оп шти на и да 
не ма ју над ле жност у обла сти кул ту ре”, јер ин ге рен ци је има 
Градски се кре та ри јат за кул ту ру. 

Из осни вачких пра ва про ис ти чу оба ве зе град ских оп шти на 
према установама које су основале, а једна од њих се тиче и 
финансирања њиховог рада. Пред став ни ци оп шти на има ју 
моћ од лу чи ва ња и ка да се ра ди о додељивању финансијских 
средстава за одржавање манифестација и за пројекте 
организација цивилног друштва у култури. С дру ге стра
не, Ста тут гра да Београда не дефинише однос градских 
општина са установама културе других нивоа власти које се 
налазе на те ри то ри ји тих оп шти на. То се кроз истраживање 
показало као приличан недостатак. Под се ти мо да пре ма 
Ста ту ту града Београда, свр ха фор ми ра ња град ских оп
шти на је сте ефи ка сни је и еко но мич ни је оства ри ва ње над
ле жно сти Гра да и оства ри ва ње пра ва грађа на (члан 4, став 
1), и да се у вр ше њу по сло ва из над ле жно сти Гра да град ска 
оп шти на ста ра о по тре ба ма и ин те ре си ма гра ђа на са свог 
под руч ја, исто вре ме но ува жа ва ју ћи ин те рес гра ђа на са под
руч ја дру гих град ских оп шти на и Гра да у це ли ни (члан 74, 
став 2).

Фи нан си ра ње по сло ва кул ту ре

По ред тога што градске општине имају исте органе управе 
као и град, оне има ју и дру ге ка рак те ри сти ке ло кал не са мо
у пра ве – свој ство прав ног ли ца, сво је ста ту те као нај ви ши 
прав ни акт (уса гла шен са Ста ту том Гра да), сим бо ле (грб, 
за ста ву), пра зник, сла ву, сво је те ри то ри је, ад ми ни стра ци ју 
ко ја вр ши и по сло ве кул ту ре, оп штин ски бу џет, из ко га се 
фи нан си ра и кул ту ра, члан ство у Стал ној кон фе рен ци ји гра
до ва и оп шти на, мо гућ ност да са ра ђу ју са дру гим ло кал ним 
са мо у пра ва ма у зе мљи и ино стран ству, и дру ге. Ме ђу тим, 
град ске оп шти не ипак ни су је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, 
што зна чи да се на њих не од но се пра ва и оба ве зе утвр ђе не 
За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви, већ ис кљу чи во За кон о глав
ном гра ду и Ста тут гра да Бе о гра да. Град ске оп шти не са мо 
уче ству ју у оства ре њу по сло ва ло кал не са мо у пра ве, што је 
су штин ски ва жно за раз у ме ва ње на чи на на ко ји функ ци о ни
ше кул ту ра у оп шти на ма.
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Док град Бе о град, као је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, са мо
стал но рас по ла же при хо ди ма и при ма њи ма ко ји му при па да
ју (члан 100, став 1 Ста ту та Гра да), по себ ном од лу ком Скуп
шти не гра да, град ским оп шти на ма се рас по ре ђу ју сред ства 
сра змер но вр сти и оби му по сло ва ко је оба вља ју (члан 97, 
став 2 Ста ту та Града). У пи та њу је Од лу ка о оби му сред ста
ва за вр ше ње по сло ва гра да и град ских оп шти на и утвр
ђи ва њу при хо да ко ји при па да ју гра ду, од но сно град ским 
оп шти на ма, ко ја се до но си за сва ку ка лен дар ску го ди ну. 
Овом од лу ком утвр ђу је се го ди шњи обим јав них сред ста ва 
за вр ше ње по ве ре них и дру гих, за ко ном од ре ђе них по сло ва 
гра да Бе о гра да и град ских оп шти на и рас по де ла при хо да из
ме ђу гра да и град ских оп шти на, ко јом се обез бе ђу је оства
ри ва ње утвр ђе ног оби ма сред ста ва (члан 1. Од лу ке).17 Од
лу ка се до но си на го ди шњем ни воу, та ко што кра јем го ди не 
оп шти не до би ја ју про јек то ван план тих сред ста ва ко ји чи ни 
оквир у ко ји оп шти не мо ра ју да укло пе план сво јих рас хо да 
за сле де ћу го ди ну.

Огра ни че не над ле жно сти оп шти на, ко је су на ши са го вор
ни ци че сто у раз го во ри ма под вла чи ли, за пра во се од но си 
на ма лу фи нан сиј ску сна гу сва ке град ске оп шти не по на о
соб, од но сно ви си не сред ста ва ко ји ма рас по ла жу оп шти не 
и ви си ном соп стве них сред ста ва. Ово је ди рект но уте ме ље
но по ме ну том од лу ком и Од лу ком о бу џе ту гра да Бе о гра да, 
у ко ји ма се тач но де фи ни ше ко ли ко ко ја оп шти на и у ком 
про цен ту има „оба ве зу” пре ма Гра ду. На при мер, Од лу ком 
о оби му сред ста ва за вр ше ње по сло ва гра да и град ских оп
шти на, при ход од по ре за на до хо дак гра ђа на – на за ра де, 
за тим при хо ди ко ји се оства ре на под руч ју град ске оп шти не 
(нпр. при хо ди од по ре за на имо ви ну, од по ре за на на сле ђе и 
по клон, од ло кал них ко му нал них так си, од на кна де за ко ри
шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта и дру ге), или се де ле из ме ђу 
град ске оп шти не и Гра да у од ре ђе ном про цен ту ал ном од но
су ко ји ре гу ли ше Од лу ка за сва ку оп шти ну по на о соб, или 
пак при хо ди у це ло сти при па да ју гра ду, у рет ком слу ча ју 
оп шти ни.18

Пи та ње фи нан си ра ња су на ши са го вор ни ци пер ци пи ра ли 
као глав ни про блем, што се по ду да ра са на чи ном на ко ји 
су у упит ни ци ма оп шти не ран ги ра ле про бле ме – ме ђу пр
ва три ран ги ра на про бле ма, чак 80% градских оп шти на које 

17 Од лу ка пред ви ђа да се бу џе ти оп шти на по ве ћа ва ју за из нос сред ста ва 
ко ја се пре но се из бу џе та Гра да тим град ским оп шти на ма за кон крет не 
на ме не, на осно ву ак та гра до на чел ни ка гра да (члан 5, став 1).

18 При мер: Од лу ка о оби му сред ста ва за вр ше ње по сло ва гра да и град ских 
оп шти на и утвр ђи ва њу при хо да ко ји при па да ју гра ду, од но сно град ским 
оп шти на ма (2010).
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су се ода зва ле ан ке ти ра њу на ве ло је не до ста так сред ста
ва за ре но ви ра ње обје ка та и ула га ње у ин фра струк ту ру, а 
њих 66,66%, не до ста так сред ста ва за про гра ме. Као тре
ћи одабран про блем био је не до вољ на бри га за кул тур но и 
исто риј ско на сле ђе.19 По ре ђе њем пр ва три про бле ма ко је 
су у упит ни ци ма ран ги ра ле град ске оп шти не, са оним ко
је је на вео Град ски се кре та ри јат за кул ту ру, у пот пу но сти 
се по ду да ра ју. До дат но си ту а ци ју оте жа ва и то што до де љи
ва ње но вих над ле жно сти оп шти на ма не пра ти и по ве ћа ње 
оп штин ских бу џе та, већ се де ша ва су прот но. Ка ко су нам 
об ја сни ли на ши са го вор ни ци, из го ди не у го ди ну бу џет оп
шти не сма њу је чиме се сра змер но сма њу ју мо гућ но сти, не 
само за фи нан си ра ње нових, већ и по сто је ћих над ле жно сти. 

Та ко се и на при ме ру град ских оп шти на по ка за ло да се кул
тур на по ли ти ка у Ср би ји увек сво ди на пи та ње фи нан си
ра ња. Јер иа ко се пре по зна по тре ба за осни ва њем уста но ве 
кул ту ре, и за то по сто ји по ли тич ка во ља, од но сно обез бе
ди по др шка вла да ју ћих по ли тич ких струк ту ра, осни ва ње 
уста но ва за ви си и од еко ном ске мо ћи оп шти не. Бе о град ске 
оп шти не се раз ли ку ју не са мо по на пред на ве де ним ка рак
те ри сти ка ма, већ и по фи скал ном ка па ци те ту, тј. ви си ни 
оп штин ских бу џе та, а за тим и у окви ру њих бу џе та на ме
ње ном кул ту ри. При ме ра ра ди, 2010. го ди не бу џе ти оп шти
на су се кре та ли из ме ђу 3.942.289,25 евра оп шти не Со пот, 
до 13.984.988,61 евра оп шти не Ста ри град, док су сре ди ну 
чи ни ли бу џе ти оп шти на Сур чин, Вра чар, Зве зда ра, Младе
новац, Но ви Београд, у ра спо ну из ме ђу шест до се дам 
милиона евра.20

У од но су на оп штин ске бу џе те, за кул ту ру се у 2010. го ди
ни из два ја ло из ме ђу 0,38% у оп шти ни Во ждо вац до 6,01% 
ко ли ко је из дво је но у оп шти ни Чу ка ри ца. Ис под 1% бу џе та 
за кул ту ру у од но су на уку пан бу џет оп шти не исте го ди не 
има ле су и оп шти не Со пот и Вра чар, из ме ђу 12% оп шти не 
Мла де но вац, Ла за ре вац и Ба ра је во, из ме ђу 23% оп шти не 

19 С тим што им ме ста ва ри ра ју, у за ви сно сти да ли су их оп шти не по ста ви
ле на пр во или дру го ме сто. Оп шти на ма је да та мо гућ ност да де вет по
ну ђе них про бле ма ран ги ра ју пре ма ва жно сти: Не до ста так сред ста ва за 
ре но ви ра ње обје ка та и ула га ње у ин фра струк ту ру; Не до ста так сред ста
ва за про гра ме; Не до вољ на струч ност и број ност ка дро ва; Не до вољ на 
бри га за кул тур но и исто риј ско на сле ђе; Не до вољ на по др шка са вре ме
ном ства ра ла штву; Не до вољ но раз ви јен кул тур ни ту ри зам; Не до вољ на 
са рад ња уста но ва кул ту ре на ло кал ном ни воу; Не до вољ на раз ви је ност 
ме ђу на род не са рад ње; Не до вољ но уче шће гра ђа на у кул тур ном жи во ту 
оп шти не. http://www.za pro kul.or g.rs /Me dia/Do cu ment/2013_01_sto ja no
vic_kul tur ne_po li ti ke_be o grad.pd f 

20 Ви де ти: Та бе ла бр. 15, стра на 19. http://www.za pro kul.or g.rs /Me dia/Do cu
ment/2013_01_sto ja no vic_kul tur ne_po li ti ke_be o grad.pd f 
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Обре но вац, Ста ри град и Но ви Бе о град, из ме ђу 35% оп
шти не Сав ски ве нац, Сур чин и Зве зда ра.21 Струк ту ра оп
штин ских бу џе та за по сма тра ни пе ри од је по ка за ла да су се 
фи нан си ра ле нај че шће оп штин ске уста но ве кул ту ре и ма ни
фе ста ци је, про јек ти ци вил ног сек то ра у кул ту ри, и ин ве сти
ци о на одр жа ва ња. Ре ци мо и то да је ово ис тра жи ва ње по ка
за ло да се са ми на чи ни су/фи нан си ра ња про је ка та у кул ту ри 
раз ли ку ју ме ђу град ским оп шти на ма. По је ди не оп шти не на 
тра ди ци о на лан на чин до де љу ју сред ства за су/фи нан си ра ње 
про је ка та, раз ма тра њем до пи са ко је су им упу ти ла удру же
ња (Зе мун, Ра ко ви ца, Ба ра је во, Чу ка ри ца, Мла де но вац, Зве
зда ра, Ста ри град и Со пот), док јав не кон кур се у ту свр ху 
рас пи су ју оп шти не: Вра чар, Обре но вац, Сав ски ве нац, а 
Но ви Бе о град, Во ждо вац, Ла за ре вац и Па ли лу ла, има ју јав
ни кон курс за су фи нан си ра ње про је ка та ци вил ног сек то ра у 
окви ру ко га има ју пра во да кон ку ри шу и про јек ти у обла сти 
кул ту ре.

По сто је при ме ри град ских оп шти на ко је су у овом пе ри о
ду фи нан сиј ски уче ство ва ле у ин ве сти ци о ним ула га њи
ма град ских уста но ва кул ту ре, али нам ни је по зна то да су 
у исту свр ху уло жи ле сред ства и за уста но ве кул ту ре дру
гих ни воа вла сти ко је се на ла зе на њи хо вим те ри то ри ја ма. 
При ме ра ра ди, то су оп шти на Вра чар, ко ја је по др жа ла ин
ве сти ци о на ула га ња Цен тра за ли ков но обра зо ва ње (по зна
ти ји као „Шу ма то вач ка”), град ску уста но ву кул ту ре, за тим 
оп штин ску би бли о те ку „Пе тар Ко чић” у мре жи Би бли о те ке 
гра да, као и уста но ве ко је при па да ју дру гом ре со ру – ресору 
обра зо ва ња (му зич ке шко ле), и оп шти на Па ли лу ла ко ја је 
по мо гла град ске уста но ве кул ту ре По зо ри ште „Ду шко Ра
до вић” и Де чи ји кул тур ни цен тар. Ови сва ка ко по зи тив ни 
при ме ри мо гу се обра зло жи ти поштовањем од ред ни це Ста
ту та града Београда да је свр ха фор ми ра ња град ских оп
шти на ефи ка сни је и еко но мич ни је оства ри ва ње над ле жно
сти Града (члан 4, став 1).

Осни ва ње оп штин ских уста но ва и ма ни фе ста ци ја из и ску је 
ви ше сред ста ва за културу у општинским буџетима и оба
ве зу је општине да финансирају, ако не под оба ве зно пла те и 
про грам ске тро шко ве, он да бар текуће тро шко ве и трошкове 
ин ве сти ци о ног одр жа ва ња.22 Та ко је мо гу ће у по сма тра ном 

21 Ви де ти: При каз бр. 6, стра на 19. http://www.za pro kul.or g.rs /Me dia/Do cu
ment/2013_01_sto ja no vic_kul tur ne_po li ti ke_be o grad.pd f 

22 Не ра чу на ју ћи оп штин ска јав на пред у зе ћа, број за по сле них у 10 уста
но ва кул ту ре град ских оп шти на чи је су пла те би ле фи на си ра не из оп
штин ских бу џе та био је 30, док је уку пан број из но сио ми ни мум 51, што 
зна чи да су оста ли ма пла те обез бе ђи ва ле са ме уста но ве, са мо финан
сира њем.
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пе ри о ду уо чи ти раст бу џе та у оп шти на ма ко је су у истом 
пе ри о ду осно ва ле оп штин ске уста но ве кул ту ре (при мер оп
шти на: Но ви Бе о град, Ла за ре вац и Ста ри град23). Ме ђу тим, 
осни вач ка пра ва мо гу да бу ду и фи нан сиј ско оп те ре ће ње. 
При мер из про шло сти је оп шти на Ра ко ви ца ко ја ни је би ла 
у мо гућ но сти да извршава осни вач ке оба ве зе према Цен тру 
за кул ту ру па је оснивачка права над овом установом, ко ју 
је осно ва ла још дав не 1967. усту пи ла Гра ду 1999. го ди не.24 
Ово ди рект но иде у при лог ис ка зи ма већине на ших са го
вор ни ка ко ји су ис ти ца ли ка ко су град ске уста но ве у бо љој 
по зи ци ји у од но су на оп штин ске – јер је у том слу ча ју фи
нан си ра ње за га ран то ва но, а бу џе ти ве ћи, што истовремено 
отвара ва жно пи та ње у ве зи са од но сом градских оп шти на 
и Гра да.

Од нос на ре ла ци ји град Бе о град –  
град ске оп шти не

Са вре ме ни кон цепт јав не упра ве се за сни ва на ефи ка сној 
са рад њи и па ра лел ном функ ци о ни са њу извршних ор га на 
вла сти на свим ни во и ма упра вља ња.25 У Ста ту ту гра да сто
ји да се ме ђу соб ни од нос ор га на гра да и град ске оп шти не у 
оства ре њу сво јих пра ва и ду жно сти за сни ва на са рад њи и 
до го ва ра њу (члан 87, став 1). На пи та ње у упит ни ку о то ме 
да ли по сто ји по се бан до ку мент ко ји бли же де фи ни ше или 
уре ђу је ме ђу соб ни од нос гра да и град ских оп шти на у до ме
ну кул ту ре, до би ли смо од рич не од го во ре. Пот пи си ва њем 
спо ра зу ма о са рад њи или парт нер ству, са рад ња се ин сти ту
ци о на ли зу је, и у том слу ча ју по ста је осно ва за пред у зи ма
ње бу ду ћих за јед нич ких ак ци ја и бли же де фи ни са ње уло га 
стра на пот пи сни ца. Раз го ва ра ју ћи на те му са рад ње оп шти на 
са Град ским се кре та ри ја том за кул ту ру, ве ћи на са го вор ни
ка је ре кла да је не ма, а по је ди ни су из не ли ми шље ње да 
уме сто ad hoc са рад ње, са рад ња тре ба да бу де уте ме ље на 
упра во на не ком пи са ном до ку мен ту. По тре бу за овим до ку
мен том обра зло жи ли су си ту а ци јом да се на те ри то ри ји оп
шти на на ла зе уста но ве кул ту ре чи ји је осни вач Скуп шти на 

23 Ви де ти: При ка зе бр. 1, стра не: 122, 97, 218. http://www.za pro kul.or g.rs /
Me dia/Do cu ment/2013_01_sto ja no vic_kul tur ne_po li ti ke_be o grad.pd f 

24 Упра во се не што слич но до го ди ло и оп шти ни Зве зда ра ка да је не по сред
но пре пре да је у штам пу овог тек ста, Град Бе о град пре у зео осни вач ка 
пра ва над Уста но вом кул ту ре „Вук Ка ра џић” од Оп шти не Зве зда ра ко ја, 
ни је мо гла да на ста ви са фи нан си ра њем те оп штин ске уста но ве кул ту ре. 
http://www.blic.rs/Kul tu ra/Ve sti/507411/Gradpre u zeoUKVuk Ka rad zic
Gon cicdi rek tor. При сту пље но 1.11.2014. го ди не

25 Je ri nić, J. i Pa vlo vićKri ža nić, T. (2011) Ho ri zon tal na i ver ti kal na ko or di na
ci ja u po stup ku do no še nja od lu ka od zna ča ja za lo kal nu sa mo u pra vu u Sr bi ji, 
Be o grad: Pal go cen tar, str. 12.
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гра да Бе ограда, и много број на не по крет на кул тур на до бра 
и до бра ко ја ужи ва ју прет ход ну за шти ту за шта је по треб но 
ре гу ли са ти ме ђу соб не оба ве зе. На ве де ни по зи тив ни при ме
ри оп шти на ко је су по мо гле ин ве сти ци о на ула га ња град ских 
уста но ва кул ту ра је су при ме ри те ad hoc са рад ње. Услед не
до вољ не са рад ње на ре ла ци ји град ске уста но ве кул ту ре и 
град ске оп шти не, што је уства ри им пли ка ци ја из о стан ка са
рад ње на ре ла ци ји Град – оп шти на по пи та њу кул ту ре, би
ла је још је дан раз лог због ко јег су на ши са го вор ни ци из 
уда ље ни јих оп шти на го во ри ли о по тре би да оп шти не осну ју 
оп штин ске уста но ве кул ту ре (на при мер, Гроц ка и Мла де
но вац). Ка да је реч о са рад њи на ни воу град ских оп шти на, 
осим Ла за рев ца и Ба ра је ва ко ји су има ли скло пље но парт
нер ство на од ре ђе ним про јек ти ма (ко ји не под ра зу ме ва ју 
кул ту ру), дру ге оп шти не ни су има ле до ку мен та ко ји ма се 
ре гу ли ше са рад ња/парт нер ство са дру гим град ским оп шти
на ма, што ну жно не зна чи да она не по сто ји.

Још је дан на чин да се бли же де фи ни шу ме ђу соб ни од но си 
је сте кроз план ске до ку мен те. Од су ство пла ни ра ња је још у 
прет ход ним ис тра жи ва њи ма ве за ним за кул тур ну по ли ти ку 
гра да Бе о гра да де фи ни са но као кључ ни про блем.26 По сле
ди ца од су ства пла ни ра ња и не по сто ја ња ко му ни ка ци је са 
Град ским се кре та ри ја том за кул ту ру, је сте не ис ко ри шће
ност број них кул тур них ре сур са, а као је дан од при ме ра 
ко ји смо чу ли баш по во дом не де фи ни са них од но са из ме ђу 
гра да и оп шти на је си ту а ци ја ве за на за ку ћу Сте пе Сте па но
ви ћа, ко ја се на ла зи на те ри то ри ји оп шти не Во ждо вац, а од 
зна ча ја је не са мо за оп шти ну и град, већ има и на ци о нал
ни зна чај. Ка ко ни је де фи ни са но ко упра вља ку ћом, ку ћа је 
за по се ти о це за тво ре на, иа ко је ре но ви ра на. Оп шти на има 
кључ, али је по треб но да по сто ји не ко ко би ту ра дио, ко би 
мо гао да отво ри ку ћу за ин те ре со ва ним по се ти о ци ма, ре кла 
је на ша са го вор ни ца, ис та кав ши да је Оп шти на вр ло по но
сна на то што се ку ћа Вој во де Сте пе на ла зи баш на њи хо вој 

26 Од су ство раз вој ног тј. стра те шког пла на кул тур них и ту ри стич ких де
лат но сти сва ке оп шти не по на о соб, еви ден ти ра но је у из ве шта ји ма са 
свих шест ис тра жи ва них ло ка ци ја и 2006. го ди не – Из ве штај о ре а ли
за ци ји ак тив но сти про јек та „Стра те шки раз вој кул ту ре пред гра ђа”, За
вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, 2007. Та ко ђе, не до ста так оп ште 
стра те ги је раз во ја гра да, у окви ру ње стра те ги је раз во ја кул ту ре, па ди
вер си фи ко ва них раз вој них про је ка та сва ке по је ди не бе о град ске оп шти
не (раз ли чи ти при сту пи за град ске, при град ске, се о ске оп шти не и ,,не за
ви сне гра до ве” по пут Мла де нов ца, Ла за рев ца…) пре по зна то је као јед на 
од сла бо сти кул тур ног си сте ма гра да (Dra gi će vićŠe šić, M., Mi kić, H. i 
Jo vi čić, S. (2007) Stra teš ka ana li za be o grad skog si ste ma kul tu re, Be o grad: 
Zbor nik Fa kul te ta dram skih umet no sti 1112. str. 277318).
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те ритори ји и сто га же ли да је увр сти у сво ју кул тур ну по ну
ду и кул тур ну по ну ду гра да.27

Ста ту том Гра да из 2004. го ди не ни је би ла пред ви ђе на мо
гућ ност пла ни ра ња на ни воу град ских оп шти на, осим до но
ше ња ур ба ни стич ких пла но ва (члан 11, став 1, тач ка 18, став 
1, али не ја 1). На ред ни ста тут (2008) ме ђу по сло ве град ске 
оп шти не уво ди до но ше ње про гра ма и спро во ђе ње про је ка
та раз во ја град ске оп шти не (члан 77, став 1, тач ка 2), а Од
лу ком о про ме ни Ста ту та из 2010. го ди не („Сл. лист гра да 
Бе о гра да” 6/10), чла ну 77. у ста ву 1, до да је се и до но ше ње 
стра те ги ја од ло кал ног зна ча ја у скла ду са ак ти ма гра да. Ка
ко се ниг де не по ми ње пла ни ра ње у до ме ну кул ту ре28, та ко 
ни јед на град ска оп шти на у вре ме ис тра жи ва ња ни је има ла 
по се бан раз вој ни план ски ду го роч ни до ку мент (про грам, 
ак ци о ни план, стра те ги ју) ко ји се од но си на кул ту ру. Кул ту
ра је де ли мич но, или ин ди рект но би ла об у хва ће на углав ном 
две ма вр ста ма до ку ме на та: ло кал ним ак ци о ним пла но ви ма 
за мла де, као што је то слу чај у: Ла за рев цу, Обре нов цу, Зе
му ну, Во ждов цу (при мер ка ко пла ни ра ње на ни воу оп шти
на ди рект но про из и ла зи из Ста ту та Гра да, члан 77, став 1, 
тач ка 16), и стра те ги ја ма одр жи вог раз во ја или стра те шким 
пла но ви ма раз во ја у: Обре нов цу, Во ждов цу, Зве зда ри, Ра
ко ви ци, док је у Сур чи ну у вре ме спро во ђе ња ис тра жи ва ња 
би ла у то ку из ра да Стра те ги је одр жи вог раз во ја оп шти не, а 
у Зе му ну је кул ту ра још об у хва ће на и Страте ги јом раз во ја 
ту ри зма.29

Ме ђу тим, узи ма ју ћи у об зир да ни на ни воу гра да у вре ме 
ис тра жи ва ња, ни је по сто јао план ски до ку мент у кул ту ри, 

27 Да ова оп шти на при да је зна чај ту ри зму и ту ри стич кој по ну ди го во
ри то да је оп шти на Во ждо вац 2006. го ди не на ру чи ла сту ди ју раз во ја 
ту ри зма на оп шти ни – до ку мент ко ји је имао за циљ да омо гу ћи увид 
у по сто је ће ту ри стич ке ка па ци те те на Во ждов цу, ка ко би се на осно
ву по сто је ћег прав ног и нор ма тив ног окви ра раз во ја ту ри зма на на
ци о нал ном и европ ском ни воу са гле да ли при о ри те ти бу ду ћег раз во
ја ту ри зма на те ри то ри ји оп шти не Во ждо вац, а ко ји би до при не ли 
ве ћем бро ју ту ри стич ких по се ти ла ца, а ло кал ну за јед ни цу учи ни ли 
бо га ти јом и леп шом за жи вот. Сту ди ја раз во ја ту ри зма на оп шти
ни Во ждо вац, ау тор ки Ве сне Ђу кић Дој чи но вић и Ма је То до ро вић. 
http://www.go o gle.rs /ur l ?sa =t&rc t=j&q=&esrc=s&so ur ce=we b&cd
=1&ve d=0CB 4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lo gin cee.or g%2Ffi
le%2F13223%2Fli brary&ei=2WdyVI3QHsH3aMmpgbAB&usg=AFQjCN
Hpee6BU53DuTKGnkPFx90O0F0pw&bvm=bv.80185997,d.d2s. При сту
пље но ја ну а ра 2012.

28 У Ста ту ту је експли цит но по ме ну то да град ске оп шти не спро во де стра
те ги ју и ак ци о ни план по ли ти ке за мла де Гра да и да се, с тим у ве зи, 
до но си ак ци о ни план за мла де град ске оп шти не (члан 77, став 1, тач ка 
16).

29 Кул тур не по ли ти ке гра до ва Ср би је: Кул тур ни ре сур си гра да Бе о гра да, 
За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, 2012, стр. 18.
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он да је ра зу мљи во што оп шти на ма ни је ја сно на ко ји на чин 
уче ству ју у оства ри ва њу кул тур не по ли ти ке гра да. „Град
ска оп шти на спро во ди стра те шка до ку мен та Гра да, и не ма 
своја”, од го вор је оп шти не Ста ри град на ве ден у упит ни ку 
на пи та ње „Ко ја стра те шка до ку мен та по сто је на ни воу Ва
ше оп шти не?”. Ова кав од го вор мо же мо да ту ма чи мо ти ме 
што је у пи та њу цен трал на град ска оп шти на, на чи јој те ри
то ри ји се на ла зи нај ве ћи број уста но ва кул ту ре, па је мо гу ће 
да се ова оп шти на, ко ја чи ни је згро гра да, уства ри иден ти
фи ку је са гра дом Бе о гра дом.30 Ме ђу тим, на ве де ни при ме ри 
дру гих град ских оп шти на по ка зу ју да оп шти не ипак мо гу да 
има ју сво је стра те ги је, што је оп шти на Ста ри град по ка за ла 
и на соп стве ном при ме ру усво јив ши Стра те ги ју одр жи вог 
раз во ја у го ди ни по за вр шет ку ис тра жи ва ња (2012)31.

Тек 2011. го ди не усво је на је Стра те ги ја раз во ја гра да Бе о
гра да32 у ко јој се кул ту ра на ла зи у те мат ској обла сти Со ци
јал ни раз вој. Исте го ди не, по во дом кан ди да ту ре Бе о гра да за 
Европ ску пре сто ни цу кул ту ре, на стао је план ски до ку мент 
„Бе о град 2020”33 ко ји је об у хва тио пе ри од од де вет го ди
на. Кре и ра ње оба ова до ку мен та је из ла зи ло из вре мен ског 
окви ра ис тра жи ва ња, а и им пле мен та ци ја им је тек пред сто
ја ла. Али, на по ме ни мо то да је пла ни ра но да се про грам ски 
кон цепт „Бе о град 2020” ре а ли зу је, из ме ђу оста лог, и кроз 
стра те ги ју ин клу зив но сти ко ја под ра зу ме ва уче шће сва три 
сек то ра (јав ног, при ват ног и ци вил ног) и за јед нич ко де ло
ва ње свих 17 град ских оп шти на34. Парт не р ство је је дан од 

30 Овај наш за кљу чак и до во ђе ње у ве зу по зи ци ју оп шти не Ста ри град, 
упра во по твр ђу ју и сле де ћи на вод из по ме ну те стра те ги је: „За хва љу ју
ћи по ло жа ју, ова оп шти на под ра зу ме ва кул тур ноисто риј ски, ар хи тек
тон ски и еко ном ски епи цен тар Бе о гра да. Са мо име оп шти не, од ра жа ва 
уло гу Ста рог гра да у ду гом ми ле ни јум ском пе ри о ду на стан ка, ур ба ног, 
исто риј ског и еко ном ског ра ста и раз во ја” (стр. 3), као и „Фор ми ра на 
(ми сли се на пе ри од по сле Дру гог свет ског ра та, прим аут) број на пе ри
фер на на се ља отва ра ју ал тер на тив не функ ци о нал не цен тре али ста ро је
згро гра да је до до на шњег да на оста ло кул тур но је згро гра да Бе о гра да”, 
(стр. 5) http://www.sta ri grad.org .rs/Re po si tory/Fi les/Ar tic les/Fi le/Stra te gi
ja%20odr zi vog%20raz vo ja%20op sti ne%20Sta ri%20grad.pdf. При сту пље
но 12. де цем бра 2012.

31 http://www.sta ri grad.org .rs/Re po si tory/Fi les/Ar tic les/Fi le/Stra te gi ja%20odr
zi vog%20raz vo ja%20op sti ne%20Sta ri%20grad.pdf. При сту пље но 12. де
цем бра 2012.

32 http://www.be o grad.rs /dow nlo ad.php /do cu ments/SRGBpre dlog.pdf. При
сту пље но 12. де цем бра 2012.

33 http://www.be o grad2020.co m /pd f /be o grad2020na crtpro jek ta.pdf . При сту
пље но 10. но вем бра 2012.

34 Идеј ни про је кат Про грам кан ди да ту ре Гра да Бе о гра да за зва ње Европ
ске пре сто ни це кул ту ре 2020. го ди не; http://www.be o grad2020.co m /pd f /
be o grad2020na crtpro jek ta.pdf 
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кључ них ин стру ме на та са вре ме них кул тур них по ли ти ка35 
и под ра зу ме ва де фи ни са ње сми сла за јед нич ког де ло ва ња у 
са да шњо сти и у бу дућ но сти.36 Ти ме је отво рен про стор за 
унапређење сарадње на релацији Град – градске општине,  
као и међусобне сарадње градских општина (вер ти кал на и 
хо ри зон тал на коор ди на ци ја). 

У си ту а ци ји ка да не по сто је ду го роч ни ји пла но ви, ка да је 
Ста ту том до зво ље но, али не и оба ве зно пла ни ра ње, а уз то 
ни је екс пли цит но ре че но да то мо же би ти у обла сти кул ту ре, 
трет ман кул ту ре у оп шти на ма за ви си и од лич них ин те ре
со ва ња, афи ни те та и сен зи би ли са но сти и вр сти обра зо ва ња 
до но си ла ца од лу ка и по је ди на ца бли ских њи ма о че му смо 
за кљу чи ли на осно ву ин тер вјуа са пред став ни ци ма упра ва 
град ских оп шти на37. При ме ра ра ди, у оп шти на Сур чин ини
ци ја ти ве у до ме ну кул ту ре ма хом до ла зе од пред сед ни ка оп
шти не, ко ји је, пре ма ре чи ма на ше са го во р ни це у Сур чи ну, 
ини ци рао „Бој чин ско кул тур но ле то”, и ко ји и сам уче ству је 
у ор га ни за ци ји ове ма ни фе ста ци је. Ка ко нам је сам пред сед
ник ове оп шти не у не фор мал ном раз го во ру ре као, ова ма
ни фе ста ци ја је по кре ну та из же ље да „Сур чин бу де убу ду ће 
пре по зна тљив по кул ту ри, а не по не чем дру гом по че му је 
до са да био”. Ујед но, то је и је дан од рет ких при ме ра ка ко 
јед на град ска оп шти на кул ту ру ви ди као по тен ци јал и ко
ри сти у функ ци ји из град ње иден ти те та и по ве ћа њем атрак
тив но сти ове оп шти не. Наш ути сак је да су по ред Сур чи на 
кул ту ру као би тан по тен ци јал сво јих оп шти на ви де ле још 
и оп шти не Зве зда ра, Сав ски ве нац, Вра чар што се да ло за
кљу чи ти или из не ких при ме ра до бре прак се или по на чи ну 

35 Ђу кић, В. (2012) Др жа ва и кул ту ра: сту ди је са вре ме не кул тур не по ли
ти ке, Бе о град: Фа кул тет драм ских умет но сти  Ин сти тут за по зо ри ште, 
филм, ра дио и те ле ви зи ју, стр. 170.

36 Исто, стр. 171.
37 На ши са го во р ни ци би ли су: на чел ни ци/це  упра ва град ских оп шти на 

(Мла де но вац, Ла за ре вац, Сур чин, Со пот, Сав ски ве нац, Вра чар, Зе мун, 
Ба ра је во), чла но ви оп штин ских ве ћа за ду же них за кул ту ру и обра зо ва ње 
(Гроц ка, Но ви Бе о град), пред сед ни ца Ко ми си је за кул ту ру и обра зо ва
ње (Обре но вац), ше фи ца Про то ко ла Оп шти не (Во ждо вац), Шеф од се
ка за дру штве не де лат ност, Са мо стал ни струч ни са рад ник за кул ту ру 
и ту ри зам (Сав ски ве нац), шеф од се ка за обра зо ва ње, кул ту ру и спорт 
и шеф Оде ље ња за дру штве не де лат но сти (Зве зда ра), по моћ ник пред
сед ни ка оп шти не за кул ту ру (Па ли лу ла), ру ко во ди лац Оде ље ња за дру
штве не де лат но сти и Ви ши са рад ник у истом оде ље њу (Чу ка ри ца). На
и ме, при ли ком за ка зи ва ња по се та оп шти на ма ра ди оба вља ња усме них 
ин тер јвуа, пи сме но смо се обра ћа ли на чел ни ци ма/ам а упра ва град ских 
оп шти на ко ји су де ле ги ра ли са го вор ни ке. По треб но је на по ме ну ти да 
је ре а ли за ци ја овог де ла ис тра жи ва ња спро ве де но де ли мич но и то ком 
лет њих ме се ци, у се зо ни го ди шњих од мо ра, што зна чи да сви они ко ји 
су за ду же ни за кул ту ру при упра ва ма град ских оп шти на ни су би ли у то 
вре ме рас по ло жи ви.
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на ко ји су настоја ли да уре де и ор га ни зу ју ре сор кул ту ре у 
сво јој оп шти ни.

За кљу чак

Ис тра жи ва ње „Кул тур на по ли ти ка гра да Бе о гра да” по твр
ди ло је да су кул тур ни ре сур си на ни воу це лог гра да мно
го број ни у по гле ду кул тур не ин фра струк ту ре, људ ству, фи
нан си ја ма ко је се ула жу у про гра ме, опре ма ње, одр жа ва ње 
уста но ва, не по крет них кул тур них до ба ра, по др шку умет ни
ци ма, и свим дру гим обла сти ма кул тур не по ли ти ке сход но 
над ле жно сти ма Град ског се кре та ри ја та за кул ту ру. Ме ђу
тим, ка да се ре сур си са гле да ју по је ди нач но по оп шти на ма, 
по ка зу ју већ дру га чи ју си ту а ци ју. Сва ка оп шти на рас по ла
же од ре ђе ним ре сур си ма, али су они не јед на ки, не до вољ но 
ис ко ри шће ни, по не где чак не до вољ ни. По ре ђе ње по да та ка 
ве за них за бе о град ске оп шти не, по ка зу је раз ли ку не са мо 
по бро ју ста нов ни ка, по вр ши ни, по ви си ни бу џе та, већ и 
по бро ју уста но ва кул ту ре на сво јим те ри то ри ји ма ко ји ма 
су осни ва чи или оним чи ји су осни ва чи дру ги ни вои вла сти 
(Град, Ре пу бли ка), бро ју удру же ња у кул ту ри, бро ју не по
крет них кул тур них до ба ра на сво јим те ри то ри ја ма. Кул тур
на ин фра струк ту ра не рав но мер но је за сту пље на због че га 
оп шти не има ју и не јед на ке шан се за раз вој кул тур ног жи
во та и кул тур ни раз вој, на шта сва ка ко ути че и уда ље ност, 
од но сно бли зи на цен тру гра да, јер су цен трал не оп шти не у 
пред но сти у од но су на оне уда ље ни је.

Ако је 2006. го ди не кон ста то ва но да не ко ли ко град ских 
оп шти на гра ви ти ра ка ус по ста вља њу пот пу ног ин сти ту
ци о нал ног си сте ма у кул ту ри – Ста ри град, Сав ски ве нац, 
Вра чар, Зве зда ра,38 он да мо же мо да ка же мо да се тај тренд 
на ста вио и про ши рио на дру ге оп шти не, јер је од та да још 
три град ске оп шти не осно ва ло уста но ву кул ту ре. Ве ћи на 
оп шти на ко ри сти мо гућ но сти ко је су да те Ста ту том гра да да 
осни ва уста но ве кул ту ре, да је по др шку ма ни фе ста ци ја ма и 
про јек ти ма удру же ња гра ђа на у кул ту ри. Све то им пли ци ра 
и до но ше ње од лу ка у ве зи са осни ва њем, фи нан си ра њем, 
за по шља ва њем и име но ва њем управ них струк ту ра уста но
ва (ка дров ска по ли ти ка), до де љи ва њем на гра да39, што значи 

38 Dra gi će vićŠe šić, M., Mi kić, H. i Jo vi čić, S. (2007) Stra teš ka ana li za 
beograd skog si ste ma kul tu re, Be o grad: Zbor nik Fa kul te ta dram skih umet no
sti 1112, str. 300.

39 Oп шти на Чу ка ри ца ис так ну тим умет ни ци ма са Чу ка ри це до де љу је 
на гра ду „Ма ти ја Бан”, а „Де ре ти ну на гра ду” за нај бо љи но ви ро ман, 
док оп шти на Сав ски ве нац у са рад њи са Фон дом „Иси до ра Се ку лић” 
по је дин ци ма за успе шно књи жев но де ло до де љу је на гра ду „Иси до ра 
Секулић”.
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да све оне има ју на рас по ла га њу и ко ри сте ин стру мен те 
кул тур не по ли ти ке. Кул тур ну по ли ти ку је мо гу ће схва ти ти 
упра во као низ ме ра и ак тив но сти за чи ју ре а ли за ци ју је по
треб но при ме ни ти раз ли чи те ин стру мен те.40 Ти ме је мо гу ће 
ма пи ра ти још је дан ло кал ни ни во кул тур не по ли ти ке – ни во 
град ских оп шти на. С об зи ром на то да је од лу чи ва ње основ
ни пот про цес ме наџ мен та, од но сно упра вља ња, а по не кад 
се с њим и из јед на ча ва, мо же мо ре ћи да град ске оп шти не 
на од ре ђе ни на чин мо гу да упра вља ју кул тур ним раз во јем 
на сво јим те ри то ри ја ма, али оне то не чи не план ски ду го
роч но. Ме ђу тим, за во ђе ње кул тур не по ли ти ке по треб ни су 
по литич ки, прав ни и фи нан сиј ски ау то ри тет,41 а ка да је реч 
о фи нан сиј ском ау то ри те ту, по сто ји огра ни че ње, јер град
ске оп шти не ни су фи нан сиј ски ау то ном не. Функ ци о ни са
ње гра да као ве ли ког цен тра ли зо ва ног си сте ма, по го то во 
по пи та њу фи нан си ра ња оте жа ва град ским оп шти на ма чак 
и спро во ђе ње ста ту том од ре ђе них по сло ва из над ле жно сти 
гра да, што ни је сти му ла тив но за раз ви ја ње но вих мо гућ но
сти и ини ци ја ти ва у кул ту ри.

Са гле да на као це ли на, кул ту ра у гра ду Бе о гра ду функ ци о
ни ше у ви ду па ра лел них кул тур них си сте ма (цен трал ног и 
ни жих под си сте ма) ко ји, осим у за кон ском сми слу, ни су кон
цеп циј ски уса гла ше ни ни ти ме ђу са мим оп шти на ма, ни ти 
са град ским ни во ом, са ко јим по пи та њу кул ту ре не оства
ру ју (ве ће) ин тер ак ци је. Уме сто да оп шти не бу ду подршка 
и парт не ри Град ском се кре та ри ја ту за кул ту ру у до но ше њу 
и спро во ђе њу од лу ка и обрат но, а град ске уста но ве парт
не ри оп шти на ма на ко ји ма се на ла зе (по го то во у уда ље ни
јим оп шти на ма), при су тан је од ре ђе ни вид „суревњивости” 
између установа чи ји су осни вач различити нивои власти. 
У та квој си ту а ци ји и ни је за оче ки ва ти да се оства ри ко хе
зи ја у кул тур ној по ли ти ци на ни воу це лог гра да, по го то во 
ни је мо гу ће без дугорочног пла ни ра ња ко је би омо гу ћи ло 
да се ре сур си аде кват ни је ис ко ри сте и ујед но град ским оп
шти на ма да ло ја сну сли ку о то ме ка ко пружају свој до при
нос кул тур ној по ли ти ци гра да. Непостојање дугорочног 
планирања, те критеријума одлучивања отвара простор да 
субјективни ставови и мишљења појединаца имају утицај 
приликом доношења одлука од значаја за културу.

Си ту а ци ја на ни воу гра да Бе о гра да и што се ти че од но са 
Град – град ске оп шти не, као и ме ђу соб ног од но са град ских 
оп шти на, у пот пу но сти од го ва ра на ци о нал ном кон тек сту 
кога карактерише недовољна и неадекватна координација 

40 Ђу кић, В. нав. дело, стр. 171.
41 Исто, стр. 24.
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различитих нивоа власти42. Уз то по питању одабира области 
управљања за које су креирани и усвојени стратешки 
документи, из ра же н је ве ли ки ути ца ј ре пу блич ког на ло кал
ни ниво власти, тако да је непостојање на ци о нал не стра те
ги је раз во ја кул ту ре пра ћен из о ста нком ло кал них пла но ва 
раз во ја кул ту ре.43 При том За кон о кул ту ри (2009) тек је 
био сту пио на сна гу у го ди ни с ко јом се пе ри од об у хва ћен 
истражи ва њем за вр ша вао.

Ис тра жи ва ње „Кул тур на по ли ти ка гра да Бе о гра да” је за бе
ле жи ла си ту а ци ју у гра ду Бе о гра ду и град ским оп шти на ма 
за кључ но са 2010. го ди ном, да ју ћи мо гућ ност да се на осно
ву ње га пра те бу ду ће про ме не и то ко ви кул тур не по ли ти ке  
града Бе о гра да.
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Аbstract

The text is based on a research „Cultural policy of the City of Belgrade“ 
of the Centre for Study in Cultural Development carried out in 2011. 
During research, active stakeholders in the culture of the city of 
Belgrade were mapped and data were collected about their elementary 
resources in the period 2008 – 2010. The City of Belgrade consists 
of 17 municipalities which were entrusted with the culturerelated 
competences in the Statute of the City of Belgrade adopted in 2008. 
The Statute has defined the cultural policy of the City of Belgrade 
from the perspective of its municipalities and the text deals with the 
question if and in which manner the provisions of this Statute are 
operational in practice. The situation is analyzed by examination of the 
cultural infrastucture, the key decision makers on the municipal level, 
financing of the cultural operations and planning and cooperation of the 

metropolitan municipalities with the City.
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КУЛТУРНАПАРТИЦИПАЦИЈА
ИКУЛТУРНОНАСЛЕЂЕ

Сажетак: До ступ ност, бо гат ство, ква ли тет и ра зно вр сност об
ли ка кул тур них ак тив но сти и про из во да, као и на чи ни по сре до
ва ња кул тур них са др жа ја, од су штин ског су зна ча ја за де цу у пе
ри о ду оп ти мал ном за њи хо во усва ја ње (по ну ђе них са др жа ја) док 
њи хо во ли ша ва ње има не по сред не, али и ду го роч не не га тив не по
сле ди це. Сто га, од кул тур не по ну де на ме ње не де ци за пра во за ви си 
из град ња од но са пре ма кул ту ри, кул тур ној про дук ци ји и по тро
шњи у од ра слом до бу. На до ве зу ју ћи се на ис тра жи ва ње За во да за 
про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка Кул тур на по ну да на ме ње на де ци 
Бе о гра да из 1983. го ди не по кре нут је про је кат кул тур на пар ти ци
па ци ја и кул тур но на сле ђе. Циљ овог дво го ди шњег про јек та чи ја 
је ре а ли за ци ја от по че ла 2014. го ди не је дво струк. Ње гов пр ви циљ 
је сте фор ми ра ње ба зе по да та ка о про јек ти ма уста но ва кул ту ре 
на ме ње них де ци ко ја би би ла до ступ на свим по тен ци јал ним ис
тра жи ва чи ма, пре све га они ма из обла сти ху ма ни стич ких на у ка. 
Дру ги циљ, ни шта ма ње зна ча јан од прет ход ног, је сте из град ња 
под сти ца ја ино ва тив но сти у осми шља ва њу про гра ма кроз ко ји 
уста но ве кул ту ре до при но се ак тив ној пар ти ци па ци ји љу ди раз
ли чи тих уз ра ста у про це си ма раз ви ја ња кул ту ре.  Ди ги та ли зу ју ћи 
до ку мен та ци ју о Шко ли гри ци омо гу ће но нам је да овај по ду хват 
са гле да мо у све тлу фол кло ра схва ће ног као умет нич ке ко му ни ка
ци је у ма лим гру па ма ко ја оста вља зна чај ног тра га ме ђу љу ди ма 
раз ли чи тих ге не ра ци ја – од пр вог до че твр тог жи вот ног до ба.

Кључне речи: на сле ђе, кул тур на пар ти ци па ци ја, фол клор, 
устано ве кул ту ре, Шко ли гри ца

Кул тур но на сле ђе је сте око сни ца дру штве ног пам ће ња ко
је пред ста вља ба зу за из град њу кул тур ног иден ти те та. 
Оно пру жа ши рок ди ја па зон мо гућ но сти за под сти ца ње 
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креативно сти и ства ра ње но вих де ла ко ја у пер спек ти ви 
мо гу по ста ти на сле ђе на ло кал ном, али и на уни вер зал ном 
ни воу. Кул тур на пар ти ци па ци ја, ко ју ов де раз у ме мо као уче
ство ва ње у про дук ци ји и кон зу ма ци ји са др жа ја про гра ма 
уста но ва и ор га ни за ци ја ко је де лу ју у сфе ри кул ту ре, је сте 
пред у слов да на сле ђе бу де из во ри ште ин спи ра ци је те да де
ло ви савременог ства ра ла штва из ра сту у на сле ђе.

Иа ко су по след њих го ди на спро ве де на број на ис тра жи ва ња 
у обла сти кул тур не пар ти ци па ци је, при мет но је да је па жња 
по све ћи ва на ре цеп тив ној пар ти ци па ци ји у кул тур ним ак
тив но сти ма, али су при том из о ста ла ис тра жи ва ња по све ће
на ве о ма ва жном пи та њу кул тур не по ну де, на ро чи то оне на
ме ње не де ци, од ко је за пра во за ви си из град ња од но са пре ма 
кул ту ри, кул тур ној про дук ци ји и по тро шњи то ком од ра ста
ња и у од ра слом до бу као ва жној и вред ној це ло жи вот ној ак
тив но сти. По след ње та кво ис тра жи ва ње спро ве де но је 1983. 
го ди не. Реч је о ис тра жи ва њу „Кул тур на по ну да на ме ње на 
де ци Бе о гра да” ко је су спро ве ле др Ру жи ца Ро сан дић, На да 
Иг ња то вић Са вић и Мир ја на Ми тро вић уз по моћ са рад ни ка 
За во да за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка. Ис тра жи ва ње је 
би ло ба зи ра но на чи ње ни ци да се кул тур ни фак то ри на ла
зе у ко ре ла ци ји са раз во јем ви ших мен тал них функ ци ја по
пут па жње, ми шље ња, го во ра, ло гич ког по ве зи ва ња по ја ва и 
ап стракт ни јих пој мо ва, од но сно да мо гу по спе ши ти њи хов 
раз вој.

Ово ис тра жи ва ње кул тур не по ну де уста но ва кул ту ре, пред
школ ских уста но ва и про из во да ма сов не кул ту ре, као и 
основ ни на ла зи ана ли зе и за кључ них раз ма тра ња,  по слу жи
ло је као ин спи ра ци ја за по кре та ње но вог про јек та За во да за 
про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка Кул тур на пар ти ци па ци ја и 
кул тур но на сле ђе.

Да кле, не по сре дан пред мет но вог ис тра жи ва ња, по сле ви
ше од три де сет го ди на, чи не ак тив но сти уста но ва кул ту
ре на ме ње не де ци – њи хо вим про грам ским усме ре њи ма и 
про грам ским кон цеп ти ма да нас. По ла зе ћи од ис тра жи ва ња 
ко је су по чет ком осам де се тих го ди на спро ве ле Ро сан дић, 
Иг ња то вићСа вић и Ми тро вић, уо чи ли смо да се бе о град
ске би бли о те ке у го то во истом оби му тру де да ре а ли зу ју и 
про гра ме за де цу; да је до шло до по ве ћа ња бро ја му зе ја ко ји 
па жњу по све ћу ју де ци; те да је до шло и до по ве ћа ња бро ја 
про је ка та, пред ста ва  и те ча је ва за де цу у обла сти по зо ри
шта и драм ског ства ра ла штва, а ко је спро во де по зо ри шта за 
де цу и мла де, али их нај ве ћим де лом по кре ћу и ре а ли зу ју 
удру же ња гра ђа на у кул ту ри.
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Про ме на је, пак, да су се све тли при ме ри ко ји ма су Ро сан дић 
и др. по све ти ли па жњу – Цен тар за кул ту ру „Ста ри град” 
и ње го ви про гра ми – Деч ји драм ски сту дио Шко зо ри ште1 
и Сту дио ства ра лач ког вас пи та ња Шко ли гри ца, пре се ли ли 
из фи зич ке ре а ли за ци је у свет усме них пре да ња. Цен тар за 
кул ту ру „Ста ри град” је за тво рен и осно ва на је но ва уста но
ва кул ту ре, а Шко зо ри ште и Шко ли гри ца су, у раз ли чи тим 
об ли ци ма мо ди фи ко ва ња име на и рас пар ча ним об ли ци ма 
ак тив но сти, до жи ве ли да има ју, по себ но Шко ли гри ца, сво је 
не по зна те и не фор мал не ва ри јан те ши ром про сто ра бив ше 
Ју го сла ви је, чак и у ди ја спо ри.

Ве за са ис тра жи ва њем из 1983. го ди не су ге ри ше мо гућ
ност лон ги ту ди нал ног ис тра жи ва ња, од но сно мо гућ ност да 
се ис тра жи ва ње по но ви и да, сход но па жњи ко ју уста но ве 
кул ту ре усме ра ва ју пре ма де ци, њи хо вом упо зна ва њу са по
ну ђе ним са др жа ји ма, уз при ли ку да са ма ин тер пре ти ра ју 
сте че на зна ња, до пу ни по да ци ма о са да шњим ак тив но сти ма 
уста но ва кул ту ре. На тај на чин би се пред ста вио њи хов раз
вој од „пред школ ског до ба” с по чет ка 80тих го ди на 20. ве ка 
у „ма шта ри је” с по чет ка 21. ве ка.

Та мо гућ ност је сте део на шег ра да на про јек ту Кул тур на 
пар ти ци па ци ја и кул тур но на сле ђе. Ди ги та ли зу ју ћи до ку
мен та ци ју о про јек ти ма и про гра ми ма ко је уста но ве кул ту ре 
на ме њу ју де ци, те осми шља ва ју ћи ба зу по да та ка о тим по
ду хва ти ма, а ка ко би њи хо ви ре зул та ти по ста ли до ступ ни 
ши рој јав но сти, на ро чи то у уста но ва ма кул ту ре и ор га ни за
ци ја ма ци вил ног дру штва ко је де лу је у обла сти ма умет но
сти и кул ту ре, ре а ли за ци ју овог на шег про јек та ви ди мо као 
пут ка ства ра њу осно ве за кон ти ну и ра но пра ће ње ак тив но
сти усме ре них ка раз ви ја њу кре а тив ног од но са пре ма на сле
ђу и ства ра ла штву, те под сти ца њу ак тив ног уче ство ва ња у 
про це си ма раз ви ја ња кул ту ре.

Да кле, овај про је кат има два основ на ци ља. Ње гов пр ви циљ 
је сте фор ми ра ње ба зе по да та ка ко ја би би ла до ступ на свим 

1 Деч ји драм ски сту дио осно ван 1977. го ди не и на зван Шко зо ри ште (име 
на ста ло игром ре чи – ни је шко ла и ни је по зо ри ште...) осно ва ла је и во
ди ла Љу би ца Бе љан скиРи стић, уред ни ца про гра ма, као ре дов ни про
грам Цен тра за кул ту ру „Ста ри град” у Бе о гра ду. Шко зо ри ште је би ло 
на ме ње но де ци основ но школ ског уз ра ста и ра ди ло је у сло бод но вре ме 
де це у по по днев ним са ти ма и су бо том, са кон цеп том де це као ау то ра 
са др жа ја и ак тив них уче сни ка у драм ским ра ди о ни ца ма, ба зи ра них на 
игри и ства ра лач ким про це си ма, а у из во ђе њу пред ста ва по прин ци пу 
по зо ри шта пар ти ци па ци је. По ред про грам ских пи са них, цр та них, фо
то и ви део ма те ри ја ла, као и но вин ских и ТВ еми си ја, за ши ри увид 
о ра ду Шко зо ри шта по сто ји књи га Кре а тив на дра ма у Шко зо ри шту 
ко ја је ре зул тат ма ги стар ског ра да на ФДУ, ау то ра Ми ла на Ма ђа ре ва, 
те атролога.
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по тен ци јал ним ис тра жи ва чи ма, пре све га они ма из обла
сти ху ма ни стич ких на у ка. Дру ги циљ, ни шта ма ње зна ча
јан од прет ход ног, је сте из град ња под сти ца ја ино ва тив но
сти у осми шља ва њу про гра ма кроз ко ји уста но ве кул ту ре 
до при но се ак тив ној пар ти ци па ци ји љу ди раз ли чи тих уз ра
ста у про це си ма раз ви ја ња кул ту ре у ин тер ак ци ји са дру гим 
обла сти ма и про фе си ја ма, по себ но у ра ду са, за и од де це и 
мла дих.

Ци ље ви на шег ис тра жи ва ња уте ме ље ни су на тврд њи Ви
гот ског да је ма шта од ра слих на след ник де чи је игре. „Ма шта 
у до ба пу бер те та има, с раз вој ног аспек та, уло гу на сљед ни
ка дјеч је игре. Пре ма точ ном твр ђе њу јед ног од пси хо ло га, 
ди је те са вр ше но раз ли ку је, и по ред за не се но сти игром, сви
јет ко ји је ство ри ло у игри од оног ре ал ног, и ра до тра жи 
осло нац за за ми шље не објек те и од но се у опи пљи вим, кон
крет ним пред ме ти ма из ре ал ног жи во та. Ди је те ко је ула зи у 
пу бер тет пре ста је се игра ти. Оно игру за мје њу је ма шта њем. 
Ка да се ди је те пре ста је игра ти, оно се, у ства ри, не од ри че 
ни чег дру гог до тра же ња ослон ца у ре ал ним пред ме ти ма. 
Умје сто да се игра, оно са да фан та зи ра. Гра ди ку ле у зра ку, 
чи ни оно што на зи ва мо днев ним сно ви ма.”2

Ис тра жи ва ње за сно ва но на по став ка ма Ви гот ског3 ин спи ри
са ло нас је да при ку пље ну до ку мен та ци ју „тре ти ра мо” као 
ле го коц ке и да се игра ју ћи осми сли мо је дан мо гу ћи пра вац 
са гле да ва ња про гра ма ко је уста но ве кул ту ре на ме њу ју де
ци. Та кав при ступ за пра во је сте ва ри ја ци ја тра ди ци је Шко
ли гри це у ко јој су де ца сва ко днев но, а по себ но у про гра му 
из бор них ства ра лач ких ра ди о ни ца, са ма би ра ла  у ко ју ће 
ра ди о ни цу да иду и на тај на чин фор ми ра ла отво ре не гру
пе у ко је су  уно си ли сво ја ис ку ства и зна ња, уче ћи но ва и 
пре но се ћи их да ље но вим из бо ром и но вим ком би на ци ја ма 
оста лих уче сни ка у гру пи.

Про је кат Шко ли гри ца по чео је да се ре а ли зу је ка да је си стем 
пред школ ског обра зо ва ња по чео да се отва ра пре ма дру гим 
вр ста ма ра да са де цом овог уз ра ста што је укљу чи ва ло и 
про гра ме уста но ва кул ту ре, кон крет но у слу ча ју Шко ли
гри це као јед ног од про гра ма Цен тра за кул ту ру „Ста ри 
град”. У 1983. го ди ни све га пет му зе ја и шест би бли о те ка 
су уоп ште по кла ња ли па жњу де ци и то та ко што су о сво јим 

2 Vi got ski, L. S. (1996) Maš ta i stva ra laš tvo pre a do le scen аta, Sa bra na de la.  
tom 4, Be o grad: Za vod za udž be ni ke i na stav na sred stva, str. 164.

3 Ви де ти: Ро сан дић, Р., Иг ња то вићСа вић, Н. и Ми тро вић, М. (1984) 
Култур на по ну да на ме ње на де ци Бе о гра да, Бе о град: За вод за про у
ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Се ри ја: Кул ту раИс тра жи ва ње, све ска 7,  
стр. 9 – 10.
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програ ми ма оба ве шта ва ли пред школ ске уста но ве и (у слу
ча ју би бли о те ка) по зи ва ли их да се де ца упо зна ју са ра дом 
ових уста но ва; са мо три му зе ја и јед на би бли о те ка на сто ја
ли су да са др жа је из сво јих фун ду са и би бли о теч ких фон
до ва ко је чу ва ју на кре а тив ни је на чи не при бли же де ци. Све 
за јед но, по ду хва ти на ко је ука зу је ис тра жи ва ње Ро сан дић и 
др. на ли ку ју пред школ ском до бу у ко ме је екс пе ри мен ти са
ње на „не по зна том” те ре ну, сим бо лич ка игра и ма ни фе ста
ци ја ства ра лач ких спо соб но сти. То ком де це ни ја сим бо лич ка 
игра ових уста но ва раз ли ла се у ма шта ре ња о са мо све сним, 
ин фор ми са ним и кре а тив ним љу ди ма – сту бо ви ма ега ли тар
ног дру штва, а о да на шњем жи во ту тих ма шта ри ја го во ре 
зна ња да по сто је ин сти ту ци је ко је ре а ли зу ју про гра ме за де
цу (и то чак у ве ћем бро ју не го 1983. го ди не), да по сто је ин
сти ту ци је кул ту ре ко је су на чел но за ин те ре со ва не за та кве 
про гра ме, да су осно ва на удру же ња гра ђа на ко ја ре а ли зу
ју про гра ме кроз ко је се де ца до дат но умет нич ки обра зу ју, 
те оформ ље не фор мал не и не фор мал не гру пе гра ђа на ко је 
су спрем не да се на ди рек тан на чин укљу че у про цес кул
тур не еду ка ци је де це – кроз осми шља ва ње, по кре та ње или 
по др шку већ по сто је ћим про гра ми ма, или пак, на ин ди рек
тан на чин – пу тем пру жа ња по др шке кул тур ним са др жа ји ма 
дру гих ак те ра.

Због то га смо од лу чи ли да Шко ли гри ци нај пре по све ти мо 
на шу па жњу. Бу ду ћи да је би ла на ме ње на де ци, Шко ли гри ца 
се мо же раз у ме ти као на сле ђе за де цу у ко ме је ак це нат био 
на ме ђу соб ној сло бод ној ко му ни ка ци ји са рад ни ка и де це за
сно ва ној на прин ци пи ма ства ра лач ких про це са игре и умет
но сти кроз жи ву груп ну ди на ми ку  и ин тер ак ци ју. При том, 
она је умно го ме би ла ва жна и за од ра сле: „Шко ли гри ца је 
пра ва шко ла ства ра лач ке игре за де цу ко ја је по ха ђа ју, али 
она све ви ше по ста је и пра ва шко ла ства ра лач ког ра да за све 
оне ко ји се ба ве или же ле да се ба ве и по све те ства ра ла штву 
за нај мла ђе и са нај мла ђи ма...”4 

Има ју ћи на уму Бен Амо со ву (Ben Amos) од ред ни цу фол
кло ра као умет нич ке ко му ни ка ци је у ма лим гру па ма5, Шко
ли гри цу по сма тра мо као об лик фол клор ног на сле ђа у ко ме 
су се сти ца ла два то ка ко ји ма су фол кло ри сти по кла ња ли 

4 Ро сан дић, Р., Иг ња то вићСа вић, Н. и Ми тро вић, М. нав. де ло, стр. 88.
5 Ben Amos, D. (1971) To wards a de fi ni tion of Fol klo re in Con text, The 

Journal of Ame ri can Fol klo re, Vol. 84, No. 331, To ward New Per spec ti ves in 
Fol klo re, pp. 315.
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па жњу – деч ји фол клор6 и про фе сиј ски фол клор7 умет ни ка, 
пе да го га и вас пи та ча. До ку мен та ци ја о Шко ли гри ци омо гу
ћа ва и да се за до во ље два кри те ри ју ма ва жна за раз у ме ва ње 
фол кло ра – кри те ри јум „усме ног”, од но сно вер бал ног ко му
ни ци ра ња и кри те ри јум „ет но граф ског” од но сно ма те ри ја
ла ко ји илу стру ју вер бал ну ко му ни ка ци ју би ло да је реч о 
до ку мен то ва ним по ступ ци ма ко ји су ре зул ти ра ли на стан
ком ма те ри јал них ар те фа ка та, би ло да је реч о кон крет ним 
ис хо ди ма вер бал не ко му ни ка ци је тј. пред ме ти ма. Кри те ри
јум „усме ног” од но сно вер бал ног ко му ни ци ра ња „гру пе” у 

6 „... u sva koj kul tu ri na la zi mo i one kul tur ne tvo re vi ne u ko ji ma su dje ca i 
mla di stva ra te lji, po sred ni ci i pre no si te lji. Lo gi kom stva ra nja, odr ža va nja i 
pre no še nja na rod ne kul tu re ova sup kul tu ra eg zi sti ra kao ob lik ko lek tiv nog 
stva ra laš tva dje ce i mla dih. U nju je ugra đe no ano nim no stva ra laš tvo mno gih 
po je di na ca. Ka rak te ri zi ra je sin kre ti nost i cje lo vi tost, za raz li ku od dis kur
ziv no sti ofi ci jel ne kul tu re či je su tvo re vi ne fik si ra ne, do ku men ti ra ne. Ka ko 
se pre no si s ge ne ra ci je na ge ne ra ci ju, usme no ili pi sa no po sje ća nju, nje zi ne 
tvo re vi ne su u stal noj in ter ak ci ji sa so ci jal nokul tur nim mi lje i ma raz li či tih 
pro sto ra i vre me na, te za nju vri je di za kon pro mje nji vo sti. To re zul ti ra po sto
ja njem mno gih va ri jan ti ne ke tvo re vi ne, ne sta ja njem, ino va ci ja ma, re in ter
pre ta ci ja ma, tras for ma ci ja ma. No, uz stal ne pro mje ne po sto ji i prin cip odr ža
va nja. Ovim ob li ci ma oči to va nja stva ra lač kih spo sob no sti dje ce i mla dih ba
ve se uglav nom fol klo ri sti, prem da i oni ne do stat no, pa otu da sin tag ma dječ ji 
fol klor.” (Du ran, M. Vi got ski jan ski pri stup stva ra laš tvu dje ce i mla dih u: Me
đu na rod na ko lo ni ja mla dih Er ne sti no vo, zbor nik ra do va znan stve nog sku
pa s me đu na rod nim su dje lo va njem, ure di li Mar tin čić, J. i Hac ken ber ger, D.  
(2010), Osi jek: Hr vat ska aka de mi ja zna no sti i umjet no sti, Za vod za znan
stve ni i umjet nič ki rad, str. 59. До дат но ви де ти: Bol ton, H. C. (1969) The 
Co un tingOu t Rhymes of Chil dren: The ir An ti qu ity, Ori gin, and Wi de Di stri
bu tion, A Study in FolkLo re, De tro it: Sin ging Tree Press (re print of a work 
ori gi nally pu blis hed in 1888), Ne well, W. W. (1963) Ga mes and Songs of 
Ame ri can Chil dren, New York: Do ver Pu bli ca ti ons, Inc. (re is sue of work ori
gi nally pu blis hed in 1883); Opie, I. and Opie, P. (1969) Chil dren’s Ga mes in 
Stre et and Playgro und, Ox ford: Ox ford Univ. Press; Осо ри на, М. В. (1983) 
Со вре ме ниј дет скиј фол клор как пред мет ме жди сци пли нар них  ис сле
два ниј”. Со вет ска ја ет но гра фи ја, 3, 3445; Ви но гра дов, Г. С. (1925 б). 
„Дет ска ја са ти ри че ска ја ли ри ка”. Ир кутск, Си бир ска ја жи ва ја ста ри на 
III – IV, 65106, итд.

7 На зна ке о про фе сиј ском фол кло ру дао је Дан дес од ре ђу ју ћи тер мин 
„фол клор” при че му је под тер ми ном „фолк” сма трао би ло ко ју гру пу 
љу ди ко ја де ли ма кар је дан за јед нич ки фак тор (за ни ма ње, је зик, ре ли
ги ја...) а та гру па без об зи ра на то ка ко је фор ми ра на ће има ти не ке тра
ди ци је ко је сма тра сво ји ма. Члан гру пе не мо ра да по зна је све дру ге 
чла но ве али ће ве ро ват но зна ти за јед нич ку срж тра ди ци је при па да ња 
тој гру пи, тра ди ци ја ко је по ма жу да гру па има осе ћај иден ти те та. Сто га 
ако гру пу чи не на при мер же ле зни ча ри он да се мо же го во ри ти о же ле
зни чар ском фол кло ру, Dun des Alan, В. ed. (1965) The Study of Fol klo re, 
En gle wood Cliffs, N. J., р. 2. Па жњу про фе сиј ском фол кло ру по све тио је 
и Џонс ко ји је под про у ча ва њем фол кло ра за ни ма ња или про фе сиј ског 
фол кло ра под ра зу ме вао ис тра жи ва ња тра ди ци о нал ног, сим бо лич ког по
на ша ња ко је се ма ни фе сту је у ин тер ак ци ја ма љу ди, а ана ли за укљу чу је 
кон цеп те „ор га ни за ци је”, „ор га ни зо ва ња” и сл. Jo nes, M. O. (1991) Why 
Fol klo re and Or ga ni za tion(s) We stern Fol klo re Vol 50 No 1: Ta king Stock: 
Cur rent Pro blems and Fu tu re; Pro spects in Ame ri can Fol klo re Stu di es,  
pp. 2940.
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на шем кон крет ном слу ча ју за до во ља ва се ма те ри ја ли ма као 
што су го ди шњи пла но ви и из ве шта ји, бе ле шке са рад ни ка, 
као и но вин ски тек сто ви и струч ни члан ци. До дат не (ма да 
не фор мал не) при ло ге чи не зна ња о при ли ка ма и си ту а ци ја
ма у ко ји ма је Шко ли гри ца би ла ме та фо ра за при ступ ко ји 
би тре ба ло при ме њи ва ти.8 Кри те ри јум „ет но граф ског” за до
во ља ва ју број не фо то гра фи је, ау дио и ви део ма те ри ја ли ко ји 
илу стру ју и про це се ра да и „фи нал не” ис хо де ак тив но сти.

Сту дио ства ра лач ког вас пи та ња Шко ли гри ца осно ван је 
1981. го ди не са кон цеп том ком би на ци је не фор мал ног пред
школ ског вас пи та ња, игра о ни це и из бор них ства ра лач ких 
ра ди о ни ца раз ли чи тих умет нич ких ди сци пли на са за јед нич
ком го ди шњом те мом и драм ским струк ту ра ма као осно вом 
за гра ђе ње са др жа ја, ам би јен та и ди на ми ке гру па. Ини ци
ја ти ву су да ли ро ди те љи ко ји су до во ди ли сво ју мла ђу де
цу на Лет ње отво ре не шко зо ри шне игре на Ка ле мег да ну и 
тра жи ли да се осми сли не ки сли чан про грам Шко зо ри шту 
за пред школ це то ком це ле го ди не. До бив ши име игром ре чи 
ко ја су ге ри ше да су уче ње и игра у не рас ки ди вој ства ра лач
кој ве зи и од под јед на ког зна ча ја и вред но сти, Шко ли гри ца 
је по че ла с ра дом по прин ци пу са мо фи нан си ра ња као по лу
днев ни пре по днев ни бо ра вак за де цу пред школ ског уз ра ста 
ко ја ни су по ха ђа ла вр ти ће. По сле пр вих го ди на ра да Шко
ли гри ца је до би ла по др шку и де ли мич но фи нан си ра ње од 
стра не над ле жних се кре та ри ја та.

У Шко ли гри ци основ ни при ступ пред школ ском вас пи та
њу и обра зо ва њу ни је био усме рен ка „пре но су го то вих 
зна ња” већ ка ства ра њу усло ва за ме ђу соб ну са рад њу де
це и од ра слих – за то су се сви они ко ји су ту ра ди ли зва ли 
„сарадници”. У осно ви је би ло за јед ни штво уче ња кроз ис
ку ство, игру и ства ра ње, кроз под сти цај не те ме и са др жа је 
из сва ко днев ног жи во та и све та ма ште, умет но сти и на у ке с 
ци љем да се оства ри ак тив на пар ти ци па ци ја и сло бо да избо
ра, по што ва ња раз ли чи то сти, отво ре ност за ди ја лог, не го ва
ње кри тич ког ми шље ња, раз вој ко ји је сло бод но из гра ђен 
кроз за јед нич ку прак су и уче шће у вред ним дру штве ним 
делат но сти ма и по ду хва ти ма.

Са рад ни ци, де ца, ро ди те љи, при ја те љи Шко ли гри це и дру
ги за ин те ре со ва ни, мо гли су да раз ме њу ју ми шље ња о 

8 Пр ве вер зи је „Стра те ги је пред школ ског вас пи та ња и обра зо ва ња“ ме ђу 
по ла зи шти ма су на во ди ле Мон те со ри и Шко ли гри цу. У ко нач ној вер
зи ји, ме ђу тим, Шко ли гри ца је по ста ла „дру ги ви д кре а тив ног ра да са 
де цом”. Та ко ђе, по што је спа ја ла обра зо ва ње и кул ту ру, Шко ли гри ца је 
би ла на уму чла но ви ма рад не гру пе за ме ђу ре сор ну са рад њу ко ја је уче
ство ва ла у про це су кре и ра ња „Стра те ги је раз во ја кул ту ре у Ре пу бли ци 
Ср би ји” али та Стра те ги ја ни је усво је на.
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концепту и ра ду Шко ли гри це, о ње ним сва ко днев ним ак тив
но сти ма, ра ди о ни ца ма и те ма ма ко је су би ле у фо ку су у го
ди шњим про јек ти ма, о са рад ни ци ма и де ци, о ра зно вр сним 
до га ђа њи ма у по пу лар ном ин тер ном „ШКЛи сту” ко ји је 
из ла зио пр вих го ди на по сто ја ња за хва љу ју ћи ди зај не ру Бо
ру ту Вил ду, та да стал ном са рад ни ку Шко ли гри це, или при
су ству ју ћи отво ре ним ра ди о ни ца ма, а ка сни је у раз ли чи тим 
об ли ци ма ин тер ак тив них и ви део пре зен та ци ја и кре а тив
них ра ди о ни ца еду ка ци је еду ка то ра. Ме ди ји су пра ти ли рад 
Шко ли гри це па је та ко Љ. Бе љан скиРи стић у пе ри о ду од 
1989. до 1991. го ди не у не дељ ни ку „ТВ Но во сти” ре дов но 
об ја вљи ва ла ко лум ну „Игро ло ги ја” у ко јој је пи са ла о раз ли
чи тим про јек ти ма из це лог све та као при ме ри ма ино ва тив не 
и пар ти ци па тив не прак се ба зи ра не на кре а тив ним про це си
ма, игри и умет но сти. Та ко ђе, у окви ри ма Шко ли гри це сни
ма ле су се ра дио и ТВ еми си је а из ње су из ла зи ли и струч ни 
члан ци, из ло жбе и дру ги до га ђа ји.

И Шко зо ри ште и Шко ли гри ца по кре ну ли су и за ни ма ње 
струч не јав но сти због сво је ино ва тив но сти и ин вен тив но
сти. Та ко је, на при мер, Бу гар ски пи сао о јед ном но вом, со
ци о лин гви стич ки мо ти ви са ном про це су твор бе ре чи – сли
ва њу – што је та да пред ста вља ло из у зет но за ни мљив ма те
ри јал не са мо мор фо ло зи ма већ и сви ма они ма ко ји су се 
ба ви ли раз во јем лек си ке са вре ме ног срп ског је зи ка. Он не 
са мо да је при ме тио и за бе ле жио овај но ви твор бе ни про цес 
ко ји у прет ход ном вре ме ну го то во ни је по сто јао у срп ском 
је зи ку, већ је дао и основ не струк тур не мо де ле и по де лио 
их по под руч ји ма у ко ји ма се нај че шће ја вља ју. Бу ду ћи да 
се ра ди о но во ство ре ним ма што ви тим ре чи ма, не чу ди по
да так ко ји ис ти че да су се оне пр во по ја ви ле у на зи ви ма 
деч јих уста но ва, еми си ја и ига ра, као што је то, на при мер, 
Школигри ца.9 

Од 2006. го ди не Шко зо ри ште и Шко ли гри ца ула зе у ис тра
жи вач ки ком па ра тив ни кро скул ту рал ни про је кат ко ји во ди 
гру па ис тра жи ва ча Ка ли фор ниј ског уни вер зи те та у Сан Ди
је гу. Про је кат но си на зив „Игров ни све то ви” (Playworlds) –  
еду ка тив ни про гра ми у при по ве да њу, ли те ра ту ри, дра ми  
умет но сти у обра зо ва њу”. Од 2008. го ди не Шко зо ри ште 
и Шко ли гри ца су мо де ли ко је ис тра жу је Ме ђу на род на про
фе си о нал на мре жа игров них све то ва (In ter na ti o nal Pro fessi
o nal Playworld Net work IPWNW) у чи јем је фо ку су игра, 
уметност и кре а тив ност у раз во ју и обра зо ва њу.  Ова мре жа 
оку пља струч ња ке из пет зе ма ља – САД, Швед ске, Фин ске, 

9 Ви де ти: Бугарски, Р. (2003) Увод у општу лингвистику, Сабрана дела, 
књига 6, Београд: Чигоја и Библиотека ХХ век, стр. 173. 
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Ја па на и Ср би је10. Ова ме ђу на род на гру па уни вер зи тет ских 
про фе со ра и умет ни ка ис тра жу ју област „све то ва игре” кроз 
еду ка тив не про гра ме за де цу и мла де, а ини ци јал ни кон цепт 
био је ба зи ран на те о ри ји пси хо ло ги је умет но сти Ви гот
ског11 и на прин ци пи ма ко ји су у осно ви игре, дра ме, ли те
ра ту ре и умет но сти као пе да го шке прак се ко ја укљу чу је це
ло ви то ис ку ство де це и од ра слих во де ћи ка тран сфор ма ци ји 
у њи хо вим од но си ма и по ди за њу ра до зна ло сти и уче ња.

Иа ко на ви ше на чи на са вре мен (ба зи ран на но вим пе да го
шким зна њи ма о обра зов ним ком пе тен ци ја ма и са зна њи ма о 
мо гућ но сти ма што их пру жа ју игров не, ства ра лач ке и ко му
ни ка циј ске ак тив но сти, Шко ли гри ца по сма тра на као об лик 
игров не ак тив но сти, у из ве сном сми слу, по се ду је од ре ђе не 
слич но сти са тра ди ци о нал ним де чи јим игра ма. Тра ди ци
о нал не де чи је игре пред ста вља ју фор ме де чи јег фол кло ра 
на ме ње не нај мла ђим чла но ви ма дру штве не за јед ни це, ба зи
ра не на со циоеко ном ским и кул тур ним обра сци ма, ка рак
те ри стич ним за тра ди ци о нал ну се о ску кул ту ру.12 Реч је о 
ве о ма зна чај ном об ли ку тра ди ци о нал не на род не пе да го ги је, 
од но сно де чи јег фол кло ра, ко ји по сред ством сво јих са др жа
ја, за сно ва них на од ре ђе ним кул тур ним и еко ном ским обра
сци ма, и по мо ћу ди дак тич ких сред ста ва игра ју ве о ма ва жну 
уло гу у вас пи та њу нај мла ђих на ра шта ја у тра ди ци о нал ном 
дру штву.

Слич ност из ме ђу Шко ли гри це и тра ди ци о нал них де чи јих 
ига ра огле да се и у чи ње ни ци да се у оба слу ча ја вр ши про
цес уче ња кроз игру, од но сно да се кроз игру учи. У игр
ов ним ак тив но сти ма ор га ни зо ва ним под па тро на том Шко
ли гри це, али и у тра ди ци о нал ним де чи јим игра ма де чи ја 
ма шта се на ла зи у пу ном деј ству, исто вре ме но оба вља ју ћи 
дво стру ку функ ци ју раз во ја спо знај не и вољ не спо соб но сти 
де те та. Ви гот ски сма тра да рад ња ко ја се из во ди у игри, у 
де чи јој гла ви, по пр ви пут до би ја сми сао, од но сно да она 

10 Уче сникис тра жи вач у овом ме ђу на род ном про јек ту, Ана Мар ја но вић
Шејн, пси хо лог, про фе сор на Че снат Хил Ко ле џу у Фи ла дел фи ји, САД, 
уред ни ца ме ђу на род ног еча со пи са „Ди ја ло шка пе да го ги ја” и по кре тач 
ме ђу на род не пе ти ци је за очу ва ње ар хи ве Шко ли гри це), у кон ти ну и те
ту, од сре ди не осам де се тих го ди на до да нас, ак тив но са ра ђу је са Љу би
цом Бе љан скиРи стић и афир ми ше мо де ле Шко ли гри це и Шко зо ри шта.  
Пр во зна чај но ис тра жи ва ње ових мо де ла спро ве ла је од 1989. до 1991. 
го ди не под на зи вом „Дра ма у обра зо ва њу – Ре ал ни и фик тив ни план 
во ђе не со циодрам ске игре” у окви ру Ин сти ту та за пе да го ги ју и ан дра
го ги ју Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

11 Ви де ти: Ви гот ски, Л. С. (1971) Игра и ње на уло га у пси хо ло шком раз во ју 
де те та, Пред школ ско де те (1). Бе о град.

12 Крел, А. (2005) Де чи је игре. Тра ди ци о нал не срп ске так ми чар ске де чи
је игре у То ва ри ше ву (Бач ка), Бе о град: Срп ски ге не а о ло шки цен тар. 
ISBN:8683679233, стр. 68.
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води фор ми ра њу са ве сти. Тач ни је, у њој јед на рад ња за ме
њу је дру гу, а је дан пред мет дру ги. То прак тич но зна чи да 
ме тла, ко ју је де те у игри оп ко ра чи ло, пред ста вља ко ња 
(обје кат је за ме њен дру гим објек том), а „ја ха ње” ме тле је сте 
суп сти ту ци ја за ја ха ње ко ња (јед на рад ња је за ме ње на дру
гом). На тај на чин у игри на ста је си ту а ци ја у ко јој се ства ра 
дво стру ки афек тив ни план. Пре ма то ме, јед на од нај бит ни
јих од ли ка игре по ста је ис пу ња ва ње пра ви ла, ко је пред ста
вља из вор за до вољ ства игра чу, тач ни је де те ту.13  

Осим то га, де ца – уче сни ци игр ов них ак тив но сти Шко ли
гри це, слич но као и у тра ди ци о нал ним де чи јим игра ма, ни су 
са мо пу ки ре ци пи јен ти, већ и ак тив ни ства ра о ци, пре но си
о ци и из во ђа чи игр ов них и кул тур них са др жа ја. У тра ди
ци о нал ним де чи јим игра ма она по ста ју гра ди те љи на род не 
кул ту ре, да ју ћи свој до при нос очу ва њу и до пу ња ва њу кул
тур ног на сле ђа, док у игр ов ним ак тив но сти ма ко је се од ви
ја ју у окви ру Шко ли гри це са ма се опре де љу ју за из во ђе ње и 
усва ја ње по ну ђе них кул тур них са др жа ја. Та ко ђе, уоч љи во 
је да су у фор ми ра њу игр ов них ак тив но сти де це ор га ни зо
ва них под окри љем Шко ли гри це уче ство ва ла де ца ко ја су 
при па да ла раз ли чи тим ге не ра ци ја ма, слич но као што су у 
тра ди ци о нал ним игра ма уче ство ва ле број не ге не ра ци је де
це. У оба слу ча ја вр ше не су мо ди фи ка ци је и при ла го ђа ва ња 
игр ов них ак тив но сти по тре ба ма са мих ак те ра, при че му ау
то ри тих мо ди фи ка ци ја (у слу ча ју тра ди ци о нал них ига ра са
свим из ве сно) ни су оста ли по зна ти, та ко да се оне мо гу сма
тра ти ко лек тив ним кре а тив ним ра дом. По ме ну те про ме не и 
мо ди фи ка ци је игр ов них са др жа ја на ста ја ле су за хва љу ју ћи 
им про ви за тор ској и ства ра лач кој сло бо ди са мих ак те ра, ко ја 
је у не ким слу ча је ви ма би ла плод све сне, а у не ким слу ча је
ви ма не све сне на ме ре истих.

Упр кос еви ден ти ра ним слич но сти ма ко је по сто је из ме ђу 
игр ов них ак тив но сти Шко ли гри це и тра ди ци о нал них де
чи јих ига ра, упр кос чи ње ни ци да се у оба слу ча ја ра ди о 
ва жним ин стру мен ти ма по мо ћу ко јих се раз ви ја де чи ја кре
а тив ност, оне се ни по што не мо гу и не сме ју по и сто ве ћи ва
ти из два основ на раз ло га. На и ме, за раз ли ку од игр ов них 
ак тив но сти Шко ли гри це, вре ме на стан ка из вор них мо де ла 
тра ди ци о нал них де чи јих ига ра, од ко га су на ста ле број не ва
ри ја ци је истих, не мо гу ће је са си гур но шћу утвр ди ти. Осим 
то га, раз ви ја не су у усме ној фор ми, и као та кве пре но ше не 
с ко ле на на ко ле но, а њи хо ве увод не и за вр шне фор му ле, 
као и на ро чи те син так сич ке и се ман тич ке струк ту ре, фор
ме из во ђе ња, де скрип ци је и са др жа ји ни су за пи си ва ни, већ 

13 Ви гот ски, Л., нав. де ло, стр. 5157.
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су усмено тран сми то ва ни од стра не ста ри јих ка мла ђим 
ге не ра ци ја ма, што ни је слу чај са игров ним ак тив но сти ма 
Шко ли гри це, иа ко су по је ди ни про јек ти има ли та кве на ме ре 
(„При чо ло ги ја” и „Но ва При чо ло ги ја”). Ис тра жи ва ње ће от
кри ти на ко ји на чин се то де ша ва ло у Шко ли гри ци.

Уви дом у до ку мен та ци ју, пла но ве и про гра ме ра да, из ве шта
је са рад ни ка, опи се ак тив но сти, као и фо то и ви део ма те ри
јал, ви дљи во је да је Шко ли гри ца у игри и дра ми про на ла
зи ла тех ни ке, струк ту ре и стра те ги је за ин те гра тив ни ме тод 
ко ји је ко ри сти ла као сна жан и под сти ца јан об лик де ло ва ња 
и тран сфор ма ци ју прак се, а на уч ну осно ву раз ви ја ла је осла
ња ју ћи се на са вре ме не те о ри је кул ту ре, умет но сти, кре а
тив но сти, игре и уче ња кроз ис ку ство. Нео спо р но је да су 
кре а тив не прак се у Шко ли гри ци, за сно ва не на игри и умет
нич ким при сту пи ма, уно си ле зна чај не про ме не у на чин ан
га жо ва но сти свих уче сни ка у про це се – и де це и од ра слих. 
Као мо дел отво ре них, раз вој них и флек си бил них гру па 
умет ни ка и дру гих струч ња ка ко ји су, ак тив но се укљу чу ју
ћи у еду ка тив ни рад с де цом, ра ди ли на соп стве ној еду ка ци
ји и еду ка ци ји сво јих ко ле га, они су са ми ства ра ли усло ве и 
не по сред но кроз прак су кре и ра ли мо гућ но сти да раз ви ја ју, 
раз ме њу ју и ши ре но ве иде је, али и да се еду ку ју и са ми бу
ду еду ка то ри и та ко по ста ну ба за за оства ри ва ње про ме на.

Пла ни ра ње и про гра ми ра ње ра да Шко ли гри це има ло је, по
ред из бор них ства ра лач ких ра ди о ни ца, још јед ну бит ну спе
ци фич ност – те мат ске по став ке го ди шњих про је ка та ко је су 
би ле за јед нич ке за све ак тив но сти, али су се у за ви сно сти 
од вр сте ак тив но сти (увод не ак тив но сти, за јед нич ке осно
ве пред школ ског вас пи та ња у стал ним гру па ма, из бор не 
ства ра лач ке ра ди о ни це – кре а тив ни по крет, дра ма, му зи ка, 
ви зу ел не умет но сти... и за вр шне игров не ак тив но сти), не
по сред но ре а ли зо ва ле с де цом на на чин да  она, пре све га, 
у њих уно се сво ја зна ња, ис ку ства и иде је и та ко ути чу на 
ме ђу соб но про жи ма ње и рад са рад ни каво ди те ља. Пам те 
се го ди шњи про јек ти ко ји су те мат ски би ли фо ку си ра ни на 
пра и сто ри ју, на раз вој умет но сти, на бај ке, ми то ве и ле ген
де све та, на на род на пре да ња, на чу де сна би ћа, на ства ра ње 
при ча, на свет ком пју те ра, на по зна ту иза бра ну ли те ра ту ру 
за нај мла ђе, итд.

И ова ко ко нци пи ра на, Шко ли гри ца је вре ме ном из вр ши ла 
ути цај на це лу уста но ву под чи јим се окри љем одр жа ва ла те 
је пла ном ра да Цен тра за кул ту ру „Ста ри град” за 1995. го
ди ну по пр ви пут по ста вљен го ди шњи про је кат да сви про
гра ми ко ји у окви ру Цен тра ра де по прин ци пу кре а тив них, 
драм ских и по зо ри шних ра ди о ни ца има ју јед ну за јед нич
ку те му ко ју ис тра жу ју, раз ви ја ју и об ли ку ју на различи те 



308

Љ. БЕЉАНСКИ-РИСТИЋ, М. ВУКАНОВИЋ и А. КРЕЛ

начи не. Про је кат је но сио на зив „До бро др во” и про грам ски 
је био ве зан за сва „до бра” и по зи тив на искуства у обла сти 
ства ра лач ког вас пи та ња кроз умет ност (у све ту и код нас), 
а по себ но на по зи тив на ис ку ства кре а тив не дра ме, од но сно 
дра ме у вас пи та њу (у окви ру ре дов них про гра ма Цен тра) и 
кре а тив них ра ди о ни ца вас пи та ња за мир (у окви ру про гра
ма са рад ње са за ин те ре со ва ним ин сти ту ци ја ма и ор га ни за
ци ја ма). При том, ва жно је ис та ћи да је овај го ди шњи про
је кат био под стак нут жи вот ним окол но сти ма и не га тив ним 
усло ви ма у ко ји ма су де ца сре ди ном 90тих го ди на жи ве ла 
и у та квој ствар но сти од ра ста ла. Под сти цај за из бор и осми
шља ва ње го ди шње те ме пру жи ла је, у прет ход ној го ди ни и 
де ци и са рад ни ци ма оми ље на, књи га „До бро др во” Ше ла 
Сил вер стеј на, али и по тре ба да се осми сли спе ци фи чан вид 
ра да пси хо со ци јал не по др шке. Кроз сим бо лич ке фор ме и 
игров не и драм ске струк ту ре то ком овог го ди шњег про јек
та по ку ша ло се, ка ко „го во ре” из ве шта ји са рад ни ка, да се 
ко ри сте ћи по зна те при че као што је „До бро др во” по са ди 
„но во се ме“ за ра ди о ни це пси хо со ци јал не по др шке да ју ћи 
на тај на чин до при нос на сто ја њи ма да Шко ли гри ца и Цен
тар бу ду ме сто не го ва ња „по зи тив ног ра ста, то ле ран ци је и  
не на сил не ко му ни ка ци је” кроз кре и ра ње по себ не „ме то до
ло ги је до брог др ве та” – од ига ра и ве жби, по зна тих и из
ми шље них, ко ји ма су ин спи ра ци ја би ли свет цве ћа, би ља и 
др ве ћа, до упо зна ва ња и ра да кроз ра ди о ни це по зна те ли те
ра ту ре на ту те му са си ту а ци ја ма у ко ји ма се су сре ћу де чак 
и др во у До бром др ве ту, ру жа и Ма ли принц, Али са и врт 
жи вог цве ћа, цве ћа ма ле Иде, и сл.

Пре ма из ве шта ји ма са рад ни ка, ра ди о ни ца под стак ну та „До
брим др ве том” от кри ла је мо гућ но сти из ми шља ња мно го
број них „од ко ре на до гра ња” ве жби и ига ра, от кри ла је да и 
др ве ће мо же да има сво је игре, сво ју шко лу, сво је при ја те ље 
и не при ја те ље, сво ја пра ва, сво ја так ми че ња и све ча но сти. 
Из из ве шта ја са рад ни ка от кри ва мо ра ди о ни цу ства ра лач ких 
ига ра (на зва ну по по зна тој игри с пе ва њем „Ја бу чи це цр ве на 
на ви со кој гра ни”) ко ја је кре и ра на та ко да се на по чет ку с 
де цом би ра ју и игра ју сви ма по зна те деч је и тра ди ци о нал не 
игре те мат ски ве за не за цве ће, би ље, др ве ће – по себ но оне у 
ко ји ма се ус по ста вља од нос чо век – цвет, биљ ка, др во и сл. 
да би се пре шло на де ци не по зна те и за јед нич ки из ми шља не 
но ве игре и ве жбе, њи хо во од и гра ва ње и за пам ћи ва ње ства
ра ју ћи чи та ве збир ке ко је су по ста ле ба за за же ље ну „до бро 
др во ме то до ло ги ју”.

По ред ра ди о ни ца у Шко ли гри ци и дру гим про гра ми ма за 
де цу у Цен тру за кул ту ру „Ста ри град”, про је кат „До бро 
др во” ини ци рао је и не ке но ве про гра ме за мла де као што 
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је „Позо ри ште од ра ста ња” ко је је би ло укљу че но у ме ђу на
род ни про је кат „Умет ност за дру штве не про ме не – Игром 
про тив на си ља”, за тим про грам „Пу пољ ци из ста рог ду ба” 
ко ји је био по ста вљен као ме ђу ге не ра циј ски – де ца и ста
ри, а ко ји је имао по др шку ме ђу на род ног „Ин ге Про јек та”, 
као и про је кат „Игра за жи вот” ко ји је, ба зи ра ју ћи се на иза
бра ним књи жев ним де ли ма свет ске ли те ра ту ре ко ја ина че 
ни је за де цу (Ста рац и мо ре, Га леб, Џо на тан Ли винг стон 
и сл), оку пио струч не са рад ни ке пред школ ских уста но ва у 
кре и ра њу ства ра лач ких ра ди о ни ца ко је су се ба ви ле уни вер
зал ним вред но сти ма. Рад на осми шља ва њу ових ра ди о ни ца 
био је по ку шај да се је дан спе ци ја ли зо ван, отво рен, игров ни 
и ства ра лач ки при ступ пси хо со ци јал не по др шке по ста ви у 
функ ци о нал ну ве зу са но вим осно ва ма пред школ ског вас
пи та ња про мо ви шу ћи при ступ „ве ли кој” ли те ра ту ри кроз 
ства ра лач ку и драм ску игру као но ву ини ци ја ти ву и по тре бу 
у вре ме ну у ко ме жи ви мо.     

Го ди шњи пла но ви го во ре и да је основ ни про грам то ком 
де це ни ја, по ред ра да са де цом, укљу чи вао еду ка ци ју са рад
ни ка пред школ ских уста но ва. Кроз се ми на ре и ра ди о ни це 
ства ра лач ког вас пи та ња и умет нич ког обра зо ва ња за пред
школ ске уста но ве, а по себ но у обла сти ма дра ме и по кре та, 
де се ти не пе да го га, пси хо ло га и вас пи та ча из бе о град ских 
вр ти ћа су сте кли зна ња ко ја су при ме њи ва ли у не по сред ном 
ра ду са де цом у сво јим „ма тич ним” ку ћа ма. На тај на чин, 
мно го ве ћи број де це од оних „ре ги стро ва них” као по ла
зни ци Шко ли гри це су охра бри ва ни да раз ми шља ју и бу ду 
кре а тив ни чи ме је  број ин ди рект них ко ри сни ка ис ку ства 
Школи гри це зна чај но ве ћи.

Осим ове „екс тер не” еду ка ци је на ме ње не са рад ни ци ма бе
о град ских пред школ ских уста но ва, ре а ли за ци ја Шко ли
гри це је под ра зу ме ва ла и кон ти ну и ра ну ин тер ну еду ка ци ју 
са рад ни ка ко ји су не по сред но ра ди ли са де цом. На и ме, са
рад ни ци раз ли чи тих про фе си ја (умет ни ци раз ли чи тих про
фи ла, пси хо ло зи, пе да го зи, вас пи та чи и дру ги ства ра о ци...) 
су кон стант но ме ђу соб но раз ме њи ва ли зна ња и ис ку ства 
те се под сти ца ли да из на ла зе од го во ре на раз ли чи та пи та
ња и раз ли чи те си ту а ци је са ко ји ма су се у ра ду са де цом 
су сре та ли. Та ко ђе, рад са де цом, умет ни ци ма/са рад ни ци ма 
је омо гу ћа вао да ис ку ства при ме не у ства ра њу сво јих де ла. 
Та ко је, на при мер, гра фи чар Бо рут Вилд на осно ву ис ку ста
ва ра да са де цом у Шко ли гри ци кон ци пи рао из ло жбу „Цр
те жи и ко ла жи”14, одр жа ну у га ле ри ји Ко лар че вог на род ног 

14 У ка та ло гу из ло жбе Бе љан скиРи стић је ис та кла да Вил до во ис ку ство 
са де цом те пре но ше ње ис ку ства ис тра жи ва ња „Зма јо ло ги је” под се ћа 
да мо ра мо има ти вре ме на за та ква от кри ва ња и да их мо ра мо са ми тра
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уни вер зи те та у Бе о гра ду 1987. го ди не. Упра во ова Вил до ва 
из ло жба при ка зу је умет ни ко ву ин спи ра ци ју деч јом ин спи
ри са но шћу да „оли че” те ме из на род них пре да ња. Ти ме се 
за пра во осли као и ци клус раз во ја кул ту ре у ко ме на сле ђе и 
са вре ме но иду ру ку под ру ку, ме ђу соб но се про жи ма ју ћи и 
оста вља ју ћи тра га у жи во ти ма раз ли чи тих ге не ра ци ја.

За кљу чак

При ка зу ју ћи ре зул та те ис тра жи ва ња Кул тур на по ну да на
ме ње на де ци Бе о гра да Ро сан дић и други су кон ста то ва ли 
„...Шко ли гри ца, чи ни се, са мо је оа за у пу сти њи вас пит ног 
и кул тур ноумет нич ког ра да са /бе о град ском/ де цом пред
школ ског уз ра ста, али би она сва ка ко, тре ба ло да по ста не 
пу то каз за ор га ни за ци ју слич них ства ра лач ковас пит них и 
кул тур них про гра ма.”15 Нажа лост, по сле два де сет и пет го
ди на кон ти ну и ра ног ра да и раз во ја у нај бо љем сми слу, Шко
ли гри ца је, сти ца јем не ко ли ко оте жа ва ју ћих и бло ки ра ју ћих 
окол но сти пре ста ла с ра дом. Кључ не про бле ме пред ста вља
ли су не ре шен ста тус ин сти ту ци је кул ту ре у ко јој је на ста ла 
и од су ства же ље над ле жних да зва нич но по др жи и одр жи 
њен рад. Од го вор је био: „То нас не ин те ре су је!” Ипак, ово 
ми шље ње не де ле ни не ка да шњи са рад ни ци ни не ка да шња 
де ца – по ла зни ци (да нас љу ди у на по ну ства ра лач ке сна ге) 
ни ве ли ки број не ка да шње де це ко ји су за хва љу ју ћи се ми
на ри ма и ра ди о ни ца ма за пси хо ло ге, пе да го ге и вас пи та че 
из пред школ ских уста но ва ин ди рект но ко ри сти ли ис ку ства 
Шко ли гри це, ни ти ве ли ки број љу ди ко ји су на раз ли чи те 
на чи не са зна ва ли о Шко ли гри ци. Да кле, ве ли ки је број оних 
ко ји Шко ли гри цу сма тра ју на сле ђем ко је тре ба ре ви та ли зо
ва ти и то на на чин сли чан оно ме ка ко се у њој ре ви та ли зо ва
ло кул тур но и умет нич ко на сле ђе ра ни јих епо ха.

О ути ца ју Шко зо ри шта и Шко ли гри це и мо гућ но сти ма ка
ко наш кул тур ни и дру штве ни жи вот мо же би ти раз ви јан и 
обо га ћен при ме ном пар ти ци па тив них, кре а тив них ме то да у 
раз ли чи тим ин сти ту ци о нал ним си сте ми ма, све до чи и опа
жа ње Дра ги ће вићШе шић о по ја ви Шко зо ри шта и Шко ли
гри це: „... Мо гла би се из ве сти и хи по те за да је чак и за оно 
што се де ша ва у Му зе ју са вре ме не умет но сти у до ме ну ли
ков них ра ди о ни ца де ли мич но за слу жно и Шко зо ри ште. За
што? За то што је раз ви ло сен зи бил ност код ши ре кул тур не 
јав но сти да еду ка ци ја ни су са мо пре да ва ња. Да је умет нич ка 
еду ка ци ја мно го ви ше од умет нич ке пе да го ги је и да му зе ју 

жи ти, да су то ства ри на ко ји ма мо ра мо ра ди ти и ко је са ми се би мо
же мо чи ни ти мно го ви ше ако же ли мо по ве ћа ти на шу моћ да жи во мо 
стваралачки.“

15 Ро сан дић и други, нав. де ло, стр. 91.
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ни је ви ше до во љан му зеј ски еду ка тор ко ји об ја шња ва, већ 
‘ра ди о ни чар’ ко ји ће де ло ва ти уну тар са мог му зе ја. Та ко је 
да нас ра ди о ни чар ски рад по стао стан дард. У пред школ ским 
уста но ва ма ра ди о нич ки рад је по стао стан дард за хва љу ју
ћи Љу би ци Бе љан скиРи стић још у 80им го ди на ма, ка да је 
ин ту и тив но схва ти ла да ‘за го ва ра ње’ и ло би ра ње је су под
јед на ко ва жни сег мен ти ра да у кул ту ри, те да је ин тер ди сци
пли нар ност, тј. ин тер ре сор на са рад ња кул ту ре и обра зо ва
ња, кул ту ре и со ци јал не за шти те – нео п ход ност.”16

Ми смо Шко ли гри цу ов де при ка за ли као фол клор но на сле
ђе јер је ње на су шти на би ла умет нич ка ко му ни ка ци ја љу
ди раз ли чи тих уз ра ста. Ње ни прин ци пи ра да на из глед је су 
са вре ме ни прин ци пи ра да са де цом и умет нич ког ства ра ла
штва. Ме ђу тим, ње не игров не ак тив но сти ко је има ју за циљ 
да под стак ну раз вој де чи је кре а тив но сти и сло бо де ње них 
ак те ра осла ња ју се и ко ри сте, у из ве сној ме ри, ис ку ства на
род не пе да го ги је, што ре зул ти ра из ве сним слич но сти ма из
ме ђу њих и тра ди ци о нал них де чи јих ига ра.

До ступ ност, бо гат ство, ква ли тет и ра зно вр сност об ли ка кул
тур них ак тив но сти и про из во да, као и на чи ни по сре до ва ња 
кул тур них са др жа ја, од су штин ског зна ча ја за де цу у пе ри
о ду оп ти мал ном за њи хо во усва ја ње (по ну ђе них са држаја) 
док њи хо во ли ша ва ње има не по сред не, али и ду го роч не 
не га тив не по сле ди це. Чак и без са др жа ја ко је по сре ду ју 
уста но ве кул ту ре де ца пра ве и раз ви ја ју свој свет ма ште и 
ко му ни ка ци је. Огра ни че ност зна ња де це па и њи хо вих нај
бли жих (на ро чи то ро ди те ља, ба ка и де ка, али и учи те ља и 
вас пи та ча) оста вља сли ку без мно го пу зли. Те до дат не пу зле 
се мо гу на ћи у уста но ва ма кул ту ре. Про гра ми му зе ја по пут 
Му зе ја на у ке и тех ни ке, Му зе ја африч ке умет но сти, При род
њач ког и Ет но граф ског му зе ја (о ко ји ма ће ви ше ре чи би ти 
у не ком дру гом тек сту), по ка зу ју да је „пред школ ско до ба”, 
у ко ме је ис тра жи ва ње Ро сан дић и других спро ве де но, раз
ви ло и школ ске и адол сцент ске ма шта ри је, од но сно као што 
је Ви гот ски пи сао, од ре че но је тра же ње ослон ца у ре ал ним 
пред ме ти ма, али су се по че ле гра ди ти „ку ле у ва зду ху”. Раз
у ме ва њем Шко ли гри це као мо де ла ра да и на уну тра шњем 
(нпр. ин тер на еду ка ци ја са рад ни ка) и на спо ља шњем пла ну 
(нпр. кроз ко му ни ка ци ју са де цом ко ја се укљу чу ју у про
гра ме, као и са њи хо вим ро ди те љи ма и бли жњима ко ји их 
до во де на програме), ово фол клор но на сле ђе мо же би ти ре
ви та ли зо ва но, од но сно до би ти но ви фи зич ки жи вот.

16 Дра ги ће вић Ше шић, М. (2009) Шко зо ри ште – Ис ку ство кре а тив но сти, 
Ре пу бли ка број 462463, Бе о град.
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CULTURAL PARTICIPATION  
AND CULTURAL HERITAGE

Abstract

Richness, quality, diversity and availability of different forms of 
cultural activities as well as mediation of cultural contents is of vital 
importance for children, because their age is optimal for adopting 
cultural values contained in various activities. Thus, the offer of 
cultural institutions designed for children is important for building 
attitudes towards culture, cultural production and cultural consumption 
in their adult life. Following the research of the Center for Study in 
Cultural Development – “Cultural offer for the children of Belgrade” 
from 1983 – we initiated a project called “Cultural heritage and cultural 
participation”. This project started in 2014 and it has two goals. The 
first goal is to form a database of cultural institution projects aimed 
towards children that would be available to researchers of culture. The 
other also important goal is to contribute to innovations in creating 
programs that cultural institutions would offer in order to foster active 
cultural participation. Digitalization of documentation about the Studio 
for creative upbringing (Školigrica) allowed us to treat this project as 
a folklore legacy that in its core implies understanding of folklore as 
artistic communication in small groups that leaves significant trace 

among people of different generations. 
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ПЕРСПЕКТИВЕ  
РАЗВОЈА СЕЛА

ЗБОРНИКНАУЧНИХРАДОВАОСЕЛУ
ПЕРСПЕКТИВЕРАЗВОЈАСЕЛА,

САНУ,БЕОГРАД,2014.

Током досадашње историје човечанства, село и град (као
основни типови насеља) развијали су се у повезаности и
(по)великојмеђузависности.Превагујеусвакојепохи(од)
носиоград;итоусвимбитнимобластимаживота:економ
ској, политичкој, културној, заштитној... Отуда, вековима
трајепословица„Селохвали,ауградуживи”.Највидљиви
јипоказатељисвегатогасудемографски:градовисусвеве
ћи,селасвемања.Сразмернотоме,градовису–уодносуна
села–свемоћнији.Уњихсесаљудима„сливају”исвеглав
нењиховемоћи:привредне,(у)правне,културне,заштитне,
развојне...Убитном,градовисуцентри,аселапериферије
свихљудских(инељудских)стања,збивања,развоја...

Истовремено, градови (нарочитомегаполиси)сугенерато
риистециштенајвећихпроблема,несамопросторних,са
обраћајних, стамбених, техничкотехнолошких, здравстве
них...негоипривредних(индустријскихидр.),идеолошко
политичких (страначких и др.), културних („масовна кул
тура”,кич,шунд,насиљеуспорту,забави,слободномвре
мену).Градовисуавангарде,такорећисвега,модерногкоје
често,увеликојмери,негираирушивредне,малтененеза
менљиве,вредноститрадиционалног.

Тимсвеопштимпревагамаградауодносунаселопридру
жујесе,реклобисе,и–наука.Њејевишеуградунегоу
селу,бависевишеурбанимнегоруралнимфеноменима.Па
ипак,бависенаукаиселом,поготовоукризамаструктуре
иразвојаљудскогдруштвауцелини.Тако је,изгледа,иу
светуикоднас.Показујетоиактивностнашенајзначајније
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(најмоћније)научнеинституције–Српскеакадемијенаука
иуметности.

„Упротеклих30такгодинаСАНУјеорганизоваладвасаве
товањапосвећенапроблемимасела:1982.годинеодржано
јесаветовањеухотелуПокајница,уВеликојПлани,натему
Будућностселаисељака,а1991.годинетемајебилаОжи
вљавање села.Међутим, дешавања после 90тих, посебно
утранзициономпериодупосле2000.године,довеласудо
стагнацијенесамоуразвојусрпскогселавећи(пољо)при
вредеидруштвауцелини.Незапосленостисиромаштвосу
упорастуиуградскимиусеоскимподручјима”.1

Из тих (и других) разлога, САНУ је формиралаОдбор за
село, који је организовао научни скуп. Најтрајнија вред
носттогскупајезборникједанаестградова,сазакључцима,
препорукама...

Насловирадоваупућујунањиховесадржаје:

1.ДраганШкорић:Наукаиструкауфункцијиразвојапољо
привредеиселауСрбији

2.МилованМитровић:Проблеми,моделииактериодржи
вогразвојаселауСрбији

3. Душан Ковачевић, Мирослав Малешевић и Снежана
Ољача:Стањеиперспективаразвојаратарскепроизводње
уСрбији

4.ЖаркоИлин,ЂураГвозденовић,ЈанаБоћански,Небојша
НоваковићиБорисАдамовић:Производњаповрћауфунк
цијиразвојаселауРепублициСрбији

5.ЗоранКесеровић,МихаилоНиколић,ДраганНиколићи
СветланаПауновић:ВоћарствошансаразвојаселаСрбије

6.НадаКораћ,ДрагољубЖунићиДрагославИванишевић:
ВиноградарствоивинарствоуСрбији

7.РаткоЛазаревићиВитомирВидовић:Значајсточарства
упроизводњихранеиодрживомразвојусела

8.СтеванМашировићиМирјанаВојиновићМилорадов:Ре
шењенекихеколошкихпроблемауселу

9. Зорица Васиљевић и Весна Поповић: Економско
финансијскакомпонентаразвојаселаипољопривреде

10.ДанилоТомићиГорданаВуксановић:Кретањестанов
ништваиулогалокалнесамоуправеуразвојуселаСрбије

1 Зборникнаучнихрадоваоселу,стр.9.
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11.МиладинШеварлић:Анализа стања и правци развоја
земљорадничкогзадругарствауСрбији.

Кључнеречипрвоградасунаука,струка,образовање,ре
зултати, пољопривреда и село. Анализом појмова, појава,
проблема...којесадржетеречи,ауторјезакључио:

„Србијапоседујеширокумрежунаучнихиобразовнихин
ституцијакојесебавеунапређењемпољопривреднепроиз
водње,села,прехрамбенихтехнологија,развојембиотехно
логијезаодрживенепрехрамбенепроизводеипроцесе(ин
дустријскенамене)изаштитуживотнесредине(очувањеи
унапређењеекосистема).

Остваренисузначајнирезултатинасвимпољимаактивно
стиупретходних56деценија...

Упретходнедведецениједолазидостагнацијеиблагогпа
даунаучнимистраживањимаизобјективнихисубјектив
нихразлога.

Ради убрзаног научног и технолошког развоја Републике
Србије треба извршити структуралне промене научног и
образовногпроцеса,реорганизацијунаучнихинституцијаи
обновунаучногкадра”.2

Удругомрадусеразматрају„теоријсканачелаиглобални
контекст одрживог руралног развоја као типичног облика
зависногдруштвеногразвојаипроблемискојимасеСрбија,
српскоселоипољопривредасуочавају...указујесенанеоп
ходностновеаграрнеисоцијалнереформеуСрбији...пред
лажедаНародна скупштинаСрбијеформираНационални
саветзаселоипољопривреду.3

Утрећемрадусеанализирајуосновнипроблемииндустриј
ске,органскепољопривреде,њенерејонизацијеиратарства
уСрбијииизводезакључци:

„Уциљуунапређењановихтехнологијагајењаеконом
скинајважнијихусеваиразрадецелокупнестратегије
кроз даљу разраду и осавремењивање агротехничких
мера, почев од обраде земљишта, преко ђубрења, не
говања усева, до система биљне производње у свим
актуелним правцима развоја пољопривреде од инду
стријскедоорганскеибиодинамичке,неопходнајеод
говарајућакоординацијасвеукупнихистраживачкихи
стручнихпотенцијалаСрбије...

2 Исто,стр.13.
3 Исто,стр.25.



320

АДАМ НИНКОВИЋ

Морајусеуекономскомсмислуповућиправипотези,
одређенестимулације,смањитиразликеизмеђуселаи
града у еколошком, енергетском, инфраструктурном,
економскомисоциолошкомпогледу”.4

Какоостваритисвето,,објашњеноје(баруглобалу)уовом
раду.

ЧетвртирадјепосвећенпроизводњиповрћауСрбији,итоу
селу.Има,такође,значајнезакључке:

„Повртарство као једна од најинтензивнијих грана
биљнепроизводњеимазначајанутицајнаразвојсела...

Утврђено једа супросечнеповршинеподповрћему
последњих40годинаоко9%одукупнообрадивихпо
вршина...

Ако се узме да је чист приходминимум 100 евра по
тонисвежегповрћаикромпира,,тозначидасеуСр
бији од производње поврћа оствари у просеку чист
приходнанивоуодминимум330милионаеврагоди
шње.Србијаизвезеповрћагодишњеувредностисвега
око96.3милионадолара,мада суреалнемогућности
далековеће.”5

Урадусупрегледнодатиподациповрстамаповрћа.

Пети рад, већ у наслову (Воћарство шанса развоја села
Србије)изражавасуштину.Аусажеткусеконстатује:

„Воћарствопредстављаједнуоднајрентабилнијихгра
на пољопривреде. Као део интензивне производње у
пољопривреди,воћарствосепоказалодобриммоделом
развојанеразвијенихподручјаСрбијеирешавањесо
цијалних, економских и демографских проблема који
сусвеизраженијиуселима.”6

Потпуније је то објашњено анализом: „воћарства, сорти,
подлога,технологијагајења,стањаимераунапређења”са
обиљем података (бројчаних и других) по сортама. У за
кључкусупредлозимера.

Виноградарствојетемашестограда.Уњеговомсажеткује
оцењено:

„Ипоредизванреднихагроеколошкихуслова,дугетра
дицијеиисторијегајењавиновелозе,виноградарствои
винарствоСрбијепролазикрозјошједанвеоматежак

4 Исто,стр.39.
5 Исто,стр.6364.
6 Исто,стр.89.
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кризнипериод.Површине сеидаље смањују.Одне
кадашњих100.000хектараизосамдесетихгодина20.
векаданаспостоји самооко30.000хектара активних
површина.”7

Накрајујеуказанонаперспективеразвоја.

Следећи,седмипореду,имаусвометежиштузначајсточар
ствазапроизводњухранеи(одрживи)развојсела.Кључне
констатацијесу:

„УСрбији данас има око 7,2милионаљуди од којих
скоро50%живинаселу,доксе60%бавипољопривре
домкаоосновномделатношћу.Од4800насељауСр
бијиускоро800живимањеодстостановника.Од165
општинауСрбији,негативанприроданприраштајима
158општина.

УчешћепољопривредеСрбијеуукупномдруштвеном
производу креће се између 12 и 13%, а сточарство у
укупномаграрусамо30%,докјетоусветуизмеђу60
и70%...

Дабисезадржалостановништвонаселу,неопходноје
већеулагањеуразвојсточарства,развијатиробнофар
мерство,оживетизадругарство,улагатиуинфраструк
турусела, осниватималапредузећа,прераднепогоне
замлекоимесо,амладефармереодстранедржавепо
себностимулисатидаостанунаселу.”8

Савременосело(уСрбији)има(своје)еколошкепроблеме.
Решењанекихпредложенасуунаредномраду, саконота
цијама:

„Акумулираниеколошкипроблемичинеједноодкључних
обележјаданашњецивилизације.Поредмногихистражива
њаиобимнееколошкелитературе,осталоједостатешкоћа
уразјашњавањуеколошкихпроблема,посебноселима...

Једанодвеликихеколошкихпроблеманаселупредстављају
дивљедепоније, каоинестручно уништавањеи спаљива
њепестициднеидруге амбалажеили једноставнобацање
амбалажноготпадаштодоводидозагађењаземљишта,по
вршинскихиподземнихводаитакосеугрожаваживотљу
динаселу,аодатлепрекопољопривреднихпроизводаиу
граду.”9

7 Исто,стр.123.
8 Исто,стр.145.
9 Исто,стр.155.
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Посебнојезначајанзакључак:

„Загађивање села и пољопривреде је глобални друштвени
проблем.Могућностиселадарешаваеколошкепроблемесу
посредованемоћимаиинтересомграда.”10

Битна(најбитнија)компонентаразвојасела(пољопривреде
идр.) јеекономска.Јерљудиморајупрво:јести,облачити
се,становати...аосталодолазикаодруго,иналазисеуком
понентама:културној,политичкој...Углавномотомејереч
ураду„Економско–финансијскакомпонентаразвојаселаи
пољопривреде”.

Проблем и су разматрани (разјашњавани) у „кључу” пој
мова (појава, процеса...): пољопривреда, рурални развој,
буџетскаподршка,кредитнаподршка,локалназаједница.

Асажетаксазнањајеследећи:

„Тешкеекономскепоследицезакаснелетранзиције ја
сносевидеусрпскимселима,посебноонимуперифер
нимподручјима–нанеодржаванимлокалнимпутеви
маизастарелојмеханизацији,напуштенимораницама,
оронулимзградаманекадашњихуспешнихкомбината
изадруга, затворенимшколамаидомовимакултуре...
Пољопривреда (укључујућипрехрамбенуиндустрију)
уовимобластимапредстављаједанодослонацанаци
оналнеекономије,алидабитоиосталазахтевамакро
економску стабилност, већу финансијску подршку – 
буџетску и кредитну, крупна инфраструктурна улага
њаидоследнеструктурнереформеиинституционална
унапређења.”11

Посебнавредностовоградајеуспецификацијамапроблема
посеоскимподручјимауСрбији(интегрисана,централна,
периферна).

Следећирадсадржи,највише,питања–проблемедемогра
фијеи (локалне)самоуправеуразвојуселаСрбије,итоу
периоду од тридесетак година (19812011), на три нивоа:
Србија,Војводина,ЦентралнаСрбија.Анализиранесупро
менеукупногбројастановника,теупогледуполова,старо
сти...ипредложенемереиактивности(само)управе.

Затимјерадозадругарству.Аналитичкисуприказаниста
њеиправцињеговогразвојауСрбији.Предложенесумере

10Исто,стр.160.
11Исто,стр.163.
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и активности реструктурирања земљорадничких задруга.
Требадаихпредузимајузадруге,њиховисавезиидржава.

Накрајусвакогодових једанаестрадова јепопислитера
туре.

После радова су изводи из дискусија на овом скупу, а на
крајусуЗакључци.

Веома прегледно, јасно и аргументовано изведено је по
десет општихипосебних закључака, а затими осамкон
кретних,пообластима:ратарство,повртарство,воћарство,
виноградарствоивинарство,сточарство,екологија,еконо
мијаифинансије,задругарство.

Први(основни,најшири,суштинскипозначењуизначају)
закључакгласи:

„Одумирањенеколикостотинаселаипражњењестра
тешкиважнихпросторадржавеСрбије,каоиструктур
наитехничканеподобностзамодернуитржишноодр
живупољопривредумалогземљишногпоседа,самно
госитнихпарцеланеправилноггеометријскогоблика,
представљајукрупанразвојнипроблемСрбијекојисе
неможенитиублажити,апоготовусенеможеизлечи
ти,уобичајенимпалијативниммераманеконзистентне
аграрнеполитикекојасесвакегодинемења”.12

Изњеговог„семенаикорена”израслоје„стаблосаграна
маицветовима”научнихсазнањаоперспективамаразвоја
села.Користимометафоре(семе,корен,стабло,гране,цве
тови)дабиуказалинатодајепроблематикаживотаираз
војаселацелина,укојојсуделови(компоненте)уповеза
ности.Селоје„возкојинепрекидноиденекуда,негде”.Тај
путнаукаобасјава,расветљаванавишеначина,теиовим
зборником.Целовитостиовогзборника,ипакнедостајезна
чајандео:култура.Проблемикултуре(просвећивања,агро
технике,екологије...)имплицитнисуупојединимрадовима.
Међутим,културауцелини(анарочитодуховна)нијеана
лизирана.Наскупуиузборникудатајепредностобластима
економијеиполитике.Надајмоседаћеикултура (некад)
добитипредност.

Суштински вредновано: ово је веома значајан зборник
научнихрадоваоселууСрбији.

12Исто,стр.237.
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ВЕ КО ВИ ЈЕ ЗИ КА И  
ПИ СМЕ НО СТИ

ДА НИ ЕВРОП СКЕ БА ШТИ НЕ  
У СР БИ ЈИ (2014) 

Крагујевацјеподругипутзаредомбиодомаћиннизапро
грамауоквирунационалнепрославеманифестације„Дани
европске баштине”, прошле године посвећеној индустриј
скомнаслеђу,асадатеминаведенојунаслову.

ДаниевропскебаштинесуманифестацијаСаветаЕвропеи
Европскекомисије,којисеод1991,свакегодинеусептем
бру,обележавајууоко50европскихдржавапрограмимачи
јијециљдасеширокојјавностиутимземљамаприближи
и учини доступним културно наслеђе европскихнарода и
дасетомприликомистакнејединстворазноликостизајед
ничкогевропскогнаслеђа,каоједногоднајкарактеристич
нијихчинилацаевропскогидентитета.Од1999.годинеДЕБ
су осмишљене као туристичкокултуролошка манифеста
цијакојомсепредстављају–локалнаинационалназнања,
вештине, традиција и достигнућа у области архитектуре,
уметностиинауке,алиширициљједасеграђани,упркос
разликамаукултуриијезику,упознајуиразумеју.

Министарствокултуреиинформисањапокровитељскипо
државатуманифестацијуодпочеткањеногорганизовањау
Србији(2002),акаокоординаторпрограмакојисусеодви
јалиуградовимаиопштинамаширомнашеземље,одлучи
лоједаДЕБ2014.уСрбијибудуобележенитемом„Језики
писменост”,настојећидасескренепажњастручнеишире
јавностиназначајписменостиијезикаиважностњиховог
очувања.Уданашњевреме,кадасудоведениупитањеоп
станци малих језика који чине основу културе појединих
европских нација, а ту се убраја и српски језик, посебно
је важно широј јавности указати на историјски настанак

ДИМИТРИЈЕ СТЕФАНОВИЋ
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српског језика и реформе које су наш језик пратиле кроз
историју.

ОдвременадосељавањаЈужнихСловенанаБалкан,преко
мисионарскоградаЋирилаиМетодија,КлиментаиНаума,
прекостарословенског,црквенословенског,славеносрпског,
па до савременог српског књижевног језика, односно ре
формеВукаКараџића,уједноможемопратитииупоредни
развојчитавекултуреједногнародаусвимњенимбаштин
ским и уметничким видовима.Из тог разлога језик и пи
сменостнисусамодеокултурнебаштиненарода,регионаи
читавеЕвропе,већпредстављајуосновпроширењанаучног
знањаипримањакултурнихутицаја.Крозисторијатразво
јајезикаиписменостиогледасеиинтегрисањеуевропске
културнетокове–овимповодомбилојетонаведеноусаоп
штењуМинистарствакултуреиинформисања.

ТемаДЕБ2014.уСрбијибилаје„Језикиписменост”ипо
водомобележавања150годинаодсмртиВукаСтефановића
Караџића(1787–1864)и200годинаодобјављивањаВуко
вихкњига„Малапростонароднаславеносербскапјеснари
ца”и„Писменицасербскогајезика,поговорупростогана
роданаписана”уБечу(1814).Прослављалосеи275година
од рођењаДоситејаОбрадовића (1739 – 1811) и деценија
постојањаЗадужбинекојаносииметогнашегвеликогпро
светитељаипрвогсрпскогминистрапросвете,оснивачаВе
ликешколеипрвеБеоградскебогословије,каои520година
одпојавепрвесрпскештампанекњиге„Октоих”,уштампа
ријиЂурђаЦрнојевићанаЦетињу(1494).

Крагујевацјеподругипутзаредомизабранзадомаћинани
за програма у оквиру централне прославе манифестације
„Даниевропскебаштине”,прошлегодинепосвећенојтеми
„Индустријсконаслеђе–заштитаиревитализација”,собзи
ромнатодазачецисрпскевојнеиндустријележеукомплек
су Војнотехничког завода (Кнежевог арсенала), средином
19. века.НароднабиблиотекаСрбије, Заједницаматичних
библиотекаСрбијеиНароднабиблиотека„ВукКараџић”у
Крагујевцу, четвртог октобра у том градунизомпрограма
остварилисунационалнуманифестацијупрошлогодишњих
„Данаевропскебаштине”,гдеимједобродошлицупожелео
МиркоДемић,директоркрагујевачкебиблиотеке.

Манифестација је почела представљањем изложбе „Језик
и писменост”, коју је у Галерији те библиотеке свечано
отвориоДејан Ристић, државни секретар уМинистарству
културеиинформисања,којајетрајаладо31.октобра.По
ставкутеизложбеприредилесупроф.дрТатјанаСуботин
Голубовић имрДушица Грбић, ауторке текстова „Српско
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средњовековнорукописнонаслеђе”и„Прегледисторијског
развојаћирилскеписменостикодСрбаодњенихпочетакадо
победереформеВукаКараџића”, саВиолетом Јовичинац
Петровић, ауторком уводника у пропратном двојезичном
српскоенглескомкаталогу(преводМиљанаПротићиОли
вераКривошић),илустрованогблокомликовнихприлога.

Наизложбибиласупредстављенафототипскаиздањаили
копијепојединихстраницаодабранихкњига,докуменатаи
периодичнихпубликацијаизфондованајвећихинајзначај
нијихсрпскихбиблиотечкихзбирки,покривајућираздобље
одстарословенскогјезикадопобедеВуковереформе1847.
године.Ауторке изложбе су респектабилнаимена српског
библиотекарства и палеографије, проучаваоци словенске
филологије и истраживачи словенске писмености – проф.
др Татјана СуботинГолубовић, ванредни професор више
предметанаосновним,мастеридокторскимстудијамана
КатедризаисторијуФилозофскогфакултетаУниверзитета
уБеоградуиначелникАрхеографскогодељењаНароднеби
блиотекеСрбије,мрДушицаГрбић,библиотекариархео
графсаветник,руководилацОдељењастареиреткекњиге
из легата БиблиотекеМатице српске. Виолета Јовичинац
Петровићдипломиранијефилологзарускијезикикњижев
ност,библиотекаруМатичномодељењуНБКГ,сарадникна
поставци изложбе и координатор свих програма у оквиру
прославеДЕБ2014.

Посетиоци сумогли да стекну потпуни увид у тему и на
основу видеопрезентације обимнијегматеријала којифи
зичкиниједеоизложбе,каои25паноакојиилуструјуру
кописнуграђу.ЗапотребереализацијеовепоставкеМини
старствокултуреиинформисањаобезбедилојесредстваза
уређењеизложбеногпростора,каоизанабавкувитрина,чи
месууМатичнојбиблиотеци„ВукКараџић”уКрагујевцу
створениодговарајућиусловизареализацијукомплексних
поставки.

ПотомјеуУниверзитетскојбиблиотециуКрагујевцуотво
ренаизложба„Ћирилица–калиграфијeиштампанаписма”,
којапредстављапогледмодерностинаћириличнутрадици
ју.Изложбусучинилирадови студенатаипрофесораФи
лолошкоуметничкогфакултета–ФИЛУМУниверзитетау
Крагујевцу,којисусебавилићириличнимписмомианали
зомрукописасрпскихвеликана(ЛазаКостић,ИвоАндрић,
Исидора Секулић, патријарх Павле и други). На Ђачком
тргу била је отворена изложба „Лик и реч”, која је садр
жаладигиталневерзијезаписамислизнаменитихписаца,у
оригиналуипреводунасрпскијезик.
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Истовремено,уздањуПрвекрагујевачкегимназије,Народ
набиблиотекаСрбијепредставилајеизложбу„Измеђутра
дицијеииновације”,чијисуауторимрЉиљанаПузовићи
МАМирославЛазић.Поставкајепредставиланајзначајније
примеркестаресрпскештампанекњиге,аповодомобележа
вањајубилеја–520.годишњицеобјављивањапрвештампа
некњигенасрпскословенскомјезику„Октоиха”.Завршетак
манифестацијеобухватиојеобилазакБиблиотекеЕпархије
шумадијске,Милошевогвенца(Народнимузеј,Старацркваи
стараскупштинаукојојјепроглашенСретењскиустав1835),
каоисталнепоставкеуоквируСпоменпарка„Крагујевачки
октобар”.

ПодпокровитељствомГрадскеуправеГрадаБеограда,Се
кретаријатазапривреду,Секретаријатазакултуру,заједно
саТуристичкоморганизацијомБеограда,углавномкултур
номиобразовномцентруСрбијеисвих17његовихград
ских општина, бројне установе организовале су око 150
разноврснихизапосетиоцебесплатнихпрограмауоквиру
„Данаевропскебаштине”.Манифестацијајебилаприлика
дасепоновоукаженанашенајзначајнијенаслеђе:„Миро
слављево јеванђеље”уНародноммузејуиАрхивуНиколе
Тесле уМузеју који чува баштину тог научника – које се
налазиналистиУнескоа„Памћењесвета”.

Такође је то била прилика да се истакне лепота и значај
старихсредњовековнихрукописаикњига;дасеосврнена
историјатјезика,писма,писменостииобразовањанаовим
просторима, на Вукову реформу и борбу за српски језик,
најинтересантније и највредније књиге; да се подсети на
најзначајнијествараоцеиличностикојесудопринелераз
војујезикаиписма,каоиочувањекултуресрпскогидругих
народаунашојземљи.

Управо2014.годинеобележавалосеитридеценијеодоб
јављивања првог издања „Хазарског речника” – романа у
100.000речиМилорадаПавића,преведеногна36 језикау
103засебнакласична,дигитална,аудиоидругаиздања,чији
рукописсечувауЛегатутогписцауБеограду,афаксимил
рукописауМузејукњижевностиуБакуу(Азербејџан).

КаоусвимдругимопштинамаиуЗемунујеприређенбо
гат програм, од чега издвајамоизложбу „Од tabula asanta
доМунзаконза”уГалерији„Старакапетанија”,накојојје
представљенразвој језикаиписменостиумултиетничком
Земуну као значајном културном центру од постанка до
данас.
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Венцловићевсентандрејскибуквар1717.

БиблиотекаградаБеоградаусвојојЧитаоници
Одељења уметности представила је „Венцло
вићевСентандрејскибуквар1717”,фототипско
издање са рашчитаним текстом и савременим
преводом. Овај руком писани српскословен
ски буквар приредили су и пропратне студије
написали проф. др Димитрије Е. Стефановић
(ИнститутзасрпскијезикСАНУ,универзитети
уБеоградуиБудимпешти)ипроф.дрТомислав
Јовановић(ФилолошкифакултетУниверзитета
уБеограду). Једнооднајзначајнијихделасрп
скеисторијеидуховностиСрбаизМађарскеоб
јавили су прошле године Радионица „Венцло
вић” из Будимпеште (директорМиланЂурић)
иИК„Арте”изБеограда (главнииодговорни
уредникМиодраг Јакшић). Аутор тог буквара
је јеромонах Гаврил Стефановић Венцловић
(1690–1749), црквени писац и проповедник.
Сентандрејскибукварје1872.годинеописаои
објавиоСтојанНоваковић,наводећидасеруко
пис тог буквара налази у библиотециСрпског
ученогдруштваподбројем141идајенабављен
заједносадругимВенцловићевимрукописима.

СалонсагрбовимаЗавичајногодељењаБГБ,где
сеналазифондстарихиреткихкњигаикњига
оБеограду,токомтрајањаДЕБ2014,испуњава
ла је изложба „Драгоцености славеносербског
доба”, на којој су представљена најзначајнија
деланеправеднозаборављенихписацапредву
ковскеепохе.Реч јеоделимаизсвихнаучних
области,одфизике,биологије,медицине,преко
географије и историје до правних и друштве
нихнаука.Универзитетскабиблиотека„Свето
зарМарковић” истим поводом представила је
19букваранасталиход1699.до1867.годинеи
споменсобукњижевницеИсидореСекулић.

Какојеманифестација„Даниевропскебаштине”,пресвега
усмерена намладе, посебно на ученике основних и сред
њихшкола,билајетоиизузетнаприликадасе,усарадњи
саСекретаријатомзаобразовање,отворешколеуБеограду
иширомСрбије,штојеоствареноиусарадњисамузејима
иустановамакултуре,каоианимирањемученикадапосе
теизложбе, радионицеи друге догађаје.Педагошкимузеј
тимповодомприредиојеизложбупосвећенупрвомбуквару,
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апосетиоцисутумогливидетиидокументеоисторијату
просветеипедагогијеуСрбијиикодСрба,реткеуџбенике
идругеекспонате,докјеВуковиДоситејевмузејприредио
изложбу„Доситејупортрету”,којајетрајаладо15.децем
бра.ЗанимљивепрограмеималесубеоградскаФилолошка
гимназија,ПрваиПетабеоградскагимназија,Основашкола
„Краљ Петар Први”, Основа школа „Јелена Ћетковић” и
другешколе.

Нушићеваделаисловенскиапостолинафилму

Југословенскакинотека,поводом150годинаод
рођења БраниславаНушића (1864–1938), при
казалајефилмовеСојеЈовановић„Др”(1962),
Столета Јанковића„Народнипосланик” (1964)
иВукаБабића„Прерата”(1966),насталимпо
делиматог„највећегдрамскогписцакогаједа
лаепохареализма”,какосматраЈованДеретић.
УЦентру„Сава”18.септембра,изванпрограма
ДЕБ,премијерно јеприказанфилмчешкогре
жисераПетраНиколаева„ЋирилоиМетодије–
словенски апостоли”, a Унеско je 2013. био
прогласиогодиномтихмисионара.

ПрограмиДЕБ2014.уБеограду,каоидосада,одвијалису
сеутрицелине,одонихнатему„Језикиписменост”,преко
већустаљених„Отворенихвратаградскихздања,историј
скихкућаилегата”идругихпросторакојитокомгодинени
судоступнизајавност,падотрећегдела–отворенихврата
бројнихархива,библиотека,музеја,школа,задужбина,цен
таразакултуруидругихустановакултуре,атакојебилои
широмСрбије.

ПодсетимоовдеидајеБеоград2006.годинебиодомаћин
централнеманифестацијеДЕБзаСрбијуисеминараСЕза
земљеЈугоисточнеЕвропе,а2007.уорганизацијисаСаве
томЕвропе,ЕвропскомкомисијомиМинистарствомкулту
ре,домаћинцентралнепрославезачитавуЕвропу,уоквиру
председавањаСрбијеуКомитетуминистараСЕ.

Све наведено надовезало се на претходни Међународни
данписмености–8.септембарисимболичнопоклопилоса
Европскимданомјезика–26.септембра,којимповодомЗа
дужбина„ДоситејОбрадовић”јеорганизовалаокруглисто
„Српски језик у породици европских језика: традиција и
савременитренутак”.
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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.
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5.5. Необјављене магистарске тезе и докторске дисертације:

Презиме, Иницијал имена. (година на насловној страни 
тезе или дисертације) Назив тезе или дисертације (курзив), 
врста рада (магистарска теза или докторска дисертација), 
назив факултета где је одбрањена, назив одговарајућег 
универзитета, Место издања, страна.

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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