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УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА

ХУМАНО,ТРАНСХУМАНО, 
ПОСТХУМАНО

Термин трансхуманизам је створио 1957. године Џулијан
Хаксли (Julian Huxley), унук дарвинисте Томаса Хакслија
(ThomasHuxley),усвојојкњизиНовефлашезанововино
(NewBottlesforNewWine),заговарајућистварањедруштвау
комећесечовекразвитидосвогпуногпотенцијала.Радило
сеоциљаномнапоручовечанствадасепреобратиупотпу
ности, али негујући човечност.Хаксли је трансхуманизам
сматраокључнимконцептомједногсасвимновогинтелек
туалногоквира,новеидеологије,системакојиодговарано
вој човековој ситуацији. Трансхуманизам је, заправо, оно
стањеумакојеспајанаукуиуметностдабисеунапредили
именталниифизичкикапацитетичовека(тежњакојасемо
жепратитиунатрагдодревнихцивилизација,подсетимо).
Трансхуманизампредстављаиверудачовекможедапрева
зиђесвојепропадљивоикрхкофизичкоиморалностањеуз
коришћење протетских помагала, реконструктивне хирур
гије,генетскогинжењеринга,узупотребутелекомуникаци
ја,космополитскимпогледомнасвет,узпосреднурепродук
цију, одбацивањем религије, традиционалних породичних
вредности, и слично. Трансхумано је, заправо, утопијски
пројекаткојибитребалодаосигураправедниједруштвене
односе,каквејезамишљаоуновијевремеЖакАтали(Jac
quesAttali) у својојКраткој историји будућности, 2006.
године.

Tрансхуманоозначавапројекат(континуалне)модификаци
је човека, и тај пројекат не престаје да будеантропоцен
тричан,докпостхумано,идућикакиборгизацији,водиика
дестабилизацијиантропоцентризма,асамимтим,ичовека
иидеалачовечности.Трансхуманизам,чинисе,башстога
представљаиокосницуовогминитемата,укомесеналазе
радовиукојимасепромишљајуахумано,киборгизација,као
и однос према рањивим социјалним групама, постављају
ћипитање:где,заправо,идемо,уинтелектуалномсмислу,у
временуукомеумируидејеохуманом,маштаонозначило.
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УниверзитетСингидунум,
Факултетзамедијеикомуникације,Београд
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ОНТОПОЛИТИКЕАХУМАНОГ:
ОД(ПРОШИРЕНОГПОЉА)
ЉУДСКОГДООНОГПОСЛЕ

ЧОВЕКА
Сажетак:Пишућиоархеологијихуманистичкихнаука,Фукојепо
казаода јемодернипојамчовекадискурзивниучинакидаможе
исто тако нестати када се конфигурација знања/моћи измени.
Савременодоба се јошназиваи антропоценом, добом у коме је
Земљанеповратнообележенаљудскомактивношћу,иуправозбог
тогајављасепотребадасетеоријскиизновакритичкипромисли
дискурзивниучинакчовек.Уовомрадућупоказатидајепотребно
теоретизоватионопослечовека–ахумано–уциљудолажењадо
сликесветабезчовекакојаможепослужитикаоонтолошкиипо
литичкиоквирзамишљењеиделањеудобасавремености.Теорија
ахуманогбиутомпогледупослужилакаокорективзамноштво
концепцијакојесунасталекаокритикасубјекта–антихумани
зам,постхуманизам,трансхуманизамидруги–аликојесуидаље
утемељиваненаодређеној,иакопроширеној,слицичовека.

Кључне речи: ахумано, постхумано, трансхумано, човек, су
бјект,савременост,онтополитике

Истраживањеоархеологијихуманистичкихнаука,којиима
насловРијечииствари,МишелФуко(MichelFoucault)за
кључујеследећомреченицом:„Акотајраспоредзнањаиш
чезнекаоштојеинастао,аконекимслучајем,чијумогућ
ностможемонаслутитиаличијиобликниобећањејошне
познајемо,ако,дакле,тајраспоредизгубисвојуравнотежу,

АНДРИЈАФИЛИПОВИЋ
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каоштоседесилонапрелазууXVIIIвијексаосновамакла
сицистичкемисли–тадасеможемокладитидаћеичовјек
ичшезнути каоштона обалиморанестају спрудовипије
ска”.1Модерничовекједискурзивниучинакитотакавкоји
јенастаонапресекулингвистике(језика),биологије(живо
та)иекономије(рада)између18.и19.векасасломомкла
сицистичке епистеме.Уразговору саДидијеомЕрибоном
(Didier Eribon) пар деценија после објављивања Ријечи и
ствариоФукоовомживотуираду,ЖилДелез(GilesDeleu
ze)ћесезапитатиштаседанасдешавасаовимдискурзив
нимучинкомкојизовемочовеккадасилекојегасачињавају
улазеудосадневиђенеинепознатеодносе,наимесасилама
силиконауосвитудигиталногдоба.2Штасе,дакле,дешава
сачовекомнакрају20.ипочетком21.векакадасеузмеу
обзирдајетокомкласичногпериодачовекбиоискључиво
одређиванпремаБогу,уодносупремабесконачнимсилама,
адасепослепроменеепистемечовекодређиваопремако
начнимсилама (силамаугљеникаубиологији19.века,на
пример)одбацујућитрансценденцију?

Уовомрадупоказаћудајеречоонтополитичкомзахватура
дипроизводњеодређенесликечовекаидаједанастаслика
човекаукризи,односно,дајујепотребнотемељнокритич
кипромислитисобзиромнаоноштоданасмногитеорети
чариитеоретичаркеназивајудобомантропоцена–добому
комејеЗемљанеповратнообележенаљудскомактивношћу.3

1 Фуко,М. (1971)Ријечи и ствари: Археологија хуманистичких наука,
Београд:Нолит,стр.425.

2 Делез,Ж.Животкаоуметничкодело,у:Преговори1972–1990,Делез,
Ж.(2010),Лозница:Карпос,стр.150.

3 ТерминјепрвипутупотребионаучникПолКруцен(PaulCrutzen)2007.
годинеидефинисаоганаследећиначин:„Терминантропоцен...сугери
шедајеЗемљасаданапустиласвојуприроднугеолошкуепоху,тренут
номеђуглацијалностањезванохолоцен.Људскеактивностисупостале
толикосвепрожимајућеидубокедасупосталеривалвеликимсилама
природеигурајуЗемљукапланетарној terra incoginta”,Crutzen,P. J.,
Stefen,W.andMcNeill,J.R.(2007)TheAntropocene:AreHumansNow
Overwhelming theGreat Forces ofNature?,Ambio 38, pp. 614–621.По
следњих годинапојам антропоценапоприма значајан симболички ка
питал у хуманистици о чему сведочи све више књига са тим појмом
унаслову.Овдебихиздвојио:Parikka,J.(2015)TheAnthrobscene,Min
neapolis:University ofMinnesotaPress; Purdy, J. (2015)AfterNature:A
PoliticsfortheAnthropocene,London:HarvardUniversityPress;Wark,M.
(2015)MolecularRed:TheoryfortheAnthropocene,London:Verso.Дона
Харавеј(DonnaHaraway)уводипојамКтулуцен,уместоантропоцена(и
капиталоценакаоиплантажоцена),радиименовања„системакојиси
стематизује системе” и „увезујемилијарде темпоралности и простор
ности и милијарде интраактивних ентитетаусклопу – укључујући
вишеодљудског,другачијеодљудског,нељудскоиљудскокаохумус”.
Haraway,D.(2015)Anthropocene,Capitalocene,Plantationocene,Chthulu
cene:MakingKin,EnvironmentalHumanities6,p.160.
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Слика човека је прошла кроз многе преображаје од одре
ђивањауодносупремабесконачнимсиламадоодређивања
уодносупремаконачнимсилама,какосутоФукоиДелез
показали,иуразнимфазаматихпреображајасликачовека
семењалаодрелативнозатворене(субјектјеапсолутноау
тономан,човеккаоврхунацствореногсвета)дорелативно
отворене(субјектјенужноконституисануодносусад/Дру
гимипремад/Другом–биљке,животињеитд.).Али,ициљ
јеовоградаобразложитизашто,данасудобаантропоцена
нитарелативноотворенасликачовекавишениједовољна.
Или, другимречима, оношто се теоретизује као трансху
маноипостхуманоуодносупремане/људскомунајширем
смислу(дигитално,животиње,биљкеитд.)морабитикри
тичкипреиспитаноуциљукретањакаономештојепосле
човека, ка ахуманом,4 ради редефинисања света као света
безчовека,асамимтимичовекаињеговогодносапрема
светуид/Другом.

Како сам већ назначио,модерни дискурс о човеку иљуд
скомпроизводје18.и19.века.Претога„нисамживотније
постојао”,какокажеФуко.5Другимречима,удобакласици
зма,аираније,границаизмеђуживотинеживог,органског
инеорганскогбила јенејаснаинестабилнауономпогле
дуданијебилооштреподелеизмеђуминералног,биљног
иживотињског,већ јебиларечоигрисличностииразли
какојијесачињаваосвојеврсниконтинуум.Тајконтинуум
сличностииразликаомогућиојестварањеприроднеисто
ријекојајефункционисалапресвеганатемељуаналогије.
Са епистемолошким преломом, природна историја поста
је модерна биологија која се заснива на четири принципа
– хијерархији особина, функцији, дубини и паралелизму.6

4 ПојамахуманокористииПатришаМекормак(PatriciaMacCormack)и
одређујегакао„појамзасусретањеспољашњостиљудског...Ахумано
сеграничисаништакојеукључујесве.Онкористинашуживотињскост
на неврсни начин да нас подсети да постоје путеви бега од хумани
змаштоможеохрабритиетичкеодносе,несазнањем,фетишизацијом
или стварањемидејеживотиње, већ затоштокаданепостојиљудско
непостојинипосезањезаљудскимозначитељскимсистемима...Појам
‘ахуманог’јеапсолутноаболиционистичкоодбијањељудског”,MacCor
mack,P.Introducion,in:TheAnimalCatalyst:TowardsAhumanTheory,ed.
MacCormack,P.(2014)London:Bloomsbury,p.2.Појамахуманогкакав
развијамуовомрадуидејошидаљеодахуманог.Мекормакнесамода
одбијаљудсконегоодбијаиживотињско(имашинско),ауциљуразви
јањаонтополитикезадобасавремености.Другимречима,докМакор
макутапаонољудскоуоноживотињскоиприписујетомживотињском
онтолошкиприматнадљудским,дотлепојамахуманогуовомрадупре
вазилазииједноидругоуказујућинаактуелновиртуалнесистемекоји
омогућавајуипотомкапитализујутуразлику.

5 Фуко,М.нав.дело,стр.187.
6 Исто,стр.275–278.
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Модернабиологијатимеуспостављаијаснеграницеизме
ђуживогинеживог:„Органскопостајеоноштојеживот,а
живојеоноштопроизводи,растућииобнављајућисе;анор
ганскојенеживо,тојестоноштосенеразвијаиштосене
обнавља;онојенагранициживота–инертноинеплодно,
тојестсмрт”,7каоиграницеизмеђуљудскогинељудског–
„људипрестајудабудуназивани’људскимродом’ипочињу
дасеназивају’људскомврстом’”.8Настанак„људскеврсте“
нијебиосамопитањенаукеиизменањенихпарадигми,већ
јеимаосвојекоренеуполитичкимиекономскимпромена
макојесусеодигравалеу18.и19.веку.Речјеопромениса
казненог режима суверенана режимбиополитичког упра
вљања.Тапроменасе,измеђуосталог,огледалаустварању
модерногпојмастановништвадокмодернипојамчовека,из
теперспективе,постаје„ништадругодофигурастановни
штва”.9Човек,каобиополитичкатворевина,потом јепро
лазиокрозмногепроменеодкојихјекључнапроширивање
пољаљудског.

Оноштоназивам„проширенимпољемљудског”настајекао
последица постструктуралистичких (антихуманистичких)
преиспитивањаутемељеностисубјектаили,друкчијерече
но,проширенопољељудскогобухватапостхуманоитран
схуманокаоспецифичневидовепроблематизацијељудског
каоаутономногуодносупремане/живом.Питањехуманог
играницаизмеђучовекаинељудскогједнојеодбитнихпи
тањакојимасе,измеђуосталих,бавиоЖакДерида(Jacqu
esDerrida)разрађујућиметодологијудеконструкције.Тако
у интервјуу са Елизабет Рудинеско (Elizabeth Roudinesco)
кажеследеће:„’Питањеанималности’нијесамојошједно
питањеизмеђуосталих,наравно.Дугосамсматраодајеоно
кључнопосебиизбогсвојестратешкевредности;атакво
је јер,иакотешкоиенигматичнопосеби,онопредставља
играницунакојојсесвавеликапитањаоформљујуиодре
ђују,каоипојмовикојипокушавајударазграничеоношто
је ’својствено човеку’, суштину и будућност човечанства,
етику,политику,право,’људскаправа’,’злочинепротивчо
вечности’,’геноцид’итд.Кадгодсенештокао’животиња’
именује, најозбиљнија, најотпорнија, али и најнаивнија и
најсебичнија предубеђења превладају онимешто се нази
ва људска култура (и не само Западна култура); у сваком
случају, она превладавају филозофским дискурсом који је

7 Исто,стр.279.
8 Фуко,М.(2014)Безбедност,територија,становништво:Предавања
наКолеждеФрансу1977–1978,НовиСад:MediterranPublishing,стр.
93.

9 Исто,стр.97.
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биодоминантанвековима”.10Деридајепаргодинапреовог
разговораодржаоисеминаркојијеексплицитнопроблема
тизовао однос човека и животиње под насловом L’animal
que donc je suis.11 Упоредо са Деридиним интересовањем
запроблемодносачовекаиживотињекаобинарностикоју
требадеконструисати,осамдесетиханарочитодеведесетих
година20.веканастајеи,данасготовонепрегледно,поље
студијаживотиња,12којесеизразличитихперспектива(од
утилитаризмаПитераСингера/PeterSinger/доновоматери
јалистичкихфилозофијаБрајанаМасумија/BrianMassumi/)
бавиовимпитањем.13

Сдругестране,осамдесетихидеведесетихгодина20.века
јавља се потреба да се наново промисли однос човека и
технологије,нарочитосасвебржимразвиткомдигиталних
технологија и интернета који су данас свеприсутни.Дона
Харавејпосебнојеутицаланапромишљањеоодносимаиз
међутела,науке,родаитехнологијепишућиокиборгукао
фигури која обележава савремено доба.14 Киборг, као хи
бридорганскогимашинског,компликујеипреступастроге
поделеизмеђуприродеикултурекаквесууспостављенеу
ранијимфилозофскимикултуралнимдискурсима.Овали
нија филозофског и теоријског преиспитивања заснована
нафигурикиборгаодвелаједооногаштоседанасназива
трансхуманизмом, а који се дефинише као „увећањељуд
скихинтелектуалних,физичкихиемотивнихспособности,
уклањање болести и сувишнепатње и драматично проду
жење животног века. Овој мрежи заједничко је веровање
у инжењерисану еволуцију ’постљуди’, дефинисаних као

10Derrida, J. (2004) For What Tomorrow... A Dialogue, Stanford: Stanford
UniversityPress,pp.62–63.

11Derrida,J.(2006)L’animalquedonjesuis,Paris:Galilée.
12Алинесаможивотиња,већидругихживихбића.Тусенарочитоистиче

радМајклаМардера(MichaelMarder)ињеговафилозофијабиљногжи
вота.Cf.Marder,M.(2013)PlantThinking:APhilosophyofVegetalLife,
NewYork:ColumbiaUniversityPress.

13Нарочито бих издвојио следеће књиге које следе „континенталну”
теоријскофилозофскутрадицију:Wolfe,C.(2003)AnimalRites:Ameri
canCulture,theDiscourseofSpecies,andPosthumanistTheory,Chicago:
ChicagoUniversityPress;Wolfe,C.(2003)Zoontologies:TheQuestionof
theAnimal,Minneapolis:UniversityofMinnesotaPress;Calarco,M.(2008)
Zoographies:TheQuestionoftheAnimalfromHeideggertoDerrida,New
York:ColumbiaUniversityPress;Steeves,P.(1999)AnimalOthers:OnEt
hics,Ontology,andAnimalLife,Albany:StateUniversityofNewYorkPress;
Shukin, N. (2009)Animal Capital: Rendering Life in Biopolitical Times,
Minneapolis:UniversityofMinnesotaPress;McHugh,S.(2011)AnimalSto
ries:NarratingacrossSpeciesLines,Minneapolis:UniversityofMinnesota
Press.

14Видети:Haraway,D.(2007)WhenSpeciesMeet,Minneapolis:Universityof
MinnesotaPress.
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бића’чијеспособноститакорадикалнопревазилазеонеса
дашњихљудидавишенисунедвосмисленољудипонашим
садашњимстандардима”.15УтомсмислуКериВолф(Cary
Wolfe)трансхуманизамвидизаправокаоинтензификацију
хуманизмаисупротностпостхуманизмусобзиромнатода
јеречопревазилажењупачакиукидањуматеријалности
телаиутеловљеностикаотакве.16ПоВолфу,постхуманост
долази пре и после хуманизма и хуманости – пре у оном
погледудајечовекузглобљенкакоуономбиолошкомта
коиономтехнолошкомкојипретходеономљудскомикоје
гаодређују,послеуономпогледуда„постхуманизамиме
нујеисторијскитренутакукојемједецентрирањељудског
путемњегове увезаности у техничким, медицинским, ин
форматичкимиекономскиммрежамасветежеигнорисати,
историјскиразвојкојиуказујенанужностновихтеоријских
парадигми,новиначинмишљењакојидолазипослекулту
ралних репресија и фантазија, филозофских протокола и
избегавања,хуманизмакаоисторијскиспецифичногфено
мена”.17

Упоредосаовимкултуралним,теоријскимифилозофским
трансхуманимипостхуманимпроблематизацијамаодигра
вала се и промена са биополитичког устројства друштва
надруштвоконтроле.18Друштвоконтроле засновано јена
кретањима детериторијализације, односно на „модулацији
као самомењајућем калупу који се континуираномења из
једногтренуткаудруги,иликаоситочијамрежаварираод
једнетачкедодруге”.19Модулацијапроизводидивидуе,док
једруштвозаснованонадисциплиникаоначинууправља
њастановништвомпроизводилопојединце.Модулација,по
ДејвидуСавату(ДавидСават),поседујечетиримеханизама

15Garreau, J. (2005) Radical Evolution: The Promise and Peril of Enhan
cingOurMinds,OurBodies–andWhatItMeanstoBeHuman,NewYork:
RandomHouse,pp.231–232.

16Wolfe, C. (2010) What Is Posthumanism?,  Minneapolis: University of
MinesotaPress,p.XV

17Исто,pp.XV–XVI
18Постојеразличитипокушајиконцептуализовањановогстањаствариу

распонуодвеомаапстрактногисвеобухватногпојмасавременостипа
до нешто специфичнијих каошто су инфокапитализам, биокапитали
зам,некрокапитализам,киберфосилникапитализам,когнитивникапи
тализамитд.Овде сеодлучујем запојам аксиоматике капитализма (и
нештоужипојамдруштваконтроле),јераксиоматикакаопојамнудидо
вољноапстрактниоквирдаобухватисвеобликекапитализма,односно
свеконцепције савременогобликакапитализма.О аксиоматицикапи
тализмавидети:Deleuze,G.andGuattari,F.(2004)AThousandPlateaus,
London:Continuum,pp.509–522.

19Делез,Ж. Постскриптум о друштвима контроле, у:Преговори 1972–
1990,ур.Делез,Ж.(2010),Лозница:Карпос,стр.254.
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итосу:1)препознавањеобразаца(невишедисциплинаи
надзирање,већобрасциикодови),2)антиципацијаактивно
сти(контролаантиципираактивносткаодеогрупеуместо
приморавањапојединцадаусвајаодређенеформе),3)орга
низацијаантитеза(времејеудруштвимаконтролеконтину
умиистовременостнаспрамодељеногвременадисципли
нарнихдруштава),4)програмирањетокова(„докдисципли
на покушава да конструише и просторно уједини силе на
механичкиначин,модулацијапокушавапутемкалкулације
даантиципирапојавуобразацатоковаилиенергијеунутар
турбулентногсистема”).20Можемоуочитидаседивидуапу
теммодулацијеобликујекодовима,антиципацијомактивно
сти,организацијомконтинуума(времена)ипрограмирањем
токова.Можемо,дакле,уочитиданеманиречиоразлика
маизмеђуорганскогинеорганског,живогинеживог,људ
скогинељудског.Људскоинељудско сераспоређујуили,
боље,модулирајууконтинуумутокакојитребакодиратии,
натајначин,квантификоватирадиуклапањауаксиомати
кукапитализма.Другимречима,трансхуманоипостхумано
учествују,аипроизведенисууапстрактнојмашиниакси
оматикекапитализмаидруштвуконтролеса једнестране,
асадругеидаљезадржавајуодноспремаономељудском
иакоупроширеном смислу.Прецизније, иако је запроиз
водњувишкавредности–кванитификацијууоквируакси
оматикекапитализма–данасразликаизмеђучовека,живо
тиње,биљкеинеорганскогмањебитна,диференцијацијасе
идаљезадржавауправоради„освајањановихтериторија”
каоједногодаксиома.21Токомсвакеодредефиницијаоног
људскогсапроширивањемпољаљудскогуодносунаживо
тиње,биљкеинеорганскодолазидостварањановеобласти
подложне за производњу вишка вредности. Управо је већ
поменутикиборгодличнаилустрацијазаовупреплетеност
проширеногпољаљудскогиаксиоматике.Усусретучовека
и сила силицијума/дигиталног дошло је до стварања како
целокупненовеекономијенаглобалномнивоу,такоиства
рањановихформиживотаповезанихсаинтернетомувиду
разнихonline,алииofflineзаједницаитомеслично.

20Savat,D.Deleuze’sObjectile:FromDisciplinetoModulation,in:Deleuze
andNewTechnology,eds.Savat,D.andPoster,M.(2009)Edinburgh:Edin
burghUniversityPress,pp.52–53.

21Речјеоаксиомузасићења:„Капитализамјезбиљааксиоматскијерне
поседујеникаквезаконеосимонихиманентних.Хтеобидаверујемода
сеонсуочавасаграницамауниверзума,крајњимграницамаресурсаи
енергије.Алисвесачимсеонсуочавајесувластитегранице(саперио
дичномдепрецијацијомпостојећегкапитала);свештоодбијаилиизме
штајесуњеговевластитегранице(формирањеновогкапиталауновим
индустријамасависокимпрофитом)”,Deleuze,G.andGuattari,F.нав.
дело,стр.511.
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С обзиром на то да и постхумано и трансхумано и даље
остају„сувишељудски”,асамимтимухваћениуапстракт
нумашину аксиоматике капитализма и друштво контроле
каосавременогобликабиополитике,потребнојенаћидруге
теоријске путеве ради утемељења критике како капитали
зматакоипроширеногпољаљудскогкојеонствара.Тајпут
проналазимукретањука„ономепослечовека”или,речју,
ахуманом.Постојебардваначинадасеоноахуманоконцеп
туализује.ЈеданодњихзаснованјенаДелезовојонтологији
како ју је развијаоуРазлициипонављању и саФеликсом
Гатаријем (FélixGuattari) уХиљадуплатоа, аначијем су
сетрагупотомразвилемногобројненовоматеријалистичке
теоријеифилозофије.Другиначинбиобизаснованната
козваним спекулативнореалистичкимфилозофијама, наро
читонафилозофијиКентенаМејасуа(QuentinMeillasoux).22

ОноахуманокодДелезаналазисенанивоуоногаштоон
називапасивним синтезама.Наиме, уРазлици и понавља
њуДелезправиразликуизмеђунивоаактивнихсинтезаи
нивоапасивнихсинтеза.Нивоактивнихсинтезасастојисе
одпамћења,разумаиаперцепције,односноодрефлексивне
прошлостипредставе,рефлексивнебудућностипредивђања
каоопштостиразумаисубјектасложеногделањакаоапер
цепције(речју,кантовскисубјект).Кључнојетодаовајниво
испостављајединственогсубјектапредставенакомесепо
томтемељесвеодредбеоногаљудскогчакиупроширеном
виду.Нивопасивнихсинтеза,пак, (раз)утемељенјенара
злициуинтензитетима.Прецизније,речјеоконтракција
маживесадашњости,ретенцијаманепосреднепрошлости
(тамо где смо имали рефлексивну прошлост представе) и
антиципацијаманепосреднебудућности(тамогдесмоима
лирефлексивнубудућностпредвиђањаиопштостразума).
Уместоаперцепције,којапружанужнојединствосубјекту,
нанивоупасивнихсинтезајединојемогућеговоритиолар
валнимсопствимакојенечиненикаквојединство.Пишући
опрвојпасивнојсинтезикојапроизводи„живусадашњост”,
Делез каже да „она нужно образује садашњост извесног
трајања,садашњосткојасеисцрпљујеикојапролази,која
јепроменљивасобзиромнаврсте,индивидуе,организмеи

22Ове две велике струје у савременој теорији и филозофији разликују
се, грубо речено, у два битнамомента.Док су новоматеријалистичке
филозофијеи теорије усредсређененапостајањеииманенцију, дотле
су спекулативнореалистичке филозофије и теорије усредсређене на
бивствујућаитрансценденцију.Збогтогаихнекизовуионтологијама
оријентисанимнапроцес(овепрве),ионтологијамаоријентисанимна
објект(оведруге).Видети:Garcia,T.(2014)FormandObject:ATreatise
onThings,Edinburgh:EdinburghUniversityPress,pp.8–13.
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деловеорганизмакојисеразматрају”.23Ијош:„Алиупо
реткуконститутивнепасивностиопажајнесинтезеупућују
наорганскесинтезе…Сачињенисмоодводе,одземље,од
светлостииконтрахованогваздуха,несамопренегоштоих
препознамо,односнопредставимо,већипренегоштоих
осетимо. У својим рецептивним и перцептивним елемен
тима,алииуунутрашњиммекиморганимателеснедупље,
свакијеорганизамзбирконтракција,задржавањаиочеки
вања…Потребноје,дакле,даразлучимонесамоформепо
нављањауодносунапасивнусинтезу,већинивоепасивних
синтеза,икомбинацијетихнивоамеђусобом,икомбинаци
јетихнивоасаактивнимсинтезама”.24Дакле,несамодаје
свакиорганизамсачињенодпасивнихсинтеза,пачакиде
ловиједногистогорганизма,већсутоисвеврстеииндиви
дуе.БитниувидовогделаРазликеипонављањалежиутоме
што контракција, ретенција и антиципација нису својства
искључивоживихбића(јошмањеискључивосубјектакон
ституисаногнанивоуактивнихсинтеза),већсуовепасивне
синтезе оношто конституише свако бивствујуће као бив
ствујуће,односнопостајањеуцелини.Другимречима,па
сивнесинтезепревазилазечакипроширенопољељудског
иобухватајуцелокупнипроцеспостајањакојисеодвијана
равни апсолутне иманенције коју сачињавају контракције
ларвалнихсопстава.

Наовајувидупогледуиманенцијеларвалнихсопставако
ја контрахују, задржавају и антиципирају интензитете на
слањајусе„слојевање”иапстрактнаонтологијаизХиљаду
платоа.Системслојеваобухватабартриглавнаслојаито
сунеоргански, органскии алопластички.Неоргански слој
састојисеодмолекуларногимоларногнивоа,односноод
оформљенематеријеифункционалнеструктуре.Органски
слојјекомплекснијитепоредтогаштосесастојиодорган
скихједињењаиорганскихсистемакојисачињавајуоргани
зме,поседујеиепислојипараслој.Епислојорганскогслоја
тичесеодносаито:1)измеђуспољашњегокружењаиуну
трашњихелемената,2)измеђуелеменатаиједињења,3)из
међуједињењаисусптанци,4)измеђусупстанцисадржаја
исупстанциизраза.Параслојорганскогслојауспостављасе
каоспособносторганскогдаделаидасенањегаделујеи
тоувишевидова:1)добављањеизвораенергије,2)перцеп
ција,3)реакција.Алопластичкислојобухватаинеоргански
и органски слој, али поседује и властите специфичности.
Алопластичкислојналазисенаразинидруштва (односно

23Делез,Ж. (2001)Разликаипонављање, Београд:Федон, стр. 135,мој
курзив.

24Исто,стр.127–128,мојкурзив.
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друштвене машине, социјуса), те се као такав састоји од
машинскогсклопатела(органскихинеорганских)иколек
тивног склопа исказивања (режима знакова и друштвених
институција).25

Но,тонијесве.Неоргански,органскииалопластичкисло
јевисасвимњиховимнивоимаимеђусобнимодносимаде
ловисуоногактуелног,апоредактуелногДелезиГатари
постављајујошједаннивоуцелокупномпроцесупостајања
–оновиртуално.Измеђуактуелногивиртуалног,условно
речено,налазисеоноинтензивнокоје сачињавају терито
ријалнисклоповипроизведенипутемрефрена,односнопо
нављања.Титериторијалнисклопови,пак,обухватајуиак
туелнудимензијупостајањасасвимњенимслојевима,али
поседујуивиртуалнудимензијукојаимомогућавапостаја
ње.Виртуалнокаотаквојераванконзистенције,26којасеод
ређујекаоапстрактнамашина„којасесастојиоднеоформ
љенихматеријаинеформалнихфункција.Свакаапстрактна
машинајеконсолидованиагрегатматеријафункција(филум
идијаграм)”.27Поредапстрактнихмашинакојетворераван
конзистенције,постојеиапстрактнемашинестратификаци
јеилислојевањакојеобавијајураванконзистенције(икоје
твореактуелнустранупостајања),затимпостојеапстрактне
машине наткодирањаили аксиоматике (капитализма), које
тотализујуихомогенизују(заразликуодапстрактнемаши
неравниконзистенције)инакрају: „Свакамашина јепо
везанасадругимапстрактниммашинаманесамозатошто
суоненераскидивополитичке,економске,научне,уметнич
ке,еколошке,космичке–перцептивне,афективне,активне,
мислеће,физичкеисемиотичке–већ затоштосуњихови
различити типови онолико преплетени колико су њихове
операцијеконвергентне.Механосфера”.28

Садаможемода видимона којиначинчакнипроширено
пољељудскогнеможедабудеоперативнипојамуонтопо
литичкојкритицисавремености.Почевод„најнижег”нивоа
контракција,ретенцијаиантиципацијаинтензитета,преко

25За систематични приказ у виду табеле видети: Bonta,M. and Protevi,
J. (2004)Deleuze andGeophilosophy:AGude andGlossary, Edinburgh:
EdinburghUniversityPress,p.152.

26Разванконзистенцијеповезујехетерогенеелементе„хексеитете,дога
ђаје,нетелеснетрансформацијекојесеапрехендирајупосеби,номадске
суштине,нејаснеалиригорозне;континуумеинтензитетаиликонти
нуалневаријацијекојепревазилазеконстантеиваријабле;постајања,
којанепоседујуниврхунацнисубјектвећсепривлачемеђусобноузоне
близинеилинеодлучивости;глаткепросторенасталеизизбразданих
простора”,Deleuze,G.andGuattari,F.нав.дело,стр.558.

27Исто,стр.562.
28Исто,стр.566.
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актуелних слојева па до виртуалних апстрактних машина
којетворемеханосферу,можемоуочитидасенигденепо
стављапитањељудскемоћиделања,тесамимтимсениод
носљудскогинељудскогнепроблематизује.Асветозато
штотипојмовииодносинисудовољноапстрактнидабиоб
ухватилисложеностмеханосфересастављенеодапстракт
нихмашинаиодносаизмеђуапстрактнихмашина.Другим
речима,дијалектикаљудскогинељудскогнедовољнаједа
биадекватнозахватилацелокупнипроцеспостајањакаоон
тополитичкипроблем.Инесамода јенедовољна,него је
ипроизводапстрактнихмашина.Аонтополитичкијепро
блем управо зато што апстрактне машине конзистенције,
слојевањаинаткодирањаподразумевајупостајањеуцели
ни,скупасапреплетеношћуекономскополитичкихинеор
ганскоорганскихматеријалнихдимензија актуелновирту
алног.Речју,актуелновиртуалнамеханосферакаоскупсвих
апстрактнихмашинаињиховихмеђусобниходносапостаје
ипостојипре/послечовекаитворикакоонољудскотакои
ононељудскокаоисвењиховемогућеодносе.

Други приступ ахуманом јесте спекулативнореалистички.
ТунарочитонаумуимамМејасуа.Мејасуполазиодкрити
кеоногаштоонназивакорелационизмом.Корелационизам,
пак,дефинишекаосвакуструјумишљењакојаследиидеју
„искључивања сваке тврдње да јемогуће разматрати под
ручја субјективности и објективности независно једно од
другог.Несамодатребарећидаминикаднедокучујемо
објект ’по себи’, засебноодњеговог односа са субјектом,
неготребатврдитииданикаднедокучујемосубјекткоји
није увијеквећ у односу са објектом”.29Насупрот корела
ционизмуМејасупостављаспекулативниматеријализам„за
којијеапсолутнареалностизвјестантипентитетабезми
шљења,мора да тврдии дамишљењеније нужно (нешто
може бити без мишљења) и да мишљење може да мисли
оночегаморабитикаднемамишљења”.30Кључнипојмови
Мејасуовогспекулативногматеријализмасуанцестралност,
архифосил и хиперХаос. Анцестралност означава „сваку
реалносткојапретходипојавиљудскеврсте–иличакко
јапретходисвакомпознатомобликуживотанаЗемљи”.31С

29Мејасу,К.(2014)Послијеконачности:Огледонужностиконтингенци
је,Никшић:ДруштвофилософаЦрнеГоре,стр.16.Мејасуиздвајаслаб
ијаккорелационизамкаодвавидатогприступаодносуизмеђусубјекта
иобјекта.ТипичнипредставницисуИмануелКант(ImmanuelKant)и
МартинХајдегер(MartinHeidegger),али,наовајилионајначин,неки
обликкорелационизмајецелокупнафилозофија(итеорија)послеКанта
(осимАленаБадјуа/AlainBadiou/).

30Исто,стр.44.
31Исто,стр.22.
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тимускладу,архифосилдефинишесекао„несамоматери
јекојеуказујунатраговепрошлогживота, сходноправом
смислутермина’фосил’,негоматеријекојеуказујунапо
стојањеанцестралнереалностиилидогађајакојипретходи
животунаЗемљи”.32Собзиромнатодајемишљењеспеку
лативноондакадаимаприступапсолутном,адасеапсолут
одређујекао„бићечијејераздвајање(изворнисмисаооног
absolutus)иодвојеностодмишљењатакводанамсепред
стављакаонерелативно,исамимтимустањудапостоји
–постојалимиилине”,33изтогаследидамишљењеморада
имаприступономапсолутномпосеби,алитаквомапсолут
номпосебикојенезависиодмишљењаиодсубјекта.Али,
сдругестране,требабитипажљивинеапсолутизоватиод
ређенобивствујућекаоштосудухилиживот(јертоводи
уидеализам),каонирелацију(јертоводиукорелациони
зам).Оноштосеапсолутизујејестефактицитетанцестрал
ностииархифосила,односноапсолутизујесесâмпринцип
који допушта корелационизму да искључи апсолутизујуће
мишљење.34

Апсолутизацијафактицитетанијеметафизичкаиздвараз
лога.Први лежи у томешто се не апсолутизује одређено
бивствујућејерјеапсолутнемогућностнужностиодређеног
бивствујућег.Други,пак,затоштоапсолутизацијафактици
тетаукидапринципдовољногразлога(постојинужанраз
логзаштонештојестетаквоанедругачије)иуводиприн
цип неразлога који гласи да „ништа нема разлога да буде
илидаостанетаквокаквојесте;свеморабезразлогамоћи
дане будеи/илимоћида буде другачије од оногашто је
сте”.35Другимречима,Мејасууказујенаапсолутнунужност
ненужности свега бивствујућег: „Апсолутно нема крајњег
Разлога –нимисливогнинемисливог.Немаништаиспод
илисонестранеиспољененеоправданостидатог–ништа
осимбезграничне,незаконитемоћињеговогуништења,по
јављивања,очувања”.36Таненужностсвегабивствујућегкао
одсустворазлогаотварапуткаСпољаизванодносамишље
њаибивствујућег/бивствовања.Заправо,тоСпоља,собзи
ромнаодсустворазлога,апсолутнојеиндиферентнопрема
мишљењукаотаквомињегаМејасуназивахиперХаосом.
ХиперХаосзаМејасуаје„нештонеосјетљиво,способнода
уништии ствари и свјетове; способно да изроди страшне
нелогичности;способноданикадништанечини;способно

32Исто.
33Исто,стр.34.
34Исто,стр.62,курзивуоригиналу.
35Исто,стр.73.
36Исто,стр.76.
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даостварисвеснове,алиисвекошмаре;способнозабур
неинасумичнепромјенеили,обрнуто,способнодаствори
непокретни универзум…Свемоћ без доброте имудрости,
неспособнадамишљењујемчиистинитостњеговихразли
читихидеја.ТојенештопопутВремена,алиВременакоје
јенепојмљивозафизику–јерјеустањудабезузрокаили
разлога,уништисвакифизичкизакон–каоизаметафизи
ку–јерјеустањудауништисвакиодређениентитет,било
дајетобогилиБог.Тонијехераклитовсковријеме,јероно
нијевјечнизаконнастајања,неговјечноинезаконитомогу
ћенастајањесвакогзакона.ТојеВријемекојејеустањуда
уништичакинастајањесебечинећидаседесе,мождазау
вијек,Покретност,НепокретностиСмрт”.37Саоваквогап
солутаМејасупрелазина„изведени”апсолуткојисеогледа
уматематици.Наиме,каконеможемопретпоставитидаје
Универзум целина или да то није (услед принципа нераз
логахиперХаоса), јединипутзамишљењеовеапсолутне
контингенцијејестематематичкатеоријаскуповакакојује
прерадиоАленБадју.38Итимедолазимодооногахуманог
уовомвидуспекулативнореалистичкефилозофије.Ахума
нојехиперХаоскаонемисливосттоталитетабивствовања,
апсолутнанеразложностсвегабивствујућег,алитаквадасу
нањојзаснованеанцестралностиархифосилкојууказујуна
светпреибезчовека.

Уовомрадусамприказаодвапутадоахуманог–једанна
трагуДелезовеиГатаријевефилозофије(којајеутицалана
настанакновогматеријализма),идругинатрагуМејасуове
филозофије(којајеутицалананастанакспекулативногреа
лизма).Оведвеструјесуунепрестанојнапетости,каошто
семожевидетиизМејасуове(иБадјуове)критикеДелеза.39
Једна од занимљивијих линија промишљања сличности и
разлика између њих била би различита употреба матема
тикеиодноспојмоваиманенцијеитрансценденцијеизте
перспективе.ДокДелезкористидиференцијалнирачунра
диизградњечистеиманентистичкефилозофије,дотлеБадју
користи теорију скупова и заговара трансцендентност до
гађаја.Но,иакопостојемногеразликеисасвимоправдани
разлозизањих,уовомрадупокушаосамдапокажемдаим
јециљисто–кретањекаономеСпоља,којеовденазивам

37Исто,стр.77–78.
38Исто,стр.124–129.
39Занештодужурасправуоразликама (исличностима)измеђуоведве

струјевидети:Filipović,A.(2015)FromTranscendentalIdealismtoTran
scendentalEmpiricismandBeyond:Kant,DeleuzeandFlatOntologyofthe
Art,SAJ:SerbianArchitecturalJournal7:2,р.147–156.
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ахумано,зарадизналажењанекаквеонтологије(иполитике)
којабиодговориланаизазовесавремености.
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ONTOPOLITICSOFTHEAHUMAN:
FROM(THEEXPANDEDFIELD)OFTHEHUMAN

TOAFTERTHEHUMAN

Abstract

Writingaboutthearcheologyofhumansciences,Foucaulthasshown
thatthemodernconceptofthehumanisadiscursiveefect,andthatit
can easily disappear once the configurationof power/knowledgehas
changed.ContemporaryageisalsocalledtheAnthropocenetheage
inwhichtheEarthisirrevocablymarkedbyhumanactivities,andfor
exactlythatreasonitisnecessarytotheoreticallyandcriticallyrethink
thediscursiveefectcalled“thehuman“.Inthispaper,Iwillshowthatit
isnecessarytotheorizethatwhichis“afterthehuman“–theahuman–
inordertodevelopanimageoftheworldwithoutthehuman,whichcan
serveasanontologicalandpoliticalframeworkforthinkinganddoing
intheageofcontemporaneity.Thetheoryoftheahumanwouldserve
inthatregardasacorrectivetothemultiplicityofconceptionswhich
developedascritiquesofthesubject–antihumanism,posthumanism,
transhumanismandother–whichwerestillbasedonacertain,although

expandedimage,ofthehuman.

Keywords:ahuman,posthuman,transhuman,human,subject,
contemporaneity,ontopolitics
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ФИЛМСКЕДИСТОПИЈЕИ
ТРАНСХУМАНИЗАМ: 

КИБОРГ–ОДФИЛМСКОГ 
МИТАДОРЕАЛНОСТИ

Сажетак:Филмскауметностјеантиципираламногетрансхума
нистичкеидејекојесутекданаспосталеактуелнипредметраз
матрања.Седмауметностјеуказаланабројнеетичкедилемеи
контроверзесакојимасечовечанствосусрећеондакадасеналази
пред различитим изазовиматрансхуманизма.Уфилмским дели
маХоливудатојенајадекватнијеприказанонапримерукиборга.
Стварајућидистопијскаделапосвећенакиборзима(филмови,те
левизијскесерије,графичкеновеле)ипрофитирајућинањима,ме
дијскаиндустријакористимешавинурадозналостиистрахакоја
постојикодсавременихљудикојисусуоченисаубрзанимразвојем
технологијекојамењањиховосоцијалноокружење.Усамојсоци
јалнојреалностизахваљујућиразвојутехнологије,киборгјеодме
дијскогфеноменавременомпостаодеосадашњостиинепосредне
будућности.Живимо у времену у којем пропитујемо досадашње
дефиниције и идентитет човека под светлом новог хибридног
идентитетакиборгакаодиректногспојачовекаимашине.

Кључне речи: киборг, дистопије, трансхуманизам, седма
уметност,филм,масовнимедији.

ЂОРЂЕЂОРЂЕВИЋ
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Увод1

Период наконДругог светског рата обележен је почетком
дуготрајног хладног рата и непрекидним тензијама изме
ђувеликихсила.Страходнуклеарногсукобаимогућности
нестанкацелогчовечанстваизазиваојенепрекидниосећај
нелагодностиианксиозности.Обичниграђаниалииинте
лектуалциразумевалисусвукомплексносттогисторијског
периода.Либералнемислиоцејесједнестранебринулаопа
сност успостављања неког тоталитарног поретка на свет
скомнивоу,докјесдругестранепостојалазебњадабина
конпланетарногсукобануклеарнихсилапреживелиљудски
родбиовраћеннанивопрвобитнељудскезаједнице.Отуда
упериодунаконДругогсветскогратанастајевеликиброј
књижевнихифилмскихдистопијаукојимасуизражениови
страхови.

Чиниседа јеУрлихБек(UlrichBeck)биоуправукада је
рекаодаживимоуризичномдруштву.2Константнаанксио
зностистраходприроднихивештачкиизазванихкатастро
фа,еколошкихакциденатаимогућихтерористичкихнапада
продужиласеинаконпадаБерлинскогзида1989.годинеи
очекиваногкрајаисторије.3Несамодасусеризиципове
ћавали,већјеинивосвестиоњимазахваљујућимасовним
медијимаиобразовномсистемурастао,такодајеосећајне
лагодностипостаохроничан.Нованелагодностукултури
јепретходнихдеценијабујалаупоредосаразвиткомтехно
логијеиразличитиммогућностимањенезлоупотребе.Про
свећенимислиоцисујасносагледавалиињендеструктивни
потенцијалиразумевалисудаонаипоредсвихпредности
представљаопасанмачсадвеоштрице.

Киборг(енг.cyborg–cybernaticorganism)окојемјеписала
ДонаХаравеј(DonnaHaraway)представљаојеметафоруи
самомрачнусликунеке,ипакнештодаљебудућности,тако
даниконијеочекиваодаћесетопитањеускоронаметнути
каодеоагендесвакодневнихразматрања.Приказкиборгау
књижевности,нафилмуиуграфичкимновеламајестепоку
шајсагледавањасутрашњице,алиипроактивнонастојање

1 Радјенастаокаорезултатистраживањахоливудскогфилмазапотребе
одбрањене(инеобјављене)докторскетезеизобластисоциологијекул
туре(25.09.2015.године,Филозофскифакултет,УниверзитетуНишу)
подназивом:Đorđević,Đ.P.(2015)Filmitržište:vidovikomercijalizacije
savremenogholivudskogfilma,doktorskadisertacija(unpublished),Filozof
skifakultet,UniverzitetuNišu,Niš.

2 Bek, U. (2001)Rizično društvo: u susret novoj moderni, Beograd: „Filip
Višnjić”.

3 Fukujama,F.(2002)Krajistorijeiposlednjičovek,Podgorica:CID;Banja
Luka:Romanov.
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дасеунапреддобијуодговоринатокакоћењеговапојава
утицатинаљудскирод.Штаћеседогодитисабићемзнаним
каоhomosapiensоногтренуткакада(иако)киборгизација
људскогродабудеомасовљена.Саразвојемтехнологијеона
лакоможебитипретворенаунекуновуврстураширенемо
де,башкаоштосуданастетоваже,пирсинзиипластична
хирургијавећсвакидашњаствар.

Каконасподсећајумедицинскирадници,савременспојчо
векаимашине(специјалнихелектронскихпротезаипома
гала) код појединих врста телесних оштећења и болести,
учиниоједаједнаврстакиборгапостаненашсавременик.4
Засадајекиборгизацијаљудиограниченасамонаонекоји
мататехнологијаспасаваилиолакшаваживот.Истовреме
но,некадајетобиослучајисакласичномхирургијомкојаје
биластварнужде,докданасестетскахирургијаистовреме
нопредстављапитањемоде(укључујућииизборжељеног
модела)иличнеодлуке,некадаихира.

Сасвимјеизвеснодазахваљујућиидеалутрансхуманизма,
окојемћебитиречиураду,данашњечовечанствоклизика
будућностиукојојћепитањекиборгизацијечовекапостати
стварвластитеодлукечакикодфизичкипотпуноздравих
људи.Проблем јеутомештоћетаодлуканекадазаправо
битиизнуђенаипредстављатирезултатпритисаканекенове
трансхуманистичкиобојенекултуре,моде,аунекимслуча
јевимамождачакипојединихтоталитарнихрежима.

Филмскедистопије

Једанод задатаканауке јеидапредвиђакакоћедруштво
изгледатиублискојбудућности.Тајпосаонијенималолак
иобичнојепраћенмногимпогрешкама,штојесасвимра
зумљиво. На основу већ постојећих тенденција научник
социологпокушавада(макардонекле)предвидисутрашњи
цу.Социологкаоистраживачианалитичаруспешносагле
даваразликуизмеђуоногаштонекасоцијалнапојавајесте
усадашњемтренуткуионогаштоонапотенцијалноможе
дапостане.Потомејеондонеклесличануметнику,такода
сењиховесоцијалнеулогепоовомпитањудонеклеукршта
ју,алиимеђусобнокориснодопуњују. Јер„уметностније
управљенасамопремаактуелнимпроблемимаистањуhic
etnunc.Визијеправеуметностиидуизасамихствари,из
вандомашајанеуметничкихвидика.Уметностнеговориса
мо о актуелном човеку, већ и о потенцијалном човеку, не
само о човеку какав јесте, већ и о томе какав бимогао и

4 Јовићевић,Д.(28.јуна2012)Концептсимбиозе,Нин,стр.56.
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какавбитребалодабудеупотоњимхуманијимсоцијалним
условима”.5

Дауметностидруштвененаукемогубитимеђусобноин
спиративнеобластирадаи стварања,можда сепонајбоље
видинапримерусоцијалнихдистопија.Социјалнедистопи
јесуувекбиленагранициизмеђусоциологијеикњижевно
сти.Управојеквалитетделакаоштосу1984ЏорџаОрвела
(GeorgeOrwell),Врли нови светОлдосаХакслија (Aldous
Huxley) иФаренхајт 451 Реја Бредберија (RayBradbury),
учинио да она често буду цитирана и у радовимамногих
релевантнихсоциолога.Безобзираштосоцијалнедистопи
јенисусоциолошкоштивоуужемсмислу,њиховпрелазни
карактерчинидамогубитиназванесоциолошкимроманом
–башкаоштопостојеипсихолошкироманиисториограф
скироман.Готовосвеутопијеидистопијеисписанесууро
манескнојформи, алиона је само „средствода сеискаже
идеја,поправилусоцијалнотеоријска”.6

Дистопија представља негативну утопију, њену супрот
ност.Каоантиутопија,онанеприказујенекоидеалнодру
штвокаоштоточинекласичнеутопије,већсликанегативно
друштвобудућности,заснованонасвеопштемтоталитари
змуиконтроли грађана.Најчешће је тодруштвои техно
лошкизнатнонапреднијеодвременакадасамауторства
расвојдистопијскироман,алитатехнологијапримарносе
употребљавакаосредствоапсолутнерепресивнеконтроле
људи.Данас такођепостоји великибројфилмскихдисто
пија које су ништа мање познате него њихови књижевни
претходници.Коднекиходњихпостојиинезнатнаизмена
у односуна класичнудистопијску књижевност.Упоједи
нимхоливудскимфилмовимаобично јеречодистопијама
којесунасталенаконнекогколапсацивилизације,билода
је онизазван III светскимратом, константним еколошким
загађењем,социјалнимнемирима,економскомкризомили
пакнекомслучајномнуклеарномилихемијскомкатастро
фом.Друштвозамишљенебудућностинаконтаквогколап
са цивилизације представља својеврсну мешавину наново
успостављеногплеменскогуређењаипреосталогоскудног
знањаокоришћењупонекогсачуваногтехнолошкогуређаја
изпрошлости.

Неморасвакипостапокалиптичнифилмистовременобити
ифилмскадистопија,алионафилмскаделакојатуфиктивну

5 Božilović, N. (2008) Umetnost, kreacija, komunikacija, Niš: Filozofski
fakultet,str.10.

6 Милосављевић,Љ.(2008)Под/стицањеслободе:нововековнамисаоо
друштву,Ниш:Филозофскифакултет,стр.337.
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заједницу будућности приказују као тоталитарно друштво
свакакото јесу.Збогактуелностиоветемемногефилмске
дистопијетокомкаснијихгодинадобијајусвојуримејк(re
make)илирибут(reboot)верзију.Упознатеамеричкефилм
скедистопијеспадају:Еквилибријум/Equilibrium(2002,Kurt
Wimmer),Игреглади/TheHungerGames(2012,GaryRoss),
Књигаспаса/TheBookofEli(2010,AlbertHughes;AllenHug
hes),Матрикс/TheMatrix (1999,Laurence/LanaWachowski;
Andrew Paul Wachowski), Гатака/Gattaca (1997, Andrew
Niccol),Робокап/RoboCop (1987,PaulVerhoeven),Сувишни
извештај/MinorityReport(2002,StevenSpielberg),Тркач/The
RunningMan (1987,PaulMichaelGlaser),СудијаДред/Jud
geDredd(1995,DannyCannon),Ембер/CityofEmber(2008,
Gil Kenan), Тотални опозив/Total Recall (2012, LenWise
man),Свештеник/Priest(2011,ScottStewart),БекствоизЛ.
А./EscapefromL.A.(1996,JohnCarpenter),Вкаовендета/V
forVendetta(2006,JamesMcTeigue),Играч/Gamer(2009,Ne
veldineTaylor),Елизијум/Elysium(2013,NeillBlomkamp).7

Дистопијски филмови обично имају знатан комерцијални
успех,алисучестоизначајнакултурнареференцанакоју
сеауторимогупозиватиусвојимрадовима.Онисууједно
просторукрштањадуштвенихнаукаисоциолошкеоптике
сасветомуметностиимаште.Једанодзначајнихјунакакоји
секаткадапојављујекакоукласичнимфилмскимдистопи
јама,такоиунаучнофантастичнимфилмовимакојиимају
дистопијскеелементејестекиборг.

Киборгнафилмскомплатну

Киборг(илисајборг)подразумеваспојчовекаимашине,од
носнољудскогтелаипојединихвештачкихмеханичкихде
ловакојиобичнослужекаозаменазаизгубљенеилиоште
ћенеделовељудскогтела,илипојединетелеснефункције.
Киборг је спој биолошког и механичког. Обично постоји
извесназабунаувезисаразликовањемкиборгаоддругих
сличнихјунакафилмскемитологије.Примераради,филм
скиТерминаторнијекиборг,онјеандроид,човеколикиро
бот.Киборгизсветаседмеуметностиобичнојечовекчи
ја је осакаћеност надомештена вештачким деловима, који
нисунапростопротезевећмоћнаоружјакојаистовремено
повећавају и њихове претходне „недовољне” људске мо
ћииспособности(усавршенвид,прецизнијенишањењеи
пуцање,бржипокретиитрчањеибољеукупнекогнитивне
способности).

7 Некаоднаведенихделаимајунеколикосвојихнаставакауоквирузајед
ничкогфилмскогсеријала.Овдезбогпросторанаводимсамопрвифилм
изсвакогсеријала.
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Филмски киборг је и Робокап/RoboCop (Paul Verhoeven,
1987),рањениполицајацАлексМарфи/AlexMurphyиздис
топијскогДетроитасутрашњице,којинаконзаменеделова
тела вештачкиммеханизмимапостаје „чистач” овог града
оптерећеногкриминалом.Реч јео једномодпознатихсај
берпанк суперхероја, али и филмском лику који није без
бројнихконтроверзи.Некиуовомликупрепознајутипичну
регановску параноју, страх од надолазеће социјалне побу
немањинаидепривиранихгрупакојесумаргинализованеи
збогсоцијалненеједнакостигурнутеукриминал.Овајстрах
нијенекановинакарактеристичназаосамдесетегодине20.
века. Још од времена Првог светског рата, у Сједињеним
АмеричкимДржавама постојао је страх средње класе (од
комунизма)којинекиауториподсмешљивоназивају„црве
настрава”.Речјеоверовањугорњихисредњихслојевада
суприватнапредузећауопасностиодмасовнереволуције
нижихслојева.8

Константни страхови од револуција, социјалнихнемира и
криминалапроизводилисуумедијимавеликибројтзв.мо
ралних паника. Оне су се одликовале непрекидним поли
тичким апелимаи указивањемна потребу да се америчко
друштво врати својим „темељним вредностима” и очисти
одонихснагакојесудоживљаванекаоопасностпопосто
јећидруштвенииморалнипоредак.ФилмскиРобокапкао
суперполицајацишаојенарукутадашњим(утовремејош
увекспорним)идејамаопотребимилитаризацијерегулар
не полиције и њеним изједначавањем са опремљеношћу
војске (борбенавозила,специјалне јединице,правонано
шењедугихцевииполуаутоматскогоружја).Истовремено,
овајфилмпредстављакритикуиндустријализацијеуСАД
изаменељудиуфабричкимхаламароботиматокомседам
десетихгодина20.века.

Киборг полицајац се у овом филму појављује као неми
лосрдни, готово фашистички чистач друштва од оних ко
је „снаге хегемоније” доживљавају као некакав социјал
ни талог. Због тога, поједини критичари у лику Робокапа
препознајуафирмацијуполицијскедржавеипослушнихи
роботски испрограмираних полицајаца који беспоговорно
извршавајунаређењаестаблишмента.Овајликполицајца
киборга који роботски прецизно елиминише криминалце
појављујесеиуфилмскимнаставцимаРобокапII/RoboCop
II(1990,IrvinKershner)иРобокапIII/RoboCopIII(1993,Fred
Dekker) снимљенимтокомнаредних година.Серијалових

8 Kaminski,S.(1995)Žanroviameričkogfilma:pristupikritičkojteorijipopu
larnogfilma,NoviSad:Prometej;Beograd:Jugoslovenskakinoteka,str.197.
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филмовапостављаипитањекорумпираностивеликихкор
порацијаицентараполитичкемоћи,каоизлоупотребеса
временетехнологијезаповећањеличногутицаја,богатства
имоћиод стране „белихоковратника”.Противникеполи
цајцаМарфија чине не само класични криминалци, већ и
безличнахладнаиманипулативнакорпорацијаOCP(Omni
ConsumerProducts)којагајестворила.Политичкавластје
узамишљенојдистопијскојбудућностиДетроитаприказана
махомкаослаба,неодлучнаипотчињенавеликојпословној
корпорацијиињениминтересима.

Истовремено,Робокапсеналичномнивоубориисасвојим
новимидентитетом.Онпокушавадаповратиљудскеемоци
јеисамосвест,алиислободнувољуиаутономијууодносу
премадржавнојвластииприватнојкорпорацијиOCP.Ри
мејк овогфилмаподназивомРобокап/RoboCop (2014, Jo
sePadilha)проблематизујеактуелнуупотребулетећихдро
новаувојнесврхенаБлискомистокуикритичкиразматра
идејудасеонискупасароботимакористеизаунутрашње
полицијскепотребеодржавањаредаизаконауСАД.

Ратовизвезда

НајпознатијикиборгсацелулоиднетракејестеДартВејдер
(DarthVader)изЛукасових(Lucas)Ратовазвезда/StarWars.
ОногтренуткакадајемладиџедајратникАнакинСкајвокер
(AnakinSkywalker)прешаона„тамнустранусиле”,онјеза
добиовећеличнемоћи.Алињеговморалнипадускоро је
биопраћенифизичкимсакаћењем,тенаконтогаипретва
рањем у човекамашину.Његова дехуманизација уморал
номсмислубилајепраћенаидехуманизацијомуфизичком
смислу.НаконштојепостаокиборгидобионовоимеДарт
Вејдер,његовпадузлојенастављенсведозавршеткаса
ме саге о џедај ратницимаиИмперији зла.Тек у послед
њемделу(Ратовизвезда,епизодаVI:ПовратакЏедаја/Star
WarsEpisodeVI:ReturnoftheJedi,1983,RichardMarquand)
уДартВејдеру поново побеђујеАнакинСкајвокер и реа
фирмисанаморалнаиљудскастранањеговеличностиион
својеручноубијазлогимператораПалпетина.

Услучајуовогфилмскогкиборга такођепосматрамоуну
трашњуборбуизмеђуљудскестранеличности(ислободне
воље)ионогаштојенекијунакпостаоспајањемсамаши
ном. Анакин Скајвокер/Дарт Вејдер је у суштини главни
јунак овог филмског серијала, јер се он једини појављу
је токомсвихшестфилмова9 у којимапратимопериодод

9 У овом раду најновији седмифилм поменутог серијала, под називом
РатовизвездаVII:Буђењесиле/StarWarsEpisodeVII:TheForceAwa
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његовог детињства, све до краја и реафирмисања његове
људскости.Овајфилмскисеријалимаиизраженедистопиј
ске елементе у оном сегменту када говори о томе како се
нека република претвара у тиранију, али они су напросто
затомњенигомиломспецијалнихCGIефекатаипревеликом
дозомнепрекиднихакционихсцена.

Вејдерјезаинтересоваофилмскупубликузаидејукиборга,
аХоливудјенастојаодазадовољитупотребуидругимфил
мовима.Уусловимасвевећероботизацијеикомпјутериза
цијеудеценијамакрајем20.века„човекмашина”јебудио
маштуљуди,њиховапозитивнаочекивањаалиистрахове,
тако да је филмска индустрија успешнофинансијски екс
плоатисаламитокиборгу.Усвимпретходнонаведенимхо
ливудскимфилмовималиккиборга је вишекоришћенкао
метафора за човека који се бори за своју слободну вољу,
какоунутарсебесамогтакоисаснагамасоцијалногпри
тискаипрограмирањаодстранеауторитета.Уосновиових
филмских прича је борба за реуспостављање сопствене
људскостиислободневољеприодлучивању.

Киборгданашњицеитрансхуманизам

Киборг је у време снимањапоменутихфилмова углавном
биометафора,ликкојипостојиунаучнојфантастици,али
данас он постоји и у реалности савременог живота. Док
тормедицинеМиленаЧукић,истраживачсаИнститутаза
неурологију,говориотомедавећданасуформалномсми
слупостојекиборзи.Обичнојеречољудима(ратнивете
рани, инвалиди) којима су поједини делови тела замење
ни вештачкиммеханичкимдодатком (протезом).Како она
наводи,самосанајновијомпротезомзаслухкојуимаоко
200.000људинасвету,моглибисмодакажемодаимамото
лико киборга.10 Већинаљуди још увек не схвата да данас
постојекиборзимеђунама,јерихонипоаутоматизмуна
ивнозамишљајукаоегзотичнефилмскекиборге,„надљуде”
опремљене разним оружјима. Ово показује како филм
ска стварност делује на перцепцију и начин размишљања
публике.

Наповршномнивоу,холивудскифилмовиокиборзимамогу
сепосматратисамокаофилмовисапуноакцијеигомилом
специјалних опчињавајућих ефеката које изводи киборг
филмски јунак. Вероватно ће се један део млађе публи
ке задржати управо на том нивоу посматрања целе приче

kens(2015,JefreyJacobAbrams),нећебитипредметразматрањајерсеу
њемунепојављујеликкиборга.

10Јовићевић,Д.(28.јуна2012)Концептсимбиозе,Нин,стр.56–57.
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окиборзима.Новевештинеимоћикојимакиборграспола
жепробудићеинфантилнефантазијеоомнипотенцијикод
једногделагледалаца.Суштинајепакуозбиљномпитању
како такве промене делују на психу главног јунака иње
говосећајсопственогидентитета.Штајеон,наконштоје
постаокиборг?Такведилемесуактуелнезбогсавременог
човечанствакојејезаистадошлодотогстепенаизбора.Мо
гућеједаћељудизаистаодлучитидаје(биолошки)човек
постаопревазиђенидајенаступиловреме„накончовека”
којинекиназивајуposthumanworld.Овоме је блискафи
лозофијатрансхуманизмакојазаговараповећањељудских
психофизичких способности уз помоћ физичког спајања
биолошкогтеласасавременомтехнологијом.

Назначенопитањенијебезначајноусоциолошкомсмислу
и изазива бројне етичке дилеме. У социјалној реалности,
киборзи су постајали људи којима је била неопходна ме
дицинска помоћ због неке врсте повреде или недостатка.
Савремена филозофија трансхуманизма, пак, заговара не
куврступсеудоеволуцијепутемсавременетехнологије.То
подразумевапретварањеибиолошкиздравихљудиукибор
ге,какобисеунапредилењиховеукупнеспособности.По
слодавцимапосебнопримамљиводелујеидејаунапређења
раднихспособностизапослених–радницикиборзићемоћи
дарадедуже,боље,прецизнијеузмањиутрошаквременаи
енергије.КакопримећујеДонаХаравејпојавакиборгакоји
колонизују свет радаможеучинитида чаки „ноћнамора
тејлоризмаличинаидилу”.11Стварасеконтуранекемогу
ће тоталитарнедистопијебудућности.Трансхуманистички
интониранарекламаупућеназапосленимаублискојбудућ
ностиможе гласити слично као у најтамнијим дистопија
ма:„Постанитекиборготрошкунашекомпаније”.Речјео
препознатљивојкомодификацијичовека.Каоштосуроботи
својевременозаменилихиљадерадника,можеседогодити
даљудикојисудобровољнопосталикиборзизаменекла
сичнераднике.Уепохикиборгаитрансхуманизмакласич
ни биолошки човек постаје превазиђен и „застарео”. Ки
борг јеметафора света који се рађа и који ће укинути до
садапознатеконцептеприродности.Онозначавановодоба
отвореностипремахибриднимформамаифлуктуирајућим
идентитетима.12

11Haravej,D.„Manifestzakiborga;Nauka, tehnologija i socijalistički femi
nizamosamdesetihgodinaXXveka“,u:Studijekulture,zbornik,priredila
Đorđević,J.(2008),Beograd:Službeniglasnik,str.605.

12Đorđević, J. (2009) Postkultura: uvod u studije kulture, Beograd: Clio,
str.422.
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Идејаокиборгизацијиљудипраћенајемногимпитањима.
Овде није реч само о питању „унапређења способности”
кодздравихљуди,већиодилеми:далићетаквикиборзи
имати слободну вољу или ће бити испрограмирани робо
тикојимаћепослодавацилитоталитарнадржавамоћида
управљадаљински„надугме”.Отудабројнеоштрекритике
какоодстранелибертаријанацаилиберала,такоилевича
раиконзервативацанарачунфилозофијетрансхуманизмаи
киборгакаоњеногидеала„усавршеногчовека”будућности.
Некипретварањездравогчовекаукиборгавидекаопроцес
самоусавршавања и неку врсту позитивногмеханизованог
Супермена,докимаонихкојиутојидејипрепознајусамо
технолошки обојену варијанту нацистичких настојања да
створенатчовека.Посебнозлокобноделујемогућностпре
тварања обичних војника у усавршену и испрограмирану
машинузаубијање(концептsupersoldier)безбилокаквих
људскихемоцијаиспособностиемпатије.

Коришћење киборгизованих „супервојника” омогућилоби
набојномпољукомпаративнупредностмалимтоталитар
ним режимима, али и оним ауторитарним који у етичком
смислунебирајусредствакакобиостварилициљеве.Баш
каоштојесвојевременоитркаунуклеарномнаоружањуби
лаизнуђеначињеницомдаидругедржавепоседујуатомско
оружје, тако ће и употреба киборг војника напросто при
моратисвеосталедржаведакаоодговорнапретњуисаме
прибегнуразвијањутаквихосавремењенихвојнихпрогра
ма.Оногтренуткакадаутркаунаоружањуотпочнеинапо
љукиборгизације, све досадашње етичке дилемепадају у
водупредутилитарнимразлозима.

Човекуексоскелету

Нововремеједонелоизнатноизмењенприказкиборгана
филмскомплатну.Онсаданијетрагичналичнострастрзана
измеђумеханичких делова и својељудске природе.Идеју
полумеханичког „усавршеног човека” потпуно отворено
промовише и актуелни холивудски серијал о Ајронмену
(IronMan).ЗаразликуодмонструозногДартаВејдера,Ај
ронмен(односнојунакТониСтарк/TonyStark)јеприказан
каошармантниплејбој,изумитељ,мултимилионерифилан
тропкојијерешиодаусавршисебеифизичкинедостатак
настаонаконрањавањауАвганистанупретвориупредност
спајањемсамеханичкимделовима.

Овакавтрансхуманистички„постчовек”приказанјекаохе
ројкојинепрекидноспасавачовечанствосуоченосаразли
читимизазовима.Онјесавршениратниккомпјутеризованог
21. века. Ајронмен се захваљујући рекламној индустрији
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наметнуокаоједаноднајпознатијихинајпопуларнијихју
накасавременемасовнекултуре.Овајвисокобуџетнихоли
вудски серијал укључује блокбастере: Ајронмен/Iron Man
(2008,JonFavreau);АјронменII/IronManII(2010,JonFavre
au)иАјронменIII/IronManIII(2013,ShaneBlack).Филмски
киборгАјронменсетакођепојављујеиутзв.кросовер(cros
sover) наставцима овог серијала: Осветници/The Avengers
(2012, JossWhedon) иОсветници:ЕраАлтрона/Avengers:
AgeofUltron(2015,JossWhedon).УсвимфилмовимаТони
Старккористимеханичкиексоскелеткојиможепопотреби
да скида онда када није укључен у акцију.Психолошке и
етичкедилемеглавногјунаканисупримарнеуовимфилмо
вима.Онуњимапокушавадакаоизумитељпресвегареши
одређене„техничкепотешкоће”којесејављајукодупотребе
увекновихсавршенијихмоделаексоскелетаАјронмена.

Овифилмови недвосмислено поручују публици да се сви
животнипроблемимогурешитиупотребомбољетехноло
гијеиновихусавршенихмодела.Здрављеибољевластите
способности јемогуће напросто купити, само ако сте до
вољнобогати.Оноштоуфилмскојпричичиненајнапредни
јиприпаднициекономскеелите,сасвимизвеснопредставља
моделзапројекцијуиидентификацијуонихделовафилмске
публикекојииначетежедапостигнутајсоцијалнистатус.
Речјеокласичнимпроцесимапројекцијеиидентификације
окојима јесвојевременодетаљнописао јошЕдгарМорен
(EdgarMorin)усвојиманализамафилмскеуметности.Гле
далацсевезујезафилмскогјунака,поистовећујесесалич
ностимакојесумуусуштинистранеиосећададоживљава
искуствокојеустваринема.13

Оваквифилмовисаатрактивноприказанимкиборзимапу
блицинудеинфантилнирецептза„инстантуспех”усвим
областимаживота.Хиљадефановаширомсветакојиобуче
ниукостимеАјронменадочекујуглавногглумцаовихфил
моваприликомбиоскопскихпремијера у великимпресто
ницама, јасносведочеовисокомстепенуидентификовања
саовимфилмскимјунаком.

Resistanceisfutile!

Миткиборгатакођеимапунододирнихтачакаисасајбер
панкомкојисликасветукојемвладајуноветехнологијеи
медији.Утаквомкомпјутеризованомсветуљудскабићасе
„стапају са технологијом и губе контролу над тим својим

13Moren,E.(1979)DuhvremenaI,Beograd:BIGZ,str.95–96.



37

ЂОРЂЕ ЂОРЂЕВИЋ

продужецима и својим новим техноокружењем”.14 Холи
вудскифилмовиокиборзимадонекле јесусвојеврсна (не)
намернарекламазатрансхуманизам,алиониганеприка
зујуувекусветлимтоновиматакодасуистовременоиупо
зорењеоњеговимштетнимпоследицама.Упојединимаме
ричкимфилмовимаителевизијскимсеријамајаснојеистак
нутаданасреалнаопасностодтехнолошкогтоталитаризма
ипретварањаљудиупрограмиранекиборге.МедијскиБор
говиизЗвезданихстаза/StarTrekмогупослужитикаоупо
зорењеоопасностиодтаквогтехнолошкогтоталитаризма.

Сањимасенајпресусрећемоутелевизијској епизодипод
називомQWho(16.епизодадругесезонесеријеStarTrek:
TheNextGeneration),анаконтогапричаоњимасепроду
жава и у дугометражном играном филму Звездане стазе:
Првиконтакт/StarTrek:FirstContact (1996, JonathanFra
kes).КолонијаБоргова јеприказанакаохипертоталитарно
друштво,сапотпунимодсуствомбилокаквеслободневоље
кодњеговихприпадникакојисусвикиборзи.ДруштвоБор
говасеодликујепостојањемједнеКраљице,асвиосталису
њениподаницикојимаонадаљинскиуправљапутемугра
ђенихелектронскихделова.Принципорганизацијењихове
колонијеподсећананачинфункционисањамраваилипче
ла,алипоједининамернотупрепознајуимплицитну(исва
како предимензионирану) критику оних друштава која су
попутСевернеКореје.СамназивБоргколективзањихово
друштво који су себи дали  говори о томе да је реч о ко
лективистичкомдруштву.ФилмскиБорговиStarTrekaнису
неказасебнаванземаљскараса,већсустворенитакоштосу
насилно отималии чиповали припаднике свих других ра
саширомсвемира.Њиховциљјепотпунопотчињавањеи
присилнаасимилацијауБоргколективсвихосталихбића,а
главнафразакојукористегласи:„Resistanceisfutile!”

Накониграногфилма,причаоБорговима сепродужаваи
утелевизијскомсеријалуStarTrek:Voyager,каоиукасни
јемсеријалуStarTrek:Enterprise.Упрвомодовихсеријала
приказанајеједнаипакоптимистичнијасликаоњимаупо
ређењусафилмом.Писцисценаријадопуштајумогућност
дапојединиодБоргованекакопостигнусамосвестиразвију
жељузаслободом,тедасеузпомоћљудскогродаизбаве
изБоргколектива.ПримертаквихбегунацаизБоргколек
тива најпластичније је приказан преко лика јунакиње под
називомSevenofNine, која токомтрајањасеријалаучида
одбројапостанељудскобиће.Речју,чакитакавапсолутно
тоталитарниколективима своје „дисиденте” којижеледа

14Kelner,D.(2004)Medijskakultura,Beograd:Clio,str.492.
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напустеједноумље.Таквапорукасценаристасеријеобојена
јеједномдозомоптимизмаипредстављаистовременојасну
порукусавременимљудимакојисусуоченисамогућношћу
некогбудућегтехнолошкогтоталитаризма.

Закључнаразматрања

Животусавременомдруштвучинидачовекосећанепре
кидну анксиозност збогразличитихпретњикојима је сва
кодневно изложен. Свест о њима додатно је појачана код
данашњегчовеказахваљујућипредимензиониранимикон
стантним медијским истицањем тих претњи. Једну врсту
нелагодностиукултурипредстављаистраходпотенцијал
ногатомскогразарањачовечанства,терористичкихнапада,
еколошких катастрофа, као и од претварања савременог
друштва у неку врсту глобалне тоталитарне супердржаве,
попут сликовитих примера које нам нуди дистопијска ли
тература. Дистопије се неретко у извесној мери одликују
итехнофобијомистраховимадабитехнологијамоглаби
тизлоупотребљенакаосредствоусмеренопротивчовекаи
његовеслободе.

Филмскеикњижевнедистопијепредстављајупросторукр
штања душтвених наука и социолошке оптике са светом
уметностиимаште.Дистопијскиинтониранифилмовипо
стижузнатанфинансијскиуспехнафилмскомтржишту,али
временомпостајуизначајнакултурнареференцанакојусе
ауторимогупозиватиу радовима.Ононепознато се обја
шњавапознатим,такодаифилмскиликовикиборгаслуже
каопогоднаилустрацијаовогфеномена.Ониистовремено
постављају многа питања у вези са процесима киборги
зацијечовекаисвимпоследицамакојеуследњихнастају.
Холивудскафилмскаостварењаантиципираласугодинама
уназадмногенедоумицеувезисаидејаматрансхуманизма.

У савременој култури кључни појам постаје појам хибри
да.15 Постојање разноврсних хибридних идентитета пред
ставља срж културе савременог света. Као речит пример
таквог хибридног идентитета појављује се управо киборг.
Онпревазилазидотадашњудихотомнуподелу измеђучо
векаимашине,природногивештачког,мушкогиженског.
Онсеодликујеновим,хибриднимидентитетом.Оннијеви
шесамочовеккаквогсмопознавалиупретходнимисториј
скимепохама.Онјеновимеханизирани„постчовек”новог
миленијума.

15Đorđević, J. (2009) Postkultura: uvod u studije kulture, Beograd: Clio,
str.421.
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Киборг данас није више само холивудски маштовити по
глед у будућност већ реалност садашњег тренутка. Насу
протегзотичнимфилмскимкиборзимакојирасполажунад
људскиммоћима,усамојсавременојсоцијалнојреалности
киборгизација се спроводи само у оним случајевима када
језаистанеопходнамедицинскапомоћзбогнекогоштеће
наилиурођеногнедостатка.Истовремено,развијасеидеја
отомедасекиборгизацијомиздравихљудимогуунапре
дитињихове „недовољне”људске способности.Светрада
налазисенаопаснојграницикадаћеоноштовећпостоји
каоидејнообразложенаконцепцијаопотребиунапређења
раднихспособностизапослених,прећидосадашњеморалне
баријереибитипредстављенокаонужнапословнарацио
налност,односнокаонекаврстанеотејлористичкепобољ
шанепродуктивностизапослених.Речјеопроцесимакомо
дификацијечовеказарадњеговогприлагођавањапотребама
капиталистичкогтржишта21.века.16

Медијска индустрија користи мешавину радозналости и
страхакојапостојикодсавременихљудикадасесусретну
саидејаматрансхуманизма.Временомсепромениоитону
начинуприказивањакиборгауфилмовимахоливудскепро
дукције.Онјенекадаприказиванкаотрагичналичнострас
трзанаизмеђусвојељудскеприродеисиломприликапри
додатихмеханизиранихделова.Филмскапубликајебилана
странињеговељудскеприродекојасеборидапобедина
метнутемеханичкедодатке,алииснагесоцијалногприти
ска.Данасхоливудскикиборгпостајеокретниишармантни
суперхеројвеликогплатна,аидејакиборгизације(не)свесно
серекламиракаорешењезасвеличнепроблемеглавногју
нака.Његов јединипроблемпредстављапроналажењено
вихибољихмеханичкихрешења,односносвесавршенијег
киборгексоскелета.

Медијскапродукцијаистовременоупозораваинаопасност
одформирањатоталитарногуређењапопутпознатогБорг
колективаизкогајебекствоготовонемогуће.Оногтренут
какадакиборгизацијаиздравихљудипостанедеомодеили
некетрансхуманистичкиобојенекултуре,увекћенадчове
чанствомстајатисенкапотенцијалногпретварањадруштва
будућностиупризорекоји сунампознатиизфилмскихи
књижевнихдистопија.

16Проблемјештопоредигранихфилмованепостојеидокументарнифил
мовипосвећениовимпитањима.Једанодпозитивнихизузетакапред
стављафилмInhuman:TheNextandFinalPhaseofMankindisHere(2015,
TomHorn),којијенастаокаорезултатистраживачкогновинарства.Без
обзиранаизвеснудозусензационализмауприступу,овајфилмнааде
кватанначинразматрамногеоддилемаувезисатрансхуманизмом.



40

ЂОРЂЕ ЂОРЂЕВИЋ

ЛИТЕРАТУРА:
Bek,U.(2001)Rizičnodruštvo:ususretnovojmoderni,Beograd:
„FilipVišnjić”.

Božilović,N.(2008)Umetnost,kreacija,komunikacija,Niš:Filozof
skifakultet.

Đorđević,Đ.P.(2015)Filmitržište:vidovikomercijalizacijesavre
menogholivudskogfilma,doktorskadisertacija(unpublished),Filozof
skifakultet,UniverzitetuNišu,Niš.

Đorđević,J.(2009)Postkultura:uvodustudijekulture,Beograd:Clio.

Kaminski,S.(1995)Žanroviameričkogfilma:pristupikritičkojteo
rijipopularnogfilma,NoviSad:Prometej;Beograd:Jugoslovenska
kinoteka.

Kelner,D.(2004)Medijskakultura,Beograd:Clio.

Милосављевић,Љ.(2008)Под/стицањеслободе:нововековна
мисаоодруштву,Ниш:Филозофскифакултет.

Moren,E.(1979)DuhvremenaI,Beograd:BIGZ.

Fukujama,F.(2002)Krajistorijeiposlednjičovek,Podgorica:CID;
BanjaLuka:Romanov.

Haravej,D.Manifestzakiborga;Nauka,tehnologijaisocijalistički
feminizamosamdesetihgodinaXXveka,u:Studijekulture:zbornik,
priredilaĐorđević,J.(2008),Beograd:Službeniglasnik,str.604–641.

Јовићевић,Д.(28.јуна2012)Концептсимбиозе,Нин,стр.56–57.

Филмографија:
Ратовизвезда,епизодаVI:ПовратакЏедаја/StarWarsEpisode
VI:ReturnoftheJedi(1983,RichardMarquand).

Тркач/TheRunningMan(PaulMichaelGlaser,1987).

СудијаДред/JudgeDredd(1995,DannyCannon).

Робокап/RoboCop(1987,PaulVerhoeven).

РобокапII/RoboCopII(1990,IrvinKershner).

РобокапIII/RoboCopIII(1993,FredDekker).

СудијаДред/JudgeDredd(1995,DannyCannon).

БекствоизЛ.А./EscapefromL.A.(1996,JohnCarpenter).

Звезданестазе:Првиконтакт/StarTrek:FirstContact(1996,
JonathanFrakes).

Гатака/Gattaca(1997,AndrewNiccol).

Матрикс/TheMatrix(1999,Laurence/LanaWachowski;AndrewPaul
Wachowski).

Еквилибријум/Equilibrium(2002,KurtWimmer).



41

ЂОРЂЕ ЂОРЂЕВИЋ

Сувишниизвештај/MinorityReport(2002,StevenSpielberg).

Ајронмен/IronMan(2008,JonFavreau).

Ембер/CityofEmber(2008,GilKenan).

Играч/Gamer(2009,NeveldineTaylor).

АјронменII/IronManII(2010,JonFavreau).

Књигаспаса/TheBookofEli(2010,AlbertHughes;AllenHughes).

Свештеник/Priest(2011,ScottStewart).

Осветници/TheAvengers(2012,JossWhedon).

Игреглади/TheHungerGames(2012,GaryRoss).

Тоталниопозив/TotalRecall(2012,LenWiseman).

АјронменIII/IronManIII(2013,ShaneBlack).

Елизијум/Elysium(2013,NeillBlomkamp).

Робокап/RoboCop(2014,JosePadilha).

Осветници:ЕраАлтрона/Avengers:AgeofUltron(2015,Joss
Whedon).

РатовизвездаVII:Буђењесиле/StarWarsEpisodeVII:TheForce
Awakens(2015,JefreyJacobAbrams).



42

ЂОРЂЕ ЂОРЂЕВИЋ

ĐorđeP.Đorđević
UniversityinNiš,FacultyofPhilosophy,Niš

FILMDYSTOPIASANDTRANSHUMANISM:
THECYBORG–FROMTHEFILMMYTHTOREALITY

Abstract

Filmartanticipatedmanyhumanisticideaswhichhaveonlyrecently
become the actual subject of consideration. The seventh art has
pointedtomanyethicaldilemmasandcontroversiesthatthehumanity
encounters when facing diferent challenges of transhumanism. The
Hollywoodfilmsexemplifythisissuemostadequatelyintheexample
ofthecyborg.Bycreatingdystopianworksrelatedtocyborgs(films,
TVseries,graphicnovels)andprofitingfromthem,themediaindustry
uses amixture of curiosity and fear evident inmodernpeople faced
with an increasing development of technologies, which alters their
socialsurroundings.Withinthesocialreality,duetothedevelopmentof
technologies,thecyborghas,asamediaphenomenon,overaperiodof
time,becomeapartofthepresentandoftheimmediatefuture.Welive
inthetimesinwhichwequestionandexaminetheformerdefinitions
and identity of humans in the light of a new hybrid identity of the

cyborgasadirectmixtureofmanandmachine.

Keywords:cyborg,dystopias,transhumanism,seventhart,film,mass
media
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ПЕРФОРМЕРА

ТРАНСГРЕСИЈЕИСУБВЕРЗИЈЕ 
ТЕЛАУСАЈБЕРПРОСТОРУ

Сажетак:Предметрасправеуовомтесктубићепитањатран
сгресије и субверзије (људског)тела које се јављају у ситуацији
технолошкигенерисаногизвођења.Најпрећуизвестиисторијско
теоријскуконтекстуализацијудигиталногокружењауодносуна
којесеовапомерањадешавају,апотомћуизложитипримересај
берформанса,дигиталногперформансаитехноперформанса,који
проблематизујуодностехнологијеителаизвођача.Уцентралној
расправићусефокусиратинапроблемпостхуманогили(не)хума
ногизвођачакрозконцепткојиназивамдигиталниантропомор
физам.Суочењеживогтела/извођењаитехнолошкипосредованог
извођењапостајеважнапраксазаразумевањедисконтинуитета
између човека имашине.Стога ће питања позиције ифункције
живог извођача као субјекта и објекта извођења у контексту
дигиталног перформанса и перформанса у сајберпростoру би
тииспитананаследећимнивоима:а)односизмеђуживогтела
итела аватара као извођача; б) извођење киборга; в) извођење
компјутера.

Кључне речи: сајберформанс, антропоморфизам, постхумани
зам,сајберпростор,извођење,тело,субјективност

Проблемпостхуманизмаи
дигиталниантропоморфизам

Уовомрадуиспитаћутрансгресијеисубверзије(људског)
телакојесејављајууситуацијитехнолошкигенерисаногиз
вођења.Фокусрасправеуовомтекстућебитинаизвођењу

АНЕТАСТОЈНИЋ
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аватара и киборга као парадигматичних фигура за разма
трањекомплексногантропоморфногодносаизмеђучовека
итехнологијеалиикритичкоразматрањепостхуманистич
кихпозицијаусавременомтренутку.ПремаБрунуЛатуру
(Bruno Latour), антропоморфизам се односи: „или на оно
штоимаљудскиобликилинаоноштообликујељуде”.1У
овомтекступолазимодтезедадигиталноокружењезадо
вољава оба дела ове дефиниције, односно да технолошки
киберпорстор који су створилиљуди, истовремено обли
кује човечанство.Сам дигитални простор је креиран тако
дамусемогуприписатибројнељудскекарактеристикекоје
пружајуразличитемогућностизадигиталнеантропоморф
не реализације. Истовремено те „респонзивне” и „интуи
тивне”машинемењајуиобликујуљудскапонашања,телаи
обликеживота.Оваузрочнопоследичнавезанијениједно
ставнаниневина.Технологијаједанаспосталанајмоћније
оружје за управљањељудима путем контроле тела, ума и
свихаспекатаживота,поготовоонихкојисудиректнопо
везанисасубјективношћу.(Био)технологијајеушлаунаш
свакодневниживот,напрвипогледнеприметно,алиизвесно
наспретварајућиудруштвокиборга.Концепткиборгакао
артифицијелногтелаиздвојеногизпростораивођеногзада
тималгоритмомбиолошкогсубјектареализованјенесамо
уразличитимманифестацијамароботике,већиунајширој
свакодневнојпримени–односивихтехнологија (wearable
technologies),доаватаракојекористимоусајберпростору,
односно, у разним Интернет комуникацијама у оквирима
социјалнихмрежа,виртуелнихфорумаичетова (livechat)
исличног.Концепткиборгакаоартифицијелногрегулациј
ског система успостављеног између биолошког организма
и електронског, механичког, односно артифицијелно кон
струисаногсистема,реализованјеусавременојхирургији,
као и биотехнологији, која је постала део наше свакодне
вице. Дизајнирамо и „побољшавамо” наша тела уз помоћ
(пластичне)хирургије,инплантата,протеза(одпејсмејкера
до роботичких удова), али и биотехнолошки произведене
козметикепротивстарења; једемогенетскимодификовану
храну,модификујемосвојаменталнастањаисвојемотив
нии сексуалниживот легалнимилиилегалним синтетич
кимдрогама(лековима).Другимречима,савременакултура
сталногпобољшавањаперформанси, отелотворује биотех
нологијуињенообећање„хајтек” (пост)човечанства.Да
нассу,крозсеткултурнихкодоваиекономскосоцијалних
односа, успостављене генерацијељудских бића које своја

1 Latour,B.Wherearethemissingmasses?Thesociologyofafewmunda
neartifacts, in:ShapingTechnology,eds.Bijker,W.E.andLaw,J.(1992)
Cambridge,MA:MIT,p.160.
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теланедоживљавајукаозавршенаиорганскијединствена,
већкаопродуженателакојасенадовезујунамашине.Са
временимитокиборгунатајначинсереализујекрозробу
којубиотехнолошкаиндустријапружанатржишту.Режими
контроле укључени у ове процесе спречавају нас/субјекте
дакритичкисагледавамосопственупозицијуусвету(који
обликживотајапредстављам?),тенас,украјњојинстанци,
спречавајудапостанемополитичкисубјекти.

Проблемкојисеотваракадаговоримоопостхуманизму,је
стештосечестопојамхуманог(којебипостхуманотребало
данаследи),узимакаодаозначаванакакавхомогениблок,
штосвакаконијеслучај.Наиме,упрвомкапиталистичком
светунасназијебиополитика,којауспостављарегулативе
животасастилом,доксеизванпрвогкапиталистичкогсвета
одигравапроцеснекрополитике2,гдесубедаисмртглавне
регулативеживота.Док суподелом територија рада одре
ђене групељудскихбића, или чак читавинароди сведени
нанивогологживота,упрвомкапиталистичкомсветуљуди
живечестоинеразмишљајућиоовимпроцесима.Парадок
сално,иакосуразличитипроцесиупрвомитрећемсвету
повезаниимеђузависни,изпозицијепроцесаглобализаци
јеуобичајенајеперцепцијакаодапостојиједнакрежимза
цеосвет.Другимречима,дабисмоговорилиопостхуманим
позицијама морамо најпре разумети који хумани субјекти
имајуправои/илипривилегијудапрогласедобапостхума
низма,укомјечовекпостаоредундантан.

Дабихторазмотриланајпрећупоказатинакојиначинсе
симболичкоместофикционалнихкоборгапроменилоуса
времености.

Којикиборзиучијемпостхуманизму?

Још1984.годинеДонаХаравеј(DonnaHaraway)јенаписала
дасмосвимивећкиборзи–теоретизованеиконструисане
химереизмеђуживогорганизмаимашине:

„Свет киборга тиче се живе друштвене и индивидуалне
стварностиукојојсељудивишенебојесвојихродбинских
везасаживотињамаимашинама,својихделимичнихтелаи
контрадикторнихпозиција.”3

ДонаХаравејкористилајеметафорукиборгаусвојојкључ
нојкритицифеминистичкогесенцијализмаинатурализма.

2 Mbembe,A.(2003)Necropolitics,PublicCulture,Volume15.No.1,Duke
UniversityPress,pp.1140.

3 Haraway,D.(1991)Acyborgmanifesto,in:Simians,Cyborgs,andWomen:
Thereinventionofnature,NewYork:Routledge,pp.149–181.
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Она је умиту о киборгу видела политички потенцијал за
ослобађањефеминизмаодпогубнепотребезаунифицира
номидентификацијом,залажућисезастварањеалијансина
основу афинитета, а неидентитета.4Наиме, у идеји о ки
боргу се на узнемирујућ начин дестабилизује уобичајено
схватањеконцепта„природног”:деконструишусебинарни
односиизмеђуобјектаисубјекта,природеикултуре,бића
инебића,организмаимашине,мушкогиженског,могућно
стиинемогућностипреузимањаконтроленадсвојимтелом.
Киборзи,даклепредстављајулиминалнабића,којанетеже
за стабилним есенцијалистичкимидентитетима.Фасцина
цијаидејомокиборгуу теорији, алиификцијиувеликој
мерипочиваначињеницидаконцепткиборгакаолиминал
ног субјекта пружаширокпростор за пројекције и елабо
рацијеразличитимправцима.Фигуракиборгајеважнајер
се уњој спајају имагинација и материјална реалност, као
двастубанакојимапочивасвакамогућностзаисторијску
трансформацију.5

Но,погледајмонајпрештајезаправобилареференцазапо
јам киборга из „Манифеста киборга”, да бисмо показали
какосењиховосимболичкоместопроменилоуодносуна
савременекиборшкереализације.Манифесткиборганапи
сан је у добапроцвата сајберпанкфикције попут ”Неуро
мансера”ВилијемаГибсона (WilliamGibson)илиБлејдра
нера (Bladerunner)РидлијаСкота (RidleyScott)–дапоме
нем само неке од најпроминентнијих утемељивачажанра.
Сајберпанк као постмодерни научнофантастични жанр
настао јекаосвојеврстанодговорнанадолазећеинформа
тичко доба, антиципирајући његове могуће технолошке и
социолошкеперспективе.Зажанрсајберпанкакарактери
стична тема је однос високо технологизованог друштва и
ликова садруштвенихмаргина–људских, кибернетичких
или машинских отпадника, одметника и припадника суб
култураподземља(underground).Атмосферајеувеликојме
рипреузетаизфилмноара(filmnoir),докформалниаспекти
заплетаимајусличностисатехникамадетективскихрома
на.6Овимпутемсеуатмосфериделаостварујенеочекива
ниспојромантичногимпулсасамрачномстраномнаукеи
технологије, који наглашава драматичну амбивалентност
односапојединцаидруштва.Заплетисунајчешћесмеште
ни у постиндустријске, дистопијске мегалополисе у који
ма висока технологија поприма најнеочекиваније форме,

4 Исто.
5 Исто.
6 Gillis, S. (2005) The Matrix Trilogy:Cyberpunk Reloaded, London:

WallflowerPress,p.75.
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применеитрансформације.Рапиднетехнолошкепромене,
свеприсутнебазекомпјутерскигенерисанихподатакаитех
нолошке модификације људског тела, одсликавају свако
дневниживотфутуристичкихдистопија.Заразликуоддру
гихподжанрованаучнефантастике, за сајберпанкдела је
карактеристичнодаантиципирајувеомаблискубудућност
напланетиЗемљи.Овојебитнојернаглашаватенденцију
капромишљањуразвојатехнологијеуконтекстуактуелних
друштвенополитичкихкретњи,учемуидејаонестабилно
стионогаштоперципирамокаореалностчестоиграважну
улогу.Умногимсајберпанк заплетимавеликидео акције
сеодиграваунекојврстидигиталногенерисаногумреженог
простора. Типичан мотив је замагљивање граница између
актуелнеивиртуелнереалности.

У фикционализованим дистопијским друштвима, заплети
сенајчешћегенеришуунапетостиизмеђу:најнапреднијих
научнихдостигнућакибернетикеиинформационихтехно
логијасаједнестранеисломаилирадикалнепроменедру
штвеногпореткасадруге.7Хакери,киборзи,различитева
ријантеобликаживотаизмеђучовека,машинеивештачке
интелигенције,улазеуконфликтесагигантскимкорпораци
јамачијисупроизвод.Класичнисајберпанкликовипопут
онихописанихуНеурoмансеруиБлејдранерусудобровољ
но или принудно маргинализовани, отуђени усамљеници,
егзистенцијалнои онтолошкиинкорпорирани у дигитали
зовановисокотехнолошкодруштвосакојимсууконфлик
ту.Тозначидасуубуквалномсмислуконструисаниифор
мулисаниодстранеекономскотехнолошкихсистемамоћи.
Они потичу од сајбертехнологије (онтолошки) и њихово
постојање и деловање је одређено задатим параметрима
сајбердруштва(егзистенцијално).Асиметричанодносмо
ћи8основјеконструкцијеДругостикојаћепостатиједанод
централнихмотивамитаокиборгу.Киборзисудаклебили
субјектисамаргина,којиопстајусаонестране(конструи
саних)границадруштва,изакојихсеотваралопољенере
гулисаних,анархичних,застрашујућих,људскимзаконима
неподложнихреалности.

Харавејскимитокиборгунедвосмисленопоткопаваидеју
органскецелине,стављајућиартикулацијуиспредрепрезен
тације.Сматрамдаданас, вишеодтридесет годинапосле

7 Hassler,D.M.(2008)NewBoundariesinPoliticalScienceFiction,Colum
bia:UniversityofSouthCarolinaPress,p.7576.

8 Самодоминантнагрупацијаимамоћдаодреди,пропишеинаметнесоп
ственуспецифичност (идентитет)каовредност,адаобезвредиидис
криминишетуђуспецифичност(другост);Beauvoir,S.(1959)TheSecond
Sex,NewYork:AlfredKonoph.
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„Манифеста киборга” ова важна позиција добија актуел
ностудоменимакојидалекопревазилазепитањеалијанси
унутарфеминизмаикритикеполитикаидентитета.Усвету
укомједизајнирањесопственогтелапосталодеосвакодне
вице,питањесхватањателакаодруштвеногконструктаак
туелнијејенегоикада.Сталноредефинисањеодносаизмеђу
човекаимашиневажно је, какоМаринаГржинићнаводи,
јертрагазаодсутном,алимогућомдругомсадашњошћу:

„[...]алтернативанисуцинизамилибезвредност,односно
некакваапстрактнаегзистенцијаиливјестиотехнолошком
детерминизму који уништава ’човјека стројем’, односно
‘смисаону политичку акцију’ с ‘текстом’, већ непосредно
раздвајањеипозиционирање–другачијаартикулацијатог
односа.”9

Другачијаартикулација,путемкојемождаможемодосегну
тидругачијусадашњостодвијасеинафикционалномина
материјалномплану,стога јеиважноосвеститииразуме
типоменутепроцесеиреартикулисатиконцепткиборгаиз
савременогтренутка.

Захваљућиразвојутехнологије,данасјемогућеразличитим
медицинскимикозметичкимзахватимаизтемељаредизај
ниратисопственотело.Уздовољноновцамогућејепроме
нитиморфологијулица,димензијетела,полилибојукоже.
Ширинаизборазависиодтогаколиконовцаможетедауло
жите.Не ради се само о козметици.Понекад је у питању
животнамедицинскаиндикација:далићетеиматипривиле
гијудазаменитеорганкојивамјеотказаоновим,протетич
ким,можеодлучитиопродужетку,квалитетуиликрајужи
вота.Другимречимамогућносткиборгизације сопственог
теладанасјепитањекласнепривилегије.Иакосукомплек
снимедицинскизахвативисокетехнологије(попутвештач
кихорганаипротетичкихудова)идаљевеомаскупи,многе
пресвегаестетскеоперацијесупосталесвеприступачније.
Данашњи„киборзи”вишенисусубјектинаучнофантастич
нихроманаифилмова,већнашесвакодневице.Оватезаима
многодаљеимпликацијеодпукекритикекомодификације
тела.

ЗаразликуодрепликанатаизБлејдранераовиданашњи„ки
борзи”нисупотлачени–онисупривилеговани.Тозначида
киборгвишенијеасиметричнидругивећпостајепрвиуод
носунакогсеконструишенесавршени,потрошни,смртни
други. Киборзи нису уклета бића са друштвенихмаргина

9 Gržinić,M. (1998)Ureduzavirtuelnikruh,Zagreb:Meandar (prevodna
hrvatskidoktorskedisertacijeMarineGržinićVirtualnerealnosti,Akroničen
čas,paraprostorinsimulacija,doktorskadisertacija,Ljubljana,str.183..
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сајберпанк метропола. Савремени киборзи се смеше са
билбордаинасловнихстраница,седеууправнимодборима,
возесеметроомпоредвас.Вероватнонемислеосебикао
окиборзимаилипотенцијалнимкиборзима.Садругестра
не,симболичкоместорепликанатаиз„Блејдранера”данас
заузимајуониљудскисубјектикојисубезизлазнозаточени
у својој непроменљивој, телесној, биолошкој, кварљивој,
непоправљивој, смртној, експлоатисаној људскости. Људ
скисубјектитрећегсветачијомсесмртношћукапиталише
први „киборгизовани” свет.Парадоксално, друштвени по
ложајкиборгаизсајберпанкфикцијеуреалности јепри
пао онима којима је ускраћена могућност да добровољно
одаберудапостанукиборзи,иакомогуибивајууведениу
односсатехнологијомкрозпроцесеексплоатацијеиратне
машине.Данассеграницедруштвавишенеодређујуспрам
замишљенихмонструма,химера,киборгакојинеподлежу
законимаљуди.Ситуацијасепотпуноокренула.Данасиз
ван киборгизованог, привилегованог, друштва остаје само
потрошни,голиживот.

Фикционализацијакојаводиовупретпоставкудоекстрема
јестеонапонуђенауфилму„Матрикс”усцениукојојне
прегледнимилиониљудских тела у капсулама сачињавају
батерије које хранемашине.Уфутуристичкој визијиВач
ковских,вишесенерадиотелукаосимбиозиорганизмаи
машиневећогигантском,киборшкомсистемуукомјељуд
скафункцијасведенананивоизвораенергије.Голиживоту
капсули,заробљенјезахваљујућитомештомујесвест„за
творена” уМатриксу – колективном виртуелном, реалном
свету.

Овденијеречотакозванимсајберсветовимауужемсмислу
речи, већначиниманакоје седигиталноуписујеу телои
телоуписујеудигитално.Например,кадасенаграницама
„тврђавеЕвропе”избеглицамаузимајуотисципрстију,њи
хователабивајудословнозаустављеназахваљујућибрзини
протокаоведигиталнеинформације,којаурокуоднеколи
косекундибивапренетанасвеграничнепрелазеуЕвропи.10
Другимречима,превођењемтелауовајдигиталниподатак
границабивауписанаусамотело.

Извођењеизмеђусајберинесајберпростора

Упостиндустријско,постмодерно,биополитичко,информа
тичкодоба,новеелектронске,дигиталне,сајбертехнологије

10Kuster,B.andTsianos,V.(2013)Erasethem!EurodacandDigitalDeporta
bility,12.November,2016.http://eipcp.net/transversal/0313/kustertsianos/
en
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променилесуљудскоискуствопростораивремена.Техно
лошки облици егзистенције у којима се успоставља (дис)
континуитетизмеђучовекаимашинеданассупосталине
избежни.11МаринаГржинићзапажа:

„Данассечовексвевишеодређујеуправоуодносупрема
свеобухватномтехнополитичкомсуставу,такодавећтешко
разликујемо,какореторичкитакоифеноменолошки,човјека
иљудскоодтехнолошког.Јошивишечовјекседанассвеви
шеодређујеуодносупремакибернетициифункционалној
аналогији–измеђучовјекаирачунала.”12

Комплексан однос тела и технологије посебно је значајан
уизвођачкимуметностима,којесутрадициналнопочивале
на уживомизвођењу присутног хуманог извођача у зајед
ничкомпросторвременукојиделеизвођачиипублика.По
следњихдеценијаупотребатехнологијепосталајешироко
распрострањенаусавременимизвођачкимпраксама.13Тоје
отвориломогућностизарушењепарадигмепросторвремеу
извођачкимпраксама,алииувођењепитањаизвођењатех
нологије односно увођење постхуманог (или нехуманог)
извођача,односнопроменеонтологијеизвођача.Најчешће
смештенуинтернетокружењеиизеденкрозинтернеттех
нолоигије,сајберфоманс14идигиталниперформанснастају
утеатарскомконтексту,аликористеинтернеткаосвојусце
ну.Некадапарадигматскоуживоизвођењеживихизвођача
замењеноједигиталномтехнологијом,ањеговиконститу
тивниелементипостајуИнтернетиекранкомпјутера,или
другогсродногуређаја(мобилнителефон,таблетисл).

11Gržinić,M.(1998)Ureduzavirtuelnikruh,Zagreb:Meandar,str.10.
12Исто,стр.11.
13Парадигматичанобликовогпрожимањаизвођењаитехнологијеједи

гиталнии/илитехноперформанскаоуметничкирадзаснованнатехнич
ким средствимареализације.Техноперформансукључује електронску
комуникацијууоквирудела,екранскопосредовањедела,екранскопо
средовањеилиумножавањефигуреилителаизвођачакаоимедијскеи
сајбертрансформацијељудскогтелаумашинуимашинеубиотехно
лошкипоредак.Дигиталниперформанс јеуметничкирадкојимсена
нивоуизвођењаповезујуживаидигиталнатехнологија,односнољуд
скопонашањеидигиталнатехнологија.Сајберформансјеспецифични
обликдигиталногперформансаукомјенаглашенакомпонентаинтер
активностииувекподразумеваодносулазаиизлазаизмеђуорганскоги
технолошкогсистема,односноизвођењеусајберпростору;Упоредити:
Стојнић,А.(2015)Теоријаизвођењаудигиталнојуметности:кановом
политичкомперформансу,Београд:ОрионАртиФМК.

14ПојамcyberformanceјесковаласајберуметницаитеоретичаркаХелен
ВерлеиЏејмсонусвојојтези:Jamieson,H.V.(2008)AdventuresinCyber
formance,11.November,2016.,http://eprints.qut.edu.au/28544/1/Helen_Ja
mieson_Thesis.pdf.
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И за извођаче и за публику перформанс у сајберпростору
увекподразумевауспостављањенекеврстеодносаизмеђу
сајберпорстораи–овогдругогпростора.Појавасајберпро
стораотворилајепитањеразликовањауодносунапростор
утрадиционалномсмислу,односнопотребузањеговим(ре)
именовањемкојебиукључилоторазликовање.Далиможе
морећидајеупитањуфизички,материјални,реални,акту
елни,традиционалниилиискуственипростор?Ниједанод
овихтерминанебибиотачан,јерсеможеједнакопримени
тиинасајберпростор.Стогасамодлучиладаовадвапро
стораједноставнозовемсајберпросторинесајберпростор.
Иаконаизгледсимплификујућа,овакватерминолошкаопо
зицијаимазациљдаупрвипланставикарактеристикекоје
сеодносенасајбертехнологију.Надонеклерискантантер
минолошки захват, којим традиционални искуствени про
сторуводимкаонесајбер,одлучиласамсејерсматрамдасе
људскопоимањетогпросторапроменилосапојавомновог,
сајберпростора.Пресајберпросторанијебилопотребеза
посебнимтерминомкојимбисмоназвалинесајберпростор
усвакодневномсмислу.

Сајберпросторомсматрампросторкојијеувекиискључи
вотехнолошкиизведенпутемдигиталнобиолошкетехно
логије.Просторомкојинијесајбер–несајберпростором–
сматрамживотнииискуственипросторутрадиционалном
смислу.Тозначидасенесајберодносинапросторкоји је
повезансанашимчулним,животнимискуствомбезтехно
лошкихпомагала.Међутимсматрамдајекључноданагла
симдасенерадионекаквојапстрактнојидејиусветовима
који паралелно коегзистирају. На против, сајбер простор
функционишекаонаставакипродужетак,памождачаки
новадимензијанесајберпростора.

Постављасепитањекаквесемогућностиотварајузапер
цепцијеирецепције теласпрамовихпромена,поготовоу
историјском раздобљу у ком сељудско које се перципира
као недовршено, несавршено, децентрирано и нецелови
то – тело које је пре свега пролазнаматеријална чињени
ца–повезујесамашиномкаосвојимлогичнимнаставком,
продужеткомипосредником.Удаљемтекстукрозанализу
неколикопримераизвођењаудигиталнојуметностиразмо
трићупроблемсубверзијеитрансгресијетеланаследећим
нивоима:

1.Односизмеђуживогтелаителааватаракаоизвођача;

2.Извођењекиборга;

3.Извођењекомпјутеракаоукидањехуманогизвођача.
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Реизвођења:извођењеаватара

Сајберформансом „Реизвођења” (Reenactments15) Ева и
ФранкоМатесзапочелисусеријусајберформанса„Синте
тичкиперформанси”(SyntheticPerformances)2007.године.
Упитањусуперформансикојисуупотпуностиреализова
ниувиртуелномсветуСекндЛајф (SecondLife16).Каоиз
вођачисепојављујуаватариуљудскомоблику,базиранина
физичкомизгледууметника.Серијасеиницијалносастојала
одреизвођењашестпознатихисторијскихперформансаиз
каснихшездесетихиседамдесетихгодина:„Импондераби
лиа”МаринеАбрамовићиУлаја(Ulay),„Певајућаскулпту
ра”(TheSingingSculpture)ГилбертаиЏорџа(Gilbert&Ge
orge),„Плоднотле”(Seedbed)ВитаАкончиа(VitoAcconci),
„Пуцањ”(Shoot)КрисаБрдена(ChrisBurden)и„Тактилни
Биоскоп”(TappundTastKino)ВалиЕкспорт(ValieExport).
Аватариуметникасуувиртуелној галеријиреконструиса
липерформансе,апубликаизцелогсвета,сеукључивалаи
присуствовалаим,такођепутемаватара.Централнакарак
теристикасвихпоменутихперформансаједасусебавили
различитимаспектимателаителесности.

Узмимозапримерперформанс„Недељивост”(Imponderabi
lia)из1977.укомсуМаринаАбрамовићиУлајстајалина
гилицемокренутиједнопремадругомувратимагалерије.
Пролазјебиосужентакодајепубликамораладасепровуче
измеђуњихкакобиушлаугалерију,односнодасвојимте
ломостварифизичкиконтакт сањиховим телима.Потпу
нонепокретниифокусирани једнонадруго,уметницису
стваралиосећањемеђусобнеинтимности.Садругестране
особакојапролазиизмеђуњих,приморанаједасеокрене
лицемка једномодњихдвоје,насилностварајућипрекид
измеђупара,алиисопствениконтактсауметницима.Еваи
ФранкоМатеспренелисуовајперформансувиртуелнисвет
СекндЛајфапрецизношћукореографскепартитуре.Чаксу
иугловиснимањаодговаралифотографијамаоригиналног
перформанса.Заразликуодуметника,публикаје„дошла“у
формиаватаракојисуималиидругеобликеосимљудских
–напримерџиновскаМацаКити(HelloKitty).Некиавата
риизпубликесуискористилиприликудаизведусопствене
перформансе,некисусеисамискинулиголи,некисупо
кушалидаблокирајупролаз,авећинајеизвелаочекивани

15Видео документација о сајберформансима је доступна преко адресе
http://0100101110101101.org/home/reenactments/.

16ЗаразликуодкласичневидеоигреSecondLifeнепостављапредиграче
конкретанциљвећсебазиранакреирањувиртуелнихликова(аватара)
који„живе“увиртуелномсветуонакокакоихиграчнаводи.У:Second
Lifeсеприступапрекоадресе:http://secondlife.com/.



53

АНЕТА СТОЈНИЋ

задатакпровлачењакрозврата.Дабимоглидапрођуизме
ђу нагих аватарауметника, аватарипублика суморали да
одаберу–деснимилилевим„кликом”–какомеодњихће
сеокренутилицем.

УоригиналномперформансуМаринеАбрамовићиУлајана
снази су била питања: блискости, додира, телесне интим
ности, сексуалности, нелагоде која се остварује у напето
стиизмеђунагогиобученогтела,односаиконтактасапу
бликом, рањивостии ризика.Напрвипогледмогло би се
рећидареизвођењеусајберпросторупоказујеовапитања
каодепласиранаувиртуелномсветугдеједодирграфички
приказ,анагостсамоједнаод,вишеилимањенеобичних
формикојетелоаватараможедапоприми.Садругестране,
ово тумачење, којим би се сајберформансмогао подвести
подједанобликнадидентификације,билобипревишејед
ноставнои једнодимензионално.Сматрамдапревођењеу
формусајберформансаовденијеуфункцијипражњењазна
чења,већ,напротив,уфункцијиреозначавања.Овимхоћу
дакажемдапитањакојимсусебавилипоменутиисториј
скиперформансинегубенаактуелностивећдобијајуново
значењеу„Реизвођењима”.Интимност,сексуалност,иден
титет, телесност,ризик,насиље,односприватноги јавног
простора, лични простор, воајеризам и егзибиционизам у
сајберпростору,актуелнисууправозатоштонампружају
илузију„нереалности”.Збогтогајепотребноразуметидасе
посредовањемтелаусајберпросторупитањетелесностине
превазилазивећумножава.Већдигиталнојонтологијиава
тара(оддигиталногсу),придодајусеновазначењакојаре
дефинишуителоживогизвођача.Сајберформанс„Реизво
ђења”показујенамданемареизвођења,незатоштојетеле
сностнестала,већзатоштотелоаватараусајберпростору
подлежедругачијимправилимапостојања.

Трећеоко:извођењекиборга

Запотребеперформанса„Трећеоко”17(3rdi)америчкиумет
никирачкогпореклаВафаБилала(WafaBilal)се2010.го
динеподвргаохируршкомзахватукојимму јенапотиљак
уграђена камера. На тај начин стекао је „треће око” које
свевремепосматрапросторкојимујеизалеђа.Камерабез
престанкасвакогминутаснимапо једнуфотографијукоја
седиректнопреносинаИнтернет18.Годинудана,коликоје

17Уоригиналномнасловунаенглескомпостојииграречивезаназа„I”са
значењем„ја”,акојасеизговараистокао„еyе”сазначењемоко,гдесе
погледисебствосемантичкиизједначавају.

18Документацијадоступнанаhttp://3rdi.meihttp://youtu.be/3MTdODMU
OXQ
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перформанстрајао,погледсапотиљкауметникабиоједо
ступанјавностиусвакомтренутку.Овајперформанссебави
питањиманадзирањаинепостојањаприватностиусавреме
номдруштву.УокружењусавременогмедијскогПанопти
конагденаснекакамерасталнопосматра,Билалпретвара
посматранотелоуједнуодтихкамера.Упокушајудестаби
лизацијеодносамоћи,онотварасимболичкидијалогизме
ђупосматрачаипосматраног.Небез(ауто)иронијеуметник
каже:

„ЈасамчовексаБлискогистокауАмерици.Вероватносам
подприсмотром.Инсталирањекамерејеослобађајућичин.
Акосемојживотпреносисвакогминутаиакојемојживот
познат,чегаимамдасеплашим?”19

Насупротапаратусаневидљивихкамерапутемкојихвласт
надзиреинеприметноуправљастановништвом,уметниксе
појављује каопојединацчија је камера део телаи сасвим
транспарентна.Каоодговордошлајеочигледнарепресијау
видузабранеснимањанарадномместу.Донеклеиронично,
местонакомјеВафаБилалбиопринуђенданосипоклопац
прекообјективабиојеЊујоршкиуниверзитетнакомпреда
је(NYU),саобразложењемдањеговакамераугрожавапри
ватност студенатаидругих запослених.Као важан аспект
указује се чињеница да је забрана снимања у конкретном
случају значила забрану откривања одређеног дела тела.
УградившикамерунасвојуглавуБилалјетелопретвориоу
уређајзаснимање,инатајначинпостаоједнаврстакибор
га.Стогаминијетешкодазамислимпревођењеовезабране
уопштеправило:киборгзисуобавезниданарадномместу
покријусведеловетелакојиснимају.Хипотетичкоправило
бимоглодабудедеопрописаоодевању,каоидапостане
предметборбипротивдискриминацијекиборга.

Борбазаправакиборгавећсаданијепитањефикције.Ирско
каталонскиуметникНилХарбисон(NeilHarbison)основао
је„Киборшкуфондацију”20(CyborgFoundation)2010.годи
не,сациљемподршкељудимакојижеледапостанукибор
зи.НилХарбисонкојипатиодслепилазабоје,осмислиоје
саинжењеримаАдамомМонтандоном(AdamMontandon)и
ПетеромКасеом (PeterKase) специјалнодизајнираниуре
ђајајборг(eyeborg)којифреквенцијебојапретвараузвук.
Захваљујућиајборбгукојијеувидуантенетрајнопричвр
стиозасвојуглавуНилХарбисонјеустањуда„чујебоје”,

19ВафаБилалцитирануразговорусаKejtTejlor:Taylor,K.(18.II2011)
TheArtistasCyborg,TheGlobeandMail,12.November2016.,http://www.
theglobeandmail.com/arts/theartistascyborg/article567039/

20Видети:http://www.cyborgfoundation.com/
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односнодаихразликујенаосновузвука.Постаојепознат
каопрваособакојасеизјаснилакаокиборгузваничномдо
кументу.Тоседогодилокадамујеодбијензахтевзаобна
вљањебританскогпасоша јер јенафотографијиносиоај
борг.Харбисонјеподнеожалбуукојојјеинсистираодасе
ајборгтретиракаодеоњеговогтела,јерје,утренуткукада
сеизмеђуњеговогорганизмаимашинегенерисалоновочу
ло, онпостао киборг.Жалба је усвојенаииздатму је па
сошнакомјефотографијасаантеномчимејепостаопрви
званичникиборг.Каотакав,Харбисонбимогаобитиједан
одеклатантанпримерабиополитичкогпривилегованогки
борга.

Хејздраво:извођењекомпјутера

Последњи пример који ћу овде размотрити односи се на
представу „Хеј здраво” (Hello, Hi There!), америчке реди
тељкеЕниДорсен(AnnieDorsen)из2010.године.Предста
васеигралаукласичномпозоришномконтексту:публика
седиусалинаспрамсцене.Насценисеналазедвакомпју
тера чији су екрани повећани пројекцијом на два велика
монитора. Драматуршки, представа би се могла сматрати
дуодрамомјерсеодвијакаодијалогизмеђудвалика,јед
ногмушкогиједногженскоггласа.Међутим,упредстави
немани једногљудскогизвођача–уцелини јеизводедва
четбота(chatbot).Разговоркојиизговарајусинтетичкимгла
сомисписујесенаекранима/мониторима.Текстјебазиран
напознатојдебатиизмеђуМишелаФукоа (MichaelFouca
ult)иНоамаЧомског(NoamChomski)из1971.године,али
стриктно фиксиран сценарио не постоји. Два компјутера
„импровизују” разговор о поменутој дебати, који је сваке
вечериизвођењаразличит.Термин „импровизација” кори
стим условно, јер четботови комуницирају на основу за
датихпрограмскихпараметара.Иакобројмогућихверзија
њиховогразговоранијенеограничен,онпревазилазиосам
десетчетиримилионамогућихваријација,штоуусловима
позоришнепредставепрактичнозначидасеистиразговор
никада неће поновити. Још важније је да аутори пројекта
(људи)немајуконтролунадтокомразговоракојичетбото
виуживоизводетокомпредставе,штодоприносиутискуда
сеодвија„спонтани”разговоризмеђудвакомпјутера.Ком
пјутерикоментаришутемекојесубилепредметдебатеиз
међуЧомскогиФукоа:језик,креативност,корененаучних
истраживања,природуполитичкемоћии,пресвега,пита
њељудскеприроде.Разговорједуховит,понекадапсурдан,
са неочекиваним дигресијама, а понекад намерно постаје
циркуларан,кадасестварадрамскатензија:далићемаши
неуспетиданаставетокразговора,илићесе заглавитиу
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кружномпонављању(loop)?Иакоданаспостојечетботови
реализовани софистицираним анимацијама, које подража
вајуљудски(илинекидруги)лик,ЕниДорсеннамерноко
ристиједноставнечетботовекодкојихсевизуелизацијана
екранусводинаграфичкиприказтекстакоји„изговарају”.
УсветлудебатеизмеђуЧомскогиФукоа,овај„старински”
изгледподсећанаснатехнооптимизамкаснихшездесетих
иранихседамдесетих.Њиховантропоморфизамсеогледау
начинунакојисимулирајуразмишљање.

Постављасепитањедалиможемодаговоримоопозори
шнојпредставиакосујединиглумцидвакомпјутера?Ако
јетако,штанамтоговориовериунеопходностприсутног
(људског)телаизвођача.ПремаФилипруАуслендеру(Phi
lipAuslander)интернетичетботовисупомерилидебатуо
живомизвођењусаонтологијеперформансанаонтологију
извођача:

„Поштосучетботовивиртуелниентитети,онинепоседују
никаквофизичкоприсуство,никаквутелесност;онинеуми
рупереднашимочима–онисузаправобесмртни.Четбото
вимогудабудууништениилиизбачениизфункције, али
онинестареинеумируубиолошкомсмислу.Ониизводе
уживо али нисуживи,макар не на исти начин на који су
органскиентитетиживи.”

Управочињеницадасерадиоуживомизвођењуобезбеђује
условеукојимакомпјутерскипрограмможебитипомешан
сахуманимсубјектомиобратно,наначиннакојијетоне
кадабилонезамисливо.Реклабихдамогућностживогиз
вођењанадигиталнојмрежиунелопроменууначиннакоји
поимамо саму архитектуру реалности.ПремаАуслендеру,
радијскатехнологијајебилапрвакојајеунелаамбивалент
ностууживосткаоцентралниелементизвођења.Нарадију,
попрвипутнисмомоглидабудемосигурнидалислушамо
снимакилиживоизвођење.Садругестране,четботовису
увелиамбивалентностусамживотизвођача:

„Способностдасепрезентујуперформансикојићебитипо
сматраниутренуткунастанка,илитехнолошкимречником,
извођењеуреалномвремену–самасржуживости–јеспо
собносткојуделељудскабићаичетботови”

Стогаможемозакључитидасуовадвакомпјутеракојиси
мулирају интелигенцију сасвим равноправни глумци, чи
је извођење нуди рефлексије, ништа мање интересантне
исмисленеодонихкојебипонудилиљудскиизвођачи.У
представи„Хејздраво”телонијениприсутнониодсутно,у
смислунедостајућег.Теланемајернијенипотребноуовом
позориштукојејепосталодигиталнауметност.
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Оддецентрираногсубјектадо
паметногтелефона(иназад)

Признавањемстатусаизвођачааватарима,темељносепро
блематизујечитавхуманистичкипројекатсубјекта.Садруге
стране,акосеаватаримаоспористатусизвођача,тозначида
непостојирасцепсубјектаииндивидуе.Једанодцентрал
них проблема који се овде отварају тиче се питања пара
дигме:„једнаособа,једнотело”.Приликомуласкаусајбер
простордолазидокршењетепарадигме, апремаСлавоју
Жижекупостојечетириваријацијеовог„прекршаја”21:

1.Више особа у једном телу – одговара патологији по
ремећаја мултипле личности (МПД). Не постоји јасна
хијерархија измеђумноштва особа, односно не постоји
једнаособакојагарантујејединствосубјекта.Јабихре
кладаовајслучајможемодаприменимонателоаватара
којеможе„удомити”већибројособа.Дакле,вишеособа
изнесајберпросторасеуједињујууједномтелуусајбер
простору.

2. Више особа изван једног тела – на пример играчи
умреженихвидеоигарасавишеучесникаусајберсвету
(МУД22),сматрајудателокојепостојиизвансајберсвета,
односноунесајберпросторуприпада„правојособи”која
сеналазиизаразличитихперсонаусајберсвету.

3.Вишетелауједнојособи–овуверзијуЖижекназива
патолошком јермногателатренутноступајууинтерак
цијусаједномколективномособом,истогакршеаксиом
„једнаособауједномтелу”.Овонапримеродговарафан
тазијамаоколективномумууједномтелу.

4.Вишетелаиспредједнеособе–јеначиннакојисеод
носимо према институцијама, на пример, када кажемо:
држава(компанија,школа)захтеватоито–мадазнамо
даинституцијанијеживиентитеткојипоседујесопстве
нувољувећјесимболичкафикција.

Уодносунаобапримеракојенаводикаопатолошке(1.и3.)
Жижекупозораваданетребаолакодеконструисатилинију
раздвајањаизмеђу„патолошког”и„нормалног”.Разликаиз
међусубјектакојипатиодпоремећајамултиплеличности,
исубјектакојииграигрицунамрежи,тврдиЖижек,нијеу
томештоудругомслучајупостојисржјаствакојејечврсто

21Žižek,S.(1997)ThePlagueofFantasies,London:Verso,p.140.
22Multyuserdomain–односисенатипвидеоигарасавишеиграчакоји

међусобнодејствујууфикционалномсајберсветууреалномвремену.
МУДјенајчешћезаснованнаиграњуулога.
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укорењеноунекаквојстварнојреалностиизванвиртуелног
света.Напротив,субјектукојипатиодпоремећајамултипле
личности нефали укорењеност у стварној реалности, већ
њенсамнедостатак:празнинакојајеконститутивназади
мензијусубјективности:

„Умноженајаства(енг.multipleselves,примаут.)оспољена
наекранусу’оноштожелимдабудем’,начиннакојибих
волеодавидимсебе,репрезентацијамогидеалногега;као
такви,онасукаослојевиглавицелука:усредининемани
чега,асубјекатјебашто’ништа’.Стогајеовдекључнода
се уведе дистинкција између ’јаства’ (’особе’) и субјекта:
лакановски’децентриранисубјект’нијеједноставномулти
пликацијадоброгстарог’јаства’,парцијалнихцентара;‘по
дељени’субјекатнезначидапостојиједноставновећиброј
его/јаствауистојиндивидуи,каоштојеслучајуМУД.”23

Поделасубјектанијеподелаизмеђудваразличитасадржаја
каоизмеђуједногидругогјаства.Тојеподелаизмеђунече
га и ничега, између идентификације и празнине.Субјекат
можебити,ијестеподељен,чакикадапоседујесамоједно
унифициранојаство.Децентрираностсубјекта,стога,може
мосхватитикаоосцилацијуизмеђусимболичкеиимагинар
неидентификације:амбивалентностизмеђуреалногјаства
испољашњихмаскикојесубјекаткористиусајберсвету,а
којемогубитиистинитијеодоногаштосеперципиракао
праволицеизамаске.Децентриранисубјектманифестујесе
уфигуриагентаодноснозаступникаусајберсвету.Аватар,
као компјутерскипрограмкоји је дизајниран такода кроз
његаделујемоусајберпростору,одговаралакановскомкон
цептуегапренегосубјекта:аватарније„другисубјект”већ
самегосубјекта.КакојепремаЛакануегоувекалтеруод
носунасубјекаткомприпада,можеморећидајеаватарал
терегоусајберпростору.Постављасепитањедалиаватар
може бити извођач ако нема статус самосталног субјекта,
већпредстављаалтерегодецентрираногсубјекта?Жижек
истиче да управо у томе лежи радикална амбивалентност
заступникаусајберсвету,односноаватара.Онимогудапо
бољшајунашеживотеослобађајућинаснепотребнихопте
рећења, али по цену децентрираности.24 То значи да нису
самоаватаринашипосредници,негосмоимињихови.

Улогааватарајебитнајернајвећидеоактивностиусајбер
просторуизводимопосредствомаватара.Аватарнијесамо
алтерего,већифизичкипродужетакиндивидуекојаступау
интеракцијусамашином.Прикључујућисесајберпростору,

23Исто,стр.141.
24Исто.
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долазимоупоседтелаудигиталномпростору,преводећига
упикселе,итреперавеозначитељенаекрану.Улазакусај
берпросторнијенекакавсимболички,метафоричничин.У
питањујесасвимматеријалнаактивност.Онаизискујеод
ређенуврступовезивањателасаодређеноммашиномкоја
добијастатуспродужеткадатогтела,уодређеномпростору
ивремену.

Начиннакојидигиталнесистемепрепознајемокаоизвођа
чеотварабројнемогућностизаанализукомплексногодно
саизмеђучовекаимашинеусмислуантропоморфизма.У
данашњевременашсвакодневниживотјепостаосвевише
повезансакибертехнологијомикиберпростором,ауређа
јекојекористимодабисмомуприступилидоживљавамоне
само као продужетке нашег тела већ и ума, па и личне и
колективне меморије. Персонализацијом компјутера, „па
метних”телефона,таблетаиразнихдругих„носивих”тех
нологијадошлисмодотачкекадавишенекористимотех
нологију само да бисмо комуницирали једни са другима
већ,истовременокомуницирамоисасамимтехнологијама.
Штавишеитехнолошкиаларатикомуницирајумеђусобом.
Софтверикојинамсевербалнообраћају,каоштојенапри
мер„Сири”напопуларномАјфону,учинилисукомуникаци
јусамашиномочигледнијом,иакојеонавећбилаприсутна
иуписанојтекстуалнојкомуникацији.Каквасеинтеракција
дешавакадапитамнештосвојпаметнителефон,односному
тражиминформацијуионмиодговори?Иликадакомпју
терменипоставипитање(напримердалиприхватам„теи
те”условекоришћења)ијамуодговорим.Уоваквимједно
ставнимакцијамамашинамаседодељујеспоспбностдаво
деразговор,односномашинасакојомкомуницирампостаје
антропоморфна.Погледајмосаморечикојесекористекада
сеописујууређајикојисежелепредставитикаоквалитетни,
добродизајнираниисамимтимпожељни:онисупаметни,
интуитивни, респонзивни, пријатељски настројени према
кориснику(userfriendly),лични,софистицирани,ониимају
памћење(memory)идолазеугенерацијама.Свиовиатрибу
тиуједноиприписујуиделегирајуљудскекарактеристике
технологијамакојесупосталенашиантропоморфнипроду
жетци.Већкаснихдеведесетихиранихдвехиљадитих,екс
перименталнојепоказанодаљудиимајутенденцијудаком
пјутеримаприписујуособинеличностиукључујућиширок
спектардруштвенихдоговора.25ПремаНесуиЛиу(Cliford

25Nass,C.andLee,K.M.(2001)Doescomputer–Synthesizedspeechmani
festpersonality?Experimentaltestsofrecognition,similarityattractionand
consistencyattraction,JournalofExperimentalPsychology7(3),Washing
tonDC:AmericanPsychologicalAssociation,p.172.
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Nass,KwanMinLee),истраживањаинтеракцијеизмеђуљу
диикомпјутераупогледусистемакојиподразумевајутекст
иговор(texttospeechTTS)показаласудаљудиреагујуна
хуманекарактеристикеумашинскисинтетисаномгласучак
икадајеупитањунесавршенасимулацијакодкојејесасвим
очугледнодајеупитањувештачкигенерисанглас:

„Иакознамодакомпјутеринемајуличностубилокомхума
нистичкомсмислу,иупркосконфронтацијисаконстантним
подсетницимадагласнијебиољудски,људисуудаљеиз
ражавалиставовеспрампривлачењанаосновусличностии
привлачењанаосновуконзистентности”.26

Емпиријскаистраживањасупоказаладајељудскиодговор
накомпјутересуштинскисоцијалан–људисуреаговаликао
дасукомунициралиса„стварним”особама.Такосуимсе
вишесвиђаликомпјутерикојисупоказивалиособинелич
ностисличнењиховим(напримеринровертанилиекстро
вертан),иочекивалисуконзистентностизмеђукомуници
раногматеријалаи„личности”компјутера.

Сматрамдаовасазнањаимајубројнеимпликацијезапро
блем компјутера као перформера.Ако су компјутери дру
штвениактери,онитакођемогупостатиипозоришниакте
риосносноизвођачи,каоштосмовиделиупримерупред
ставе„Хало,хејздраво!”.Утерминимаантропоморфизма,
постављасепитањеко,илиштајеперформативнисубјект
утехнолошкиумреженомсвету?Човекилимашина?Данас
људипосежусаразличитимкомпјутерскимтехнологијамау
потразизаизвођењемукомћеучествовати.Људиизводеу
машинама,самашинамаиузпомоћмашина.Садругестра
не,свеститехнологијунапукосредство,јошједнуалаткуза
различите извођачке активностиљуди, било би несмотре
ноинетачно.УзмимозапримерСИМкартицузамобилни
телефон.Коочитаваподатке саСИМкартице?Вероватно
ниједнољудскобићенеможедаихпрочитадиректно,али
многемашинемогу.Када је прикључена умобилни теле
фон,таблетрачунарилинекиодбројнихтиповачитачакар
тице,СИМкартицаомогућавапроцесуирањеподатакакао
штосубројевителефона,листепозива,информацијеомре
жи, пропуштеним позивима, гласовним и СМС порукама
итд.каоиотехнолошкимперформансамамашинесакојом
„комуницира”.Речперформансе,којајеунашемјезикупо
челауобичајенода секористи за техничке спецификације
одређенихпроизводадиректно јеизведенаизенглескере
чиperformanceсаистомупотребом.Кадаговоримоопер
формансамааутомобила,компјутераилидигиталнекамере,

26Исто,стр.177.
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заправореферишемонаоноштотајаутомобил,компјутер
иликамерамогудаизведу.Технолошкиперформансодно
сисенаизвођењесамихмашинаистоколикоинаљудско
извођењепутеммашине.Људивишенисуексклузивнипро
извођачитехнологије,већимамотехнологијекојеправе,па
чакидизајнирајудругетехнологије,запроизводњутрећих
технологија.КаоштоМекензинаводи:

„Домет технолошког перформанса у компјутерској инду
стрији требаодредитиуодносунањегово сопствено спе
цифичноделовањеуњој, и у светлуфункције компјутера
каовиртуелнеметатехнологије,технологијекојасекористи
задизајнирање,производњуипроценудругихтехнологија.
[...]Компјутернесамодаизводинегоипомажедасепро
изведуперформанседругихпроизводаиматеријалаитако
увеликојмерипрошируједометтехнолошкогперформанса,
домет чији уплив у наше свакодневнеживоте може да се
схватипрекосвеприсутностбаркодова.”27

ЗаменејенајважнијаинајдалекосежнијапоследицаМекен
зијеве опште теорије перформанса тошто нам омогућава
даизвођачакојинијељудскобиће(нехумани),разматрамо
равноправносахуманимизвођачем.Например,акобиххте
ла да сазнам коликопута саму овомпоглављу употреби
лареч„перформанс”моглабихтодаизведемтакоштобих
прочитала текстодпочеткаипребројалаучесталостпоја
вљивањатраженеречи.Затобимитребалодесетакминута.
Акотраженуречунесемупретраживачпрограмазаписа
ње,компјутерћеизвестиистизадатакзадесетинусекунде.
Постављасепитањекаква јеразлика измеђумогизвође
њаиизвођењакомпјутерскогпрограма,осимутомештоје
програмефикаснији.

Закључак

Кадаразматрамодигиталниантропоморфизамнашихсајбер
делегатаморамобитисвеснидасмовећодавнопревазишли
концептљудскогтелакаоприродногнасупроттехнолошког.
Данас је тема тела као друштвеног конструкта актуелнија
негоикадаи стогаморабитикритичкиразматрана.Наша
онтологија јеонтологијакиборгаионанамдајенашупо
литику. Истовремено, са напретком технологије, која по
стајесведоступнија,искуствокиборгаууметности јепо
сталомејнстримдотемере,дамногиуметницикиборшке
технологије користе као још један алат – пре него свесно

27McKenzie, J. (2001) Perform or Else: From discipline to performance,
London:Routledge,p.11
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преиспитивање односа тела и машине у друштвеном и
политичкомсмислу.

Уметници свакако нису једини који инкорпорирају техно
логију: има људи који су већ уградили идентификационе
чиповеисподкоже,ачиповањекућнихљубимацајепропи
санозакономикоднас.Уширемсмислусвакокоимаугра
ђенпејсмејкер,вештачкиорганилипротезубилокогтипа
можесесматратикиборгом.Развојирастућапопуларност
технологија које могу да се „обуку” (wearable technology)
показујетенденцијукасвеконкретнијемтелесномповези
вањуљудских бића и машина. Киборгизација савременог
друштвасевећдогодила,билодајепосматрамокаодобро
вољну,невољнуилиједноставнонеосвешћену.Удруштвуу
комјетехнологијапосталанесамонајјачеоружјебиополи
тике,већисамабиополитика,аизвођењепреузелофункци
јудисциплиновања,киборгвишенијеасиметричнидруги.
Киборгјепостаоподразумеваниобликегзистенције.Изво
ђењем у сајберпростору наш децентрирани, амбивалент
ни,неухватљиви,киборг–субјекатпостајеместорасцепа–
местокојеносиризикодпотпунедесубјективизације,алии
шансузареартикулаицјупозиције(пост)хуманогсубјектау
такозванопостхуманодоба.
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ISTHEREAPOSTHUMANPERFORMER–
TRANSGRESSIONSANDSUBVERSIONSOF

BODYINCYBERSPACE

Abstract

In this paper, the issues of transgression and subversion of human
body in the situation of technologically generated performance are
analyzed. Firstly, a theoreticalhistorical contextualization of the
digitalenvironmentismadeandthenexamplesareanalyzedofcyber
performance, digital and technoperformance that problematize the
relation between the digital system and the body of the performer.
This relation has become very important for the understanding of
the discontinuity problems between the human and the machine.
Therefore I have considered the changing position and the function
of a liveperformer as a performing subject and a performingobject
inthecontextofdigitalperformanceandperformanceincyberspace,
from the following aspects: the relation between live body and
avatar performer; cyborg performance; independent performance of
computers.Thecentralargumentfocusesontheproblemofthepost
or nonhuman performer through the concept I have named “digital
anthropomorphism”.According to Bruno Latour, anthropomorphism
canmean‘eitherthatwhichhashumanshapeorthatwhichgivesshape
tohumans’.Argumentismadethatadigitalenvironmentrespondsto
bothparts of this definition. It is both createdbyhumans and at the
sametimeitisshapingthehumanity.Theinventionofcyberspacehas
redefinedourontologyandhasbecomeacontinuation,extensionand

evenanewdimensionofthetimespacethatweinhabit.

Keywords: cyberperformance, anthropomorphism, posthumanism,
cyberspace,performance,body,subjectivity
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THECYBORGCONTINUUM:
FROM MYTH TO 

TECHNOCAPITALISM  
IN LARISSA LAI’S  
SALT FISH GIRL

Abstract: The paper makes use of Judith Butler’s poststructuralist
approach to gender and Donna Haraway’s theorization of the
posthuman figure of cyborg to explore the subversion of the
heteronormative apparatus in Larissa Lai’s novel Salt Fish Girl.
This work of the early 21st century Canadian speculative fiction
weaves a narrative continuity between a mythical serpent goddess,
herreincarnationasanaturalwomanandherfinalembodimentasa
cyborginalatecapitalisttechnocracy.Thequeerpoeticsofthenovel
intersectswiththeexplorationoftheboundariesbetweenthehuman,
animal and themachine in amultilayerednarrative that imagines a
technologicallymediatedreproductionofthetwolesbianprotagonists,
thus transcending the heteronormative institution by means of a
posthuman subjectivity. Ultimately, Salt Fish Girl may be said to
take issue with coextensive ideologies of sexism, racism, scientism
and speciesism by imagining a radical agency of a selfreproducing
femalesubjectthatcombinesdifferentnaturalspeciesandamachine,
challengingthehumanistassumptionsabouttheprivilegedpositionof
man(or,themale,tobemoreprecise)inachainofbeingsinwhichthe
exploitationofwomen,natureandanimalshasbeenrooted.

TATJANAMILOSAVLJEVIĆ
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Key words: Larissa Lai, posthumanism, cyborg theory,
heterenormativity,technology

A ChineseCanadian academic, author and LGBT activist,
Lai rooted herfirst novelWhenFox is aThousand (1995) in
aChinesemythaboutfoxeswhocantransformintowomento
exploretheexperiencesofracializationandgenderoppression.
Also penned within the postcolonial and feminist tradition,
Larissa Lai’s second novel Salt Fish Girl (2002) is another
critically acclaimed contribution to the genres of science
fiction/speculative fiction, fantasy and biopunk (akin to cyber
punk) which takes the experiments in bioengineering as its
main subject. The feminist reinvention of the relationship
betweennatureandtechnologyalignLarissaLai’stextwithsci
fiauthorssuchasOctaviaButler,UrsulaLeGuinandMargaret
Atwood,butherworkisalsoheavilyindebtedtothecyberpunk
film classic Bladerunner and Shelley’s gothic exploration of
whatitmeanstobehumaninFrankenstein. Investedequally
in myth, history and the burgeoning 21st century issues such
as migration, ecology, biotechnology, the collapse of nation
states,theboundariesofethnicmemory,andthegenderedand
racializednatureofcapitalistexploitation,Laiwritesadouble
frame narrative set alternately in nearfuture dystopicCanada
and inancientChina, spilling into theearly20th century.This
complextimespacecanvasisstraddledbythepicaresque(anti)
heroine who starts her shapeshifting journey as the serpent
goddessNuWaon thebankof theYellowRiver creating the
first humans out of mud, and finally settling in the body of
an 18yearold Miranda Ching in 2066 Pacific Northwest,
partakingintheenslavedclones’revoltagainstthedarkforces
of corporate technocapitalism1.ThenarrativesofmythicalNu
Waand(post)moderndayMirandaconvergetowardtheendof
thenoveltorevealrecurringembodimentsofonewomanasa
snake,afish/mermaid,ahuman,andacyborg,whoispropelled
to action across the diferent geotemporal plains by her love
fortheeponymousSaltFishGirl,alsoareincarnatingcharacter.
Thecentral lesbianrelationship in thenovel ishistoricizedby
the specificities of the patriarchal and capitalist oppression,
whileitisalsofraughtwithNuWa’s/Miranda’smorallydubious
behaviour. By making the marginalized heroine of the novel
morallyflawed,Laiavoidsthepitfallsofabsolutevictimization
ofthesexualandethnicOther,thusdeclaringthereisnosuch

1 Iunderstandtechnocapitalismas“anewformofcapitalismthat isheavily
groundedoncorporatepoweranditsexploitationoftechnologicalcreativity”
as discussed in: VillaSuarez, L. (2012) Technocapitalism: A Critical
Perspective on Technological Innovation and Corporatism, Philadelphia:
TempleUniversityPress.
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thingasaninnocenthistoricalsubject.Thispoliticallucidityis
importantforatextsuchasSaltFishGirlduetothemarkedly
activist tone of Lai’s writing that transpires in her trenchant
critiqueofhegemonicpowerstructureswhichdominateoverthe
female/animal/machineheroinesinthenovel.

ThroughtheconfusingoriginsandmultiplerebirthsofNuWa/
MirandaandSaltFishGirl/Evie, thelastofwhichisaidedby
modern technology,Lai rewrites traditionalmasculinist origin
mythsfromaqueerperspective,andreclaimspaternalscience
for the feminist cause of establishing amatrilineal genealogy
for her characters.Thenovel is acutely awareof thepolitical
and economic implications of who owns the means for the
productionof“thetechnologiesofthebody”2whichareusedto
createcategoriesofrace,class,genderandspecies.Thefeminist
Marxist frame informs the narrative, and it is particularly
palpable in Lai’s imaginative visitations to the 19th century
Chinese factories running on cheap female labour, paralleled
bythe21stcenturycorporateexploitationoffemaleclones,the
Sonias.ThispaperwillinterpretLai’snovelasapieceofcyborg
writingastheorizedbyDonnaHarawaythatweavesacontinuous
thread among capitalism, technology and patriarchy,which it
setsouttodismantlebyconstructinganewagentofhistorical
transformation,acyborgcontinuum3ofhumananimalmachine,
embodiedinthenovel’stwoprotagonists.

TheCyborginTheoryandText

WritingachapterontheapplicationsofMarxisttheoryforThe
Cambridge Companion to Science Fiction, CsicseryRonay
asserts the important role ofMarxism in scifi criticism since
the 1960s which paralleled its influence on feminism, race
criticism, queer theory and cultural studies. Marxism (and

2 Foucault refers to disciplinary technologies that integrate power and
knowledgeandconstructthebodythroughstateapparatusessuchasschool,
hospital,judiciarysystem,etc.Oneisthe“gaze”ofthesubjectwhoobserves,
and the other is the “archive”, i.e. a record of observations, organised
topically,which facilitates the development of institutional and discursive
strategiesforexertingpoweroverthebody.Foucaultseesthesetechnologies
ofthebodyasconstitutiveofmodernscientificresearch.See:Foucault,M.
(1977)DisciplineandPunish:TheBirthofthePrison,NewYork:Pantheon
Books.

3 Thephrasecyborgcontinuumalludestothefamoustermlesbiancontinuum
bytheauthorandfeministscholarAdrianneRich.Heressay“Compulsory
HeterosexualityandLesbianExistence”chartsthebroadplatformofintimate
relations and bonds between women, ranging from sexual/romantic, to
motherdaughterrelationshipsandfemalefriendships,operatingasalesbian
continuumwhich defies compulsory heterosexuality. See:Rich,A. (1980)
Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence, Signs: Journal of
WomeninCultureandSociety5.4,pp.631–660.JSTOR3173834.
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the wider socialist thought) has been particularly applicable
to the subgenre of utopian fiction that transcends the ills of
contemporary society with its imaginative alternative worlds
on the level of the entire human species that are rooted in
scientificdiscoveries.CsicseryRonaynotesthatthesearealso
theconcernsofMarxistutopianism,inwhichananalysisofthe
capitalist economy coupledwith a dialectical view of history
has“auniversallyjustanddemocraticwayoflifeinthefuture
asthegoalofhumanhistory”(113).CsicseryRonaygoesonto
mapthelinksbetweenMarxistthoughtandpostmoderntheory
thatrarelyanduneasilymeetinsciencefictioncriticism.Among
severalcomplaintsfromthepostmodernistcampraisedagainst
contemporaryMarxistscificriticismisthatitignorestheways
new technologies have transformed themeans of production,
andconsequently,culturalvaluesandhumanbodies.Csicsery
RonayremarksthatalthoughamajorfigureofMarxistliterary
and cultural criticismFredric Jameson has been an exception
with his interest in postmodernism and ThirdWorld cinema,
hehasfrequentlybeenfoundguiltyofconceivingtechnosocial
changesasanegativetotality,whilerarelyacknowledgingthe
transformativepowersandpotentialforradicalparadigmshifts
portrayedinsciencefiction(121).

What is especially poignant for CsicseryRonay is the chasm
henotesbetweenthe“traditional”Marxist theorizationofsci
fiandfeminism.Inspiteofthefact theircannonadmitssome
works of feminist science fiction (e.g. by Piercy and Russ),
critical utopian/socialist theorists have shown disregard for
feministquestions,whereas feminist thoughthasdriftedaway
from theMarxist analytic to which it was once indebted for
its progressive historicalmodel.A feminist scholar trained in
biologywhostandsoutinthisregardisDonnaHaraway,whose
ground breaking theorization of the cyborg combines scifi
narratives,historicalmaterialismandfeminism(122).

Invited to envision the future of socialist feminism in 1983,
Donna Haraway published a seminal piece of contemporary
critical theory, “The Cyborg Manifesto: Science, Technology
and SocialistFeminism in the Late Twentieth Century”.
Harawaytakesoverfromtheworksofsciencefictionthefigure
ofcyborgandusesittodiagnoseanongoingbreakdownofthe
boundaries between humans, genders, animals andmachines,
aswellasbetweenthe“real”and“virtual”–binariesproduced
throughtheWesternhumanistdiscourse,whichisalsotheengine
behind the technoscientific revolutionsofourage.Sheargues
that,aspostmodern identitiesare increasinglyfragmentedand
technologyspillsintotherealmof“natural”evermoreoften,the
capitalistnetworkofconnectionshasinadvertentlygivenriseto



68

TATJANA MILOSAVLJEVIĆ

anewformofsocialbeing,thecyborg,whichthemarginalized
groupscanuseasametaphoricaltoolofresistanceagainstthe
technocapitalist exploitativematrix.Haraway sees the cyborg
in today’s humans, whose minds and bodies have become
integrated with artificial elements, and defines the cyborg as
“a cybernetic organism, a hybrid of machine and organism,
a creature of social reality as well as a creature of fiction”
inhabitingtoday’shightechworldinwhich“boundarybetween
science fiction and social reality is an optical illusion” (in
Simians,CyborgsandWomen149).Thecyborg’scontribution
to feminism rests in itsmyth of a genderless world, a world
freeofhierarchiesbetweengenders,speciesandracesimposed
bythepatriarchalcapitalistlogic.Hence,thecyborgofersthe
possibility of new counterhegemonic social imaginaries, and
as a creaturewithout origin or stable identity, it can serve as
amuchneededbasisforpoliticalunityofdissimilar identities
thatallshareacommonexperienceofoppression.ForHaraway,
thiscommongroundforactivismisvital, for,assheremarks,
“the need for unity of people trying to resist worldwide
intensificationofdominationhasneverbeenmoreacute”(155).
ThesocialistaspectofHaraway’scyborg lies in itsmodelling
ontheproletariatandonwomenunderpatriarchy.Thecyborgis
capableofclassconsciousness,andcanorchestrateasubversion
of the technoscientificnetworkofdominationwith theaimof
a positive social transformation toward the inclusion of all
diference.WhatisradicalaboutHarawayasasocialistfeminist
thinkerishowshewedshervisionofliberationoftheoppressed
withthepostmodernoptimismabouttheusesoftechnology,an
institutionthathaslargelybeenattackedbyfeministscholarsas
anextensionofpatriarchalcapitalistexploitationofnatureand
reinforcementofhegemony.

Haraway extendsher dissaproval ofWestern logos in another
ofher influential articles, “SituatedKnowledges:TheScience
QuestioninFeminismandthePrivilegeofPartialPerspective”,
where she attacks Objectivity in science, defined as “an
external,disembodiedpointofview”thatsupposedlyprovides
acompleteandthustheonlylegitimateperspectiveonanissue,
whereas it conceals its own subjectivity and the epistemic
violence, to use Spivak’s term, which inevitably limits the
field of vision. Moreover, in this essay, as well, Haraway
takeson theproblemofopposingcurrentswithin thefeminist
movementandarguesforaconstructivefeministdialoguebased
onacknowledgedpartialperspectives, i.e. adialoguebetween
individuals with “subjective” and particularized interests and
experiences, and proposes such partial visionwhich she calls
“situatedknowledges”asaunitedfeministfrontagainstforces
ofoppression.
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The radical criticism of the technologies of the body brings
Haraway into dialogue with the philosopher and theorist
JudithButler.Thepracticeofgenderdeconstruction that isan
importantaspectofHaraway’scyborgisparalleledinButler’s
workby thefigureof thedragqueen.Sheemploys thefigure
ofthedragqueen,amalesexedbodythatlookslikeafemale,
toprove theconstructednessofbothgenders, i.e. that there is
a“myriadofopenpossibilitiesofculturalmeaningoccasioned
byasexedbody”(inGenderTrouble112).Dragisaparodyof
gender,accordingtoButler,aprofoundlymenacingsubversion
of identity that breaks down the discrete borders between
maleand female, exposingbothgenders as efectsof the real
constructed through a series of performative acts, such as
dress, hair length, languageuse, etc. Inher foundingworkof
queertheory,GenderTrouble:FeminismandtheSubversionof
Identity(1990),Butlersetsouttodisprovenotonlythecategory
ofgenderasaculturallyproducedidentity,enactedandattached
ontoasexedbody,butalsotheverynotionofsexasanatural
given.Butler’scomplexargumentsinthebookunravelasshe,
asaclassicallytrainedscholar,engageswiththeargumentsof
othertheoristsofgender(includingBeauvoir,Wittig,Foucault,
etc.)beforesheproceedstoherconclusions.Butler’smainline
of argument can be summarized as the following: the gender
categories of masculine and feminine are not “natural” but
aremereculturalefects(or“genderperformances”)produced
discursivelythroughsystemsofsignification.Initself,thisisnot
anewargument,asithasalreadybeenestablishedbySimonede
BeauvoirinTheSecondSex.Butwhatdoesthisimplyaboutthe
supposedlynaturallysexedbodyofamanorawomanwhich
performsthegender,andwhichBeauvoirdoesnotcommenton?
Butler’sradicalresponse,similarlytoMoniqueWittig’sisthat,
sinceone isalwaysalreadyborn into language/ thesystemof
signification,thisprecludesthepossibilityofaprediscoursive
andpregenderedbody,i.e.itisimpossibleforonetoconceive
ofapurebiologicalsexwithoutthetaintofgenderperformance
throughwhichsexesaredistinguished.From this follows that
biological sex, too,hasnoclaimonanontological status and
cannot be seen as an essence of the body that precedes the
culturally constructed gender (Gender Trouble 111128). For
bothWittigandButler,“thecategoryofsexisitselfagendered
category, fullypolitically invested,naturalizedbutnotnatural
(GenderTrouble112).

ThepointofconvergenceforHaraway’scyborg,Butler’sdrag
andthenovelSaltFishGirl is the idea thatbiologyisaform
ofdiscoursewhichneedstobecounteredwithantiessentialism
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andposthumanism4 to lead thewayoutofdualityofmanvs.
woman, a problem that hauntsmuch of feminist politics and
fiction.Heteronormativity is themain byproduct of a binarist
conceptionofbothgenderandsexwhichHaraway,Butlerand
Lai’snovelseektodismantlebyarguingagainstitsnaturalized
statusintheWesternlogos.DrawingonDerrida’sdeconstruction
of metaphysical binary structures, the cyborg and the drag
both prove a distabilizing contingency of heteronormativity
on thequeer identity, just like“thehuman” isdefinedagainst
its Others, such as animals andmachines. Haraway proposes
agenderless,posthumanworldoffusionsbetweenanimaland
machine, while in an analogous argument, Butler invites us
to imagine the plurality and diversity of gender possibilities.
Thecyborg/lesbiancontinuum that consistsof animalhuman
machine in thenovelSaltFishGirl synthesizesbothButler’s
andHaraway’sargumentsintoaprojectionofafictionalfuturein
whichfemininegenderedcyborgsproducedbybiotechnology
for thepleasureof themalegazeandfor theexploitationina
technocapitalistmetropolislearntotakeoverthemeansoftheir
own production and subvert the established order, blurring
the lines between several contingent dichotomies: male and
female,humanandanimal,creatorandcreation,andnaturaland
artificial.

SaltFishGirl:TheCyborgContinuumand
ContinuitythroughTechnology

“Inthebeginning,therewasjustme”(SFG1)saysNuWa,the
serpentgodessandthecreatorofthefirsthumans,commencing
herjourneythroughseverallifetimes.Thechaptersofthebook
intertwine the narratives of Nu Wa’s first, second and third
embodiment,butherfinallife,inwhichsheislargelyunconscious
ofhermythicalorigins.Thereaderispresentedwiththetalesof
twodiferentnarrators,thechimerical,fallibleandassertiveNu
Waandthedisconcertedandlessaudacious,butequallyerring
Miranda,whoconvergeintoasinglecharactertowardtheend.
NuWa’sfirst life ismythical,hersecondreincarnation in19th
centuryChinacontainselementsofthesurreal,whereasinher
finalembodimentina21stcenturyNorthAmericantechnocracy,
thesettingisascifiimaginary.NuWaasthenarratoriscareful
to emphasize both the animalness and the femininity of her
body: she is a proudowner of a tail, but also of “awoman’s

4 I use the term posthuman as a notion derived from science fiction and
philosophydenotingambiguousorganisms that transcend thehumanstate,
but also as a criticism of the humanist, Enlightenment ideas about the
privilegedstatusofmaninthechainofbeingsthatproducesthedualitiesof
species,races,genders,andnatureandtechnology.
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lips, awoman’smouth” (2). NuWa’s is themythicalpartof
the narrative, yet she is not contrasted to the postindustrial
technocapitalistsettingofthesecondpartofthenovel.Rather,
there isacontinuitybetweenthemythicalcreationof thefirst
humans by NuWa and the latterday breeding of cyborgian
organisms through biotechnology. NuWa is interestingly not
onlybiologicallysexedasawomanbutalsofeelslikeone,i.e.
sheisagenderedbody.Yet,theambivalenceofherspecies(a
serpent with human qualities) will soon be coupled with an
androgynousdoublingofidentity:whenNuWatransformsinto
amortalhumanbecausesheyearnstofeelthedesireandlove
sheseesinhumans,sheencountersafaceabovetheriversurface
thatisstrikinglylikehers,onlymale.ThesceneevokesButler’s
calltoimaginemultiplepossibilitiesofgenderforasexedbody.
The feminist undercurrent of the narrative is established not
onlythroughNuWa’sgendering,butalsothroughhercriterion
forthesexassignmentofhercreationsofmud:sheturns“the
strongonesintowomen,theweakonesintomen”(3).NuWa
also does not have heteronormative reproduction inmind for
hercreations,sincesheoriginallyinventssexforpleasureand
revitalization,andonlylaterthinksofprocreation.

NuWa’s rebirth in the late 19th centuryChina introduces the
topic of asexual reproduction in the novel,which is a radical
counterheteronormative act, and a breach with biological
categories,butonewhichparadoxically,at thesametime,has
afirmgroundinnatureandisafamiliarreproductivestrategy
ofseveralanimalspecies.Laideftlyweavesaqueerpoeticsin
herheroine’snarrativebyinfusingherbodywithanimalgenes,
making her ambiguously monstrous and natural at the same
time.Interestingly,NuWareproducesherselfbyimpregnating
herchosenmother throughpollutedwater:“she lifted thecup
toherlips,anddownIwentinthefirstgulp.Iglideddownher
throatandslidintoherwomb”(48).Inaparallelactinthe21st
century,NuWawillonceagainutilizenatureandaborrowed
wombtoperpetuateherexistence,onlythistime,itwillbethe
durian fruit.Along with practicing asexual selfreproduction,
NuWaisalsodedicatedtocreatingamatrilineallineofdescent
forherself:thefactthatthefatherisleftoutofthereproductive
actinNuWa’sconceptionspositsaradicalagencyofthefemale
subjectand theseizingof themeansofreproductionfromthe
masculineauthority.Thenarrativegoesevenfurtherintackling
the principles of heteronormativity by downplaying the role
of themother,aswell.Namely,NuWa’s19thcenturyChinese
mother only seems to serve as a surrogatelike vessel for the
creationofherchildwhich isa selfsufficient, selfreplicating
individual. The nameless mother is not only unaware of the
circumstancesofherpregnancy,butNuWaalsoinformsusthat
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motherhoodisaninvoluntaryroleforthiswoman,forcedupon
herbypatriarchy:

“Shewasneverthetypeformotherhood.Ifithadn’tbeen
expectedofher,ifshehadhadotheroptions,shewould
havebeenanempress,orapoet,oramartyr.Something
grandandperhapsabittragic”(SFG49).

Yet, while Lai deconstructs the mother’s body, she puts her
centerstagein thepreservationofethnicmemoryindiaspora,
whichisalsoAimee’scentralfunctionintheshapingofMiranda’s
identitywho remembers hermother’s voice “reminding (her)
ofkeepingoldgames,oldstories,andtraditionalvaluesalive”
(SFG 65). Miranda eventually inadvertently kills her mother
by dropping a box of durians on her, but it is only after this
Lacaniantragedyoffinalseparationfromthematernalbodythat
Mirandabecomesapersoninherownright,exploringtheworld
of biogenetic experimentation and corporate exploitation that
shehaspreviouslybeennaivelyunawareof.

ReturningtoNuWa’spastlifeinChina,shefallsinlovewith
theeponymousSaltFishGirl,ateenagedaughterofalocalfish
merchant.Fromthisjuncture,thestoryevolvesintoamacabre
examinationoflesbianlifeinrural19thcenturyCanton,andthe
limitedoptionsavailableforthetwoheroinesthatforcethegirls
tocommitacrimeinordertocontinuetheirillicitrelationship.A
critiqueoftheexploitationoffemalefactorylabourisbroadened
in thenextepisode,whichfollowsNuWa’smisadventureson
the fantastical Island ofMist andForgetfulness onwhich she
isseducedandbetrayedbyaglamorousWesternwoman.The
chapterreadsasanallegoryofthedeceitoftheAmericandream
that entices immigrants tomove to the globalNorthwith the
promise of splendor and pleasure, but then dupes them into
forcedlabourandalifeofcrime.NuWa’snarrativestrandends
inherbrutaldeathbydrowningasacommunitypunishmentfor
breachingtherulesofpatriarchy,primarilythemalemonopoly
over his wife’s body. By marrying an older man in order to
compensatethewrongsherfamilyhassuferedforheryouthful
sins,NuWarelinquishesherlesbianism,andisthenencouraged
byher elderlyhusband topursue a sexual relationshipwith a
younger man, in order to provide the family with ofspring.
When Nu Wa fails to meet the manifold and contradictory
requirements of patriarchy and is caught in adultery, she is
hunted throughwoodsand thendrownedby thevillagers ina
basket, thus violently returning to the water from which she
originallyemergedcenturiesagoasaserpentgodesswithasplit
tail.
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NuWa resurfaces in the 21st century coiled around a seed of
a durian fruit, eaten by a new unsuspectingmotherwell past
her menopause, a 60yearold Aimee Ching. The mythical
reincarnationofNuWaasAimee’sdaughterforegroundsonce
againtheproblemofuncertainorigins,asSaltFishGirlfittingly
defies easyexplanationsbyofering to the reader at leastone
more possibility when it comes to Miranda’s conception.As
a teenager Miranda learns from a controversial biogeneticist
namedDr Flowers that the durian fruit hermother had eaten
waspossiblyaproductofgenemanipulationorpollutionbybio
chemicals thatcausesuncontrolledfertility.Hence,apart from
indeterminacyanddiversificationoforigininthenovel,which
is the crux of Reimer’s examination of Lai’s cyborg politics,
it is also vital to acknowledge the narrative’s appropriation
of technology in thedeconstructionofhumanist categoriesof
gender, race and species. Through the theme of technology,
thenovelweavesacyborgcontinuumfromtheserpentturned
fishgoddessofthemythicalopeningofthenarrativetothe21st
centuryChineseCanadiangirlwhosetroubleisnotonlythatshe
is“theonlyAsianinherclass”(SFG23)ashermotherlaments,
butalsothefactsheexudestherepellentduriansmell,making
herasocialpariah.Consequently,biotechnology,whichbrings
about an unprecedented environmental catastrophe and social
divides to the denizens of the Unregulated Zone, providing
newpossibilitiesforexploitationandviolationofbasichuman
rights,alsomediates in the transpositionofNuWa’smythical
lesbianismandtheformationofposthuman,hybridsubjectivities
whichhavethepotentialtooverthrowtheestablishedorder.In
thisway,technocapitalism,to(ab)useMarx’sphrase,produces
itsownmeansofdestruction.

NuWa’s 21st embodiment asMiranda is at first unknown to
herassheisleadingashelteredlifeinatechocapitalistquasi
utopia,andherconnection toNuWabegins tounravelas the
fiveyearoldMirandaspotsfishscalesinthebathtubaftershe
takesabath.Miranda’stemplefistulasalsoreleaseabrinysea
odour—presumablyarelicofMiranda’spastlifeasafishor
amermaid,whichshehascuriouslyinheritedfromhermother,
Aimee, hinting at Aimee’s own kinship with the sea world.
Miranda’s family abode, the walled city of Serendipity is a
flashy, hitech, and rigidly controlled space, runwith an iron
fistbytheSaturnacorporation,whiletherestofformerCanada
is apparently divided among other three major corporations,
marking a triumph of corporatism5 over the state. Yet, the

5 Corporatismisdefinedbyitstheoristsas“thepowerofbusinesscorporations
over society”which, significantly forSaltFishGirl, has an“authoritarian
controlovertechnology”.See:VillaSuarez,L.op.cit.,pp.12.
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operating corporate capitalism is also faltering toward the
endofthenovel,aswelearnthat theeconomyofSerendipity
has sufered a downturn which caused thousands of layofs.
OutsideSerendipityliestheovertlydystopiananddilapidating
Unregulated Zone, which is not under direct auspices of any
of the corporations, yet, it is a site of all four corporations’
surveillance systems, military violence and extraction of
resources and labour power.TheUnregulated Zone stands as
anantipodetoSerendipity,atestimonytoitsfailedfreemarket
utopianism.Theoverlappingbinariesoftherealandthevirtual
inthiseconomicallyandsociallycompartmentalizedspaceare
madeexplicitinthecorporations’organizationofmiddleclass
labour–Miranda’saged father isemployedasa taxcollector
partakinginasimulationofawarzone,muchlikeavideogame,
whereheundergoesanarrayofhumiliatingandpainfulinjuries
inthevirtualworld(whichisinanactofOrwelliandoublespeak
calledTheRealWorldinthenovel)andwhichtakeatollonhis
physicalbody.

TheChingsarebanishedtotheUnregulatedZonewherewomen
areroutinelysubjectedtosexualharassmentonthebus,where
corporatepoliceviolenceisubiquitousandwherebasicsupplies
areconsideredluxuryitems.Itisalsoaplacewherecorporate
giants, such as the Pallas shoe brand, sets up factorieswhere
their cloned female workers toil on end, secluded from the
eyesofsocietywhichechoesHaraway’sclaimin“TheCyborg
Manifesto”thatcyborgsareomnipresent,yetinvisible.Thelegal
invisibilityofthecyborgsinreinforcedthroughdatedhumanist
assumptions that the human rights may only be granted to
those individualswho are biologically constructed as human.
Thecorporationsbypassthisbyinserting0.3%carpgenesinto
theirSoniaclonesandcatgenesintotheirMiyakoclones,thus
making them lessthanhuman and enslaving them on legal
terms.InDrFlower’smorbidclinic,Mirandaisreunitedwithher
belovedSaltFishGirl,nowcalledEvie,whomsherecognizes
byhersmell fromthepast life.Eviehasapparentlyalsobeen
reincarnated,butasoneoftheSoniaclones,andassheshares
withMiranda the details of her “sordid” origins, she imparts
thatthecarpgenesarethe“unstablefactor”whichthescientists
cannotcontrol,andwhichhaveconsequentlyinstigatedEvie’s
unpredictedwillfulness,asopposedtothetimidityandservility
ofmost other Sonias. Birns reads the story of Sonias’ forced
factory labour as “quasi allegory of the condition ofworking
classAsianwomenintheglobalmarketplace”,“indicatorsofthe
lowwagejobsoccupieddisproportionallybypeopleofcolourin
thepostmodern,globaleconomy[…],theconstructedavatarsof
thehegemonyoftransnationalcapitalism”(7).WhiletheSonias
certainlyareapartofLai’ssocialistfeministcritique,ascyborg
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characters they also stand for awider probing of the ossified
humanist assumptions of what makes a human and what the
implicationsareoftheporousboundariesbetweenthespecies.
Itiscentraltothenovel’splotthattheviolenthomogenization,
limitation and engineered identities of the Sonia andMiyako
clonesdonotobstructselfhoodandindependentconsciousness,
promptingthequestionthattheclonesareaskingtheconsumers
oftheshoestheymake:Whatdoesitmeantobehuman?Evie
constructshersubjectivitythroughheractsandherselfnaming.
In her first act of selffashioning, the savagely pursued, but
relentless Sonia 13 (Evie’s clone name) rips from her body
the surveillance system, ironically called the Angel, which
her laboratory fatherDrFlowershasbuilt into tomonitorher
movements,andsheescapestojointheotherrebelledSonias’
commune dedicated to the subversion of the oppressive
technocapitalistorder.

Sonias’organizedsilentrevolttakestheformofconsciousness
raising: the remaining Sonias still toiling in the Pallas
corporation shoe factories print themessages on the soles of
the feet that testify to theirhumanity (suchas thepoetry they
write) or provoke the consumers into pondering the brutal
exploitation of the workers. The rebelling Sonias also seize
themeansoftheirownproductionfromDrFlowersforabrief
period before they are uncovered and brutally annihilated
by the corporation – they utilize the genetically manipulated
durian fruit for theirown impregnation,onceagainbypassing
boththeinstitutionofheteronormativesexandthecoextensive
institution of biotechnology which perpetuates the male
scientist’sauthorityoverthefemaleobject.DrFlowers,asthe
dethroned fatherfigure, protests this usurpationof his control
over the female body and the terms of its (re)production by
assuringMirandathat“thefertilitythoseduriansprovidedwas
neither natural nor controllable. Itwas too dangerous” (249).
DrFlowers’sreasoningclearlyrepresentsthedualistCartesian
worldview,originallyattackedbyBeauvoirand later takenup
byButler,amongmanyotherfeministtheorists,whichinspires
“culturalassociationsofmindwithmasculinityandbodywith
femininity”(GenderTrouble12),andaccordingtowhichit is
the task of men to tame the monstrous female sexuality and
fertility.Flowersmightbesaidtofunctionsinthenovelasan
extensionoftheRomanfamily’spatriapotestaswhichFoucault
explainsinTheHistoryofSexuality(Vol.I)astherightofthe
fatherto“disposeofthelifeofofhischildrenandslaves;justas
hehadgiventhemlife,sohecouldtakethemaway”(256).Yet,
EvieandMirandaexacttheirrevengeonFlowersbeforehegets
achancetodisposeofthem,andthenovelendswiththegirls
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transformedintomermaidsinahotspring,whereMirandagives
birthtoababygirl.

The inconclusiveoriginof the child–whether it is the result
of the durian fruit or amutation during an intercourse of the
twofemalelovers–afectsnewandunpredictablepossibilities
ofimaginingbothdesireandreproductionasindependentfrom
the categories of sex and gender, thus transcending the truth
claims of hostile scientism and heteronormativity. Moreover,
Evie’s andMiranda’s relationship is not idealized in eitherof
thenovel’stimespaces,butanongoingdialogue,anegotiated
state.Itsprimeimportanceliesinitsdisruptionofheterosexual
hegemony,sincetheirnonphallogocentriceroticexchangedefies
theillusionsofseeminglystableidentitycategories.Hence,Salt
FishGirl proposesa strategicbreakwith theheteronormative
binarybyweavingamythicallesbiangenealogyandimagining
ahybridized,cyborgianfuturethatmakesuseoftechnologyto
renderreproductionpossiblewithinalesbianunion.

BeyondHeteronormativity:APosthumanFuture

MirandaandEvie,thetwoheroines,arebothradically“othered”
intheworldof21stcenturytechnocraticWesterndystopiabecause
oftheirethnicity,genderandspecies.Theestablishmentofsuch
abroadplatformforacommonexperienceofsubjugationaligns
the novel’s themes with Donna Haraway’s cyborgsocialist
feministpoliticsthatfocusesonthepoliticalunityofdisparate
marginalizedsubjects,whilethethemesalsoconvergewiththe
critiqueofgenderintheworksofJudithButler,oneofthekey
thinkersofpostmodernphilosophyandqueertheory.SaltFish
Girlhasbeenhailedasanexemplarynovelofcyborgpoliticsas
theorizedbyHaraway6,butitalsolendsitselfwelltoaButlerian
interpretation because of its portrayal of technologically
mediated subversion of constructed gender categories. Lai
weaves multiple and at times contradictory origin stories for
her 21st century cyborg characters, engendering them through
anarrativeof a humananimalmachine continuum,but at the
sametimegenderingthemasfeminineandinvestingthemwith
lesbian sexuality. Consequently, both Haraway’s and Butler’s
theorizationsareapplicabletotheinterpretationofthenovel’s
constructionof apolymorphous cyborggeneaology througha
continuumofwoman,animalandmachineinSaltFishGirland
bothelucidatethisnovelasatextthatapproachesthegenderless

6 SeeReimer,S. (2010)TroublingOrigins:CyborgPolitics inLarissaLai’s
Salt Fish Girl, Atlantis 35.1, pp. 413; VillegasLopez, S. (2015) Body
Technologies: Posthuman Figurations in Larissa Lai’s Salt Fish Girl and
JeanetteWinterson’s The Stone Gods, Critique: Studies in Contemporary
Fiction56.1,pp.2641.
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body of a cyborg to imbue itwithmythic lesbian femininity.
Focusingon theposthumanfigurationsof thehumanmachine
couplings,Villegas Lopezwrites thatSalt FishGirl, together
with JeannetteWinterson’sThe StoneGods portrays “anxiety
overtechnology,representedprimarilyasatoolforprogressand
asan integralpartofhumanlivesbutusedby those inpower
to discipline the other, variously identified as nature,women,
animals, and machines” (12).  I would argue that Salt Fish
Girl casts technology in both a negative and a positive light,
dependingonwhocontrolsit,andadvocatesforthesubversion
ofmasculinistoriginmythsandthecoextensivetechnocapitalist
discourseinorder toopenuppossibilitiesforalternativelines
ofdescent.

The line of descent for Lai’s protagonist, NuWa/Miranda, is
markedlymatrilineal, in the sense that the father is excluded
from reproduction and continuity while the mother figure
remains important.Yet, thenovel is equally ambiguous about
motherhood,becausethewombinthenovelisoftenavesselfor
thepracticeofselfreplication,aqualitythatHarawayascribes
to the hightech cyborg in an act of its radical subversion of
the biological givens.Hence, the novel can be said to betray
anambiguousattitudetowardtechnology:biotechnologyinthe
novelisaproductofpatriarchalcapitalistpowerstructuresthat
recreate through cloning, gene manipulation and exploitation
of thusproducedfemalecyborgs themasculineauthorityover
theOtherandperpetuatethesubjugationofwomen,butatthe
sametimethecyborgssurprisinglyturnouttobereincarnations
of mythic lesbian identities that in the course of the story
develop agency, radical independence and creative strategies
for the destruction of the confounding technocapitalist and
heteronormativeregimethatcreatedthem.ThelesbianOtheris
atfirstthreatenedbytechnologyinthenarrative,butultimately,
theinstrumentsoftechnologyareseizedandappropriatedforits
perseveranceandcontinuity.Hence,Lai’snovelcanbesaidto
shareHaraway’shopeforapositiveemploymentoftechnology
indismantlingthepowerstructuresthatoppressthoseidentities
thatfalloutsidetheheteronormativematrix,creatingspacefora
utopianconceptualization.
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КИБОРГОДМИТАДОТЕХНОКАПИТАЛИЗМАУ
РОМАНУSALTFISHGIRLЛАРИСЕЛАИ

Сажетак

РадкористипостструктуралистичкиприступродуЏудитБатлер,
као и теорију киборгаДонеХаравеј не би ли осветлио критику
хетеронормативности у роману канадске књижевнице Ларисе
Лаикојапроистичеизпостхуманихидентитетаглавнихјунакиња
романа. У овом делу савремене канадске спекулативне прозе
успоставља се наративни континуитет између приче о митској
богињиуобликузмије,њенереинкарнацијеуженууКини19.века
ињеногконачноготелотворењаукиборгаусветукорпоратизоване
Канаде касног 21. века. Квир поетика романа преплиће се са
испитивањем границе између човека, животиње и машине на
више приповедних нивоа, а нераскидива веза између две главне
јунакиње(којесухибридичовека,животињеимашине)обједињује
свенаративненивоеиподриваинституцијухетеронормативности.
ЗначајнојеприметитидаљубавнапричаМирандеиИвисадржи
мотив биотехнологије и представља технолошка достигнућа као
оруђеуовојсубверзији,докауторкатретирабиолошкекатегорије
пола и врсте својих јунакиња као културолошки и историјски
условљенедискурсеанекаоприроднедатости,чимерелативизује
односприродеи технологије са постхуманистичког становишта.
Можесестогазакључитидароманистовременокритикујевише
обликадискриминацијемаргинализованихидентитета,билодасу
оне заснованенаполу, роду, расииливрсти,идоводиупитање
хуманистичко гледиште света које додељује човеку (или, боље
речено, мушкарцу) привилиговани статус у природном поретку
и легитимизује његову власт над категоријама дефинисаним у

хуманизмукаоњеговоДруго–природа,животињеижена.

Кључне речи: Лариса Лаи, постхуманизам, теорија киборга,
хетеронормативност,технолохија
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ТРЕЋИРОДИСТАРЕ 
ЖИВОТИЊЕУ 

ПИСМИМАИЗНОРВЕШКЕ 
ИСИДОРЕСЕКУЛИЋ

Сажетак:Урадууказујемнаспецифичностстаростиприказане
највишеуодносуна  једнуженскупопулацију (неудатежене)и
једнуврстуживотињскогсвета(пса)укњижевномделуИсидо
реСекулићПисмаизНорвешке,спочетка20. века,каовид (не)
хуманог односа према тим популацијама. У истраживању се
ослањамнаприступдругекњижевницеифилозофкиње,Симонде
Бовоар(SimonedeBeauvoir)документованукњизиStarostI,IIда
бихпоказалада јепитањестаростиопштецивилизацијскидис
криминаторно,тедаудоменуроднихстудијапитањестарости
није на ваљан начин проблематизовано. Овај приступ у родним
студијамаидеуприлогдвемаинтердисциплинама‒екофеминизму
ибиоетици.Идејехуманогодносапреманеудатимженамамогу
наћиуделуИсидореСекулићкаоједномодпретечаовихдисципли
накоднас,штојеудомаћојлитературинедовољноистицанодо
сада.Уанализикористимметоддискурсанализе.

Кључне речи: неудатажена, девојка, старажена, уседелица,
роднестудије,трећирод,животиње

Увод

Остариммушкарцимаиженамаписанојеудомаћојлите
ратуринаразличитеначинеуоквируразличитих(интер)ди
сциплинаунауцииууметности:учасописуГеронтологија,

ИСКРАВУКСАНОВИЋ
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ИСКРА ВУКСАНОВИЋ

каоиувишекњигаизборникаодкојихнаводимследеће:
Култура старења и стари у култури; културниживот и
потребеутрећемдобуМаријанеМиланковиБогданеОпа
чић (2012), зборник радова који је уредио дрМилошНе
мањићКултурастарењаистаростиизмеђутрадиционал
ногисавременогмодела (2014),Уводустарењеиљудска
права старијих, Невене Петрушић, Наташе Тодоровић и
Милутина Врачевића (2015). Аутори/ауторке наведених
књигакрозразличитаистраживањапотврђујудискримина
цијустарихљудиуготовосвимсферамаживотауСрбији,те
уззалагањезабољиквалитетживотаутрећемдобу,настоје
идадеконструишуиотклонепредрасудеимитовеостарим
особама.МаријанаМиланковиБогданаОпачићпримећују
дасеживотусавременомдруштвуодвијауоквиру„герон
тофобичнеидеологијеˮ,дасенастаростјошувекгледакао
на предворје смрти а не као на смисленуфазуживота1, и
истичудајеуСрбијидоминантанобразацпасивноганеак
тивногстарења2.Петрушић,ТодоровићиВрачевићуочавају
дадетињство,адолесценцијаиодраслодобапресудноути
чунаквалитетживотаустарости,даначиннакојистаримо
нијеунапредзадат,идасеразликујудвеврстеинвестиција
устарост‒ранеикасне,каоионенанивоупојединцаина
нивоудруштва.3

Акосепогледаjуподациизразличитихкултура,какојето
документовано у књизиСимон де Бовоар (1986), можемо
закључитидајестарењекаонормаланпроцесживихбића
у већини патријархалних друштава друштвено негативно
одређен. Када су у питању неудате старије женске особе,
онесуудомаћојкултуриексплицитноиимплицитнодис
криминисане.Акакотоизгледаунорвешкојкултури,спо
четка20.века,податкеналазимоукњизиИсидореСекулић.
ПисмаизНорвешкеИсидореСекулић(1914.првоиздање;
анализирамиздањеиз1951)друга јеобјављенакњигаове
списатељицепочетком20.века.Путопис,чијајесадржина
распоређенаудесетцелина‒писама(узпредговорауторке
написанзадругоиздање),тематскијевишеслојан‒аутор
ка описује природу, начинживотаљуди, бави се књижев
нимтемама,дотичесератне тематикеизражавајућианти
ратнистав,доводећиувезу‒поређењем‒многепојавеу

1 Миланков,М.иОпачић,Б.(2012)Културастарењаистариукултури:
културниживотипотребеутрећемдобу,Београд:Заводзапроучава
њекултурногразвитка,стр.10.

2 Исто,стр.28.
3 Petrušić,N.,Todorović,N.iVračević,M.(2015)Uvodustarenjeiljudska
pravastarijihˮ(Pilotstudijaofinansijskomzlostavljanjustarijih),Beograd:
CrvenikrstSrbije,str.20.
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НорвешкојиСрбији.ЗнатнупажњууовојкњизиИсидора
Секулићпосветилајепитањустарости,тејефокусмограда
науказивањунаауторкинпогледнастарост(неудатих)же
на,њеноинтересовањезаположајстарихживотињаулову,
ињендоприносидејиипраксихуманог.

Трећирод‒положајстарихдевојакаи
хуманоуделимаИсидореСекулић

Крозесејкојимзавршавачетвртописмо,ауторкајеудело
уткала тему старости којој приступа пишући о једној по
себној„скупиниˮ‒старихнеудатихжена.Пишеостарим
девојкама у великим местима, и у Норвешкој, о њиховој
бројности, организацији, раду и моћи, употребљава израз
трећи род (који стављамунаслов овог текста поднавод
нике):„старедевојке,реклобисе,чинескоропретежнидео
становништва,онесуорганизација,онесутрећирод,оне
сусоцијалнииполитичкифактор,онесураднаснага,оне
супоплава.ˮ4(мојкурзив).Ауторкаје,узсвестодруштве
нојконструкцијирода,указаланапосебанположајстарих
неудатихжена, а читав есеј о старим девојкама приказује
настајањеиопстајање,уњенојтерминологији,трећегрода
уНорвешкој.ИсидораСекулићнајпрепишеоузроцимане
удатостиженауНорвешкој:бројност‒рађањевише„жен
скиња него мушкињаˮ као непресуданфактор, затим исе
љавањемушкараца уАмерику тог времена, самосталност
Норвежанкиусвомгосподарствуињиховонеодрицањеод
тога.Једанодфакторанеудатостијестеироднаподелаулога
ипословаупородици‒Норвежанкебринуостаримроди
тељима(ииздражавајубраћуисестре).Ауторкастогапише
онеправдипремаовимженама,роднозаснованој,јерзањи
ховубраћутаправилаидужностиизостају.Бригаостарим
особамаупородициподразумевана је (несамо)међунор
вешкимженама,породицаидруштвосвојимочекивањима
онемогућавајуовимженамаемоцијеиевентуалнибрак,њи
ховиживотиителасуупоменутомслучајууслужбипри
марнихпородица.Затоауторкапишео„кривдиˮ‒неправед
номположајуженауНорвешкојкојеподноселичнежртве,
чимекритикујепатријархалнопонашањеудруштвуукојем
јетонорма,паикрозодносемеђуженама(сестрама)упо
родици:одсуствобриге,залагањазадобробитсестараиква
литетњиховихживота.Ауторкаћеповодомтог„парадоксаˮ
проговоритиоличномсхватањудаје„намаженама,утеха
одеманципацијеутомштоћемомалопроменитиврстуи

4 Секулић,И. (2001)Писма изНорвешке и други путописи,НовиСад:
Stylos,стр.105.
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начин робовања.ˮ5Кроз експлицитно изражен став о роп
скомположајужена(иупадљивуречутехавезанузаеман
ципацијукојасведочионеослобођењужена)ауторкакрити
кујенехуманодноспремаженама.Какосеподхуманошћу
најчешћеподразумевачовекољубље,тосенаведениредови
могучитатикаоодсуствоистогуцелиниупатријархалним
културама,јерженољубљеједноставноизостаје‒робовање
женасупротнојеидејихуманог.

Конкретанпримерхуманизованогпогледанастаростипри
хватањастареженедатјеусажетомописупрославепеде
сетогрођенданагђицеБ.С.Хевик,којојјеиауторкапрису
ствовала.Напрославијеродноистароснохетерогенодру
штво,аописсведочиоукљученостислављеницеудруштво,
о слављењу живота. Весеље и расположење слављенице
илуструју прихватање старости, живота, непатријархално
виђењегодина,писањеостаростикојеједалекоодидејео
ружноћи,пропадањукаотрадиционалномдискурсуо ста
ростинакојиупућујеБовоар(1986).Ауторкапишео„ком
пањонугђицеБ.,Наполеону,оудруженостидвеженекоје
суствариузелеусвојеруке,оњиховомзаједничкомвођењу
баштованлука:„командујуииздржавајушездесетрадника6.
ИакопомалокарикиранодајеликНаполеона,назначавајући
утојженииизвеснуцртудоминације,стрепњедругихљуди
одње,ИсидораСекулићбележикакојеуправотаженасво
јимрадомибаштованлукомспасладеопородичногимања,
апомоглајеисвојојбраћи.Успехурадудвестаријежене
слама,чакиданасприсутну,погрешнупредставуостарим
људимакаонеактивнимилимањеуспешнимураду.

У тој одбрани својих јунакиња, ауторка позитивноприка
зујенесамоуспехуекономији,већговорио„врлолепојˮ
иотменојгђициБ.,иоњеномталентузамузику.Истица
њелепотегђицеБ.,каоикаснијеРанхил,можеседовести
увезусазапажањемСимондеБовоар (неколикодеценија
касније)‒дасеникаданеговориолепојстарицинегоће
изразбити:„љупкастараженаˮ7.Бовоарсведочиостарости
женеитемилепотеукњижевности(наосновусвогчиталач
когискуства,иакодоносиуопштенијизакључак)иреалном
животу,алиделоИсидореСекулићпоказујесупротно,по
јављује се каоредакпримернавођењалепоте старежене.
ИакоауторкаПисаманаједномместу,краткоиготовокари
катурално,даљеутекступишеостаримженамаупућујући
надругосттеластарости‒осушене,пресоване,збрчканеи

5 Исто,стр.106.
6 Исто,стр.109.
7 Bovoar,S.(1986)StarostII,Beograd:BIGZ,str.26.



84

ИСКРА ВУКСАНОВИЋ

моткастефигуре ‒ тај дискурс прекида пишући оженама
којејошувек„јуначкикорачајуˮкрозград,којенескривају
своја тела, које суинтелектуалнорадознале, наговештава
јућињихову недобродошлицу на предавањамладогфран
цуског доцента речима да „за пакостˮмладом доценту не
пропуштајуњеговапредавања.

СимондеБовоарјеуделуСтаростпрепозналаНорвешку
као једну од неколико земаља у којима се заиста брине о
људима.ДокБовоарпосебнупажњупосвећујенехуманим
условима у различитим  старачкимдомовима, тачније си
ротиштима,иИсидораСекулићсекраткоконцентришена
опис једневрстеинститута,домазастарежене,указујући
нањеговизгледиположај‒лепукућусабаштомуредуго
сподскихвилауОслу.Ауторкајеназначиладасусвиљуди
уНорвешкој,нанекиначин,повезанисастаримдевојкама,
тедапостојебогатезадужбинеиинститутизапомагањеи
издржавањесиромашних„илимногосамотнихуседелица,
даштолепше,штодостојнијеиудобнијепроживесвојуса
мљеничкиживот.ˮ8Дата је слика друштвау ком се брине
заквалитетживота,заздравље,достојанствоипродужење
животастарихжена,укомеоненисуодбачене,докаутор
ка истовремено сведочи и оњиховој усамљености.Сажет
поглед на старежене и болничарке које су им посвећене,
потврђујебригу, а књижевницауказујеи, речјуотимати,
нажељу заживотом: „Неке су ишле с једним, неке с два
штапа,некесунудиљеводилеподруку,некесуболничарке
гуралеуколицима,некимаоддоброутопљенихдамасер
виранједоручакубашти.Свејеизашлонасунцеиваздух,
иотимало седаучиништо је вишемогућно запоправку
здравља и продужење свог животаˮ9 (мој курзив). Бојана
СтојановићПантовићиКристинаСтевановићуочавајудаје
ауторка,посматрајућидругеизетноцентричнеперспективе,
изњеизашла10.ИсидораСекулић јеставилаподлупу,по
среднокритикујући,становиштејужњакаостарости(жене)
иукултуриСрбије,дасе„противприродеприродноништа
неможеˮ‒сликаизНорвешкеговориуприлогречимадаје
насеверуживотскупљиидаљудитамознајуживети.Ста
ростнијесамопитањеприроде,већидруштва‒свеукупне
културебригезаживотиздравље.

8 Секулић,И.нав.дело,стр.110.
9 Исто,стр.110.
10СтојановићПантовић,Б.иСтевановић,K.Критичкеконтроверзеофе

минизмуИсидореСекулић, у:Српскакњижевна критикаи културна
политика у другој половини ХХ века: тематскопроблемски зборник,
уредник Радуловић, М. (2013), Београд: Институт за књижевност и
уметност,стр.76.
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УПисмимаизНорвешке сумиран јенехуманодноспрема
старимнеудатимженамаињиховлошположају,алиине
гативне особине и патријархално понашање жена који из
тогапроистичу,удругимземљама,иуСрбијиупоређењу
саНорвешком:„Овденесамодајередак,негосасвимнепо
стојионајкарактеристичнислучајнашестаредевојкекојаје
споредничланукућиудатесестреилиожењенабрата,спо
реднабригасамосестринаилисамобратовљева,икојуиз
државајуспоредниприходињеговиилињени,ипрематоме
јеипониженаинесрећнаипакоснаизавидљива,иништа
другонезнанегодауздишезамужемкаозаспасиоцемиз
бедеипонижења.ˮ11Непосреднопрепреласканаписањео
жениуСрбији,ауторкауводидобропознатизразуседелица,
призивајућитакодоминантанпогледнастарунеудатужену
укултуриукојојисамаживииствара.Њендискурсоста
римнеудатимженамадалекојеодтрадиционалног,аделови
препискеауторкесагђицомБјеркеињиховопријатељство,
јошједномсведочеиоауторкиномприхватањустарежене.

Увезисаконцептомбригеза(старе)особеи,експлицитни
је,питањемхуманогиуконтекстуНорвешкејеискрајнут
краћипутописниесејИсидореСекулићУНорвешкојнико
неживиизаБожјихлеђа.АуторкасматрадасеуНорвешкој
већапажњапридајенародунегодржави,дајенорвешкисе
љакписмен,дружеваничовекољубив,даунорвешкомна
родуживиосећањедајестановништвотеземљедруштвоа
незбирподаника.Умеђусобнојпомоћи,употребиједних
људизадругима,одкључногзначајајеваспитање,иИсидо
раСекулићпроговараодруштвуразвијенесарадњеибриге
међуљудимакаопродуктуједногконцептаваспитањакоје
јеизградилодруштвобезизопштених.„Тајдубокохумани
односизмеђустановникаједнеземљечијајесудбина‒због
суровости природе ‒ тако различита, дужност је и понос
културнихљудиуНорвешкој.ˮ12Узавршеткуесејаналази
сеиконкретанпримерхуманогдоприносанеудатихжена:
„Човеккојиничијусамоћунијепоходио,никомнијепостао
потребаникористан,сматрасеуНорвешкојгрешним.Не
удатенорвешкеженечинеправачуда.Читавугодинудана
спремају котарицу књига, апарата, судова, фотографија,
спортскихинструмената,кориснихишаљивихзабележака‒
даналетоотпутујутамогдејошниконијебио,пријатељима
којеникаданисувидели,аликојеникадавишенећезабора
вити.УНорвешкој,одиста,никонеживиизаБожјихлеђа.ˮ13
Овајтекствишеструкојезначајан‒каопогледнакултуру

11Секулић,И.нав.дело,стр.107.
12Исто,стр.245.
13Исто.
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уНорвешкојипраксухуманогутојземљиувремеписања
путописа,каохуманокојејеауторкиблискоикојепошту
јеискојимжелидаупозначитаоце/читатељкеусвојојзе
мљи,каокритикадруштваукомауторкаживи,каосликао
човекољубивимнеудатимженама.

ИсидораСекулић је уПисмима изНорвешке посебну па
жњупосветилаиједнојстаројудатојжени,Ранхил,својим
писањемјошједномсведочећионеотклонуодстаростиже
на.Иовде,каоиуписањуогђициБ.помињелепотуРан
хил,алиидругењенепозитивнеособине,напримеруме
шност,затимдасутуристиитуристкињезадивљенињеним
манирима.Онајеузто„билалепа,крепка,хитраивесела,
чистонесмемодакажемозањубабаодшездесетичетири
године,ишестстопаапсолутнонезгрбљеневисине.ˮ14Ран
хилјеженакојарешаванеспоразумеиимаизраженставо
разнимстварима,например,онанедопуштада„господинˮ
изОсланепримиукреветоногаконемадругдедаспава.
ОвабрђанкаимпозантнефигуресасвојимсупругомХалво
ромимапосинка,штојејошједнахуманацртањеноглика.
Писањеможивотуоводвојељудиауторкаобавештавачи
таоце/читатељкеолектирикодсвихНорвежана‒књигамао
детињствуикњигамаостарости‒аоинтелектуалнојрадо
зналостиовогбрачногпарасведочиижељаРанхилдаимсе
пошаљубожићнесвескезачитање.

КрозинтертекстуалночитањеПисамаиСапутника(1913),
прве објављене књигеИсидореСекулић, иКронике пала
начкоггробља(1940)димензијахуманогпојављујесеувези
саженскимликовима.Ауторка је уСапутницима субвер
зивно пишући о чуђењу девојчице пред културом, уочила
важанизостанак,играјућисеречима,правећиженскирод
именице:„Аженскихнема,патуљицанема.Чудиласемала
девојчицаданигденијенаписаноинигденијенасликанода
међупатуљцима,уземљидоброте,стрпљењаимилостиима
ипатуљица,имаижена.Свеонемалезалуталепринчевеи
принцесе,исвуонунесрећнуиотеранупасторчадприми
лису,гостили,хранилиимудримсаветимаснабдевалиса
мо мали човечуљци у циноберцрвеним чакширицама, чо
вечуљцикојисеувексмешеинемајумеђусобомжена.ˮ15
БојанаСтојановићПантовићиКристинаСтевановићзапа
жајудаИсидораСекулићуказујенанеприсуствоженахе
роја,наискључивубинарнуматрицукојаженинедодељује
мудрост,разборитопокровитељствоимилост,осећајколек
тивнеодговорности,алиисугеришунагоспаНолуињен

14Исто,стр.156.
15Секулић,И.(2001)Сапутници;приповеткеI,НовиСад:Stylos,стр.16.
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живот међу патуљцима.16 Ауторка проблематизује статус
жена у књижевности, особито онај који има превасходно
васпитнуиобразовнуфункцију,доктекстпосредствомин
фантилне свести девојчице на доминантну културолошку
матрицуделујесубверзивно,девојчицаусебејошнијеупи
сала канонизовани цивилизацијски текст.17 Интересантно
је критиковање одсуства хуманог, бриге за друге исказано
уСапутницима,иауторкинокаснијеописивање,прволика
Ранхил,којаимапосинка(икојаукњижевномсмислуможе
битинорвешкапретечагоспаНоле,амеђуњимаиуфизич
компогледуимасличности),апотомигоспаНолеувезиса
бригомиприхватањемдеце.Ауторкајетакосвојимделима
заженевезалапраксухуманогуписујућиукњижевностоно
што је неправедно изостајало, а нашта је сама указала у
својојпрвојкњизи.

Човекиживотиње‒убиствостареи
рањенеживотињеуконтекстулова

У8.писмуауторкаописујесудбинуједногпсаиједнепти
це,каоинехуманљудскиодноспремаовимживотињама,
штоидеушириконтекстњенихставоваонасилномљуд
скомодносупремаприроди,уовомслучајунељудскимжи
вотињама. Исидора Секулић приказује однос људи према
старимживотињамакрозспецифичнуситуацијувезану за
лов‒уданашњимбиоетичкимиекофеминистичкимразма
трањима,ловјесправомозначенкаонехуманинеоправдан
усавременомдруштву.

У8.писмуауторкабележиодоласкуловцаистарогпса:„Из
великемедвеђекожеискочивисок,стаситловац,и,каозабо
равившисасвимнакоња,смногопажњејепомагаогрдном,
алистароминемоћномрускомхртудасеискобељаизтопле
бунде.ˮ18Ауторкапишеумножини,сведочећииодругим
туристима/туристкињама и свом понашању у ситуацији ‒
посматрају„необичногˮпса.ДоксеБовоарконцентрисала
на старољудско телоинепријатностиповезане саперци
пирањем старих људи, Исидора Секулић посебну пажњу
посвећујетелустареживотиње.Детаљноописујефизички
изглед старог пса.Док Бовоар упућује на другостљудске
старости, отклоњенуиз сферепромишљања већинељуди,
иако јеонабудућностљудскогживота,Секулићпишеио
другостиживотиња,остаростипсакрозопистела.Описса
држитрадиционалносагледаваностаротелоуширојслици,

16СтојановићПантовић,Б.иСтевановић,К.нав.дело,стр.74.
17Исто,стр.74.
18Секулић,И.нав.дело,стр.173.



88

ИСКРА ВУКСАНОВИЋ

бинарноствезанузадобаживота:младоилепо,староиго
товоружно.Ауторкаћепотомдонетипитањаиодговорвође
туревезанозапса:

„‒Шталићеловацстимјадним,полумртвимхртом?‒
питалисмовођа.

‒Не знам баш сасвим сигурношта ће, али се као
домишљамзаштојесиромахРексданасушумиина
снегу.Познајемтоггосподина,иврлодобрознамто
некадауцеломкрајуславнопсето.ˮ19

Докјеупитањутуриста/туристкињасадржанасвестопсуу
рукамаловца,напитањеонамериштасапсом,одговорвође
осликавастатусловцаипса‒њиховуцењеностудруштву
(урасправамауоквирубиоетикеиекофеминизмаловјеи
праксавишихслојеваљудскогдруштва,ау7.писмуауторка
инаводидаселовомбавеадвокат,господа,даклемушкарци
извишихслојевадруштва).Присутнајеивременскаслика
опсу:садајестар,докјенекадабиославнопсето,Рексје
половубиопознат.Наизостанак„пленаˮијошнејаснуна
меруловца,необичнуситуацију,ауторкаупућујепоступно
иефектно:„Међутимјеизашаосељакдаиспрегнекоња,а
зањимиловацпушкомораменуалибезторбе.Ћуткејепо
здравионашегвођу,узеорукомРексаоковратаиполакопо
шаодубљеушуму.ˮ20Ауторканасценууводииптице,апо
томсеусредсређујенаједну,скицирајућиињеноемотивно
стање:„Послеполасатахода,подалекоушуми,одједаред,
издубокогпазухаподграномједнејеле,излете,збуњенаи
поплашена,врлокрупнабелаптичурина,очигледноизфа
милијесова.ˮ21Вођаговориоптици‒стараје(каоРекс)или
рањена‒иречимаосмрти,крозсујеверје(иширеобрађе
ноуконтекстуНорвешкеуделу)наговештавасмрт,убиство
птице,чемућеследитииоглашавањептице.Уједанпасус
сажетједогађај:понашањепса,иубиствоживотиња:„Рекс
отскочи,издижевисокоглаву,звераојеузнемиреночасна
газдучаснатицу,алистајао,дисаотешкокаодагапроба
да сваки гутљај ваздуха.Ловац, такође изненађен, напери
пушку, пуцањ тресну и одјекну, а бела тичурина се стаде
стрмоглављаватииупаду јошсипати снег.Рекс зацичии
полети,алиукомтренуткуједочепаомртвутицу,треснуи
другипуцањ,нештописнуизгомиленаснегукаодајесрце
животињепроговорилопоследњуреч,аловац,оставившии

19Исто,стр.174.
20Исто.
21Исто.
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Рексаиреткудивљач,потрчабезобзирце.Бежаојеоддога
ђаја,слике,успомене.ˮ22

Ловац,којије,заразликуодпса,Рекса,уделубезимен,уби
јаптицу.Птицакојајерањена(могућеодстранељуди,ло
ваца)илистара,уризикујеодљуди,одловца,иубијенаје.
Њеномртвотелотекјеигра,замказаРексаињеговоловач
коискуство.ЛовацпотомодмахубијаРексакојихватамр
твуптицу,азатим,упадљиво,бежи,остављаихубијене.О
начину,експлицитније,накојиауторкагледанаописанедо
гађаје,сведочињенкоментаруиздвојеномпасусу:„Завла
далајечаскомсасвимнеобичнатишина.Мождајетакоувек
послеубистваипроливенекрви.ˮ23Исидоранедвосмислено
сведочидасерадиоубиству,апроливенакрвјеуфункцији
истицањанасиљакојемјесведочила.Тишинусвојимнасил
ним,ловачким,милитаристичкопатријархалнимдискурсом
прекидавођа,тумачењемсумирајућиулогу(ловачког)пса.
„‒Ето,садразуметезаштојеловацдовеопсето.Какојежи
веоРекстакојеиумро.Такотребадаумредоброловачко
псето: у диму барута, на врућој лешиниплена, с крвавом
њушком.СиромахРекс!...Алибогме,хубрућујадапоне
сем.Бићејастукперја,акрилаћупродатиуварошбарпо
двадесеткруна.ˮ24

ИсидораСекулићзавођутуриста/туристкињаупотребљава
самореч„вођаˮ,ањеговотумачењесмртиприказујецитира
јућињеговговор,наконкогзавршаваписањеостаромпсу,
тетакосасвимубедљивоприказује(безпарола)односвође
иловца,насиланодносљудипремаживотињама.Вођасве
дочиоочекиванојиистовременонаметнутојсмрти„доброг
ловачког псетаˮ. У начину на који описује пожељну смрт
осликанојесвенаслеђенасиљакојепроистичеизлова.„До
броловачкопсетоˮјепасуслужбиловца,дресирандалови
(вансвојепрехране)какобиловцуприбавиокорист.Ловац
му је одредионачинживота, смртиначин смрти‒живо
тиња је безизбора.Пас јеживео запрохтеве ловца.Иако
вођауједноммоментуизговори:„СиромахРексˮ,емпатија
премасудбиниРексаодстраневођејенеприсутна,јерјене
посреднопретогасведочиооулозиловачкогпсаиочекива
нојсмртиживотиње.Емпатијенисажаљењанеманипрема
птици.Телоубијенептицејесредствозараде.Непосредно
наконубистваптице,онодмахраспоређује,видиулогуде
лователамртвептице.Њенакрилавећсуновац,ионговори
оконкретнојценизакојућеихпродати.Вођапрофитираод

22Исто,стр.175.
23Исто,стр.175.
24Исто.
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убиствастареилирањенептицекојејепочиниоловац.Су
јеверјевођеисказанокрозпојавуптицетакосеможечитати
каонедобарзнакзаптицусаму,убијенаје.

ИсидораСекулићобрадилајеоригиналностаростживоти
ња у контексту лова али ишире.Она је указала на неху
мантретманживотиња.Ниу једноммоментууделунема
емпатијеловцапремастаромпсукојимујебиоуслужби.
Рексвишенеможедалови,дадоносиплен,профити/ли
статусловцу.Постао јенеупотребљивињеговастарост је
непожељна.Оннијепоштовановећ(зло)употребљаваноби
ће.ИсидораСекулићјетакоаутентичноуказаланатодасе
животиживотињанепоштују,јерјеистаростдобаживота.
Такође, указала је нанасиљекоје вребаживотиње које су
стареилирањене,акојесуублизиниловца,инатодалов
циубијајустареживотињекојесунекадакористилизалов.
КаоштониРексуниједатизбор,такојеиптициускраћен
избор.Уколикојебиларањена,убиствомсунестале(евен
туалне)шанседасеопорави.Уколикојебиластара,одузета
јојјешансадапроживиколикојемоглауусловимаукојима
јеживела.

Закључак

ИсидораСекулићјеусрпскојкњижевностипочетком20.ве
какомплексноприступилапитањустарости,хуманизујући
погледнастаростнарочитоизроднеперспективе,анапри
меру(неудатих)женаиздругачијекултуреодовеуСрбији.
Писањемо„трећемродуˮ,орадуимоћинеудатихстарих
женауНорвешкој,представилаједомаћојјавностидруга
чијимоделипогледнастарост,издруштвакојеприхватаи
поштује старе неудатежене.Истовремено, критиковала је
лошположајстарихнеудатихженауСрбији.Табустарости
разбилајевишеструко,кршећигаитимештојеафирматив
нописалаоостваренимпотенцијалимастарихженаињи
ховомдоприносудруштву,њиховој бризи за друге, ишто
је,нетрадиционално,писалаолепотистарихжена,чимесе
показујекао једнаодпретечатеместаростиизроднепер
спективе.Уоквируродносензитивногприступа,ауторкаје
показалахетерогеностположајастарихжена(уНорвешкој:
неудатеимоћне,женеудому,удате‒Ранхил,иуСрбији:
економскипотлачене,понижене,инедовољноспремнедасе
изванпатријархалихузусаборезабољиидостојанственији
живот).

Другачијим жанром, у различитим периодима и култура
ма, иСимон де Бовоар иИсидораСекулић, свака на свој
начин,заложилесусезахуманодноспремастаримљуди
ма.Охуманостијеповодомнорвешкогдруштваикултуре
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ИсидораСекулић писала и у текстуУНорвешкој нико не
живиизаБожјихлеђа,изчегасејаснијеможезакључитио
ауторкинојидејиипраксихуманостиидруштва.Сапутни
цису(1913,годинуданапрепрвогиздањаПисама)књига
укојој јесубверзивноуказаланакултурукојанеговорио
хуманојжени,докјеукаснијимделимаауторкауписивала,
почевшисаРанхил,ликовеженакојесуприхваталедругеи
бринулеоњима.Хуманосе,уоквируделаовеауторке,ја
вљакрозкршењепатријархалногпогледанастаростженеи
заинтересованостдасеприкаженехуманопоступањепрема
животињама.

УПисмимајеприступилапитањустарости(неантропоцен
трично)икрозописположајастарихживотињауконтексту
ловаињиховогубиства.Збогпажњекојујепосветилабризи
заздрављестарихжена,избогописаногсуровогпоступања
премаживотињама,делоИсидореСекулићрани једопри
нос савременим (још недовољно „популарнимˮ у Србији)
интердисциплинама‒екофеминизмуибиоетици.

Читаоци/читатељке који су упознати са данашњим стре
мљењимаразличитихдисциплинаупољустарости,којена
стоједаутичунапобољшањеположајастарихособаикоје,
измеђуосталог,говореопотенцијалимастарихособа,њи
ховомраду,економскимпроблемима,правунаобразовање
ирад,напоштовањеидостојанственживот,лакоћеутума
ченимелементимауПисмимапрепознатиједнуврступред
модела онога што се данас назива „активним старењемˮ.
ТакавначинстарењауНорвешкој(био) јемогућзахваљу
јућивредностимакојимајецелокупнодруштвопосвећенои
индивидуалномнапорусвакеособе(уовомслучају,старих
жена).
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ТHIRDSEXANDOLDANIMALSIN
LETTERSFROMNORWAYBYISIDORASEKULIĆ

Abstract

InLetters fromNorway, oneof IsidoraSekulić’s greatestworks, the
authordeliberatesonthetopicofoldageinwomen.InSerbianliterary
criticism, only Bojana Stojanović Pantović and Kristina Stevanović
perceivedthegenderaspectoftheoldagetopicinSekulić’swork.In
thispaper,theissueofoldageofpredominantlyunmarriedwomenis
interpreted,byreadingthesecondeditionofLetters(publishedin1951,
whilstthefirstonewaspublishedin1914).Asatheoreticalbackground
I used Simone de Beauvoir’s The Coming of Age, I &II (published
in1970and translated in1986 intoSerboCroatian). I also reliedon
genderawarehistorians in reference to thepositionofwomen in the
earlytwentiethcentury.IsidoraSekulić’sparticularapproachtotheold
ageofwomenisdeliberated:shefocusedonelderlyunmarriedwomen
inNorway,pointingitoutasarolemodel,atthesametimecriticizing
gender roles in Norwegian society and implicitly the status of the
oldunmarriedwomanwithinSerbian society.Sekulić introduced the
term“thirdsex”inordertoindicatethenumberandpowerofelderly
unmarriedwomen.Theauthoralsowroteabouttheoldageofadog,
thusapproachingthetopicofageinginanonanthropocentricmanner.
IsidoraSekulićappealedforamorecompassionateapproachtowards

elderlywomen.

Keywords: old, unmarried woman, girl, spinster, third gender, old
age,animal
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ДИСКУРЗИВНЕПРОМЕНЕИ
ТЕНДЕНЦИЈЕУТЕОРИЈАМА

ПОСТХУМАНИЗМА
СТУДИЈАСЛУЧАЈА:НОМАДСКИ 
ФЕМИНИСТИЧКИСУБЈЕКТИ

Сажетак: Много након поструктуралистичке критике хумани
стичког субјектаиинхерентних хијерархијскихбинарнихопози
та,кадајеисампојам(субјекат)доведенупитањеипроглашен
мртвим – појам субјективитета се враћа у оквиру теоријског
правца постхуманизмa. На студији случаја Номадски Фемини
стичкиСубјекти,уконтекстудругихпостхуманистичкихауто
ра,намераовоградаједаустановиколикоинакојиначинсе,ова
формулација субјективитета удаљава од картезијанске логике.
Мапирањемпостхуманистичкихтеоријскихтенденцијауодносу
наконцептномадскихсубјеката,овајрадиспитујеспецифично
стииразликеуоквирукровногпојмапостхуманизам.

Кључне речи: постхуманизам, нови материјализам, номадски
субјекти,феминизам,критичкатеорија

Третманразликеутрадицији
хуманистичкогсубјективитета

Субјекаткаофилозофскиконцептимадугу,компликовану
историјуигенеалогијакоришћењаилегитимисањасубјекта
бизахтеваламноговишепростора.Ипак,дабисмоустано
вили позицију и контекст постхуманог номадског субјек
таухуманистичкојтрадицији,покушаћемодаустановимо

НЕДАРАДУЛОВИЋ
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путањуконцептауконтиненталнојфилозофији,унеколико
(заовутему)кључнихаспеката.

Некаодцентралнихпитањазапостхуманистичкерасправе
натемусубјектајесу:коможедабудесубјекат,какосекон
ституише(шта јетемељтогсубјекта,наосновучега јесте
илипостајесубјекат)иуодносунакогаилиштајесубјекат
(ко/штанијесубјекат)?Свакановареформулацијасубјекта,
подразумеваипозиционирањеуодносунатрадицијуовог
појма. Традиција концепта субјекта свакако почиње и пре
коришћења ове конкретне речи, али без обзира на назив
(Биће,Бивство,трансцеденталниозначитељ)датирамного
пресекуларизацијенаукеифилозофијеичувеногДекарто
вогCogitoergosum.Традицијасубјекта,компатибилнајеи
усагласјусадискурзивнимпраксамауразличитимпољима
људскогделовања:научном,правном,социјалномитд.

Поредакбићаиствари,каоиметодхијерархијскекатегори
зације,узајамноседопуњујуидугоопстајуускоронепро
мењеномоблику,каодоминантнимотивиудискурзивним
(филозофским,научним,литерарним)праксама.

АртурЛавџој(ArthurLovejoy)лоцирапретечуиосновупрве
формиранекатегоризацијебићауПлатоновојИдејиДобра,
којаје„владавинарационалнеузвишенемоћиусвемушто
постојиисвемуштопролазикрозсвет”.1

ПлатоноваИдејаје,дакле,потпуноисасвимнезависна:не
зависна је од свих емпиријских околности, бесконачна је,
потпуно савршена (апсолутно реализована, недодирљива:
неможесенипобољшатинипогоршати)исамодовољна
(постојисамазасебе).

„Безвремено и нематеријално Једно, постало је логична
основа, каои динамичкиизвор темпоралнихиматеријал
них егзистенција, као и екстремногмноштва и варијетета
овогуниверзума”.2

Каопрваконачнаипотпунаформулисанадоктрина,узима
се Аристотелова „Scala Naturale” – хијерархијско ређање
бића по мери „савршености”, са човеком на врху лестви
це,азоофитиманадну.Каодругипресудниутицајначи
тавтокиразвојзападнемислиуконтекстуланцабића,Лав
џој (каоважнији)наводи још једанАристотелов„хијерар
хијскиаранжман”:„DeAnima”.УтојрасправиАристотел
дели душе на вегетативне, сензитивне и на врху скале су

1 Lovejoy,A. (2001)TheGreatChainofBeing,Cambridge,Massachusetts,
London,England:HarvardUniversityPress,р.49.

2 Исто.
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рационалнедуше(самогућностијошједневишесилеизнад
човека,којојсусведушеподређене):„Резултатјебилакон
цепцијапланаиструктуресвета,којисукрозчитавСредњи
век,сведокрајаосамнаестогвека,многифилозофи,људи
однаукеизаиста,већинаобразованихљуди,прихваталибез
довођењаупитање”.3

Хијерархијскаподелаједаклеподелапоразликама,аразу
месекаоразликаунивоусавршености.Најсавршенијимасе
приписујенајвећавредност,доксунајнижерангиранимање
вредни.Разликаседаклетретиракаонегативанпараметар
иодносисенаквалитет,вредност,доксеистостипрепо
знавањепосличностиузимакаопозитиванпараметар,тако
да јечовек–наврхулествице,уједносличансамомсеби
и највреднији. Хијерархијска категоризација по истости/
различитости подразумева субординацију нижих редова у
односунавише,атодаљеимплицираиразумевањеетичких
односаускладусахијерархијомкаонормативом.

Постхуманизамкојипроистичеикојисеослањанакритич
ке теорије постављапитањеКоима право на субјективи
тет?–подједнакоколикоипитањекојеинаосновучега,
ускраћенправадабудесубјекатикакосетоманифестујеу
различитим културолошким, политичкосоцијалним, прав
ним и осталим сферама/дискурсима? Другим речима, пи
тање субјекта сена различитеначине разуме каонајвиша
тачка у хијерархији (ланац бића) или центар у односу на
којисеконструишепериферија(Сопство/Другост).Дерида
јеусвомпоследњемнаучномподухвату,серијипредавања
натемуидејеживотиња4(ухуманистичкомдискурсу)уви
ду низа полемика са истакнутим филозофима од Декарта
доЛакана,показаодапостојиједнанепремостивадругост
која фигурира у целој историји метафизике, а то је идеја
животиња.

Постхуманизамширикатегорију субјекта,отвараалтерна
тивнемогућностизасубјективитетеинаразличитеначине
и у различитојмери критички испитује како идеју човека
у хуманистичкој традицији, тако и идеју да само носилац
хуманоггенаможедабудесубјекат.Легитимисањеиауто
ризовање субјективитета, стоји у реципрочној вези са до
минантним дискурзивним праксама. Субјекат заузима ме
сто загарантованих права у (етичком, научном, правном,
историјском) доминантном дискурсу.У наставку ћемо, на

3 Исто,стр.59
4 Derrida, J. (2008) The Animal That therefore I Am, NewYork: Fordham

UniversityPress.
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примеруживотиња, погледати ближе везу субјекта и дис
курзивнепозицијемоћи.

ПаолаКавалиери(PaolaCavalieri)наводидасе„потпуноис
кључивањеживотињаизетичкогдискурсадогодилорела
тивнокасноуисторијизападнефилозофије”,5уседамнае
стомвекукадајеРенеДекартпредложиоекстремнудихото
мијуматерија/cogito.МатеријалнисветјезаДекарталишен
„рационалне душе” која је бесмртна и „супстанца читаве
суштине илиприроде која јемислећа и за чије постојање
нијепотребноместо,нитизависиодбилокојематеријалне
ствари”.6Декартовоспајањенеокласичногутицајасановим
научнимрационализмом,подразумевалојеидодатнопове
зивањеидејеживотињасаидејомматеријекаоиукидање
свихмогућихнијанси,патакоДекартописује„звери”као
обичне природне аутомате који функционишу механички
„као сат који говори време боље негоштомиможемо да
проценимо”.7

ПаолаКавалиериистичедаје„картезијанскиприступиден
тификовао рационалност са субјективитетом […] а даље
је рационалност такођеидентификована сабесмртномду
шом”,стогаидајетофилозофскаперспективаизкојејело
гичнопроизилазиоДекартовставда„нијетоликосуровпре
маживотињама,коликојеблагонаклонљудима[…]пошто
ихтоослобађапотенцијалнесумњезазлочинкадаједуили
убијуживотињу”.8

Супериорност рационалне природе која конституише су
бјективитет у традицији западне филозофије, доследно
подразумевадасва(подређена)бићакојасуискљученаиз
ове вредносне категорије, постоје у службиСубјекта.Код
Кантаје„сврха”свихживотиња,например,разлогњиховог
постојања да служе човеку, а сва природа осимљудске је
инфериорнауодносунаљудскуприроду(којајесамасеби
сврха),исамимтимсеседефинишекао„средство”,заједно
саосталим„небићима”изкатегоријествари.

5 Cavalieri,P.(2001)TheAnimalQuestion,WhyNonhumanAnimalsDeserve
HumanRights,NewYork:OxfordUniversityPress,р.42.

6 Derrida,J.нав.дело,стр.42
7 Cavalieri,P.нав.дело,стр.42.
8 Исто,стр.43;Напомена:Кавалиериистичеисистемскуподршкукојује

Декартимаоуформулацијисвојеметафизике.Наиме,билојенеопходно
објаснитииетичкиоправдатививесекцијекојесуутовремепочињале
дасевршенаживотињама,афорензичарисубилиДекартовипратиоци.
УтомсмислујелогичнозбогчегаДекартпосебнопоклањапажњу„ме
ханичкимживотињама”,доксенапримернеосврћенамалудецуине
доношчићекојисутакођеизтаквефилозофскеперспективеискључени
изсубјективитета.
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Кавалиериузима следећиКантовцитатизЛекција оЕти
ци,каопарадигматичанзатретманнељудиуцелојзападној
култури:„Мипремаживотињаманемамоникаквихдирект
нихдужности.Животињенисусамосвеснеизбогтогасу
само средства.И то средства човеку […]Наше дужности
према животињама су само индиректне дужности према
хуманости.Животињскаприродајеаналогнаљудској,због
тогапоштовањемдужностипремаживотињама,каопошто
вањуманифестацијаљудске природе, индиректно спрово
димо нашу дужност према хуманости”.9 Ова индиректна
дужност,каоштоисамКантпотврђује,семожерелативи
зоватиизаправо јединоштоносисвакувредностизначај
како уметафизици, такои пренесенона емпиријскиплан
јестесубјективитет.

Субординација према разлици је већ код Канта довољно
утемељенадасечакнипровератеразликенедоводиупи
тање.Кант,каоифилозофипреипослењега,третирајура
ционалниумкаоуниверзалнуљудскуособину.10У серији
предавањаподназивомЖивотињаКојаДакле Јесам,Де
рида пореди основе субјективитета различитихфилозофа,
као варијације Декартове позицијеМислим, дакле посто
јим:„Кантово’Јамислим’проблематизујечитавуДекартову
Cogitoergosumонтологију,алиипакзадржава’Јамислим’и
дефинишесопствокаорационалност;ХајдегеровоБивство
једефинисанодеконструкцијомкартезијанскогсубјективи
тета,алијеусидреноу’Јајесам’;ЛакановСубјекат(којисе
такоизове)долазиизлогикенесвесног,атичесељудског
субјектаизадржавапозитивнуреференцунаДекарта”.11

Јајесам/јамислим/јакажемдамислим(даклепостојим)су
варијације које се базирају на истој премиси, а та преми
садајеексклузивитет(европском,белом,мушком)људском
субјектууодносунадруге(људе,врсте)итоухијерархији

9 Исто,стр.47.
10Кавалиери,пратећидругетеоретичаре,преносиКантовуметафизичку

формулацијунаемпиријскипланитакодоводиупитањеКантовураз
ликупо„рационалности”или„самосвести”постављајућипитањељуди
којиизнизаразличитихразлоганемајуни„рационалност”ни„само
свест”.Далибебе,мала деца, коматозни, сенилни (итд.) каоиживо
тињеондаспадајуукатегоријуствариидалисеиониистомлогиком
могуискључитииз етичкогдискурса?Овапримедба седаклеодноси
насамоконституисањеразликеизмеђуљудскеиживотињскеприроде.
Утомсмислу,изостанакрационалностиилисамосвестиниједовољна
разлика,којаупотпуностиможедаобјаснииподелиоведве„природе”
поштосубројнислучајевиданосиоциљудскоггеноматакођенемајуове
особине.

11Derrida,J.нав.дело,стр.90
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којаподређујепоразлицикакобисебесамудефинисалау
истости.

Структурафилозофскепоставке/перспективе
(базираненаПлатоновојИдеји)јемитска

ПоРоландБарту(RolandBarthes)митјесемиолошкаструк
тура двоструког реда, која настаје апропријацијом (кон
струкцијом) већ постојећих концепата са историјски по
знатиммоделимарепрезентације(означитељима),ачинега
лингвистички системјезик (модел репрезентације): језик
објекатиметајезиккоји„говориопрвом”(односно,„знак
из првог реда, постаје означитељдругог реда”).Први ред
структуре, односно језик мита је означено, и Барт га на
зиваконцепт,адругиредформамитаизчегатекможеда
произађеконачноозначавање,тојестконачноозначено(то
тално значење, глобални знак) затошто„мит заправоима
двострукуфункцију:указујеиобавештава,помаженамда
нешторазумемо,ауједнонамтоинамеће”.12Бартистиче
дајефункцијамитадаискривииотуђианедасакријеили
уништи значење, какобисеново значењенатурализовало
иприказалокаообавештењеичињеничностање.„Главни
принципмитаједатрансформишеисторијууприроду”.13

Постхуманизам тежи да критиком, деконструкцијом, не
гацијом или алтернацијом митских структура укине, суб
вертира и преиспита традицију хијерархије у (западном)
теоријскомдискурсу.Уконтекстугоренаведеног,покуша
ћемодаустановимоосновнепостулатепостхуманистичких
номадских субјеката (Рози Браидоти –RosiBraidotti), али
ћемопретогапокушатидаихмапирамоуужемконтексту
постхуманистичкетеорије–новиматеријализми.

Постхуманистичкиномадскисубјектиу
контекстуновихматеријализама

Новиматеријализмисуспецифичанпокретуоквирупост
хуманистичкихтеоријакојипосматраматеријукрозпроцес
материјализације.Топодразумеваследеће:пресвега,мате
ријасенетумачикаообјекатсубјекта,каопасивнаиинерт
наствар,подређенаубинарномодносунанематерију(дух,
разум,cogito…)–новиматеријализмиприступајуматери
јикаоактивнојипрепознајудејство(енг.аgency)каоњену
инхерентнуособину.Покретљивостматеријесепрепознаје

12Barthes,R.(1972)Mythologies,NewYork:Farrar,Straus&Giroux,р.115.
13Исто,стр.123128.
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иуњеномизведбеномкарактеру,14материјапостојиуизво
ђењу,постајањематеријенијепроцессапочеткомикрајем,
наимеонајеувекупокрету,унастанкуупостајању.

Каошто је већ споменуто,постхуманизаминовиматери
јализми полемишу и критички преиспитују хуманистичку
традицију. Са друге стране, ове идеје никако нису нове и
потпунонепознатезападномтеоријскомдискурсу.Делези
Гатари се, из антихуманистичке позиције баве психоана
литичкиммитом оЕдипу, односно апропријацијом грчког
митаупсихоаналитичкомдискурсу,каоиманифестацијом,
деловањеммита у оквируИдеолошкихРепресивнихАпа
рата:породице,цркве,школеинаравнодржаве.15Делези
ГатаритумачеЕдипакаочелоилиозначитељаимперијали
зма(фашизма)којиколонизујенесамотериторијално,већ
се идеолошки интерпелира (конституише субјекта путем
идеологијекојасеучиипонављакрозсвакодневнерутине),
путемИдеолошкихРепресивнихАпарата.Интернализова
нигосподар(Едип)постојиуодсуствуиодржавасубјектеу
стањунеурозеидепресије(микрофашизма).ДелезиГата
рипредлажусвојметод:шизоанализу–методкојиможемо
јошназватионтолошкиегзорцизамилиантиинтерпелаци
ја.ДелезовиГатаријевсубјекатјеколективан–можебити
појединац,алиигрупакојаозначаваразлику(усвоммогу
ћеммноштву);разликуослобођенувладавинеистог(једног,
мислећег,рационалногБића).

РозиБраидотисеуформулацијипостхуманистичкихномад
скихсубјеката(алииутеоријскојпоставциуопште)позива
директнонаДелеза,анекеодглавнихконцепатаантихума
нистичкетеоријеДелезаиГатаријаможемојасноинедво
смисленодапрепознамоикодтеоретичаркиДонеХаравеј
(Donna Harraway) и (теоретичарке новог материјализма)
КаренБарад(KarenBarad).Оношојепосебнозанимљиво
јестеда,заразликуодРозиБраидоти,којасебедефинише
каофилозофкињуразликаиДелезовуученицу,ДонаХара
вејиКаренБарадсенепозивајунаДелеза,нитидосвојих
елаборацијадолазеексклузивноизтрадицијеконтинентал
нетеорије,већинтердисциплинарнимприступом,комбину
јући критичку (постструктуралистичку) теорију (посебно

14Видети концепт постхуманистичког перформатива у:Barad,K. (2007)
MeetingtheUniverseHalfway:QuantumPhysicsandtheEntanglementof
Matter andMeaning,Durham:DukeUniversityPress;Напоменаизвед
беностматеријекодБарадјепостхуманистичкаверзијатеоријеродних
перформативаDžuditBatler/JudithButler(постхуманистичкајеизмеђу
осталог,затоштопрепознајеиуважавасубјектекојинисуљудски).

15Алтисер,Л.(2009)Идеологијаидржавниидеолошкиапарати,Београд:
Карпос.
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феминистички дискурс) са природним наукама (код Доне
Харавејбиологија,кодКаренБарадфизика).Покушаћемоу
главнимцртамадаподвучемотесличностиоветритеорети
чаркеновогматеријализмасаглавнимконцептиматеорије
ДелезаиГатарија.

Психоанализаиедипалнамитолошкаструктура,поДелезу
иГатаријуслужезапотискивањежеље,реализовањесубјек
таможедаседогодитекнаконодбацивањаинтернализова
ногрепресивногапарата,путемшизоанализе:процесакоји
активирапотиснутужелећумашину.Супротноодпсхиоа
налитичкетеорије(посебноЛакана),гдесежељаформира
уследмањка,ДелезиГатарисхватајупроизводњужељекао
аутопоетички процес антипродукције и дефинишу мањак
на следећи начин: „Мањак (нереализовани потенцијал) се
ствара,планираиорганизујекрозсоцијалнупродукцију.То
јенуспојавакаорезултатпресирањаантипродукције”.16Да
клемањакје,поДелезуиГатарију–социјалниконструкт,
резултат апропријације мита (у контексту горе наведених
особинамитапоБарту)иприменеуоквируИРА.Насупрот
унитарном традиционалном субјекту „који осећа недоста
так,мањакужељи[…]затоштонепостојификсиранису
бјекатбезрепресије”,17стојидаклеослобођенажелећама
шина фрагментарног (ризоматског), неунитарног субјекта
којијетакођемашина:органскамашина.Тојесубјекаткоји
дакленијеодвојенодреалног,већпостојиуреалномсада
иовде.Органскамашинајесироче,атеистаиномад,ате
лобезорганајерезултатжелећемашине,ослобођенотело
којеодбацујесликетела–одбаченихоргана,репресивних
структурамитаоЕдипу.

Погледајмо сада основне заједничке принципе теорети
чаркипостхуманизма(Браидоти,Харавеј,Барад)иантиху
манистичких теоретичара (Делеза и Гатарија/Deleuze and
Guattari).

Принцип:синтетисањеопозитнихбинарности

Реч„опозити”стављамоподнаводникекакобисмобржедо
шлидоважногпринципауДелезовомиГатаријевомкон
цептужелећихмашина:наиме,онибинарнепаровенетума
чехијерархијски.Штавише,стављањеуопозицијувидекао
директанрезултат/конструктедипалнемитолошкеструкту
ре.Уместо опозита, ониистичу разликеи то разлике које
нестојеухијерархијскојспрезивећкаоразличитиаспекти

16Deleuze,G.andGuattari,F.(1983)AntiEdipus:CapitalismandSchisophre
nia,Minneapolis:UniversityofMinnesotaPress,р.28.

17Исто,стр.26.
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жеље.Процеспроизводњекаоаутопоетичкиконтинуирани
циклус„одбацујесвеидеалистичкекатегоријеиповезујесе
сажељомупринципуиманенције”.18Дакле,ДелезиГата
рине укидајуине споребинарност, алиукидају хијерар
хијскувезуиопозицијуизмеђу тадва.Желећамашина је
шизофренабинарнамашина(шизосетумачикаобинарнои
основностањељуди:„шизојехомонатура”),ажељајекао
појамоноштостојинасупротдруштва:„Постојисаможеља
идруштвоиништадруго”.19

Симбиотичкабинарност јекодДелезаиГатарија једанод
фундаменталнихпринципаиочитавасеинајезичкомплану
увидупрефиксашизоалиисложеницакаоштосужелећа
машинаиорганскамашина:„Минеправиморазликуизме
ђучовекаиприроде:људскасуштинаприродеиприродна
суштинаљудипостајуједноуоквируприродеуформипро
изводњеииндустрије,башкаоштојесууоквируљудског
животакаоврсте”.20

Као делезијански теоретичар, Рози Браидоти је у сагласју
са овим ставом, што показује и кад говори о фигурацији
феминистичког субјекта киборга Доне Харавеј: „Киборг
је хибридили теломашина, киборг је ентитет који сепо
везује, то је фигура интеррелација, рецепције и глобалне
комуникацијекојинамернозамагљујекатегоријскеразлике
(човекмашина,природакултура,мушкоженско,едипално
неедипално).Тојеначиннакојисеможемислитиоспеци
фичности, а да се не ризикује релативизам.Киборг је ре
презентација генеричког феминистичког хуманизма; то је
одговорДонеХаравејнаисторијскуспецифичностженеу
контекстуупорногконструисањановихвредностикојемогу
дадопринесухуманостиуцелини”.21

Киборгјефигурација(феминистичког)субјективитетакоји
полазииздвепремисе:претпостављаседа једоминација
биолошкогдетерминизмазавршенаиграницаизмеђуљуд
скогиживотињског субјективитета је релативизована, на
конопштегприхватањаузајамнемеђузависностиљудских
иживотињских врста, киборг је већпрошао/ла трансфор
мацијуизчовекауживотињучовека.Дабиседесиладруга
трансформацијасубјектакрозсинтетисањесубјектасадо
минатнотехнолошкомсрединомсакојомсеповезује,било
јенеопходноидасемашинеослободеодсвогкреатораи

18Исто,стр.5.
19Исто,стр.38.
20Исто,стр.4.
21Braidotti,R.(1994)NomadicSubjects,DifferenceinContemporaryFeminist

Theory,NewYork:ColumbiaPress,р.106.



102

НЕДА РАДУЛОВИЋ

заживе:границеизмеђуприродногиартифицијелногмора
лесудасерелативизујудабиседогодилаовахибридизаци
ја,машинесумораледавећзаживеизаличенаљудскувр
сту.22Можеморећидакледасуоколностиукојимаможеда
секонституишеантиедипалнихибридниидентитетКиборг,
постхуманистичке(алиипостколонијалнеипостфемини
стичке околности): објекти, тела, жене, животиње, маши
не,свиколонијализованиидентитетисуодбеглиодсубјек
та (бићачистеврстеирасе)испојилеуовајвишеструки,
умножениидецентрализованиидентитет.

КаренБарадсефокусиранадеконструкцијупретпоставље
неопозицијесубјектаиобјекта,такоштопосматрајућима
теријукаофеномен,установљавањено јединство,23такође
иредефинишепојамделовања (аgency), такоштоузимау
обзир деловање саме материје – било да је органска или
неорганска.КаренБарадназива дејствујући реализам, све
околностикојеутичунафеномен, акоје седискурзивним
праксамапревиђају.Овутеоријскупозицијуипотпуноуки
дањебинарностикрозспецифичновиђењематеријалности,
Браидотипрецизноитачноелаборира,иакоганедоводиу
везу са теоријским формулацијама Карен Барад: „’Мони
стичкиуниверзум’сеодносинаСпинозинцентралникон
цепт,даматерија,светиљудинисудуалистичкиентитети
структуираниускладусапринципимаинтернеилиекстер
неопозиције.ОчигледнаметакритицизмаовдејеДекартова
чувенаразликаумтело,ализаСпинозу,концептидејошда
ље:материјајеједно,онтолошкислободнаивођенажељом
засамоизражавањем”.24

Можемо да закључимо да споменути теоретичари/ке на
различите начине приступају појму материјалности како
би деконструисали традиционалне хијерархијске поставке
појмоваубинарнимопозицијама.

Пре него што успоставимо специфичности постхумани
стичкихномадских субјеката, осврнућемо сенадругидо
минантан заједнички принцип антихуманистичке теорије

22Harraway,D.(1991)ACyborgManifesto,Science,TechnologyandSocial
FeminisminLateTwentiethCentury,in:Simians,CyborgsandWomen:The
ReinventionofNature,NewYork:Routledge,р.149181.

23КаренБарадсенадовезујенарадфизичараНилсБора(NielsBohr)који
је на основу емпиријскихпроналазака установиода сепонашањече
стицанеможеделитиубинарнојопозицијинаразличитеврстечести
ца,већданањиховопонашањеутичевећибројагената,укључујућии
„објективног”посматрача – чију позицију проблематизује и доводи у
питање.Видетивишеу:Barad,K.нав.дело.

24Braidotti,R.(2013)ThePosthuman,Cambridge,UK:Polity,р.56.
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ДелезаиГатаријаипостхуманистичких/новихматеријали
замаРозиБраидоти,ДонеХаравејиКаренБарад.

Принцип:постајањеуместопостојања

Каодруги заједничкипојамиздвајамо концептпостајања.
Насупротстатичномзавршеном,изолованоминезависном
хуманистичком субјекту, стоји материјалистички субјекат
којисеконституишекрозразличитемеђузависнеодносеса
својом околином. Конституисање оваквог субјекта је кон
тинуиранпроцес,ускладусаперформативнимкарактером
материје.

ПринциппостајањакодДелезајеРозиБраидотиовакоопи
сала:„Концепт’постајања’јецентралануДелезовимфило
зофскимпроматрањимаиускладујесанаведенимциљем,
дасепроменипредставаоактивностиразмишљања,одно
снодасередефинишефилозофскасцена.Делезовпојампо
стајањајеадаптиранНичеовпојампостајања,штозначида
једубокоантиХегелијански.Постајањенијенидинамичка
опозиција супротности, нити реализовање суштине у тео
лошкиспроведеномпроцесукојиводикауједињеномиден
титету. Делезијанско постајање је афирмација позитивно
стипромене,усмислуумножавањаиконстантаногпроцеса
трансформације.Теолошкипоредак,каоификснииденти
тети су одбачени у име протока умножених постајања”.25
Браидоти ће овај принциппреузетии адаптирати, касније
ћемовидетиикако.

КаренБарадуводиконцептинтраактивностикадаопису
јепостајањематерије.НадовезујућисенаДонуХаравеји
идеју заједничког постајања,26 Барадпостајање такође до
водиувезусасадејствомитоспецифичноминтраакцијом
која подразумева настајање као јединственпроцес који се
конституишеуодносусаоколиномираспоредом/позицијом
свих(реалистичних,постхуманих)агенса.27

Закључујемодапостојезаједничкетачкеутеоријскимпози
цијаматеоретичаркиновогматеријализмаиДелезовоган
тихуманизма,атичусеоповргавањабинарносупротставље
нихпојмова, специфичногодносапремаматерији,начину
накојисематеријаконституишеиконтинуитетупостајања.
ДаљећемотумачитиномадскисубјективитетРозиБраидоти
крозспецифичностииразликеовеформулације.

25Braidotti,R.нав.дело,стр.111
26Енг.becoming together, „Бити један значиувекпостајатисадругима”,

видети више у: Harraway, D. (2008)When Species Meet, Minneapolis,
London:UniversityofMinnesotaPress,р.4.

27Видетивишеу:Barad,K.нав.дело.
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Постхуманистичкиномадскисубјекти

Изправаца на које упућује РозиБраидоти уформулацији
свогсубјекта,акојимсмосеупретходномделубавили,мо
жемодазакључимодајеномадскисубјекатпресвегауте
ловљен (перформативан и материјалан), децентрализован
ирадикалнорелациони (реализује секрозпостајање,уко
рењено у ничеанскоделезијанску традицију) и почива на
афирмацијиразлика.Даклетојесубјекаткојисеконституи
шеуодносунасвојусрединуисамоусусретусаопозитима
иразликама,можедасеактуелизује.Браидотисепозивана
принцип деконструкције традиционалног поимања разли
читостикаонајважнији,алиоконачномспектруразликако
јиукључујеномадскаформулацијасубјективитета,можемо
дазакључимотекнаконштоближепогледамонекеважне
карактеристике номадског субјекта. Номадски субјекат је
пресвега,жена.

Сациљемдапојамженаконтекстуализујеизванинезависно
одбинарногопозита,тередефинишеуодносунатрадицио
налносхватањекао„тоштонијемушкарац”,Браидотижели
дауведепоимањераличитостикао„разликемеђуженама”
и„разликемеђусвакомженом”.28Иакоовонепостављакао
категоричкеразлике,указујенаспецифичанфокусназах
тевзаукидањеопозицијемушкарацжена,астављањениз
другихразликауједнукатегорију(раса,класа,године):тај
начин разврставања различитости имплицитно поставља
питањеженекаопримарно,каовећистепен„ургентности”
уодносунадругеразлике,штојепретпоставкакарактери
стична за други талас феминизма. Ипак, треба поставити
питањехијерархијеуразликама,односнодалипостојиред
вредностиупореткуразликауформулацијиномадскихсу
бјеката?ИакоБраидоти инсистира на картографскомпри
ступу,остајеотворенопитањеуписивањаимплицитниххи
јерархијскихразлика,међуженама,номадскимсубјектима
ионимакојетонису.Штаквалификујесубјекатномадским?
Да ли је категорија номадског субјективитета инклузивна
илиексклузивна?Далијесамакатегоријаженеотвореназа
идентитетскеалтерације?

Под појмом жена у контексту номадских субјективитета,
Браидотипосматраизалажесезаженукрозпресвегапол
нуразликуиразликује„Жену”каоозначитеља„којијеко
диран у дугој историји бинарних опозиција и означитеља
за „феминисткињу”ибазира сенапрепознавањуса једне

28Видетивишеу:Braidotti,R.нав.дело
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стране, конструисане природе Жене”,29 и са друге стра
нежене која је емпиријска иматеријална, отелотворена и
утеловљенареалност.

Браидотисматрадаполнаразликаможедаоперишекаопо
литичкаопција,акотеоретичаркефеминизма,„повежужен
ственостсателесносексуализованомреалностижене,одби
јајућиодвајањеемпиријскогодсимболичког,материјалног
оддискурзивног,полодрода”.30Браидотидакленевидипо
јамженакаосимбол,нитикаопринцип,онанапротивсма
тра да тај аспекатженеприпадаисторијској прошлостии
остајеважанаспекатусамодефинисању.Оноштојеважно
заБраидоти,јестерепрезентацијаженекаофеминисткиње
иреалне,материјалнодискурзивне(полнеиродне)жене.

Номадскисубјекатједакле:жена,Женаифеминисткињау
свимидентитетскимразличитостимаитранзитимауоквиру
овихпојмова.Вишеструкостномадскогидентитетасереа
лизујетекнаконудруживањанабазиовеистости–женесу
сексуалноразличита бића које су сеисторијскирепрезен
товале као „Жене” кроз низ конструкта из патријархалне
фалоцентричне перспективе и логике. Намера номадских
субјекатаједаовутрадицијуоповргнеисубвертира,пред
лажући нове системе репрезентација (биолошких) жена у
филозофскомитеоријскомдискурсу.

ИпоновоCogitoergosum

ПарафразирајућиДекартовcogitoergosum,Браидотиизја
вљује:„Ја,женамислимидаклекажемдаја,жена,јесам”.31

Ова изјава је перформативна – она за Браидоти, предста
вља ритуални улазакжена у свет субјеката –мушки свет.
Уједно, изјава је и индикатор за хипотезу да су номадски
субјектиформулисаниукартезијанскојлогициинанепро
мењеној картезијанској основи, каоиданомадски субјек
ти преузимају картезијански метод, присвајања врлине и
екстремизовањаираздвајањапремаразличитостиуодносу
насвеостало.

ОснованакојуБраидотипозиционирасвојсубјективитетје
онаистапозицијакојомсмосеширебавилиупрвомделу
текста. То је позиција критичког преисптивања канонског
појма субјекат, коју Дерида детаљно образлаже и наводи
примереваријацијазапосткартезијанскугенеологију„ко
јасесводинанаскојиса’Јамислим’или’Јајесам’,од’Ја

29Исто,стр.164.
30Исто,стр.177.
31Исто,стр.186.
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кажемдајамислим,даклејајесам’,саместагдесуперви
зирамомишљењеувезисаживотињом,оваизјавауистину
наређује, као облик владавиненадживотињом […]ово је
несамодоминантауфилозофији,негојестефилозофија,у
нашемсвету,у’модернимвременима’,алитакођеје,преци
зније,дискурсдоминацијекаотакав”.32КаоштоисамаБра
идотичестонаводи,правонасубјективитетнијеограничено
самонафилозофскидискурс.Субјективитетодражавапо
зицију реализованости (односномоћи) тог субјективитета
уосталимдискурсима:легалном,етичком,социјалномитд.

ПогледајмокакоБраидотиобразлажестав,даживотињене
могуинетребадасеуетичкомдискурсуизједначесаљу
дима.

„Антропоморфизацијадотемередаживотињебудуприн
ципморалнеилегалнеједнакостиможебитиплеменитгест,
алијеинхерентнопогрешан,надванивоа.Прво,потврђу
је бинарнуразликучовек/животиња такоштобеневолент
но шири хегемонијску категорију, човек, према другима.
Друго,негираспецифичностживотињасвеукупно,затошто
ихуниформноузимакаоемблеметрансврста,универзалне
етичкевредностиемпатије”.33

НијејаснозбогчегаБраидотисматрадабиетичкоилегално
изједначавањеживотиња потврдило и проширило хегемо
нукатегоријучовека,аличакидапођемоодзадатепрет
поставке, поставља се питање: у односу нашта би човек
каокатегоријабилахегемона,акобисе„проширила”изван
ексклузивно људске врсте? Хегемонија се у овом случа
ју се реализује управо кроз категоризацију, тако дашире
њекатегоријеможедабудесамои јединокоракуправцу
деконструкцијесуверена,анеширењахегемоније.

Друго, каоштонаводиБраидоти, ашто јеДерида детаљ
нообјаснио,коришћењеречи:животиња(уједнини),зата
коширок скуп различитих бића, је потврда различитости
у односу на човека, и то као означитеља инфериорности,
односноимплицирахијерархијскусупериорностљудикао
врсте.Утомсмислу,овакваизјавабездетаљнеелабораци
је,самономиналноиреторичкипостављапитањеразновр
сностиживотиња (штоопетнеби требалодаимавезе са
статусом животиња уопште и односом међу различитим
врстама–уовомслучају,људимаиживотињама).Примери
формулацијесубјективитетаРозиБраидоти,односноначи
нунакојисеформулишудругостиодкојихсеовајсубјекат

32Derrida,J.нав.дело,стр.89.
33Braidotti,R.(2013)ThePosthuman,Cambridge,UK:Polity,str.79.
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раздваја разликом, показује да номадски субјекти одража
вајупринципиместоговорамоћиидоминације.Даљесма
трамо,дајесимболичкавредноститачкараздвајања,место
које је традиционалноокупираоcogito, релативизованапо
питањуполногексклузивитета,алијезадржана,адасепо
истомпринципууводиматеријалност,каовредносткојасе
приписујеексклузивнономадскимсубјектима.

МатеријаиМетафора

Установилисмодосададајепостхуманистичкиномадски
субјекатуглавнимаспектима,ексклузивноженскисубјек
тивитет, као и да задржава традиционалну картезијанску
основујамислим…даклепостојим,аидасеженскиексклу
зивитетдодатнопотврђујеонтолошкимесенцијализмомко
јиподразумеваженууједнокаодискурзивнииемпиријски
(биолошкоанатомски)феномен.

Појамномадизма,Браидотичестоописујекаоместотран
зита,местотрансформацијеиместоотварањамогућности
зановеразличитости.Пренегоштоутврдимоштатотачно
подразумева,поставићемојошједнопитањекојејеспоме
нутораније,аувезијесаја(кажем)мислим,даклепостојим
формулацијом:утомспектруљудскихмислећихсубјеката
којикажудамисле,акојисусадаженеимајке,којеместо
заузимадете,арадијасноће,некатобудепримерженског
малогдететаилибиолошкиженскебебе?

За разлику од Карен Барад која у одбацивању материја/
cogito поделе, потпуно одступа од лингвистичких теорија
којисубјекатвезујукрозреализовањекогита,способности
мишљења,односнолингвистичкогапарата,РозиБраидоти
задржаваставдајеформацијасубјектаудиректнојвезии
немогућа без језика (као аутономне независне структуре
којасадржикодовемоћи),алинеизпоструктуралистичке,
већ из Делезијанеске перспективе.34 Лингвистички апарат
каоконститутивсубјективитетанедајеодговорнапитање,
већгапоновоиницира.Дакле,акопостављамопитањеже
не као субјекта у свим вишеструким варијантама иденти
тетаиосталихидентитетскихкатегорија(међукојимајеи
старост),постављасепитањедалиикакоутојформулацији
постојеноворођенаженскадеца,којајошнисуразвиласвој
лингвистичкиапарат?

Коришћење жене као метафоре другости је веома важна
појава коју Браидоти страствено критикује. На месту где

34Напомена:БраидотипосматраДелеза као једнудругачију, али такође
лингвистичкушколу,алиосимДелеза,онасеослањаинаЛакановутео
ријуоформацијисубјективитета.Видетивишеу:Braidotti,R.нав.дело..
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започиње полемику на ту тему, и то проблематизацијом
самогДелеза,појављујесепојамдеце,одмахтуузженеу
истом контексту: „Ово постајањеженом, постајање дете
том,тонеличинаженуилидете,каоочигледнодругачије
ентитете[…]Оноштоминазивамомолекуларниидентитет
је,напримеруженекојаједефинисанасвојомформом,са
органимаифункцијамакоји су јојдодељеникаосубјекту.
Постајањеженомнијеимитацијаовогидентитетаиличак
трансформацијауисти[…]Неимитирајући,нитипретпо
стављајућивећемитоватичестицекојепокрећучестицеу
циклуспокретаиодмора,илизонепроксимитетаилими
кроженствености, другим речима, то производи у нама
молекуларнужену,стварамолекуларнужену”.35

Браидоти се у овој тачки разилази саДелезом по питању
постајањаиуправоутојтачкиформулишестав,дајетума
чењеженекаосимбола,анеузимајућиуобзирњенумате
ријалност и полну различитост, заправо стављањежене у
„подређенупозицију”:„потребнојеослободити„жену”од
подређенепозицијеокупираногдругог,такодаможедаиз
разидругачијеразлике,чистеразлике,онеразликепокоји
масеженеразликују једнаоддруге.Овде јефокусмного
вишенаискуствуипотенцијалупостајањастварнеженеу
свимразличитимначинимаразумевањаипреузимањасубје
катскепозиције’жена’”.36Mетафоризацијаможеичестода
тослужикаометоддевалвације,путемдематеријализације,
а се стогаможепосматратикаодеопроцесаконституиса
њамита.Управоједематеријализацијакрозметафору,ме
тодпрекокогРозиБраидотиутретманудеце,монструма,
животиња и рома, даје ексклузивитет биолошки женским
људскимсубјектима.

Иакосуједнододругог,Браидотинепостављаовопитање
увезисадететом.Нигдедругденеспомињедетекао„реал
нодете”,децасеспомињукрозреферисањенаЛусИрига
ре(LuceIrigaray)ињенупоентудаупсихоанализи„однос
мајкаићеркајемрачанконтинент,свихмрачнихконтине
ната”.37Децу,Браидотидефинишеексклузивнорелационо:
прекоодносасамајкомисвакоодступањеодовогправила,
препознаје као монструозност. Доследно инсистирање на
материјалностикадсуупитањужене,напримериматретма
намонструма,деце,животињајасноизостаје.Монструми,
животињеидеца,могудаслужекаометафореидефинишу
сеуодносунасубјектекојеБраидотилегитимише:„њихов”

35Исто,стр.115.
36Исто.
37Исто,стр.82.
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фалоцентричнимушкисубјективитет(којису,успутречено,
поструктуралистивећпрогласилимртвим)и„наш”женски
феминстичкиномадскисубјективитет.Осимтога,овиенти
тетисудобродошликаопријатељскаметафоразадругост,
улогуиз које јефеминистички субјекат, самимостварива
њемсубјективитета–већпобегао.Дакле,узсвенаведено,
можемодазакључимодаформулацијаномадскихсубјекти
витетазадржавакатегоризацијеухијерархијскимбинарним
поделамананасињих,бићаиствари,насопствоидругост,
субјекатиобјекат.Бићакаокатегоријасудобилисебирав
нефеминистичкеномадскесубјекте.Нијелиуправотоши
рењехегемонијскекатегоријесубјекта?

Материјалностзакојусезалажеуформулацијиномадског
субјективитета,нијенималослучајна.Изсвегагоренаведе
ног,закључујемодаматеријалносткодРозиБраидоти,није
истоштоиматеријакодКаренБарад:емпиријскаматерија
којаједејствујућа(енг.аgentialrealism)икојакаотакваау
томатскипрелазиутеоријскидискурс,безобзиранапоре
кло(органскаилинеорганска);материјалносткодРозиБра
идоти служи као метод за привилеговање феминистичког
номадскогсубјекта.Начиннакојиелаборираномадскису
бјективитет,показуједасеуматеријалностразумекао„пра
во”,дасеправонаматеријалностстичеитокрозисторију
борбезастицањетогправа.Феминистичкиномадскисубје
катјетомлогиком,крозисторијуборбезаженскоослобође
ње,оствариоправонасубјективитет.Биолошкоисторијска
материјалностикогитосудакле,поБраидоти,пропусница
заулазакуиначезатворенииелитниклубСубјеката.

Унаставку,осврнућемосе јошнапитањеномадизмаида
ли/какосеконцептномадскогуклапаусвегоренаведено.

Номадизаминомадизам

„Номадскасвестјеформаполитичкоготпорапремахегемо
нијскимиексклузивнимпогледиманасубјективитет”.38

Крозтретманконцептаномадизма,проверићемодалиме
тафораномадизма,уконтекстуномадскихфеминистичких
субјеката,уједноширииспецифицираосновнукатегорију
женскогсубјекта.Браидотиобјашњаваномадизамкаожи
вотнистил,пресвегаизабраниживотнистил,којисереали
зујекрозпроменуиразличитост–географску,културалну,
лингвистичкуразличитост.

38Исто,стр.23.
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„Номадизамнијефлуидностбезграница,већакутнасвесто
нестабилностиграница.Тојеинтензивнажељадасепређе,
преступи”.39

Номадизам као место трансформације се спомиње често,
аелаборирасепресвегауконтекступолиглотизма.Поли
глотизамјеједанодважнихаспекатаномадскогидентитета
затошто,какосамаБраидотитврди“полиглота јелингви
стичкиномад”.40Имајућиувидуда,каоштојевећнаведе
но,Браидотијезикпосматракаоместоиначинформирања
субјекта,номадизамјестањесталнетрансформацијеи(не
свесноисвесно)изабранерекреацијесубјекта.Посматрано
изтевизуре,номадизамкаополиглотијајесвесноодрицање
себезарадновихувидаисамокреације.

„Каоинтелектуалнистил,номадизамнезначибитибескућ
ник, него подразумева способност да се створи дом било
где.Номадносисвојенајважнијестваригдегоддакренеи
можедапоновостворидомгдегоддасенађе”.41

ЗаразликуодДелеза,којинеправиовуразлику,ичијисе
концептномадизматичевишежељеиотпорапремапарано
идниммашинама,закогаостајањенаместу–усидравање,
подразумевапритисакрепресивнелогикеуоквирусвихоб
ликатериторијализације,одоненамикроплануидентитета,
породице,доурфашизмакаонационалнетериторијализаци
је.ОстанакиадаптирањезаДелезаподразумеваинтерпела
цију,колонизацијуимагинације,потискивањежељаинеу
розу.НомадуконцептуРозиБраидотијеадаптилан:номад
свугде„можедасескући”,алиимаотпорпремадоминант
нимначинарепрезентацијесопства,а„номадскасвестјеу
сагласју са неприхватањембило ког облика перманентног
идентитета”.42Критикатрадиционалногзападногсхватања
субјекта, кад је у питањуномадски субјективитет поБра
идоти, садржисеу антиесенцијализмупопитањуизбора
животногстилаииндивидуланогактивногучешћасубјек
тивитетаусамопостајањуусусретусаразличитимоколи
нама.Уполитицилокације, радикална антиносталгија је,
узпитањеизбора,важанелементдабиседаојасанконтекст
садашњегтренуткаипредставља,поБраидоти,јединиефи
касанначинзаборбупротивмутирајућегкапитализма.Бити
усадашњемтренуткуидатијасанипрецизанконтекстса
дашњегтренутказначи,заБраидоти,битипозитивносуб
верзиван,издићи сеизнадпотрошачкелогикекојанамеће

39Исто,стр.35.
40Исто.
41Исто,стр.16.
42Исто,стр.33.
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вечитокаскањезановимиконзумацијомкојаиспуњавапра
знинунедовољностииникадреализовануиспуњеноступо
седовањуикуповинисвихкраткорочнихновихпроизвода
увеликојпонуди.Афирмативанодноспремастварностиза
Браидоти,аизДелезијанскеперспективеиуполемициса
критичкомтеоријомкојасеослањананегацију,представља
за Браидоти креативан приступ, односно стварање алтер
натива–феминистичкихсубјективитетаиафирмацијураз
личитостиуодносунадругефеминистичкесубјективитете
крозстварањеалтернативнихпросторазасамореализацију,
алтернативнихначиназаостајањеусадашњости.

Номада, Браидоти дефинише као различитог у односу на
мигранта.ПоРозиБраидоти,„мигрантимајасанциљпред
собом”,заразликуодномадскогсубјекта.43Оваквадефини
цијаизбегавазначајнуразликуизмеђумигрантаиномада,а
којасесастојиутомештомигрантнијеживотнистил,није
питањеизборамигрантјестатусна/социјалноправнакате
горија и дешава се због неповољних/немогућих услова за
останак. Овако формулисан номадизам дефинише субјек
тивитеткаоонајкојиимапривилегијудаизабереживотни
стил. Осим жена које имају социогеографскоекономске
привилегиједаодаберуовајживотнистил,тусујошиЦи
гани.БраидотиговориоЦиганимасамокроздвесликеито
упредговору,каометафоредругости:крозсећањенаочево
упозорењеда„крадудецу”,збогчегаихсеплашилаикао
метенацистичкихистребљења.Иакосуномади,Браидоти
сењимакаоматеријалнимсубјектима, такођенебави.Не
постојеусадашњемвремену,нитисепрекоњихосврћекао
намигрантесадашњегтренутка (каонаномадскемигран
те,наневидљивељуде,каона једнуоднајпотлаченијихи
најнепризнатијих групација на свету). Цигани су, у начи
ну формулације номадских субјективитета романтизирана
метафорадругостиинисудаљеелаборирани.Паралеласа
фриковимаимонструмима,којесамаБраидотиобјашњава
каопримергдеметафораодругости,насличанначинисама
примењујепопитањурома,такоштокоришћењемцигана
каометафореномадизма,дискурзивнобришереалнеенти
тетекојисусврстаниуовукатегорију.Браидотидакле,узи
маЦиганекаоисторијскиартефакт,каосећањеикористи
ихкаометафорукојупримењује,адаптира(самимтимире
контекстуализује)уодносунапривилеговане„беле”жене–
номадскесубјекте.

43Исто.
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Закључак

Уовомрадусмо,изнеколикоперспектива,испиталикон
цептномадскихсубјеката,теоретичаркеРозиБраидоти.Пре
свега,уконтекстутеоријапостхуманизмакојередефинишу
ипреиспитујухуманистичкутрадицијусубјекта,узелисмо
идејуживотињекаомерудругости,дапроверимокатегори
јалнуфлексибилност појма номадски субјекти.Имајући у
видухијерархијскудевалвацијунебића (ствари)уодносу
набића, утврдили смода секонцептномадскихсубјеката
тиче и односи искључиво наљудску врсту. За разлику од
теоретичарки постхуманизма и новог материјализма, пре
свегаДонеХаравејиКаренБарадкојерадикалнијесубвер
тирајупојамразликеповрсти,концептномадскихсубјеката
РозиБраидоти,дубокојеутемељенухуманистичкутради
цијукојупреиспитујепресвегаусвомодносупремамате
ријалностииконцептомпостајања,штономадскимсубјек
тимадајеизразиторелационикарактер.Каофундаментално
децентрализован,умножениутеловљен,номадскисубјекат
се препознаје као постхуманистички, али се у аспектима
врст(изма) и (онтолошког) есенцијализма, надовезује на
феминистичкумисаосрединепрошлогвека.

Номадски субјекти настоје да пре свега редефинишу кон
цептсубјектауконтекступрвенственополаиполнеразли
ке,патекондарода,алиидаутемељепојамженског(феми
нистичког)субјекта,несамоуконтекступолитикеиденти
тета,већонтолошки.Номадскисубјектинатајначин,теже
да редефинишу рецепцију рода у филозофском дискурсу
који,какосамаБраидотипримећује,јошодАристотеладе
финишеженурелационо,каоаномалијууодносунабелог,
слободногмушкарца,инатајначинјевредноснодевалвира:

„ДовођењеженаувезусамонструмимадатираодАристо
тела,којиуГенерацијиЖивотиња,успостављаљудскунор
мууодносунателеснуорганизацијубазиранунамушком
моделу.Самимтим,акосерепродукцијаодвијапонорми,
произвешће се дечак, женско се догоди само онда када
нештокрененаопакоилисенеспроведедокрајаурепро
дуктивномпроцесу.Женскоједаклеаномалија,варијација
наглавнутемумушкогрода.ВажносткојуАристотелпри
дајемаскулинитетукаољудскојнорми,очитавасетакођеи
уњеговојтеоријизачећа:онтврдидајеексклузивниноси
лацпринципаживота сперма, а даженскирепродуктивни
апаратслужиискључивокаопасивниконтејнерзаљудски
живот(…)Нијеизненађењетошто,заАристотела,женени
суобогаћенерационалномдушом.Општеместоженекао
знаказаабнормалност,асамимтимиразликекојаозначава
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инфериорност, остала је константа у западном научном
дискурсу”.44

Ипак,инсистирањемкаконаполнојразлици,такоиприви
леговањемкогитакаоконститутивнеусловностиномадских
субјеката,Браидотидодатносужавасубјекатскукатегорију.
Применакартезијанскелогике, каошто јевећобјашњено,
најјаснијесерефлектујеуперформативу:„Ја,женамислим
идаклекажемдаја,жена,јесам”.45Браидотисеобраћаже
нама,феминисткињамакосмополитскихуверења,штоима
за последицу и класно дефинисање номадских субјеката,
имплицирајући како епистемолошку привилегију, тако и
слободукретањаиодлучивања(самимтимипотпунуеко
номскунезависност).Екстремизовањемполаритетаприде
финисању номада преко пасоша: „номад или нема пасош
илиихимапревише”,46упркосодбацивањуисталнојкри
тици фалоцентричног дискрурса, методолошки доследно,
Браидоти прати картезијанску логику екстрема и присва
јањавредности(рационалниум,материјалност)какобисе
заузелаиауторизовалапозицијаномадскогфеминистичког
субјективитетауодносунасвеостало.
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DISCURSIVECHANGESANDTENDENCIESWITHIN
THEORIESOFPOSTHUMANISMCASESTUDY:

NOMADICFEMINISTSUBJECTS

Abstract

Longafter thepoststructuralistcritiqueofahumanistsubjectaswell
as the inherentdichotomies, justwhen theverynotion (subject)was
questionedanddeclareddead–theconceptofsubjectivityhasreturned
prominently, especially in the context of posthumanism.The aim of
thispaperistoprovideanindepthanalysisofacontemporarytakeon
subjectivity, aswell as to critically engage in thedebate around this
matter,arguingthattheveryconcept(subject)entailscertainprinciples
and conditions that inevitably presupposes subject/object dichotomy.
TakingNomadicFeministSubjects(RosiBraidotti)asacasestudy,we
willoutlineanddeterminebothwaysinwhichthisconceptdistances
itself and reformulates the (humanistic)Cartesian subject, aswell as
theways inwhich it remainswithin the traditional framework.Also,
we will chart some more general tendencies under the umbrella
termofposthumanism,arguingforadeconstructive,asopposed toa

reconstructiveapproachtoit.

Keywords:posthumanism,newmaterialism,nomadicsubjects,
feminism,criticaltheory
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УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА:
ЕСТЕТИЗАЦИЈАПОЛИТИКЕИ 
ПОЛИТИЗАЦИЈАУМЕТНОСТИ
Естетизација политике – политизација уметности је 
комплексна супротност коју је формулисао Валтер Бењамин 
говорећи о политичкој употреби уметности. Реч је о 
уметности која на себе преузима улогу промене опажања 
друштвене стварности, било естетизацијом политичког 
живота било политизацијом уметности. 

Без обзира да ли је уметник кроз историју деловао у уме 
неког политичког ауторитета или у сопствено име, његови 
производи често представљају реаговање на тренутне 
догађаје, добијајући тиме друштвену димензију. Овако 
уметничко дело може постати окосница контроверзи, 
покретач друштвених промена, али такође и трпети 
последице политичких одлука и административних мера. И 
данас као и у Бењаминово време треба постављати питање 
о друштвеном ангажману и покретачкој снази уметности. 
Данас се поново буди поверење у снагу уметности да укаже 
на растуће проблеме локалних заједница, доведе у питање 
многе дубоко усађене предрасуде, гради критичку свест, 
инспирише на деловање и појединаца и друштвених група. 
Уметник наступа као политички ангажован предводник, али 
не и као политичар. Уметност је простор контрадикторности 
и изванредних могућности, у њему се огледају слобода и 
пројектовање будућности али и политичке манипулације 
и финансијска моћ. Сви наведени фактори условљавају 
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стварање увек нових иконографских образаца, медија, 
облика деловања, као одговора на дате друштвено-
историјске околности, потврђујући актуелност Бењаминове 
опозиције између естетизације политике и политизације 
уметности.

Рајко Р. Каришић, Лоза Светог Симеона Мироточивог, 
фотографија на платну, 90x60 цм, 2016.
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Сажетак: Вал тер Бења мин је по јам есте ти за ци ја по ли ти ке/
полити за ци ја умет но сти при ме нио у сво јој ана ли зи умет но сти 
исто риј ских аван гар ди. Тај по јам је, у овом ра ду, при ме њен на не
што ста ри је умет нич ке прак се, од но сно на оне исто риј ске тре
нут ке у ко ји ма се ја сно огле дао рас кид са на сле ђе ним по ли тич ким 
и иде о ло шким уста но ва ма: на Фи рен цу у ко јој је 1537. го ди не на 
вој вод ски трон сту пио мла ди вој во да Ко зи мо I Ме ди чи, и на Фран
цу ску ре во лу ци ју. У оба ова слу ча ја је рас кид са тра ди ци јом им пли
ци рао но ве ико но граф ске са др жа је ко ји су би ли не по сре дан ре зул
тат но вих по ли тич ких по тре ба. Из ана ли зе ових фе но ме на из во
ди мо не ко ли ко за јед нич ких ка рак те ри сти ка оп штих аван гард них 
тен ден ци ја: ter mi nus post qu em као вре мен ску гра ни цу, пре лом ну 
тач ку у исто риј ском вре ме ну, ства ра ње но ве ико но гра фи је ко ја 
од го ва ра но вим по ли тич ким и дру штве ним окол но сти ма, нео п
ход ност упут ста ва за по на ша ње чла но ва за јед ни це и про мо ци ју 
но вих иде ја, ефе мер ност и спек та ку лар ност до га ђа ја у ко ји ма 

АНГЕЛИНАМИЛОСАВЉЕВИЋАУЛТ
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уче ству ју ма се на отво ре ном про сто ру, ули ци, и као ак те ри и као 
по сма тра чи, чи ме ис ка зу ју сво ју при вр же ност но вим иде а ли ма.

Кључнеречи: аван гар да, рас кид са тра ди ци јом, Фи рен ца 16. век, 
Ме ди чи, Фран цу ска ре во лу ци ја, Жак Луј Да вид

Ком плексан1 по јам есте ти за ци ја по ли ти ке/по ли ти за ци ја 
умет но сти2 се спе ци фич но при ме њу је на мо дер не и са вре-
ме не умет нич ке прак се у ко ји ма је дру штве на од го вор ност 
умет ни ка го то во si ne qua non ње го вог оп стан ка. За пра во, 
од но си се на исто риј ски тре ну так у ко ме се чи ни ло да је 
умет ност до би ла ја сну по ли тич ку аги та тор ску уло гу ка ква 
јој је до де љи ва на у исто риј ским аван гар да ма. Њој су при-
пи си ва на моћ на пре врат нич ка свој ства, по чев од фу ту ри зма 
и Ма ри не ти је ве (Ma ri net ti) иде је, ис ка за не у Ма ни фе сту, 
да све у куп ну уло гу во ђе у дру штву тре ба да пре у зму кре-
а тив ни по је дин ци, умет ни ци, ге ни ји, ко ји су у спе ци фич-
ним со ци о по ли тич ким усло ви ма, мо гли да из ву ку зе мљу из 
број них про бле ма та ло же них то ком ве ко ва у ко ји ма је (ов де 
кон крет но) Ита ли ја гу би ла на свом кул тур ном зна ча ју и по-
ли тич кој сна зи. Иа ко ми ја сну те жњу ка то ме да умeтн ост 
бу де но си лац про ме на при пи су је мо ру ши тељ ским исто риј-
ским аван гар да ма, под се ти мо се да су у ру ше њу за ти ца них 
ин сти ту ци о нал них (умет нич ких, по ли тич ких) устрој ста ва 
умет ни ци и те о ре ти ча ри исто риј ских аван гар ди баш умет-
но сти при пи са ли ону гра ди тељ ску уло гу за сни ва њем но вих 
ин сти ту ци ја дру штве них си сте ма ко је су за ме ра ли ста рим 
по рет ци ма.3 Увек но ви зах те ви ко ји и да нас пра те уста но-
вље ње но вих по ли тич ких и дру штве них по ре да ка, ка рак те-
ри са ли су и умет ност, те ње ну по ли тич ку уло гу као про мо
те ра, и у до бу ко ме се, по сма тра но кроз при зму мо дер ни зма 
20. ве ка, од ри че сва ка дру штве но-по ли тич ка ре ле вант ност. 
Иа ко је ово из ра зи то за о штре на по зи ци ја, узи ма мо је у овом 
ра ду као по ла зи ште јер она да нас слу жи за крај њу мар ги-
на ли за ци ју умет но сти, та ко зва ног, пре мо дер ног до ба. Умет-
ник је, од вај ка да, био тај по је ди нац ко ји је – у не чи је име, 
исти на, али и сам че сто би ра ју ћи по зи ци је – ко му ни ци рао, 
је зи ком сли ке, ве ли ке исти не ко је су про мо ви са ле раз ли-
чи те ин сти ту ци о нал не по рет ке. Но, умео их је и кри ти ко-
ва ти спе ци фич ним је зи ком ли ков не пред ста ве и по зи ва ти 

1 Рад је на стао у окви ру на уч но-ис тра жи вач ког про јек та Мо дер ни за ци ја 
за пад ног Бал ка на, ОИ 177009, Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но-
ло шког раз во ја Ср би је.

2 Benjamin, V. (1974) Umetničko delo u veku svoje tehničke produkcije, u: 
Eseji, Beograd: Nolit, str. 147-149.

3 Ви де ти, на при мер: Бир гер, П. (1998) Те о ри ја аван гар де, Бе о град: 
Народ на књи га; Ми ју шко вић,  С. (2003) До ку мен ти за раз у ме ва ње ру ске 
аван гар де, Бе о град: Ге о по е ти ка.
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на ре во лу ци о нар не про ме не,4 по пут Хан са Хол бај на (Hans 
Hol bein) и Лу ке Кра на ха (Lu cas Cra nach) ко ји су сво јим гра-
фи ка ма, штам па ним у за вид ним ти ра жи ма, пре у зе ли уло гу 
про мотера Лу те ро вих ре фор ма циј ских иде ја, с по чет ка 16. 
ве ка.5

Иде ја о умет ни ку као дру штве ном ви зи о на ру и умет нич кој 
аван гар ди по ја ви ла се, по пр ви пут у свом зре лом об ли ку, 
већ 1825. го ди не у спи си ма Ан ри ја д’ Сен-Си мо на (Conte 
Hen ri de Sa int-Si mon) и ње го вих при ја те ља со ци јал них фи-
ло зо фа.6 Он је по ве зао умет ни ка са дру гим ли де ри ма: на-
уч ни ком и ин ду стри јал цем (пред у зет ни ком, за пра во), са ко-
ји ма чи ни је дан мо ћан три јум ви рат.7 У овом три јум ви ра ту, 
умет ни ко ва уло га је да осми сли бу дућ ност дру штва, док би 
на уч ник ана ли зи рао одр жи вост ви зи о нар ских иде ја, а ин-
ду стри ја лац осми слио тех ни ке за њи хо во оства ре ње. Ин-
вен ци ја, ана ли за, из вр ше ње – три су сте пе ни це, отуд, ако 
би смо сме ли да за кљу чи мо, оства ре ња но вих дру штве них 
или/и ад ми ни стра тив них по ре да ка.8 На рав но, но ве иде је 
им пли ци ра ју и но ве ико но граф ске обра сце, као и по тре бу 
да се њи хо ви са др жа ји ин тер пре ти ра ју у скла ду са оп штим 
култур ним по тре ба ма.9

Ако би смо мо гли да про на ђе мо не ка кве за јед нич ке име ни те-
ље, тач ке су сре та ква ли те та раз ли чи тих вре ме на у ко ји ма је 
умет но сти до де љи ва на по зи ци ја есте ти за ци је днев но по ли-
тич ких ин те ре са, он да би то си гур но би ли  дра ма тич ни пре-
о кре ти, тач ке пре вра та – ter mi nus post qu em, с јед не стра не, 
и про јек ци ја у бу дућ ност, са дру ге. У та квим тре ну ци ма се 
осе ћа нео п ход ност ства ра ња но вог фор мал ног и ико но граф-
ског је зи ка, с тим да се у њи ма сна жно оства ри ва ла и она 
до за спек та ку лар но сти јав ног ис ка за, ко ја је под ра зу ме ва ла 
тре нут но са гле да ва ње идеј ног са др жа ја и ње го во мо мен
тал но об ли ко ва ње је зи ком про кла ма ци је, те уче шће ма се 
ко ја уста је у од бра ну за јед нич ких ин те ре са. Оно што их 

4 Fre ed berg, D. (1989) The Po wer of Ima ges. Stu di es in the Hi story and The
ory of Re spon se, Chi ca go and Lon don: The Uni ver sity of Chi ca go Press,  
pp. 1-15, 161-190.

5 Whit ford, D. (2008) The Pa pal An tic hrist: Mar tin Lut her and the Un de rap-
pre ci a ted In flu en ce of Lo ren zo Val la, Re na is san ce Qu ar terly 61, p. 26-52.

6 Mar go lin, V. (1997) The Strug gle for Uto pia: Rodchen ko, Lis sitzky, Mo holy
Na gy, 19171946, Chi ca go: The Uni ver sity of Chi ca go Press, p. 1-36.

7 Ти ме је утро пут уло зи ко ја се још увек до де љу је умет но сти, у до-
ме ну оно га што за го ва ра но ва ака дем ска ди сци пли на: умет нич ко 
истраживање.

8 Mar go lin, нав. де ло, стр. 2-3.
9 Bur ke, P. (2001) Eyewi nes sing. The Uses of Ima ges as Hi sto ri cal Evi den ce, 

Lon don: Re ak tion Bo oks, 17-48.
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разли ку је је су умет нич ка сред ства ко ја за ви се од ни за фак-
то ра, на пр вом ме сту од тех но ло ги је, без об зи ра да ли се ра-
ди о ре пу бли ци ко ја пре ра ста у ти ра ни ју, или обр ну то, или 
се ра ди о мла дој др жав ној тво ре ви ни, по пут Ита ли је с кра ја 
19. и по чет ка 20. ве ка, и слич но. Тре ну ци пре вра та, дра ма-
тич них про ме на, со бом но се су о ча ва ње са озбиљ ним оп-
ште дру штве ним про бле ми ма и са ин сти ту ци о на ли за цијом 
но вог по рет ка. 

Иа ко Фран цу ску ре во лу ци ју из 1789. го ди не да нас ја сно 
ви ди мо као пре те чу сце на ри ја по то њих гра ђан ских и со ци-
јал них ре во лу ци ја, о ње ној дра ма тур ги ји, ње ној ико но гра-
фи ји, спек та ку лар но сти ефе мер ног, ни ка да ни је до вољ но 
го ворити – по го то во на ни воу ве зе умет но сти и по ли ти ке 
ра ди про мо ци је основ них иде ја но вог до ба на са мом ње-
го вом за чет ку. На фран цу ској по ли тич кој сце ни 18. ве ка се 
по ја вио Жак Луј Да вид (Jac qu es-Lo u is Da vid) умет ник ко-
ји је узео ак тив но уче шће у у про јек ту ства ра ња но ве де-
мо крат ске, гра ђан ске др жа ве, 1789-1795. Он ни је био са мо 
тво рац по зна тих, про грам ских, сли ка „За кле тва Хо ра ци ја” и 
„Лик то ри до но се Бру ту те ла ње го вих си но ва”, а ни је био ни 
са мо мо ћан по ли ти чар са знат ним ин ге рен ци ја ма. По на ма, 
Да ви до ва мно го зна чај ни ја оства ре ња, ма кар на ми кро пла-
ну сва ко днев ног жи во та – ко ји је, при зна ће мо, онај план на 
ко ји се Ре во лу ци ја сна жно осла ња ла – је су но ви гра ђан ски 
пор тре ти ко је је Да вид сли као то ком Те ро ра, као и про гра-
ми за про сла ве у ко ји ма је уче ство ва ла ма са ко ја је но си ла 
естет ски, ка тарк тич ки, по тен ци јал мо ра ли за тор ског и ди-
дак тич ког. И то је Да вид, це ре мо ни јал мај стор Фран цу ске 
ре во лу ци је, до бро раз у ме вао.

Сва ка ко, ter mi nus post qu em ко ји је тре ба ло фун ди ра ти у све-
сти и се ћа њу уже и ши ре за јед ни це, на ро да, ни је био спе ци-
фи кум Фран цу ске ре во лу ци је. Већ смо по ме ну ли ре ли гиј ске 
са др жа је ко ји су по др жа ва ли Лу те ро ве иде је. У се ку лар ном 
ам би јен ту, скре ну ли би смо па жњу на уста но вље ње фи рен-
тин ског вој вод ства као иде је ко ја је фи гу ри ра ла на про сла ви 
вен ча ња вој во де Ко зи ма I де Ме ди чи ја и Еле о но ре од То-
ле да, у Фи рен ци 1539. го ди не. Иа ко се чи ни да је у ари сто-
крат ском ам би јен ту умет ност про мо тер лич но сти вла да ра, 
она је, за пра во, у зна чај ним по ли тич ким тре ну ци ма, под ра-
зу ме ва ла уче шће свих, це ле за јед ни це ко ја се ан га жо ва ла 
на раз ли чи те на чи не да би до при не ла од бра ни и про мо ци-
ји за јед нич ких ин те ре са. То је би ло слу чај и са зва нич ним, 
пам флет ским, умет нич ким је зи ком без пре се да на у ре не сан-
сној Фи рен ци, ка да је хе рој ски ста тус – ко ји зва нич но тек 
од Фран цу ске ре во лу ци је ни је био по ве зи ван са ро ђе њем и 
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кла сом – мо гао сте ћи онај ко је сво јом ак ци јом упот пу ња вао 
ци ље ве од зна ча ја за це ло куп ну за јед ни цу.

Вен ча ње Ко зи ма де Ме ди чи ја и Еле о но ре од  
То ле да 1539. го ди не: ter mi nus post qu em

Иа ко се на кул тур ној сце ни мо дер не Евро пе по ро ди ца Меди-
чи на мет ну ла као во де ћа, на по ли тич кој је, од кра ја 15. ве ка, 
по сле свог из гнан ства, а за тим и бор би са ре пу бли кан ски 
на стро је ним су пар ни ци ма, би ла из ло же на ве ли ким ис ку ше-
њи ма. Без об зи ра на успе хе ме ди чеј ских кар ди на ла и сту-
па ње на пап ски пре сто као Кли мент VII и Лав X, про бле ми 
са по врат ком у Фи рен цу и ко нач ним усто ли че њем као не-
при ко сно ве них по ли тич ких ау то ри те та су их пра ти ли све до 
по чет ка че твр те де це ни је 16. ве ка.10

Но во ита ли јан ско плем ство је то ком дру ге по ло ви не 15. ве-
ка ко ри сти ло је зик сли ке да би про мо ви са ло сво је но во до-
би је не ти ту ле, те да би, ба рем де ли мич но, одр жа ло сво је 
по ли тич ке и дру штве не по зи ци је у не ста бил ном све ту ре-
не сан сне Евро пе.11 Раз ли чи те умет нич ке фор ме, и фор ма ти 
су би ле ство ре не за ово но во плем ство слу же ћи у ја сно про-
па ганд не свр хе, по го то во ка да је тре ба ло пред ста ви ти но ви 
по ре дак – пре лаз из ре пу бли ке у вој вод ство, или ве зи ва ње за 
нај зна чај ни ји по ли тич ки ау то ри тет – по пут оног у Фи рен ци. 
Из ла зак на ули цу у пом пе зним аран жма ни ма, то ком др жав-
них про це си ја, пред ста вљао је фор му про сла ве, фе сти ва ла, 
ко ји је сна жно, као не са свим но ва прак са, обе ле жио 15. и 
16. век.12 Ка ко је у ита ли јан ским гра до ви ма ра сла цен тра-
ли за ци ја по ли тич ке мо ћи, фе сти ва ли као ри ту ал не про це-
си је су пра ти ли тај тренд и про ме ну фо ку са: од про це си ја 
ко је се кре ћу отво ре ним ули ца ма до про сто ра кре и ра ног 
по зо ри шта. Цен трал ну уло гу је, при том, играо глав ни про-
та го ни ста мо ћи – сам вла дар – ко ји је уче ство вао у спек-
та кли ма као фо кус мон ти ра ног „по зо ри шта” у ко ме су се 
при казивале бо га те, че сто скри ве не, але го ри је.13

10 О по ро ди ци Ме ди чи ви де ти ко ри сну сту ди ју: Hib bert, C. (2003) The 
House of Me di ci. Its Ri se and Fall, New York: Har per Pe ren nial.

11 Kohl, B. G. and An drews Smith, A. (1995) Ma jor Pro blems in the Hi story of 
the Ita lian Re na is san ce, Le xing ton, Mass – To ron to, p. 145-163.

12 Wisch, B. and Mun sho wer, S. S. (1990) Art and Pa ge an try in the Re na is san
ce and Ba ro que; Uni ver sity Park, PA: The Pennsylva nia Sta te Uni ver sity; La-
scom bes, A. (1993) Spec tac le & Ima ge in Re na is san ce Eu ro pe, Le i den: E. J. 
Brill; Za ho M. A. (2004) Ima go Tri ump ha lis. The Fun ction and Sig ni fi can ce 
of Tri ump hal Ima gery for Ita lian Re na is san ce Ru lers, New York: Pe ter Lang 
Pu blis hing, Inc.

13 Cru ci a ni, F. and Se rag no li, D. (1987) Il Te a tro ita li a no nel ri na sci men to, Bo-
log na: Il Mu li no; Gre e ne, T. M. (1987) Ma gic and Fe sti vity at the Re na is san-
ce Co urt, Re na is san ce Qu ar terly 4, p. 636-659; Strong, R. (1984) Art and 



124

АНГЕЛИНА МИЛОСАВЉЕВИЋ АУЛТ

Плем ство но ве ита ли јан ске ари сто кра ти је је по чи ва ло у њи-
хо вој вр ли ни као вла да ра и кон до тје ра, али мно го ви ше у 
њи хо вим ве за ма са ак ту ел ним по ли тич ким и ре ли гиј ским 
ау то ри те ти ма ко ји су га ран то ва ли њи хо ва пра ва или од ко-
јих су оче ки ва ли по ча сти. Ипак, ни ко од њих ни је упо тре био 
ико но гра фи ју ко ја би би ла знак уз ди за ња или њих са мих или 
чла но ва њи хо вих по ро ди ца на ста тус пле ми ћа ко ји па ри ра ју 
нај ви шим по ли тич ким ау то ри те ти ма њи хо вог до ба. Ко зи-
мо I де Ме ди чи, (1519-1574, фи рен тин ски вој во да од 1537. 
го ди не) то је сте учи нио по ре де ћи по ли тич ки и дру штве ни 
ути цај и вр ли не сво је по ро ди це са нај ви шим ау то ри те ти ма 
свог вре ме на, са Све тим рим ским ца рем Кар лом V.14

За сво ју про мо ци ју као истин ског вла да ра Фи рен це и це ле 
То ска не, Ко зи мо је иза брао пр ви ве ли ки јав ни до га ђај ко-
ји је ор га ни зо ван то ком ње го ве ду ге вла да ви не, фе сти ва ле 
по во дом про сла ве ње го вог вен ча ња Еле о но ром од То ле да, 
ћер ком Дон Пе дра да То ле до, на пуљ ског ви це кра ља и јед-
ног од нај моћ ни јих шпан ских пле ми ћа, ју на 1539. го ди не.15 
Мла ди вој во да Ко зи мо је раз у мео уло гу јав ног спек та кла 
као моћ ног сред ства за пред ста ву ма је сте тич но сти др жа ве 
на чи јем се че лу на шао (а што се огле да ло у ње го вој вла
дар ској пер со ни). Та пред ста ва је би ла под јед на ко упу ће на 
и ње го вим по да ни ци ма и стран ци ма,16 и опе ри са ла је ори ги-
нал ним ин вен ци ја ма у на сто ја њу да се ство ри но ва ме ди чеј-
ска ико но гра фи ја у тре нут ку ка да је династијa при сва ја ла 
ари сто крат ски ка рак тер. Тре ба на по ме ну ти да је ита ли јан-
ски спек такл кра си ло ве ли ко естет ско и ин те лек ту ал но бо-
гат ство ко је је би ло у скла ду са је дин стве ним, за та да шњу 
Евор пу, ва ри је те том по ли тич ких и гра ђан ских ис ти ту ци ја. 
Умет ни ци су се тру ди ли да ство ре је дин стве на, син те тич ка, 
де ла ко ја би уста но ви ла бли же ве зе из ме ђу фраг мен тар них 
еле ме на та ви зу ел них струк ту ра ур ба не ар хи тек ту ре и сце-
но гра фи је, по ве зу ју ћи их са ли те рар ним и му зич ким ком по-
зи ци ја ма у але го риј ске струк ту ре је дин стве ног бо гат ства и 

Po wer. Re na is san ce Fe sti vals 14501650, Wo od brid ge: The Boydell Press, 
по себ но стр. 42-63.

14 Mu rry, G. (2014) The Me di cean Suc ces sion. Mo narchy and Sac ral Po li tics in 
Du ke Co si mo dei Me di ci’s Flo ren ce, Cam brid ge, Mass. – Lon don: Har vard 
Uni ver sity Press.

15 О ово ме смо го во ри ли и пи са ли у не ко ли ко при ли ка. Ви де ти, на при-
мер: Mi lo sa vlje vić, A. (2011) Reč u prat nji sli ke. Di na stič ki in te re si po ro
di ce Me di či i sli kar Đor đo Va za ri. Por tre ti Lo ren ca Ve li čan stve nog (1533) 
i voj vo de Ale san dra de’ Me di či ja (1534), Zbor nik ra do va sa VI me đu na rod-
nog na uč nog sku pa Srp ski je zik, knji žev nost, umet nost, Knj. III, Kra gu je vac,  
str. 305-314.

16 Mitchell, B. (1979) Ita lian Ci vic Pa ge an try in the High Re na is san ce. A De
scrip ti ve Bi bli o graphy of Tri ump hal En tri es and Se lec ted Ot her Fe sti vals for 
Sta te Oc ca si ons, Fi ren ze: Leo S. Olschki Edi to re. 
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ин вен ци је, на ко ји ма су по чи ва ле гра ђан ске про це си је. Оно 
што је сва ка ко ва жно уо чи ти је сте да је про мо ци ја од ре ђе-
них по ли тич ких лич но сти или вред но сти устрој ства др жа-
ве су штин ски за ви си ла од „вре мен ског тре нут ка”, одн. од 
свеукуп них окол но сти и ин те ре са за јед ни це.17 

Ду га је европ ска, па и фи рен тин ска, исто ри ја це ре мо ни јал-
них про це си ја, али су про ме не из оног пет на е сто ве ков ног, 
ре пу бли кан ског, у но ви је зик ари сто крат ског је зи ка у Фи-
рен ци би ле из не над не, нео че ки ва не и без европ ског пре се-
да на. Мо ра ла су се из на ћи но ва умет нич ка сред ства ко ја би 
на ау тен ти чан на чин пред ста ви ла но во дру штве но и по ли-
тич ко устрој ство фи рен тин ске др жа ве без об зи ра на чи ње-
ни цу (ко ја би мо гла да до ве де у пи та ње ве зу из ме ђу ста рих 
умет нич ких прак си и аван гард них те жњи 20. ве ка) да се ра-
ди о уста но вље њу „ти ра ни је”. Та но ва ико но гра фи ја ни је 
тре ба ло да пред ста ви са мо не при ко сно ве ност јед не лич но-
сти, вој во де Ко зи ма, већ и ње го ве по ро ди це, ко ја је сте кла 
обе леж је ди на сти је, и са мог гра да Фи рен це. Ин те ре сант но 
је, мо ра мо на гла си ти, да се сту ди је о Ко зи му I де Ме ди чи-
ју углав ном кон цен три шу на пе ри од од 1543. го ди не, као 
terminu su post qu em, ка да је он ус пео да из деј ству је уступ ке 
од Кар ла V, са свим за не ма ру ју ћи, по на шем ми шље њу из-
ван ред но ва жан, пе ри од ње го вог усто ли че ња и бор бе за оп-
ста нак на вла сти (1537-1539) ко ји су би ли фак то ри на ко ји ма 
је Ко зи мо за сни вао сва сво ја пра ва и оба ве зе и на ло кал ној и 
на ин те р на ци о нал ној по ли тич кој сце ни.18

Јед на од стра те ги ја ко ји ма се Ко зи мо по слу жио је сте пред-
ста ва ве за из ме ђу чла но ва по ро ди це Ме ди чи и чла но-
ва цар ске Хаб сбур шке по ро ди це и уло ге ко ју су Ме ди чи  
(а по себ но па пе Лав X и Кли мент VII) игра ли у ши рој 
европ ској исто ри ји. Оне су би ле упа дљи ве у де ко ра ци ји фи-
рен тин ских ули ца пу них гир лан ди, та бло ви ва на, сце но гра-
фи је, мо ну мен тал не скулп ту ре, ко ји су ве ли ча ли вен ча ње, 
однoсно са вез два по ли тич ка ен ти те та. Али, ов де би смо ис-
та кли и то да су оне пред ста вља ле је ди ни украс дво ри шта 
Па ла те Ме ди чи ко је је би ло пре тво ре но у са лу за бан кет 
при ре ђен у сла ву но вог брач ног па ра, Ко зи ма и Еле о но ре. 

17 Trex ler, R. C. (1978) The Li bro Ce ri mo ni a le of the Flo ren ti ne Re pu blic by 
Fran ce sco Fi la re te and An ge lo Man fi di, Ge ne ve: Li bra rie Droz S. A., p. 59.

18 Ово пи та ње да ле ко пре ва зи ла зи оквир и ин те ре се овог ра да. И у но ви-
јим сту ди ја ма по пут Mu rry, G. нав. де ло, или: Na jemy, J. M. (2006) A Hi
story of Flo ren ce 12001575, Mal den, MA – Lon don: Blac kwell Pu blis hing,  
и van Veen, H. T. (2006), Co si mo I de ’Me di ci and His SelfRe pre sen ta tion 
in Flo ren ti ne Art and Cul tu re, New York: Cam brid ge Uni ver sity Press, ау-
то ри по ла зе од 1543. го ди не као кључ не у Ко зи мо вом по ли тич ком жи-
во ту, за не ма ру ју ћи или са свим из о ста вља ју ћи нај ра ни ји пе ри од ње го вог 
живота и вла да ви не.
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Но, још јед ном, ов де ни је пи та ње ве ли ча ња јед не лич но сти, 
већ чи та вог но вог по ли тич ког по рет ка, иа ко Ко зи мо, исти на, 
ни је био пр ви фи рен тин ски вој во да. Он је на че ло др жа ве 
до шао по сле Але сан дра де Ме ди чи ја, свог ро ђа ка уби је ног 
1537. го ди не, ко ји је био пр ви фи рен тин ски вој во да са на-
след ном ти ту лом – али ко ји ни је ис ко ри стио про па ганд ни 
по тен ци јал умет но сти да би про сла вио то но во устрој ство. 
По сле ње го ве из не над не смр ти 1537. го ди не, на власт је до-
шао Ко зи мо ко ји је био члан спо ред не по ро дич не гра не (ко ја 
је по ти ца ла од бра та Ко зи ма Ста ри јег, Ло рен ца Ста ри јег), уз 
по др шку фи рен тин ске Си њо ри је, али са иде јом да се об но-
ве ре пу бли кан ске ин сти ту ци је. Услед број них исто риј ских 
окол но сти, ко је ов де не мо же мо на во ди ти,19 и опо зи ци је ње-
го вој ин сти ту ци ји, Ко зи мо је мо рао да се бо ри за соп стве-
ни оп ста нак. По зи тив ни ис ход и вен ча ње са Еле о но ром од 
То ле да, чла ни цом хаб сбур шке ку ће, учвр сти ли су но ву ти-
ра ни ју и на ло кал ној и европ ској сце ни. Ко зи мо је осе ћао 
сна жну по тре бу да ство ри и соп стве ну вла дар ску пер со ну и 
ам би јент у ко ме ће ње гов ау то ри тет би ти не сум њив и сам је 
узео ак тив но уче шће у пла ни ра њу вен ча ња не би ли из ву-
као нај ви ше од про па ганд ног по тен ци ја ла и са мог до га ђа ја 
и ње го вог ли ков ног се тин га.20 Тeма је би ла исто ри ја по ро-
ди це Ме ди чи, али не ти пич на ге не а ло ги ја већ из бор чла-
но ва по ро ди це ко ји су мо гли би ти га ран то ри ње го ве лич не 
ве ли чи не и јед на ко сти им пе ри јал ном ау то ри те ту Кар ла V, 
са фо ку сом на оним тре ну ци ма у исто ри ји по ро ди це ко ји 
су нај ја сни је упу ћи ва ли на ње ну ва жну по зи ци ју у окви ру 
ши рег спек тра европ ске по ли тич ке исто ри је, као и ве зе са 
Хаб сбур зи ма то ком 15. и с по чет ка 16. ве ка; ме ђу њи ма су 
би ли Ко зи мо Ста ри ји, Ло рен цо Ве ли чан стве ни, ње гов отац 
Ђо ва ни де ле Бан де Не ре, Лав X и Кли мент VII, Але сан дро 
де Ме ди чи. Из бор јед не ефе мер не фор ме, јав ног спек та кла, 
чи ји су апа ра ти ди зај ни ра ни да би се у њи ма де мон стри-
ра ла ње го ва по ли тич ка по зи ци ја, био је ја сно во ђен же љом 
да је огла си ши рој јав но сти, слич но умет ни ци ма но ви јег 
до ба, ма да не у та ко оче вид но пам флет ским ис ка зи ма, али 
са слич ним ин те ре си ма.21 Отуд и не до ста так ли ков них де-
ла ко ја мо гу по све до чи ти о овом до га ђа ју, те осло нац ко ји 
мо ра мо тра жи ти у опи си ма про гра ма све ча но сти.22  Иа ко 

19 Hib bert, C. (2003) The Ho u se of Me di ci. Its Ri se and Fall, New York: Har per 
Pe ren nial; Bruc ker, G. (1983) Re na is san ce Flo ren ce, Los An ge les: Uni ver-
sity of Ca li for nia Press, p. 256-280.

20 Ви де ти: Mi nor A. C. and Mitchell. B. (1968) A Re na is san ce En ter ta in ment. 
Fe sti vi ti es for the Mar ri a ge of Co si mo I, Du ke of Flo ren ce, in 1539. Co lum-
bia, Mis so u ri: Uni ver sity of Mis so ur ri Press, p. 36.

21 Ви де ти: Mi nor, A. C. and Mitchell, B. нав. де ло.
22 За опи се ви де ти: Mitchell, B. нав. де ло.



127

АНГЕЛИНА МИЛОСАВЉЕВИЋ АУЛТ

је прак са бе ле же ња до га ђа ја од исто риј ске ва жно сти би ла 
при сут на у ди пло мат ским де пе ша ма и при ват ним пи сми ма, 
као и у ана ли ма, ов де има мо још је дан пре се дан. На и ме, сам 
Ко зи мо је схва тао про мо тив ни ка рак тер опи са све ча но сти, 
те је лич но на ру чио опис од свог дво ра ни на Пјер Фран че ска 
Ђам бу ла ри ја (Pi er Fran ce sco Gi am bul la ri) на ме њен цар ском 
ау то ри те ту и пу бли ко ван исте 1539. го ди не.23 Зна ча јан део 
тог опи са се ти цао де ко ра ци је дво ри шта Па ла те Ме ди чи ко-
ја је би ла усме ре на на де кла ра ци ју исто риј ског пра ва, али 
и Ко зи мо ве не за ви сно сти од цар ског Кар ло вог, ути ца ја (ма 
ко ли ко то, у ствар но сти, ни је био слу чај). Но, Ко зи мо је био 
гла сан. За рад илу стра ци је, на во ди мо из глед јед ног де ла све-
у куп них све ча но сти, де ко ра ци ју дво ри шта Па ла те у ко јој 
је по ли тич ки про грам мла дог вој во де пре ве ден у ли ков ни 
језик.

Де ко ра ци ја дво ри шта у Па ла ти Ме ди чи

Ђам бу ла ри нас ин фор ми ше да је дво ри ште би ло над сво ђе но 
ве штач ким све тлим пла вим не бом, ис под ког је ви сио укра-
сни фриз са гр бо ви ма ис так ну тих европ ских по ро ди ца. Ис-
под ње га се на ла зио низ сли ка и де ко ра ци је ко ја се про сти-
ра ла са три стра не дво ри шта: на че твр тој се на ла зи ла по зор-
ни ца на ко јој је из ве де на Лан ди је ва ко ме ди ја Il Commo do. 
Ове сли ке су би ле аран жи ра не та ко да пред ста вља ју јед ну 
при чу о нај зна чај ни јим тре ну ци ма у исто ри ји по ро ди це Ме-
ди чи ко је је иза брао сам вој во да Ко зи мо. За те ме је узео не-
ко ли ко исто риј ских при ли ка, од ко јих је пр ва би ла по вра так 
Ко зи ма Ста ри јег у Фи рен цу из из гнан ства 1434. го ди не ка да 
је од лу чио да уни шти не при ја тељ ске фрак ци је у Фи рен ци 
и гра ду до не се мир; овим је мла ди вој во да се бе же лео да 
пред ста ви као но вог Ко зи ма Ве ли ког, ина че свог пра де де 
по мај ци; на су прот ове сли ке, ста ја ла је пред ста ва ро ђе ња 
вој во де Ко зи ма. Од ла зак Ло рен ца Ве ли чан стве ног, Ко зи-
мо вог де де по мај ци, у На пуљ 1478. го ди не ра ди од бра не 
Фи рен це од ин ва зи је ита ли јан ских и шпан ских тру па, био 
је знак да се он за ла гао за по ли ти ку одр жа ња ми ра и по-
ли тич ке ста бил но сти из ме ђу ита ли јан ских др жа ва; њен пар 
је би ла пред ста ва до де ле вој вод ске ти ту ле мла дом Ко зи му 
I, што је под ву кло ње гов ау то ри тет и моћ. Др жав нич ка по-
се та па пе Ла ва X Фи рен ци 1512. го ди не је би ла још је дан 
ва жан до га ђај у фи рен тин ској исто ри ји јер је Лав био пр ви 
при пад ник по ро ди це Ме ди чи ко ји је при мљен у Фи рен цу 
као др жав ник, ка да је моћ по ро ди це Ме ди чи би ла на вр-
хун цу, иа ко ван гра ни ца гра да. Ни је чу до што је овој сли ци 
пар њак би ла пред ста ва јед не бит ке из Ли ви је ве Књи ге 20, 

23 Mi nor, A. C. and Mitchell, B. нав. де ло, 26.
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у којој је римска вој ска опи са на као по бед ник над вар вар-
ским, гал ским, пле ме ни ма (и то не мач ким). Сле де ћи пар су 
пред ста вља ле сли ке по бе да на бој ним по љи ма Ко зи мо вог 
оца Ђо ва ни ја де ле Бан де Не ре и са мог мла дог вој во де, ко је 
су из ло жи ле иде ју о вој ној пре мо ћи оца и си на над свим не-
при ја те љи ма, али и њи хо ву ре ше ност да бра не и Фи рен цу и 
соп стве ни дру штве ни ста тус. Сле де ћи пар су пред ста вља ли 
кру ни са ње Кар ла V као Све тог рим ског ца ра у Бо ло њи ко је 
је из вео сле де ћи ме ди чеј ски па па, Кли мент VII, те пор трет 
Ко зи ма са вој вод ским ин сиг ни ја ма. По сле кру ни са ња Кар ла 
V – ка ко је Кли мент до го во рио у пре го во ри ма са Ца рем по-
во дом овог до га ђа ја – вој вод ску ти ту лу је до био Але сан дро 
де Ме ди чи, а пре у зео је Ко зи мо, и ова ме ђу за ви сност две си-
ле је би ла зна чај на чи ње ни ца на ко јој је ин си сти рао Ко зи мо. 
По след њи пар ко ји је све до чио о исто ри ји по ро ди це ко ја је 
во ди ла до Ко зи мо ве ле ги тим не вла да ви не би ле су пред ста ве 
бој во де Але сан дра у На пу љу 1536. го ди не и ње го во вен ча ње 
Мар га ре том Ау стриј ском, Кар ло вом кће ри. Овом при ли ком 
је Ко зи мо, ве ру је се, упо знао Еле о но ру, са ко јом се вен чао 
пре ко по сред ни ка у На пу љу 1539. го ди не.24

Из ова ко су мар ног освр та на исто риј ске окол но сти је те шко 
сте ћи пра ву сли ку о озбиљ но сти про ме на у по ли тич ком жи-
во ту Фи рен це ко ји се од ра жа вао и на по тре бу уста но вље-
ња но ве ико но гра фи је за рад про па ган де но во у ста но вље ног 
ад ми ни стра тив ног по рет ка, без пре се да на у до та да шњој 
но во ве ков ној исто ри ји. Уко ли ко има мо у ви ду оно на шта 
нас под се ћа Бења мин, а то је не га ци ја ау то ри те та – ов де не-
при ко сно ве ног цар ског ау то ри те та у име ау то но ми је, он да је 
ре ал но-по ли тич ки план Ко зи мо вог де ла ња мо рао тре нут но 
да се од ра зи у је зи ку умет но сти као моћ ног про мо те ра но ве 
ствар но сти. 

Умет ност Ре во лу ци је: ЖакЛуј Да вид као  
про мо тер но вих гра ђан ских вред но сти

Ка да го во ри мо о есте ти за ци ји по ли ти ке, од но сно о пре во ђе-
њу по ли тич ких по ру ка у умет ност ра ди њи хо ве про мо ци је, 
мо же мо ре ћи да још је дан при мер без пре се да на пред ста-
вља ју де ла ко ја је то ком Фран цу ске ре во лу ци је ства рао Жак-
Луј Да вид, при ја тељ Дан то на, Ро бе спје ра, Ма ре, де пу тат у 
ре во лу ци о нар ном пар ла мен ту, це ре мо ни јал мај стор... и сли-
кар. Иа ко су ње го вим ра ним нео кла си ци стич ким де ли ма 
при пи си ва не ка рак те ри сти ке чи стун ског ан ти кизирајућег 

24 Na gler, A. M. (1964) The a tre Fe sti vals of the Me di ci 15391637, New Ha ven 
and Lon don: Yale Uni ver sity Press, p. 1-12; Mi nor, A. C. and Mitchell, B, 
нав. де ло.
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ма ни ра ко ме су не до ста ја ли има ги на ци ја и ди дак тич ност, 
Да вид је био сли кар ко ји је по се до вао сна жну ве ру не то-
ли ко у угле да ње на ан тич ку вр ли ну ко ли ко у по тре бу за мо-
дер ном вр ли ном: за ре фор мом и ре во лу ци јом ко ји ће осло-
бо ди ти умет ност од ро кај не де ка дент но сти и нео кла си чар-
ске учма ло сти и уку са за сен ти мен тал но, с јед не стра не, и 
осло бо ди ти Фран цу ску од кон стант них про бле ма узро ко ва-
них по гре шним по ли тич ким из бо ри ма вла сти (мо на р хи је) –  
што се, та ко ђе, с дру ге стра не огле да ло у ис тро ше но сти 
умет нич ких про из во да.25 Хе рој ски дух умет но сти је тре ба-
ло да од и гра уло гу во ди ча, ука же на пут про ме на, као ан тич-
ки exem plum и ње го во оства ре ње у мо дер ној ствар но сти.26 
Та кав је слу чај са чу ве ним сли ка ма За кле тва Хо ра ци ја из 
1784. и Лик то ри Бру ту до но се те ла ње го вих си но ва из 
1789. го ди не. Да вид је сле дио оне ко ји су по ку ша ва ли да 
за ме не за ста ре ле по ли тич ке и мо рал не прин ци пе мо нар хи је 
де мо крат ским прин ци пи ма грч ке и рим ске ре пу бли ке ко ја 
је при ка зи ва ла мо дел дру штва у ко ме ве ли чи на, са мо по ри-
ца ње, љу бав пре ма до мо ви ни и жр тво ва ње по је ди нач них 
ин те ре са је сте вр ли на гра ђа на. Ус пут, оно што га та ко ђе по-
ве зу је са аван гард ним те жња ма 20. ве ка је сте би ло отва ра-
ње му зе ја и збир ки ве ли ких де ла европ ске умет но сти, као 
и умет нич ких из ло жби (већ тра ди ци о нал них са ло на) отво-
ре них за све уче сни ке, без об зи ра на њи хо во обра зо ва ње, 
ква ли тет њи хо вог ра да, и слич но; ор га ни зо вао је фе сти ва ле 
„на ро да и сло бо де”, и слич но. Ње го во по знан ство са во ђа-
ма Ре во лу ци је, Ро бе спје ром, Дан то ном, Ма ра ом, и уче шће 
у по ли тич ком жи во ту Ре пу бли ке, је про из ве ло сна жне иде је 
про па ганд не и ре пу бли кан ске умет но сти у слу жби јед не ви-
ше иде је. Да вид је ство рио но ви је зик гра ђан ске умет но сти 
са вр ше ног, уто пиј ског дру штва јед на ко сти. То ком бур них 
го ди на Ре во лу ци је, Да вид је сли као рет ко јер је уче ство вао 
у ње ној ад ми ни стра ци ји, за ду жен за све у куп ни кул тур ни и 
умет нич ки жи вот Ре пу бли ке. Ипак, на сли као је је дан број – 
и то жен ских – пор тре та у ко ји ма је про па ги рао но ву ети ку 
и есте ти ку у скла ду са по тре ба ма и зах те ви ма Ре во лу ци је.

У ли те ра ту ри се ови жен ски пор тре ти ве ћи ном ту ма че са 
фе ми ни стич ког ста но ви шта као пред ста ве же не ко ја ни-
је ужи ва ла по ло жај про кла мо ва не јед на ко сти из ме ђу љу-
ди уоп ште, већ као до ма ћи це, без јав не дру штве не уло ге, 

25 Ви де ти, на при мер: Doyle, W. (2002) The Ox ford Hi story of the French 
Revo lu tion, Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press.

26 Le vey, M. (1986) Ro co co to Re vo lu tion. Ma jor Trends in Eig hte enthCen tury 
Pa in ting, Lon don: Tha mes and Hud son, p. 190-192. 
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без пра ва гла са.27 Но, они су за нас од из у зет ног зна ча ја 
јер све до че, из ван и из над род не уло ге, о пра вој есте ти ци 
револуци је – не са мо ли ков ној, већ о де ко ру му уоп ште. Док 
су му шкар ци углав ном пред ста вља ни као ју на ци или жр тве 
исто риј ског тре нут ка, или као ва жни уче сни ци у де фи ни-
са њу и оства ри ва њу ре во лу ци о нар них ци ље ва, при че му је 
њи хо ва зва нич на уло га бри са ла по тре бу за сна жни јим со-
ци јал ним ис ка зи ма, жен ски пор тре ти ко је је Да вид сли као 
то ком ре во лу ци је уво де пи та ње јед на ко сти из ме ђу кла са и 
про кла мо ва ну скром ност. Овај аспект ни је до био зна чај ни ји 
трет ман у до са да шњој ли те ра ту ри. За ове пор тре те је ка рак-
те ри сти чан на ту ра ли зам, или ба рем из ван ре дан ре а ли зам 
де та ља у ко ме се от кри ва ју ба рок ни ути ца ји ком би но ва ни 
са нео кла си ци стич ком све де но шћу, чак и ро кај ним ко ло ри-
том – по пут пор тре та Гро фи це д’Сор си (An ne-Ma rie-Lo u i se 
Thélus son, Com tes se de Sorcy) из 1790. го ди не. Но, за при-
ме ре ко ји при па да ју са мом ср цу Ре пу бли ке, Те ро ру, ка рак-
те ри сти чан је из ван ред но зна ча јан но ви ква ли тет из ве сне 
не до вр ше но сти, по ен ти ли стич ког, су мар ног, по те за ко јим 
је сли као скром не по за ди не ових скром них пор тре та гра-
ђан ки, ко ја је у функ ци ји но ве ико но гра фи је. Ме ђу њи ма се 
ис ти чу пор тре ти Мар ки зе д’Ор ви је (Mar qu i se d’Or vil li ers) 
из 1790. и го спо ђе Па сто ре (Ma da me Adéla i de Pa sto ret) из  
1791-1792. го ди не. Ве ћи ном се, ин те ре сант но, ов де ра ди о 
жен ским пор тре ти ма, при пад ни ца но ве гра ђан ске кла се, ко-
је су по ти ца ле их ви со ких ари сто крат ских кру го ва и ко је 
су пред ста вље не у обич ној, не у кра ше ној гра ђан ској оде ћи, 
без на ки та, на пу де ри са них пе ри ка, ак це со а ра, без су ви шног 
ску по це ног на ме шта ја, ба ве ћи се по не кад до ма ћим по сло-
ви ма. Оне су ти пич не гра ђан ке ко је се ни чим не раз ли ку ју 
од сво јих са вре ме ни ца из ни жих сло је ва дру штва, чи ме се 
про мо ви ше јед на кост у си ро ма штву, упо зо ра ва на не у ме-
сност при ка зи ва ња бо гат ства, уки да ње кла сног обе леж ја. 
Ови пор тре ти су сво је вр сни ис ка зи при пад но сти гра ђан-
ској ре во лу ци ји и ње ним вред но сти ма.28 На ру чи о ци ових 
пор тре та су на сто ја ли да ре де фи ни шу сво је јав не пред ста ве 
у ре во лу ци о нар ним тер ми ни ма. Тре ба ло би на гла си ти, до-
ду ше, да је у до ба Ре во лу ци је опа ла по тра жња за оста лим 
жан ро ви ма, а сло бо да, јед на кост и брат ство су слу жи ли као 
сна жан под сти цај пор трет ној умет но сти – пи та ње ко је се 
по ста вља ло би ло је: на ко ји на чин пор тре ти са ну лич ност 

27 Fre und, A. (2011) The ‘Ci toyen ne’ Tal lien: Wo men, Po li tics, and Por tra i tu re 
du ring the French Re vo lu tion, The Art Bul le tin 93/3, p. 325-344. и у овом 
тек сту ци ти ра на ста ри ја ли те ра ту ра.

28 Ви де ти: An der son, J. M. (2007) Daily Li fe du ring the French Re vo lu tion, 
West port, CT – Lon don: Gre en wo od Press, по себ но стр. 74-77.
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пред ста ви ти као (пре тво ри ти у) гра ђа ни на/гра ђан ку.29 Оно 
што се ис ти че у ли те ра ту ри је сте да су же не Ре пу бли ке би-
ле пред ста вља не као мај ке и су пру ге ко је су под сти ца ле па-
три о ти зам код сво јих су пру га и по ди за ле гра ђа не у слу жби 
на ци је. Глав ни циљ Фран цу ске ре во лу ци је је би ло ства ра-
ње но вог чо ве ка, или ба рем осло ба ђа ње оног не у пр ља ног, 
са вр ше ног чо ве ка у свој ње го вој до бро ти и јед но став но сти 
из „окрут ног и ко рум пи ра ју ћег за тво ра” тра ди ци о нал ног 
друштве ног уре ђе ња.30

Фран цу ска про па ганд на ма ши на је Да ви да не го ва ла као по-
бе до но сног ре фор ма то ра умет нич ких иде а ла ко ји је го то-
во сам, без ика кве по мо ћи про ме нио смер ко јим је по шла 
умет ност у пост-ре во лу ци о нар ној дру штве ној струк ту ри.31 
Сам Да вид је јед ном при ли ком из ја вио: „Сви смо од го вор-
ни сво јој зе мљи за та лен те ко је смо при ми ли од при ро де; 
фор ме ко је они до би ја ју се мо гу раз ли ко ва ти, али њи хов 
циљ тре ба да бу де исти за све нас. Истин ски па три о та мо ра 
да угра би сва ку при ли ку да про све тли сво је су на род ни ке и 
да им не пре ста но пре до ча ва уз ви ше не осо би не хе рој ског и 
врлине.”32

Је дан од ано ним них Да ви до вих са вре ме ни ка је у ка та ло гу 
умет нич ког са ло на одр жа ног 1793. го ди не за пи сао:

„Умет нич ке фор ме, по пут по ли тич ког си сте ма, мо ра ју да 
се про ме не ... Умет ник не тре ба да зло ста вља свој дар да 
за во ди око до зво лив ши да у ње го во ср це уђу отров по ро ка 
и ва тре стра сти: он ће ра ди је на сто ја ти да их уга си и да 
уме сто њих за па ли ен ту зи ја зам пле ме ни тих и дру штве-
них вр ли на. Ово је тре ну так у ко ме умет но сти мо ра мо да 
вра ти мо њи хо вим пле ме ни тим по че ци ма, ка да на ци ја мо-
ра још јед ном да им се окре не, ка да тре ба да их упо тре би 
као моћ не ин стру мен те да би ро ди ла мо рал ну ре ге не ра-
ци ју ко ја је су штин ска за ње ну сре ћу и њен но ви Устав.”33

29 Fre und, A. нав. де ло, 325-326.
30 Cran ston, M. (1989) The French Re vo lu tion in the Minds of Men, The Wil son 

Qu ar terly 13/3, pp. 46-55.
31 Ha up tman, W. (2009/2010) The Blood-Sta i ned Brush. Da vid and the Bri tish 

Cir ca 1802, The Bri tish Art Jo ur nal, 10/3, pp. 78-97.
32 Зна чај ни до ку мен ти ко ји за вре ђу ју да бу ду пред мет по себ не сту ди је 

су об ја вље ни у Da vid, J.-L. J. (1880) Le Pe in tre Lo u is Da vid 17481825,  
Vol. 2, Pa ris: Vic tor-Ha vard, по себ но стр. 117.

33 Har ri son, C., Wo od, P. and Ga i ger, J. (2000) Art in The ory 16481815. An 
Ant ho logy of Chan ging Ide as, Lon don: Blac kwell Pu blis hing, p. 720-721; 
Gil mo re Holt, E. (1983) The Tri umph of Art for the Pu blic 17851848, 
Princeton, New Jer sey: Prin ce ton Uni ver sity Press, p. 40-75.
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Да вид је по ста вио ја сне те ме ље још јед не по то ње ре во лу ци-
о нар не прак се у ко јој се по ли ти ка сна жно уме ша ла у жи вот, 
у осми шља ва њу јав них про сла ва и спо ме ни ка Ре во лу ци ји. 
Је дан од број них у ње го вом аран жма ну је био про је кат за 
апо те о зу два мла да де ча ка му че ни ка Ре во лу ци је Жо зе фа 
Ба ре (Jo seph Bar ra) и Жо зе фа Ви а ле (Jo seph Agri col Vi a la), 
ко је је до ико на Ре во лу ци је уз ди гао Ро бе спјер сво јим ва тре-
ним ро до љу би вим го во ри ма.34 Ју на 1794. го ди не, Ро бе спјер 
је уста но вио Фе сти вал Вр хов ног Би ћа да би се про сла ви ла 
ре во лу ци о нар на ре ли ги ја ко ја је тре ба ло да ује ди ни све љу-
де, са Да ви дом као ди зај не ром про гра ма и сце но гра фом, а 
за тим је, за сле де ћи ме сец, ју ли, Да вид пред ло жио још је дан 
фе сти вал ко ји је тре ба ло да слу жи као ко ме мо ра ци ја и апо-
те о за два мла да (по ме ну та) „му че ни ка Ре во лу ци је”. По што 
је На ци о нал ни кон вент при хва тио ње гов пред лог, де кре том 
је до не та од лу ка да се тај про грам од шам па и по де ли чла-
но ви ма Кон вен та, шко ла ма, јав ним ор га ни за ци ја ма и вој-
сци. Да ви дов пред лог је био штам пан под на сло вом „План 
про сла ве ко ја тре ба да се одр жи 10. тер ми до ра (28. ју ла) 
поводом пре но са по смрт них оста та ка Ба ре и Ви а ле”.35

„У три са та по под не, ар ти ље риј ска сал ва ће се огла си ти са 
нај и сточ ни је стра не Па ри за; она об ја вљу је по че так це ре мо-
ни је. Љу ди се од мах оку пља ју у На ци о нал ном пар ку; чла-
но ви Кон вен та ула зе у ам фи те а тар, у слу жбе ној оде ћи као 
пред став ни ци на ро да; сва ки члан у ру ци др жи сим бол под-
руч ја свог де ло ва ња. Пред њи ма је вој на му зи ка; му зи ча ри 
пе ва ју сти хо ве ко ји од ра жа ва ју дух ове при ли ке. Ка да пе сма 
ста не, Пред сед ник Кон вен та ста је на три бу ну и одр жа ва го-
вор у ко ме љу ди ма опи су је хе рој ска де ла Ба ре и Агри ко ле 
Ви а ле, њи хо ву по бо жност; јед ном реч ју, раз ло ге из ко јих се 
сма тра ју вред ним по ча сти да се на ђу у Пан те о ну. Он за тим 
пре да је ур ну са Ви а ли ним пе пе лом пред став ни ци ма де це, 
ко ја су иза бра на из раз ли чи тих де ло ва Па ри за и истих го ди-
на као на ши Ре пу бли кан ци, од но сно из ме ђу 11 и 13 го ди на. 
По смрт ни оста ци Ба ре, у дру гој за пе ча ће ној ур ни, тре ба да 
се пре да ју мај ка ма чи ја су де ца слав но умр ла бра не ћи на-
шу сло бо ду; за да так ових углед них Гра ђан ки, ко је су та ко-
ђе из раз ли чи тих де ло ва Па ри за, би ће да но се те дра го це не 
остат ке, веч ни за вет не жно сти си но ва ко ју је ово хе рој ско 
де те та ко са вр ше но по ка за ло. Тач но у пет са ти, чу је се дру га 

34 Da vid, J.-L. J. нав. де ло; Doyle, W. нав. де ло, стр. 174-196, 272-296.
35 “Plan de la Fète qui au ra li eu le 10 Ther mi dor po ur décer ner les hon ne urs 

du Panthéon à Bar ra et à Vi a la”, in Da vid, J.-L. J. нав. де ло, стр. 149-151. 
Исти на је да се овај фе сти вал ни ка да ни је од и грао, јер је Ро бе спјер убр-
зо био ухап шен и по гу бљен, а ухап шен је био и Да вид, те се ње го ва 
револуци о нар на ак тив ност за вр ши ла.
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ар ти ље риј ска паљ ба. Иза сла ни ци мај ки и де це по чи њу да 
мар ши ра ју у две ко ло не. Ис пред про це си је ко ра ча ве ли ки 
број буб ња ра, а сна жан и из ван ре дан звук њи хо вих буб ње ва 
из ра жа ва и по крет и емо ци је ве ли ког бро ја љу ди ко ји се се 
оку пи ли на овој нај у зви ше ни хој це ре мо ни ји. На че лу ко ло-
на се но се сли ке Ба ре и Ви а ле, на ко ји ма су на сли ка на њи-
хо ва де ла. Ко ло ну на де сној стра ни ће чи ни ти пред став ни-
ци де це; ону на ле вој, пред став ни це мај ки. Про стор из ме ђу 
њих ће за у зе ти по зо ри шни умет ни ци, у шест гру па, ко ји ће 
хо да ти сле де ћим ре дом: пр ву гру пу тре ба да чи не сви ра чи, 
дру гу пе ва чи, тре ћу пле са чи, че твр ту пе ва чи це, пе ту пле-
са чи це, ше сту пе сни ци ко ји ће ре ци то ва ти стро фе ко је су 
ком по но ва ли у част тих мла дих хе ро ја. За тим сле де Пред-
став ни ци На ро да, ко је окру жу ју хра бри вој ни ци ра ње ни у 
од бра ни сво је зе мље. Пред сед ник Кон вен та да је де сну ру-
ку оно ме ко ји је иза бран из вла че њем ли сти ћа, а ле ву мајци 
Баре и ње ним кће ри ма. На за че љу је оста так оку пље ног све-
та. С вре ме на на вре ме, чу ће се по греб ни буб ње ви, и му зи-
ка ће ста ти. Пе ва чи ће из ра жа ва ти на шу ту гу ту жба ли ца ма, 
пле са чи ми ми ком ту го ва ња или ра то ва ња. Из не на да, сви 
ста ју; све је ти хо; од јед ном, љу ди за јед но три пут уви ку ју: 
Они су умр ли за сво ју зе мљу. Сти гав ши у Пан те он на овај 
на чин, две ко ло не се пре гру пи шу у два по лу кру га, да би се 
осло бо дио про стор у сре ди шту, ко јим ће чла но ви Кон вен та 
про ћи да би за у зе ли сво ја ме ста на сте пе ни ца ма тог Хра-
ма. Де ца, му зи ча ри, пе ва чи и пле са чи, и пе сни ци ће ста ја ти 
на стра ни на ко јој је Ви а ла; мај ке, пе ва чи це и пле са чи це на 
стра ни Ба ре. У ме ђу вре ме ну, две ур не ће би ти по ста вље не 
на ол тар по диг нут на сре ди ни тр га. Око овог ол та ра ће мла-
де пле са чи це из ве сти по греб не пле со ве ко ји из ра жа ва ју наш 
нај ду бљи бол; оне ће на ур не по ста ви ти бо ро ве гран чи це. У 
исто вре ме, му зи ча ри и пе ва чи ће про кли ња ти, сво јом му-
зи ком, ужа се фа на ти зма ко ји су нас ли ши ли ових мла дих 
Ре пу бли ка на ца. За тим бол ним пла чем сле ди но ва ти ши на. 
Пред сед ник Кон вен та ис ко ра чу је, љу би ур не, и, по ди гав ши 
очи ка не бу, об ја вљу је у при су ству Вр хов ног Би ћа и на ро-
да да сла ва бе смрт но сти си ла зи на Ба ру и Агри ко лу Ви а лу. 
У име за хвал не на ци је, он их по ста вља у Пан те он, чи ја се 
вра та, у том тре нут ку, отва ра ју. Од јед ном се све ме ња; ту-
га не ста је и уме сто ње на сту па јав но сла вље, и љу ди три-
пут уз вик ну: Они су бе смрт ни! Огла ша ва се ве ли ко зво но и 
игре по чи њу. Од рат нич ких уда ра ца до бо ша ра дрх ти ва здух, 
пле са чи це, у ра до сном пле су, ба ца ју цве ће на ур не, пре ко 
бо ро вих гран чи ца. Пле са чи за у зи ма ју рат нич ке по зе во ђе ни 
му зи ком, у про сла ви сла ве ова два хе ро ја; пе сни ци ре ци ту-
ју сти хо ве у њи хо ву сла ву, а мла ди вој ни ци по ка зу ју сво ја 
вој на од ли ко ва ња. Пред сед ник Кон вен та исту па пред ма су; 
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др жи го вор по сле ког мај ке од но се Ба ри ну ур ну у Пан те-
он, а де ца Ви а ли ну. Пред сед ник за тва ра вра та хра ма, и да је 
знак за од ла зак. Вра ћа се истим пу тем ко јим се до шло, на 
исти на чин. По при спе ћу у На ци о нал ни Врт, Кон вент по но-
во ула зи у ам фи те а тар; Пред сед ник др жи још је дан го вор, 
у ко ме мај ка ма по но во др жи лек ци ју о вр ли ни ко јом тре ба 
да на дах њу ју сво ју де цу од нај мла ђих да на, та ко да јед ног 
да на и она са ма мо гу да по ста ну вред на слав них по ча сти 
ко је је на ци ја упра во до де ли ла Ба ри и Ви а ли. Он под сти че 
мла де вој ни ке да осве те њи хо ву смрт, и да по ка жу да су и са-
ми, по пут њих, увек спрем ни да се по све те од бра ни на ци је. 
Љу ди за вр ша ва ју ову по тре сну це ре мо ни ју вред ну се ћа ња 
по на вља ју ћи уз ви ке: Жи ве ла Ре пу бли ка! Из во ђе ње овог фе-
сти ва ла је у над ле жно сти Ко ми те та за Јав но Обра зо ва ње.”36

За кљу чак

Исто ри ја умет но сти од пам ти ве ка до да нас нас учи да је 
умет ност, као сна жан је зик у ко ме се са жи ма ју але го риј ски 
са др жа ји, оп ста ја ла го то во ис кљу чи во за хва љу ју ћи сво јој 
слу жби про мо ци је раз ли чи тих иде о ло ги ја и ин сти ту ци ја – 
по ли тич ких, со ци јал них, ре ли гиј ских – без об зи ра на фи-
ло зоф ска или стрикт но ре ли гиј ска оправ да ва ња или оспо-
ра ва ња уло ге и зна че ња ли ков не пред ста ве у сва ко днев ном 
ис ку ству, с ње ним по зи ви ма на про ме не, и ма ко ли ко се но ва 
про јек то ва на ствар ност оства ри ва ла на фи зич ком пла ну.37

Иа ко се за и ста, још јед ном, мо же до ве сти у пи та ње при-
мен љи вост Бења ми но ве те зе ко ја је би ла по вод за пи са ње 
овог огле да, оно што би смо сва ка ко мо гли да пре по зна мо 
као обра зац фе но ме на ко ји ма смо се по за ба ви ли је сте да је 
умет но сти до де љи ва на уло га спе ци фич ног но си о ца и ме ди-
ја ко му ни ка ци је но вих иде о ло шких ма три ца, но вих др жав-
них по ре да ка, но вих ин сти ту ци о нал них (би ло кул тур них, 
по ли тич ких, со ци јал них, и сл.) устрој ста ва. (Ја сно је, на рав-
но, умет ност је ту уло гу пре у зи ма ла то ком по след њег ве ка 
у стре мље њи ма исто риј ских аван гар ди.) Са же љом да отво-
ри мо про стор за ре ха би ли та ци ју ста ре ли ков не умет но сти 
(по сле ис ку ства мо дер ни зма), мо гли би смо да из ве де мо, из 
прет ход них при ме ра, не ко ли ко за јед нич ких име ни те ља за 

36 Da vid, J.-L. J., нав. де ло, стр. 149-151. Цен трал на упра ва јав ним до га ђа-
ји ма је би ла свој стве на и у по то њем вре ме ну; ви де ти La font, A. (2005) 
À la rec her che d’u ne ico no grap hie “in croyable” et “mer ve il le u se”: les pan-
ne a ux déco ra tifs so us le Di rec to i re, An na les hi sto ri qu es de la Re vo lu tion 
française 240, p. 5-21.

37 Fre ed berg, D. (1989) The Po wer of Ima ges. Stu di es in the Hi story and The
roy of Re spon se, Chi ca go and Lon don: Uni ver stiy of Chi ca go Press, p. 1-15, 
161-190.
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све прак се ко је би се мо гле по ве за ти са пој мом есте ти за ци је 
по ли ти ке – по ли ти за ци је умет но сти, ве ру ју ћи да они мо гу 
про ћи тест ве ро до стој но сти. То су:

1. Ter mi nus post qu em као вре мен ска гра ни ца, пре-
лом на тач ка у исто риј ском вре ме ну;

2. Ства ра ње но ве ико но гра фи је ко ја од го ва ра но вим 
по ли тич ким и дру штве ним окол но сти ма;

3. Пам флет ски го вор, упо тре ба ре чи, опи са, упут ста-
ва за по на ша ње и про мо ци ју но вих иде ја;

4. Ефе мер ност (вре мен ска огра ни че ност) и спек та ку-
лар ност до га ђа ја у ко ји ма уче ству ју ма се на отво ре-
ном про сто ру, ули ци, и као ак те ри и као по сма тра чи, 
чи ме ис ка зу ју сво ју при вр же ност но вим иде а ли ма.
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POLITICS TRANSLATED INTO ART  
IN EARLY MODERN ART 

FLORENCE UNDER COSIMO I DE’ MEDICI IN 1539  
AND THE FRENCH REVOLUTION, 1787

Abstract

Walter Benjamin coined the notion of aesthetization of politics/
politization of art in his analysis of historic avant-garde movements. 
In this paper, this notion is applied to Early Modern art, i.e. to those 
moments in history in which forced breakings occurred from the 
established political and ideological institutions, namely to Florence 
in which Cosimo I de’ Medici ascended the ducal throne in 1537, 
and to the French Revolution. In both cases, breaking with tradition 
implied new iconography that represented the immediate result of 
newly established political needs. In the analyses of these phenomena, 
we deduced several characteristics shared with historic avant-garde, 
such as terminus post quem as breaking point in historical time, new 
iconography as reflection of new political and social circumstances, 
necessity for directing public conduct and promoting new ideas, as well 
as ephemeral and spectacular character of events in which public took 

active part in adherence to new ideals.

Keywords: avantgarde, break with tradition, Florence 16th century, 
the Medici, French Revolution, Jacques Louis David
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УМЕТНИЧКАБАШТИНАКАО
ПОЛИТИЧКОСРЕДСТВО– 
ТЕРАЗИЈСКАЕПИЗОДА

ФОНТАНАКАОКЛИНЗАКЛИН- 
ЧОРБУУПОЛИТИЧКОЈКУХИЊИ

Сажетак: У ра ду се при ка зу ју и ана ли зи ра ју но вин ски тек сто ви 
о Те ра зиј ској фон та ни (19271947) на ста ли то ком 1987. и 1988. 
године као ис тра жи ва ње но ви на ра ко је је би ло оби ла то пот по
мог ну то до ку мен ти ма, се ћа њи ма и ту ма че њи ма из нај ши ре јав но
сти. Са гле да ва ју се са ме то до ло шког ста но ви шта, од стра те ги је 
по тра ге за фон та ном пре ко утвр ђи ва ња чи ње ни ца о њој до вред
но ва ња, ту ма че ња у кул тур ном кон тек сту и по ку ша ја ре кон струк
ци је од но сно вра ћа ња у са вре ме ни жи вот. Са те о риј ског ста но ви
шта, ова по тра га об ја шња ва се као при мер упо тре бе ба шти не у 
по ли тич ке свр хе (у ци љу про мо ви са ња из ме ње не иде о ло ги је и но ве 
стра те ги је по ли тич ког еста бли шмен та). У кон крет ном слу ча ју, 
ка рак те ри ше је не по ве ре ње пре ма ин сти ту ци ја ма кул ту ре, на у ци 
и по је ди ним струч ња ци ма а слу жи као увод у ка сни је (1989) де
ша ва ње на ро да на пла ну чи та вог дру штва. У ши рем исто риј ском 
кон тек сту, схва та се као је дан у ни зу при ме ра ка рак те ри стич ног 
од но са нај ши ре јав но сти пре ма умет но сти и пре ма на у ци, ко ји 
оте жа ва ус по ста вља ње ком пе тен ци је исто ри је умет но сти.

Кључнеречи:пи са ње о умет но сти, но вин ски текст, Те ра зиј ска 
фон та на (19271947), кул тур на по ли ти ка, ба шти ње ње

Ве ли ке иде о ло шке, по ли тич ке, дру штве не и еко ном ске, а на 
кра ју и исто риј ске про ме не у Ср би ји с кра ја 20. ве ка има ле 
су своју на ја ву, мо гло би се ре ћи и свој по че так, у сфе ри 

ПРЕДРАГДРАГОЈЕВИЋ



139

ПРЕДРАГ ДРАГОЈЕВИЋ

умет но сти.1 У јед но пар тиј ском си сте му и са кон тро ли са ним 
ме ди ји ма (да кле, без мо гућ но сти сло бод ног ор га ни зо ва ња, 
удру жи ва ња и из ра жа ва ња), је ди ни ка нал за ко му ни ци ра ње 
са јав но шћу би ло је ства ра ла штво.2 Сто га се, у од ре ђе ним 
пе ри о ди ма то ком дру ге по ло ви не 20. ве ка, нај ши ра јав ност  
по вре ме но за ни ма ла за по је ди на књи жев на, драм ска, филм-
ска и ли ков на де ла, жи во их ко мен та ри са ла, ана ли зи ра ла, 
ту ма чи ла, про су ђи ва ла по ла ри шу ћи се око њих, и то не (или 
не са мо, или не уоп ште) због њи хо ве умет нич ке вред но сти, 
не го због дру га чи јег ду ха и по гле да на свет, но вих пи та ња 
ко ја по кре ћу, па и скри ве них „по ру ка”. За то се за ни ма ла и 
власт, па је оту да и чи та ва „опо зи ци ја” – бу ду ћа по ли тич-
ка ели та Ср би је, она ко ја ће се из ди фе рен ци ра ти по чет ком 
де ве де се тих са уво ђе њем ви ше пар тиј ског си сте ма – нај пре 
би ла оку пље на око пи та ња бор бе за за шти ту умет нич ке 
слободе,3 а тек по том и око сло бо де ми сли и из ра жа ва ња.4

То су увек те шки пе ри о ди за ди сци пли не ко је про у ча ва ју 
ства ра ла штво, по зи ци о ни ра не из ме ђу тре нут них ин те ре са 
раз ли чи тих по ли тич ких оп ци ја и (ре ла тив не) нео ба ве ште-
но сти јав но сти о пој мо ви ма и пи та њи ма умет нич ке прак се, 
жи во та, те о ри је, исто ри је, кри ти ке, ис тра жи ва ња, за шти те... 
За исто ри ју умет но сти, то је си ту а ци ја у ко јој до ла зе до из-
ра жа ја упра во они чи ни о ци ко ји оте жа ва ју ус по ста вља ње 
ње ног струч ног, на уч ног и мо рал ног ин те гри те та у дру штву, 
а чи не го то во не мо гу ћим ње не, ио на ко те о риј ски про бле-
ма тич не, по ку ша је да на уч но де лу је на пред мет свог про у-
ча ва ња кроз ли ков ну кри ти ку, за шти ту кул тур них до ба ра и 
кул тур ну по ли ти ку.5 

Јед на се ри ја но вин ских чла на ка по све ће на про бле му тзв. 
Те ра зиј ске фон та не илу стру је тај про блем на нов на чин. 
Но вин ски члан ци су, ина че, по зна ти исто ри ји умет но сти као 
ко ри сни из во ри из епо хе или као при ло зи за умет нич ке био-

1 Ре а ли зо ва но на про јек ту МНТР 147019 Тра ди ци ја и тран сфор ма ци ја: 
исто риј ско на сле ђе и ко лек тив ни иден ти тет у Ср би ји у 20. ве ку, пот-
проје кат Стра те ги је ба шти ње ња.

2 Jo va no vić, G. (1996) Le mo u ve ments so cio-cul tu rels et ar ti sti qu es dans la 
Fédéra tion you go sla ve et les chan ge ments po li ti qu es des années 80, Au tres 
Temps No 48, Pa ris, p 77-87.

3 Упоредити: До ку мен ти вре ме на: Шу ва ро ва Бе ла књи га, при ре ди ли 
Антић, Х. Д., Ву че лић, М. и Да у то вић, С. (10.5.1989) Ин тер вју, спе ци-
јал но из да ње, бр. 11, стр. 77.

4 Са ра тлић, Р. (13. 3. 1987) Не ар гу мен то ва на од бра на, По ли ти ка, стр. 5.
5 Дра го је вић, П. Н. (1997) Исто ри ја умет но сти у Ср би ји у пр вој по ло ви ни 

20. ве ка, док тор ска ди сер та ци ја, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи тет у 
Бе о гра ду, Бе о град, стр. 335-357; 388-455. 
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гра фи је.6 У овом слу ча ју, ипак ви ше от кри ва ју ме ха ни зам 
упо тре бе (умет нич ке) ба шти не у по ли тич ке свр хе. Сто га се 
мо гу по сма тра ти ви ше као из раз од ре ђе ног на чи на ми шље-
ња о умет но сти и на у ци о умет но сти, не го као лич ни до при-
нос но ви на ра про у ча ва њи ма. Ма да пот пи си ва ни углав ном 
јед ним име ном, ови члан ци је су про из вод но ви на ра, са рад-
ни ка, али и чи та ла ца ко ји су сла ли сво је ма те ри ја ле, за тим 
ре дак ци ја, уред ни ка раз ли чи тих ру бри ка (Кул тур ни жи вот; 
пи сма чи та ла ца – Ме ђу на ма; Бе о град ска хро ни ка, Код нас 
и у све ту), глав ног уред ни ка, тех нич ких са рад ни ка (лек то-
ра, ко рек то ра...). Ипак, тре ба ло би за све до бре са др жа је 
за хва ли ти ау то ри ма ко ји су пот пи са ни, али све не до стат ке 
при пи са ти оста лим, нај че шће не за бе ле же ним, уче сни ци ма 
у про це су „про из во ђе ња” тек ста.

Се ри ја чла на ка о ко јој је ов де реч по че ла је тач но 17. 9. 1987, 
јед ним на пи сом о не ста лој фон та ни са Те ра зи ја. Већ од сле-
де ћег да на, по ја вљу ју се члан ци у ко ји ма, и по ред не ких не-
ја сно ћа, ми сти фи ка ци ја и не по ве за но сти, ипак мо же мо по-
че ти да ра за зна је мо чи та ву стра те ги ју „ис тра жи ва ња”,7 са 
де фи ни ци јом пред ме та, из во ра и исто ри о гра фи је, ци ље ва, 
при ме не ре зул та та, па и ме то да.

Фон та на са Те ра зи ја је де фи ни са на као „ре мек де ло умет но-
сти ко је се мо же по ре ди ти са нај бо љим оства ре њи ма у све-
ту” и „кул тур но до бро гра да Бе о гра да”, и дат је њен кра так 
естет ски и тех нич ки опис.8

Про шло се кроз раз го во ре са по је ди ним струч ња ци ма или 
чла но ви ма њи хо вих по ро ди ца и за кљу чи ло да два за во да за 
за шти ту спо ме ни ка кул ту ре (град ски и ре пу блич ки) “о то ме 
ни шта не зна ју”.9

Ме тод да ље по тра ге је та кав да из во ри ни су на во ђе ни, све-
до ци су че сто ано ним ни, „чо век ко ји има фо то гра фи ју” је 
не и ме но ван, за оста ле по дат ке – „већ се одав но зна”, „љу-
ди зна ју, се ћа ња су све жа, фо то гра фи је не дво сми сле не”.10 
Та ко ће оста ти до кра ја по тра ге, би ће и ано ним них по зи ва 

6 У срп ској исто ри о гра фи ји, мо жда су нај по зна ти ји при мер ин тер вјуи 
Зво ни ми ра Ку лун џи ћа, свр ста ни ме ђу зна чај не из во ре за исто ри ју срп-
ске умет но сти 20. ве ка, упоредити: Три фу но вић, Л. (1973) Срп ско сли
кар ство 19001950, Бе о град: Но лит, на ви ше ме ста.

7 Тер мин ис тра жи ва ње се че сто ко ри сти у овом ни зу но вин ских чла на-
ка о фон та ни. Због ме то до ло шке пре ци зно сти, бо ље је то на зи ва ти по-
трагом.

8 Ра до ше вић, М. (18.9.1987) Део фон та не – у За гре бу, По ли ти ка, стр. 11.
9 Исто.
10 Исто.
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редакци ји, а је дан од кључ них до ку ме на та сти ћи ће пи смом 
од не по зна тог чи та о ца.

По тра га је, на из глед, до би ла два ци ља: је дан је да се от кри ју 
узро ци укла ња ња фон та не, а дру ги је да се про на ђу и са ку-
пе ње ни оста ци. У ства ри, оба про ис ти чу из прет по став ке о 
спре зи иде о ло ги је и лич ног ин те ре са: с јед не стра не, твр ди 
се да је скла ња њем фон та не на пра вљен про стор за не ку па-
ра ду или да се во ди ла бор ба про тив „бур жо а ских на ви ка”, 
с дру ге стра не, на во де се све до че ња да су де ло ви фон та не 
у За гре бу (па жња јав но сти се ода тле усме ра ва на по је ди не 
хр ват ске и бо сан ско-хер це го вач ке по ли ти ча ре). У на ред ном 
члан ку је ова те за екс пли цит ни је фор му ли са на:

„Има и ми шље ња да је то би ло по сле рат но вре ме ка да се 
но ва иде о ло ги ја об ра чу на ва ла са бур жо а ском кул ту ром. Али 
су у име не стан ка бур жо а ске кул ту ре, знал ци, ипак, пре но-
си ли у сво је `црвене` до мо ве и ви ле, ње не де ло ве.”11 

При ме на ре зул та та по тра ге пре по зна је се у тврд њи: „бе сми-
сле но је што да нас тра жи мо ре ше ња за цен трал ни трг у гра-
ду, а да при том не тра га мо за оним што већ има мо”.12 Та ко 
се у по чет ној те зи и у крај њој при ме ни пре по зна је по ли тич-
ки став: ако је по сто је ћи дру штве ни си стем са мо пре ва ра за-
сно ва на на лич ним ин те ре си ма, он да вра ћа ње оте тог (на ци-
о нал ног бла га) под ра зу ме ва рас ки да ње са та квим си сте мом. 
До кра ја по тра ге, не ће се при хва та ти нијед на чи ње ни ца ко ја 
ни је у скла ду са овим ста вом (на при мер, да је укла ња ње 
фон та не ре зул тат ре гу ла ци је са о бра ћа ја, или да фон та на мо-
жда ни је има ла умет нич ку вред ност, да ни је фор мал но би ла 
ста вље на под за шти ту, да по сто је раз ли ке у над ле жно сти ма 
ин сти ту ци ја, итд). 

Из не ког раз ло га, од мах је из не та и ми стич на об ја ва да ће но-
вин ски на пис о не ста лој фон та ни би ти јед на од те ма „ску-
па на ко јем ће уче ство ва ти и стран ци”.13 У сле де ћем тек сту 
се по сте пе но от кри ва ју са свим дру га чи ја при ро да и са др жај 
тог ску па,14 као и од би ја ње на уч ни ка да се ба ве „истра гом”, 

11 Ра до ше вић, М. (19. 9. 1987) Ин сти тут ни је над ле жан да се ба ви ис тра-
гом, По ли ти ка, стр. 9.

12 Ра до ше вић, М. (18. 9. 1987) Део фон та не – у За гре бу, По ли ти ка, стр. 11.
13 Исто.
14 „Уло га пеј за жне ар хи тек ту ре у раз во ју и уре ђе њу зе мље”, у ор га ни за ци-

ји Ин сти ту та за пеј за жну ар хи тек ту ру Шу мар ског фа кул те та Уни вер зи-
те та у Бе о гра ду, са око 120 уче сни ка из зе мље и ино стран ства; од „бе-
о град ских” те ма, на ја вље ни су ре фе ра ти о Зо о ло шком вр ту, Бо та нич кој 
ба шти, Но вом гро бљу, оба ли Аде, уре ђе њу Ушћа, Ка ле мег да ну, Ве ли ком 
рат ном остр ву и дру гим пи та њи ма; уз скуп су ор га ни зо ва ни из ло жба и 
три би на у Кул тур ном цен тру Бе о гра да. Упоредити: Ра до ше вић, М. (19. 
9. 1987) Ин сти тут ни је над ле жан да се ба ви ис тра гом, По ли ти ка, стр. 9.
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јер за то по сто је дру ги, спе ци ја ли зо ва ни ор га ни. Ово им не-
ће би ти опро ште но, и мо ра ће да “по ло же ра чу не, да отво ре 
кар те” и от кри ју шта пре ћут ку ју јер је, на вод но, грех и на 
њи хо вој ду ши.15

У сле де ћим тек сто ви ма ће се по сте пе но али од луч но на-
пу сти ти мо гућ ност би ло ка квог кон сул то ва ња на уч ни ка и 
струч ња ка (исто ри ча ра, исто ри ча ра умет но сти, исто ри ча ра 
ар хи тек ту ре, ур ба ни ста...), ин сти ту ци ја за шти те спо ме ни ка 
кул ту ре (ре пу блич ког и град ског за во да) или му зе ја (на род-
ног, град ског...). По што је схва ће но да су сви они део не ке 
за ве ре ћу та ња, ако не и ди рект ни уче сни ци и крив ци, по тра-
гу за фон та ном по чи њу да пре у зи ма ју гра ђа ни, ко ри сте ћи 
сво ју оба ве ште ност, из во ре и ме то де. На вод но, ин те ре со ва-
ње љу ди је би ло огром но, ја вља ли су се По ли ти ци из це ле 
зе мље и сла ли до ку мен те о фон та ни.

Све је над ви је но но ви нар ском иде јом о за ве ри: „Кад већ то 
ни је учи нио оку па тор, не ко је очи глед но мо рао те 1947. да 
из да на ре ђе ње, па да по том по ку ша да укло ни тра го ве. За-
што?”16 Из не ког раз ло га, о фон та ни се ћу ти и у књи га ма  
(у Исто ри ји Бе о гра да из 1974), али би се о њој мо гли про-
на ћи филм ски за пи си, фо то гра фи је, цр те жи, ли ков на де-
ла. Гра ђа ни се охра бру ју да по тра же ви зу ел не исто риј ске 
изворе.

По ја ви ло се се ћа ње на пре у ре ђе ње Те ра зи ја и про те сте ста-
рих ар хи те ка та, а де ло ви фон та не пре по зна ва ни су у ка ме-
но ви ма из бе о град ског Хајд-пар ка,17 вра ти ло се се ћа ње на то 
ко је уче ство вао у де мон та жи фон та не.18 По ре чи ма но ви на-
ра, „ка ко то већ би ва кад мањ ка ју до ку мен та, а оста ју се ћа ња 
и но вин ски исеч ци”19 би ле су омо гу ће не и дез ин фор ма ци је, 
за блу де или вра ћа ње на по че так по тра ге. Уз по вре ме не кри-
ти ке на ра чун За во да и ње го ве нео ба ве ште но сти, с об зи ром 
да се пред рат ни Бе о гра ђа ни до бро се ћа ју де та ља фон та не 
и жи во та око ње,20 твр ди ло се да је фон та на сру ше на 1949. 

15 Ра до ше вић, М. (27. 9. 1987) Ко га гри зе са вест, По ли ти ка, ру бри ка Код 
нас и у све ту.

16 Ра до ше вић, М. (20. 9. 1987) Не из бри си ви филм ски тра го ви, По ли ти ка, 
ру бри ка Код нас и у све ту.

17 Ра до ше вић, М. (23. 9. 1987) Ка ме ни де ло ви у Хајд-пар ку, По ли ти ка,  
стр. 14.

18 Ра до ше вић, М. (24. 9. 1987) Раз би јао је и чо век са са том, По ли ти ка,  
стр. 15.

19 Ра до ше вић, М. (26. 9. 1987) Фон та на, ипак, укло ње на због па ра де, По ли
ти ка, стр. 14.

20 Ко стић, В. (27. 9. 1987) Се ћа ње на Те ра зиј ску фон та ну, По ли ти ка.
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због па ра де,21 од но сно, да је то би ло пре пр во мај ске па ра-
де 1947. али у сва ком слу ча ју због па ра де, „а не из не ких 
дру гих раз ло га”,22 да је фон та на би ла го ми ла гво жђа и ни-
је ра ди ла,23 у ства ри,  на про тив, да то ни је исти на;24 уо ста-
лом, „да ли су Те ра зи је жр тва па ра де или са о бра ћа ја, ипак се 
тачно зна. Ту за и ста ни су по треб на се ћа ња.”25 

Град ско зе ле ни ло је пре ко от па да до шло у по сед по је ди них 
кључ них де ло ва фон та не и по ку ша ло да на осно ву фо то-
гра фи ја од ре ди њи хо ву ау тен тич ност,26 у Ге о дет ском за во ду 
про на ђе ни су ста ри пла но ви Те ра зи ја, а из по сле рат ног пе-
ри о да пре по зна те су филм ске се квен це укла ња ња фон та не, 
као и огра де ста рог дво ра.27

Кроз све те тек сто ве ко ји се ба ве фак то гра фи јом, по сте пе но 
се фор ми ра ла пред ста ва о ме сту фон та не у ме ђу рат ној кул-
ту ри Бе о гра да: за умет ни ке је би ла ди ван мо тив због во де-
них „пер ја ни ца”, би ла је ме сто оку пља ња, чак и игре (ба лет 
На род ног по зо ри шта из во дио је ту де ло ве не ких пред ста ва), 
а но ћу атрак тив на због осве тље ња; уче ни ци Пр ве и Дру ге 
му шке гим на зи је би у њу на кра ју школ ске го ди не ба ца ли 
ме тал не озна ке раз ре да, ко је су но си ли на ка па ма; ту су се 
на ла зи ли мом ци и де вој ке; за вре ме вру ћи на, пред ве че се ту 
оку пља ло до ста љу ди; на зи ва ли су је во до ско ком; остављала 
је упе ча тљив ути сак на по се ти о це Бе о гра да...

Он да се, у јед ном мо мен ту, по ста вља де ле гат ско28 пи та ње, 
29. 9. 1987: „ко је, због че га и по чи јем на ло гу уни штио, 
опљач као и са крио Те ра зиј ску фон та ну” уз тврд њу да је 
„руше њем фон та не оскр на вљен глав ни град СФРЈ (...)” и 
да је то за та шка ни скан дал; фон та на је ту опи са на као „нај-
леп ши брош ко ји је град имао на сво јим из ра ња ва ним(!) 
грудима”.29

21 Ра до ше вић, М. (26. 9. 1987) Фон та на, ипак, укло ње на због па ра де,  
По ли ти ка, стр. 14.

22 Ђор ђе вић, Ж. М. (2. 10. 1987) О Те ра зиј ској фон та ни и скуп штин ској 
огра ди, По ли ти ка, стр. 15.

23 Ра до ше вић, М. (30. 9. 1987) Би ла је то го ми ла гво жђа, По ли ти ка.
24 Ра до ше вић, М. (2. 10. 1987) Ра ди ла је „до по след њег да на”, По ли ти ка.
25 Ра до ше вић, М. (30. 9. 1987) Би ла је то го ми ла гво жђа, По ли ти ка.
26 Ра до ше вић, М. (3. 10. 1987) Про на ђе но још не ко ли ко „кор ња ча”, По ли

ти ка, стр. 8.
27 Ра до ше вић, М. (7. 10. 1987) На ђен филм ски сни мак ру ше ња фон та не,  

По ли ти ка.
28 Де ле гат – та да шњи по ли тич ки пред став ник, слич но да на шњем 

посланику.
29 Ра до ше вић, М. (8. 10. 1987) Де ле га ти тра же од го во ре и – фон та ну,  

По ли ти ка, стр. 13.
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Чи та о ци су упо ре до про ши ри ли по тра гу, по кре ћу ћи пи та ње 
о ра зним де ло ви ма кул тур не и умет нич ке ба шти не ко ји су 
не ста ли, ко ју су из гу би ли из ви да па им је њи хо ва суд би на 
би ла не ја сна и сум њи ва, или ко је су по ме ша ли и по за бо ра-
вља ли. На осно ву сво јих се ћа ња, по је ди нач них сни ма ка и 
раз у ме ва ња или по зна ва ња исто ри је, по че ли су да при ја вљу-
ју низ слич них „не ста на ка” де ло ва кул тур не ба шти не. Где је 
скуп штин ска огра да,30 где сте пе ни ште из згра де у Со ко бањ-
ској, шта је са скулп ту ра ма из пар ка у Ка ра ђор ђе вој ули ци, 
шта је са скулп тор ском гру пом на Игу ма но вој па ла ти?

Јед на чи та тељ ка се се ти ла да је у Топ чи де ру би ла „огром-
на фон та на чо ве ка ко ји да ви зми ју, она ква ка ква се са да у 
ми ни ја тур ном об ли ку на ла зи на Ка ле мег да ну” (као илу-
стра ци ја, об ја вље на је Рок сан ди ће ва скулп ту ра Ри бар/Бор
ба).31 На то је не ко ја вио о скулп ту ри Ла о коo  на ко ја је би ла 
део фон та не у Топ чи де ру.32 По слао је свој сни мак из 1943. 
године и дао опис фон та не на ко јој се на ла зи ла. Из Џен со-
но ве Исто ри је умет но сти об ја снио је не што о исто и ме ној 
ан тич кој скулп ту ри, ње ном про на ла же њу и ути ца ју на Ми-
ке лан ђе ла, да би за кљу чио да је „Ла о кон33 из Топ чи де ра” (...) 
„де ло не сум њи ве вред но сти ко је је на ми сте ри о зан на чин 
не ста ло пр вих по сле рат них го ди на.” Ње го ва је прет по став-
ка би ла да је скулп ту ра мно гим Бе о гра ђа ни ма „из бле де ла 
из се ћа ња и уто ли ко је би ло лак ше не за па же но је укло ни-
ти”. Дру ги је по слао фо то гра фи је из сво је бо га те збир ке из 
ме ђу рат ног пе ри о да, „са де та љи ма ко ји су не ка да кра си ли 
Бе о град”, а ко јих ви ше не ма: те ра зиј ска фон та на, бан де ре са 
осве тље њем, огра да ис пред згра де На род не скуп шти не, де-
ло ви скулп ту ре ис пред па ви љо на Цви је та Зу зо рић на Ка ле-
мег да ну, а из ре дак циј ског ко мен та ра сни ма ка са зна је мо да 
„још ни је от кри ве но, ни ти нам је не ко од чи та ла ца ја вио шта 
се до го ди ло са ма лом Три јум фал ном ка пи јом на Де ди њу!”34 

Је дан чи та лац се за пи тао где је би ста кне ги ње Зор ке, ко ју је 
ви део још као де чак, игра ју ћи се по Ка ле мег да ну, а ко ја је 
ста ја ла из ме ђу би ста Ја ше Про да но ви ћа и Јо ва на Скер ли-
ћа: „мо жда је скло ње но да не би увре дљи во ста ја ла између 

30 То ком чи та ве по тра ге, ме ша ју се огра да На род не скуп шти не и огра да 
бив шег дво ра (дан. Скуп шти на гра да), а на те ре ну се про на ла зе још и 
раз не дру ге збу њу ју ће огра де, в. да ље.

31 Ра до ше вић, М. (19. 9. 1987) Ин сти тут ни је над ле жан да се ба ви ис тра-
гом, По ли ти ка, стр. 9.

32 Ру ка вац, инж. П. (8. 10. 1987) Сни мио сам Ла о ко на(!), По ли ти ка, ру бри-
ка Чи та о ци ја вља ју.

33 У це лом тек сту, укљу чу ју ћи на слов, ау тор упор но пи ше: Ла о кон.
34 М. Б. К - М. М. (11. 10. 1987) Де та љи ко ји су кра си ли Бе о град, По ли ти

ка, ру бри ка Ме ђу на ма.
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једног ре пу бли кан ца и јед ног де мо кра те”.35 За јед нич ко за 
све ла ич ке из ве шта је је сте да су би ли за сно ва ни ни лич-
ној (не увек до број) оба ве ште но сти, при се ћа њу, не до стат ку 
пра ће ња кул тур них де ша ва ња и да се за вр ша ва ју прет по-
став ка ма о не чи јој за ве ри про тив оно га што не ста ла де ла 
пред ста вља ју или сим бо ли шу.

Но ви нар је у тим да ни ма на ма хо ве имао уло гу слич ну функ-
ци ји да на шњег мо де ра то ра на не ком фо ру му на ин тер не ту. 
(А струч ња ци су још ма ње има ли или узи ма ли ме сто у јав-
но сти да од го во ре на пи та ња, под у че у осно ва ма исто ри је 
умет но сти или раз ве ју за блу де и пред ра су де.)

По чет ком но вем бра 1987, По ли ти ки на по тра га до би ла је 
за ни мљив обрт. Под на сло вом у ко ме као да је дан одав но 
по кој ни ар хи тек та од го ва ра на ак ту ел ну по тра гу за те ра зиј-
ском фон та ном,36 лист от кри ва – је дан соп стве ни чла нак од 
пре два де се так го ди на.37 У ње му је ар хи тек та Ни ко ла До-
бро вић го во рио о свом бе о град ском пе ри о ду и кон крет ним 
ур ба ни стич ким за хва ти ма на Те ра зи ја ма и дру гим ме сти ма 
у гра ду то ком 1947. го ди не. Но ви нар ска ре че ни ца ко јом се 
за кљу чу је ова при ча је за ни мљи ва и гла си: „Овим ње го вим 
тек стом ски ну та је сва ка сум ња ко је укло нио Те ра зиј ску 
фон та ну, али оста је по да так да су по сто ја ли `наредбодавци` 
код ко јих је ар хи тек та ужи вао по ве ре ње.” Ко ли ко пр ви део 
ре че ни це ука зу је на чу дан од нос пре ма хро но ло ги ји и чи ње-
ни ца ма, то ли ко њен дру ги део ука зу је на то да је сми сао чи-
та ве по тра ге у ства ри да ље от кри ва ње од го вор них (кри ва ца, 
не при ја те ља, из дај ни ка, за ве ре ни ка...) и на ро чи то прин ци па 
и иде ја ко је иза њих сто је. У том прав цу, дру ги део члан-
ка ба ви се на га ђа њи ма где су де ло ви скуп штин ске огра де 
„од ску по це ног ко ва ног гво жђа”. За ни мљи ви су де та љи те 
по тра ге. Ус пут, но ви на ри су про ве ри ли по ре кло јед не „го-
то во исто вет не” огра де око две ју при ват них ви ла на Ба но-
вом брду и пре не ли та ко ре ћи ис по вест вла сни це (об ја ви ли 
су ње но пре зи ме) да је реч о при ват ној на руџ би ни из се-
дам де се тих, уз ње но де таљ но об ја шње ње, го то во али би, у 
ком из но си сво је мо ти ве, хро но ло ги ју и по дат ке о по ре клу 
мајсто ра. 

35 Ко шу тић, В. Р. (8. 11. 1987) Где је кне ги ња Зор ка?, По ли ти ка.
36 Ра до ше вић, М. (5. 11. 1987) Ар хи тек та До бро вић: Укло нио сам фон та-

ну, По ли ти ка. До бро ви ће ву вер зи ју по твр ђу је се ћа ње са вре ме ни ка, уп. 
Бје ли ца, М. (7. 11. 1987) Те ра зиј ска фон та на ни је укло ње на због па ра де,  
По ли ти ка, ру бри ка Ре а го ва ња. Бје ли ца се по ред оста лог по зи ва и на 
чла нак М. Ко ла ри ћа од 25. 4. 1947. Те ра зи је у про шло сти у ча со пи су 
20. ок то бар.

37 У По ли ти ци од 10. 4. 1966, под на сло вом При се ћа ње јед ног ар хи тек те: 
Те ра зиј ска те ра са.
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Лист је та да за кљу чио да је ма њи део скуп штин ске огра де, 
на вод но, по ста вљен око згра де Во до во да у Бе о гра ду, а да је 
ве ћи део оти шао на Охрид, ис пред јед не ви ле, ко ја је би ла 
“по клон Ма ке до ни је” (не ка же се ко ме), у „вре ме ка да су 
се ре пу бли ке утр ки ва ле у ре зи ден ци јал ној из град њи”. На-
во ди се по гре шно име ви ле, а као про јек тант по ми ње се (на 
осно ву два не про ве ре на све до че ња) „јед на ве о ма спо соб на 
же на из Бе о гра да”, под чи јим стро гим над зо ром је све ра ђе-
но и „ми слим да је ње на иде ја би ла да се огра да из Бе о гра да 
до не се ов де у Охрид”. Пред крај члан ка се, ме ђу тим, као 
про јек тант на во ди пу ним име ном је дан ар хи тек та из Ма ке-
до ни је.

Не ко ли ко да на ка сни је ће уче сни ци по тра ге обра ти ти па-
жњу на раз ли ку из ме ђу ур ба ни зма, про јек то ва ња, из во ђе ња, 
ар хи тек тон ског над зо ра, уну тра шњег уре ђи ва ња и пеј за жне 
ар хи тек ту ре, и то ће по де ли ти са чи та о ци ма као но во от-
кри ће,38 при че му је, у под на сло ву, про јек тант ки ња по ста ла 
„ар хи-тет ка”. (Цео тај чла нак је по све ћен по тра зи за скуп-
штин ском огра дом, али је уво дом и над на сло вом по ве зан са 
по тра гом за не ста лом те ра зиј ском фон та ном.) Об ја шње ње 
гре шке око на зи ва охрид ске ви ле, за ни мљи во је јер мо жда 
от кри ва, за то вре ме но ву, тех но ло ги ју из ра де но вин ског 
члан ка: „...код не ких чи та ла ца до шло до не спо ра зу ма, па су 
на зва ли ре зи ден ци јал ну ви лу – Го ри ца, уме сто Би ља на...”. 
Ово ко лек тив но ау тор ство об ја шња ва и сма ње ну од го вор-
ност. На у чи ће се и од мах по де ли ти са јав но шћу и не ко ли ко 
исто риј ских чи ње ни ца: да је огра да око Во до во да „део двор-
ске огра де (да на шње Скуп шти не гра да)”, а да је скуп штин-
ска огра да за вр ши ла ис пред Бе лог дво ра на Де ди њу и са мо 
ма лим де лом у Охри ду. 

Та ко је, по ред не по зна ва ња по да та ка и еле мен тар них чи-
ње ни ца, исто ри је, кул ту ре, де лат но сти од ре ђе них ин сти-
ту ци ја, стру ка, по је ди на ца, на чи на ис тра жи ва ња, лист по-
ка зао и не по зна ва ње соп стве не до ку мен та ци је. Еле ган тан 
из ла зак из чи та ве по тра ге по ну ди ло је пи смо чи та о ца чи је 
су „име и адре са по зна ти Ре дак ци ји” (фор му ла ци ја ко ја је у 
то вре ме по вре ме но ко ри шће на да би се са крио иден ти тет 
ау то ра тек ста, нај че шће у ин те ре су ау то ра). У ве о ма оба ве-
ште ном, пи сме но са ста вље ном и ра ци о нал но ин то ни ра ном, 
ака дем ском сти лу, јав но сти се, кроз ово пи смо, по пр ви пут 
да је исто риј ска ди мен зи ја чи та вог про бле ма око те ра зиј ске 
фон та не, а ука зу је се и на ње го ву естет ску, ком по зи ци о ну, 

38 Ра до ше вић, М. (15. 11. 1987) Дуг пут до исти не, По ли ти ка, ру бри ка Код 
нас и у све ту.
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урбанистичку и са о бра ћај ну ком по нен ту.39 С тим у ве зи, ау-
тор по ста вља пи та ње шта са фон та ном ка да (ако) бу де про-
на ђе на и ре кон стру и са на, јер на ста ла је у са гла сју са јед ним 
об ли ком тр га, ко ји са да у сва ком по гле ду из гле да са свим 
дру га чи је, а „На ћи про стор са истим усло вље но сти ма ко је 
би ва жи ле за про стор Те ра зи ја је ско ро не мо гу ће. На сва ком 
дру гом ме сту она би би ла на мет ну та и не у са гла ше на сем 
на не ком му зеј ском про сто ру.” Ко нач но ре ше ње ће ли чи ти 
упра во на је дан спо ме ник фон та ни.

Кра јем 1987, низ чла на ка о по тра зи за фон та ном за ме њен је 
дру гом ис тра жи вач ком те мом, ко ја пре ра ста у мно го ши ре 
пи та ње: Ка ко бри не мо о гра ди тељ ском на сле ђу.40

Ба вље ње фон та ном пре шло је у фа зу де ло ва ња: по чет ком 
1988, за вр ши ла се се ри ја чла на ка са над на сло вом „По ли
ти ка на тра гу не ста лој те ра зиј ској фон та ни”, и за по че ла је 
но ва: „Ак ци ја По ли ти ке за вра ћа ње те ра зиј ске фон та не”. 
Прет ход на по тра га има ла је два за дат ка: ство ри ти до ку мен-
та ци ју о из гле ду фон та не, и на осно ву ње до ка зе о то ме где 
се на ла зе ње ни де ло ви, с иде јом да се фон та на са мо до пре-
ми из не чи јег при ват ног по се да. По сте пе но је по ста ло ја сно 
да ће фон та на мо ра ти да се ре кон стру и ше из осно ва.

Уз по моћ јед не про јек тант ске фир ме из Бе о гра да „спе ци ја-
ли зо ва не за ма шин ство”, нај пре је на стао ка лен дар са мо ти-
вом „ста ре те ра зиј ске фон та не”, као цр теж по ори ги нал ној 
фо то гра фи ји.41 Иста фир ма је ре ши ла да на осно ву до ку-
мен та ци је ко ја је са ку пље на у но ви нар ској по тра зи за фон-
та ном, на пра ви њен мо дел у раз ме ри 1:10 а при то ме је од 
пре суд не по мо ћи био цр теж „на шег ано ним ног чи та о ца из 
Аран ђе лов ца”.42 

У исто вре ме је по кре ну та ини ци ја ти ва да се „фон та на вра ти 
на Те ра зи је”.43 По ло ви на члан ка ко ји из ве шта ва са сед ни це 
Ак ци о ног од бо ра за об но ву ста рих и из град њу но вих че са ма 
и фон та на, о пи та њи ма ре кон струк ци је око два де сет че са ма 

39 Ано ним (8. 11. 1987) Где по ста ви ти фон та ну, По ли ти ка (ру бри ка Ме ђу 
на ма).

40 Жив ко вић, М. (20. 12. 1987) По сле ру ши лач ких го ди на, По ли ти ка, ру-
бри ка Кул тур ни жи вот; иста, (22. 12. 1987) Ви ла са маг но ли јом, По ли ти
ка, ру бри ка Кул тур ни жи вот, стр. 12; иста, (23. 12. 1987) Оро ну ли „Кра-
ље вић Мар ко”, По ли ти ка, стр. 12; иста, (24. 12. 1987) При ча о оп шти ни, 
По ли ти ка, стр. 12.

41 Ра до ше вић, М. (12. 2. 1988) Фон та на бар на ка лен да ру, По ли ти ка.
42 Ра до ше вић, М. (19. 3. 1988) Гра ди се про то тип не ка да шње фон та не, По

ли ти ка, стр. 15. Од свих чла на ка из се ри је, овај са др жи мо жда нај ви ше 
тех нич ких де та ља о на чи ну функ ци о ни са ња ова кве фон та не.

43 Ра до ше вић, М. (16. 3. 1988) Чи је су град ске че сме и фон та не. Са ста нак 
у Кул тур но-про свет ној за јед ни ци гра да, По ли ти ка.
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у Бе о гра ду, из град ње не ко ли ко но вих и одр жа ва ња по сто је-
ћих, би ла је по све ће на са мо те ра зиј ској фон та ни. Чла но ви 
Кул тур но-про свет не за јед ни це Бе о гра да би ли су по не ти: за 
јед ног је ова фон та на „сим бол гра да и то што је не ста ла, 
исто је као кад би не ко се би до зво лио да од не се Ај фе ло-
ву ку лу!”. Обе ло да нив ши да по сто ји од лу ка да се фон та на 
вра ти на Те ра зи је, Ак ци о ни од бор је ука зао на чи ње ни цу да 
За вод за за шти ту спо ме ни ка у свом пла ну уре ђе ња про сто-
ра из ме ђу Те ра зи ја и Сла ви је ниг де ни је пред ви део ме сто 
за фон та ну. По ну ђе но ре ше ње „да се рас пи ше ре фе рен дум, 
ко јим би се пи та ли Бе о гра ђа ни да ли же ле да им се вра ти 
фон та на и на ко јем би ме сту тре ба ло да бу де” зна чи ло је од-
ри ца ње ком пе тент но сти ин сти ту ци ја, стру ка и струч ња ка и 
ње но пре но ше ње на гра ђа не; иде о ло шки ово је сте је дан од 
уво да у „де ша ва ње на ро да”, го ди ну да на ка сни је. Об ја шње-
ње За во да (да фон та на ни је би ла спо ме ник кул ту ре, већ јед-
но од „укра сних или ути ли тар них обе леж ја”, да је укло ње на 
1947. и да За вод, осно ван 1961, не по се ду је о њој ни ка кву 
до ку мен та ци ју) озна че но је као ин до лент ност; уо ста лом, „...
ка ква је то уста но ва ко ју не за ни ма ни ве ле леп на скулп ту ра 
Ла о ко на(!), те шка не ко ли ко то на...”44 Овај став по др жа ва-
ју „умет ни ци, кул тур ни и јав ни рад ни ци ко ји су се ја ви ли 
на шој ре дак ци ји”.45 У члан ку се на во ди са мо пи смо глу ми-
це На род ног по зо ри шта, ко је из но си ва жан на чел ни став о 
смислу ба шти не и ба шти ње ња:

„Др во чи ји је ко рен пли так, ла ко па да. На род ко ји не чу ва 
сво ју тра ди ци ју и не по шту је спо ме ни ке сво је про шло сти, 
не ма на шта да се осло ни. (...) ... чак и да је спор на ње на 
умет нич ка вред ност, она је дра го це на као исто риј ска ствар. 
Не схва тљи во ми је (...) да се ова ле па фон та на не сма тра 
умет нич ким де лом... Све до ци смо ка ко се све че шће угро-
жа ва ју мно ги спо ме ни ци исто риј ске и кул тур не вред но сти, 
као што је Сту де ни ца, при род не ле по те, па и са ма при ро-
да, ка ко се за не ма ри је и по ти ску је ћи ри ли ца, нај са вр ше ни је 
пи смо на све ту (...). Спа сти де до ви ну од вар вар ског од но са 
и по на ша ња, ми слим да је ду жност свих нас и да тре ба по-
ве сти ши ро ку ак ци ју не са мо у на шем гра ду већ и у це лој 
зе мљи.”46

44 Ра до ше вић, М. (27. 4. 1988) „Фон та на ни је би ла спо ме ник кул ту ре”, 
Поли ти ка, стр. 11.

45 М. Р. (5. 5. 1988) Фон та на је спо ме ник кул ту ре, По ли ти ка, ру бри ка 
Београд ска хро ни ка.

46 Исто.
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Став „озбиљ них пред ла га ча” је, убр зо, за о штрен: „или у 
цен тар гра да, или фон та ну уоп ште не вра ћа ти!”47 У ме ђу-
вре ме ну, њен на ја вље ни мо дел је по рас тао: „би ће то иста 
она ква фон та на ка ква је кра си ла Те ра зи је, али ума ње на пет 
пу та”,48 али је до шло до за сто ја у из ра ди де ло ва „про то ти-
па” у умет нич кој лив ни ци.49 У крат ком раз ја шња ва њу око 
узро ка и од го вор но сти, за ни мљи во је но ви нар ско схва та ње 
умет нич ке ком по нен те у мо де лу фон та не: “И да се раз у ме-
мо: ли ве ње фон та не ни је ствар умет но сти већ уме шно сти и 
за на та, као што је и ва јар ко ме су по ве ре ни цр те жи ин же ње-
ра, у овом слу ча ју био са мо мо де лар, из во ђач.”50

Го ди ну да на по по чет ку „ак ци је По ли ти ке”, сре ди ном сеп-
тем бра 1988, ин же ње ри су пу сти ли у рад мо дел фон та не, са 
иде јом да се у ве ли ком ба зе ну на дну до да је дан са вре ме-
ни мо за ик51 и же љом да се 20. ок то бра, на дан осло бо ђе ња 
града у Дру гом свет ском ра ту, при ка же Бе о гра ђа ни ма.52 

Али, на ко ји на чин се дух ме ђу рат ног Бе о гра да, са да навод-
но оли чен у фон та ни, ми ри са ду хом по ме ну тог пра зни ка, 
ко ји је – ка ко је то по тра га од по чет ка по ка зи ва ла – био 
основ за ње но укла ња ње? 

Од го вор је мо жда у пи сму јед ног по зна тог драм ског пи сца. 
Ста ју ћи у од бра ну сво је ге не ра ци је, ко ја је фон та ну укло ни-
ла,53 дао је са же ту кри ти ку оног ско ро је вић ког у по сле рат ној 
кул ту ри, при пи су ју ћи га мла да лач кој не зре ло сти и не стр-
пље њу. С дру ге стра не, не без иро ни је, ве ро ват но не по-
треб но, из ра зио је за до вољ ство што су бе о град ску тра ди ци-
ју при хва ти ли они ко ји су се у град до се ли ли са стра не, и 
што ис по ља ва ју но ву гра ђан ску свест бри ну ћи о кул тур ном 

47 Ра до ше вић, М. (23. 5. 1988) Вра ти ти не ста лу ле по ту, По ли ти ка.
48 Ра до ше вић, М. (27. 4. 1988) Фон та на ни је би ла спо ме ник кул ту ре,  

По ли ти ка, стр. 11.
49 Ра до ше вић, М. (11. 6. 1988) Лив ни ца „Во ждо вац” па ла на ис пи ту, 

Полити ка, стр. 14. Мо дел фон та не се упор но на зи ва про то ти пом, јер се 
пр вен стве но ми сли на ре ша ва ње ње них ме ха нич ких де ло ва, ко ји ро ти-
ра ју ћи ства ра ју ви зу ел не ефек те по мо ћу мла зе ва во де.

50 Од го вор но ви на ра на до пис Је ре мић, П. и С. (26. 6. 1988) Јед но стра но 
нам је од у зет по сао, По ли ти ка, стр. 19, ру бри ка Ме ђу на ма. На истом ме-
сту се твр ди да је су ма од 300.000 де сет пу та ве ћа од су ме 38.400; али, ту 
се са мо пре но си “на лаз ко ми си је” ин же њер ске фир ме, упоредити: Радо-
ше вић, М. (11.6.1988) Лив ни ца „Во ждо вац” па ла на ис пи ту, Полити ка, 
стр. 14.

51 Ра до ше вић, М. (12. 6. 1988) Мо за ик на те ра зиј ској фон та ни, По ли ти ка, 
стр. 15.

52 М. Р. (14. 9. 1988) Про ра ди ла „Те ра зиј ска фон та на”, По ли ти ка, ру бри ка 
У сли ци и ре чи.

53 По по вић, А. (18. 9. 1988) Вре ме са зре ва ња. Мој при лог вра ћа њу те ра зиј-
ске фон та не, По ли ти ка.
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насле ђу: „Ко нач но су нам обе но ге пу сти ле ко ре ње у бе о-
град ске плоч ни ке и тр го ве.” Оно што је ви део као за јед нич ко 
и јед ни ма и дру ги ма, ста ри ма и но ви ма, је сте – не зре лост. И 
они ма ко ји су ру ши ли у име но вог, и ови ма ко ји ре кон стру-
и шу у име ста рог, не до ста је „(...) ма ло ви ше озбиљ но сти, 
ма ло ма ње бр зо пле то сти, ма ло ви ше про ми шље но сти, ма ло 
ма ње стра сне за хук та ло сти.” Слич ност ме ђу ге не ра ци ја ма 
је ту схва ће на као ка рак тер на, а не кул тур на или по ли тич ка, 
иде о ло шко по ми ре ње или хар мо ни зо ва ње ни је се до го ди ло: 
“Пре о ста је вам да се за ми сли те над на шим ис ку ством, ко ја 
ли ће то пи та ња по ста вља ти ва ма опет не ки но ви клин ци 
у XXI ве ку. И они ће од вас тра жи ти опет не ку фон та ну.”54

Та ко је фон та на про ра ди ла тек не ко ли ко ме се ци ка сни-
је. Сме ште на на углу Кнез Ми ха и ло ве и Змај Јо ви не ули-
це, пу ште на је у рад 15. де цем бра 1988, „тач но у 18 ча со ва 
и 10 ми ну та”.55 У но вин ском из ве шта ју, на гла ша ва се да је 
то би ло мно го ви ше од тех нич ког пу шта ња у рад: фон та на 
је „вра ти ла део ду ха ста рог Бе о гра да”. Упри ли че на је све-
ча ност; је дан до ма ћин би ла је га ле ри ја Се ба сти јан, где су 
из ло же на до ку мен та о ста ром Бе о гра ду и не гда шњем из гле-
ду Те ра зи ја, о фон та ни (укљу чу ју ћи јед ну од ори ги нал них 
кор ња ча, као и идеј на ре ше ња не ке бу ду ће „пе шач ке зо не 
на Те ра зи ја ма”); дру ги до ма ћин, Фран цу ски кул тур ни цен-
тар, по ну дио је „из ло жбу о 150 го ди на ди пло мат ских од но са 
Фран цу ске и Ју го сла ви је(!)”. Све ча ни дво ча сов ни про грам 
је ре а ли зо ва ла еки па те ле ви зи је Бе о град, са по зна тим во ди-
те љи ма и глум ци ма. Сви го вор ни ци, као и но ви нар ка ко ја 
је на сво јим пле ћи ма из не ла нај ве ћи део по тра ге за фон та-
ном, по же ле ли су да сле де ће го ди не ви де „пра ву” Те ра зиј ску 
фон та ну (у пу ној ве ли чи ни), на ње ном не гда шњем ме сту. 
Овим је за тво ре на при ча о фон та ни. 

На кра ју, уме сто ау тен тич не об но ве фон та не на пр во бит-
ној ло ка ци ји и у ори ги нал ној ве ли чи ни уз ожи вља ва ње ау-
тен тич не ат мос фе ре пред рат ног Бе о гра да, ус пе ло се са мо 
у кре и ра њу под сет ни ка на фон та ну као обје кат: ре пли ка у 
сма ње ној сра зме ри, на дру гој ло ка ци ји – глав ном град ском 
ше та ли шту у ули ци Кне за Ми ха и ла као у сво је вр сном из-
ло жбе ном про сто ру, и све пре тво ре но у ме диј ску сли ку, али 

54 Го ди ну да на ра ни је, „ре кон стру и са на” је ку ћа Ђу ре Јак ши ћа у Ска дар-
ли ји, та ко што је прет ход но сру ше на до те ме ља, упоредити: Аној чић, И. 
(11. 6. 1986) За што је про ме њен про је кат, По ли ти ка, стр. 11. Та ко ђе је 
уки ну та рад на за јед ни ца „Цви је та Зу зо рић”, на ста вак исто и ме ног ме ђу-
рат ног Удру же ња при ја те ља умет но сти, упоредити: Џ(унов), Б. (16. 9. 
1986) Уки да ње и при па ја ње, По ли ти ка, стр. 10.

55 Ва сић, Љ. (16. 12. 1988) За жу бо ри ла фон та на у ср цу Бе о гра да, Политика, 
стр. 16;. (ру бри ка Бе о град ска хро ни ка).
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не и у део ствар ног жи во та. “Ре кон струк ци ја” (“про то тип”, 
“мо дел”) функ ци о ни са ла је као му зеј ска ма ке та јед не за бо-
ра вље не фон та не. Сто га и не чу ди што ни је мо гла има ти дуг 
век на ули ци; као и сва ки екс по нат, и овај је мо рао пре или 
ка сни је да за вр ши сво је по ја вљи ва ње у вре ме ну и про сто ру. 
Ње го вим укла ња њем из Кнез Ми ха и ло ве, за вр шен је и је дан 
кул тур но-по ли тич ки пер фор манс, или бар јед на ње го ва фа-
за. Слу чај фон та на по слу жио је баш као клин за клин-чор бу 
у по зна тој на род ној при чи: по слу жио је да се по кре ну мно га 
пи та ња ве за на за за шти ту кул тур них до ба ра, ин сти ту ци о-
нал ну (не)бри гу, кра ђе и при сва ја ња по ра зним осно ва ма, 
али и пи та ња ве за на за ак ту ел ну ствар ност, иде о ло ги ју, на-
ци о нал ни иден ти тет и устрој ство др жа ве, укљу чу ју ћи по ли-
тич ки и прав ни си стем; са ма фон та на на кра ју ви ше ни је би-
ла ва жна, те се укла ња ње мо де ла из Кнез Ми ха и ло ве го то во 
и ни је ко мен та ри са ло.

Исто вре ме но, отво ри ла се мо гућ ност да се кроз схва та ње 
од но са пре ма кул тур ној ба шти ни до би је дру га чи ја сли ка 
(но ви је) исто ри је, ко ја ни је у скла ду са вла да ју ћом иде о ло-
ги јом. Ово је би ло ве о ма слич но ме ха ни зму ко ји је већ ду го 
ко ри сти ла (не зва нич на) „опо зи ци ја”, кри ти ча ри дру штве не 
ствар но сти, ди си ден ти. Ипак, ов де опи са ни при мер по тра ге 
за фон та ном по ка зу је да је и део зва нич не вла сти у Ср би-
ји та да чи нио не што слич но, са мо је као сво је по ли тич ко 
„оруж је” ко ри стио бри гу за кул тур ну ба шти ну.

Ре зул тат је да је јав ност по ста ла за ин те ре со ва на, па и по-
кре ну та да се се ти, еви ден ти ра, по ста вља пи та ња, зах те ва 
за шти ту кул тур них до ба ра; са ма до бра су по че ла да се схва-
та ју као део на ци о нал не исто ри је и срп ског иден ти те та; по-
че ли су да се пре по зна ју узро ци не бри ге и уни шта ва ња, као 
и не ки кон крет ни „не при ја те љи” и „из дај ни ци”... И 1987. 
и 1988. године већ су пу не ма њих и ве ћих афе ра ве за них 
за умет нич ка де ла, спо ме ни ке кул ту ре, из ло жбе, умет нич-
ке пу бли ка ци је... Све се ви ше ши ри ла и убр за ва ла спи ра ла 
кон фрон та ци ја, у ко јој су умет ност и кул тур на ба шти на ко-
ри ште не као сим бол но ве иде о ло ги је, или све ви ше са мо као 
по вод за спо ро ве па и су ко бе, али не и као пред мет ствар не 
за шти те.
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CULTURAL HERITAGE AS A POLITICAL INSTRUMENT –  
THE TERAZIJE EPIZODE

Abstract

The paper analyzes newspaper articles written towards the end of 
the 1980ies (1987-1988) about the so called Terazije fountain (which 
existed between 1927 and 1947 at the Terazije Square in the center of 
Belgrade, Serbia – not to be confused with the older Terazije fountain 
from 1860 that still stands). At first glance, this was an example of 
investigative journalism, where one searched for some lost (removed 
or destroyed) and “forgotten” fountain, by using contemporary 
documents, photographs, recollections, eyewitnesses, etc. Speaking in 
terms of methodology, this investigation had a strategy to establish facts 
(descriptions of the fountain, chronology of its removal); to understand 
the fountain in its cultural and historical context and recognize the 
changes of its meaning and symbolism during 30ies, late 40ies and in the 
80ies; to re-evaluate the fountain; to restore it as a piece of the national 
heritage and bring it back to the contemporary Belgrade. However, the 
investigation identified an enormous lack of knowledge in history, art 
history, architecture, urbanism, anthropology, technology, etc. It was 
carried out as a patchwork of anonymous comments, so the articles 
were inconsistent and displayed many controversies. The activity of the 
author therefore resembled pretty much  the job of a moderator on the 
Internet-based forums or social networks. At the same time, opinions 
of experts and scientists were eliminated as irrelevant, their books 
considered as non-existing and cultural institutions as incompetent. The 
story of the fountain appears to be just a stone for a political stone soup; 
the point of the paper was to criticize the cultural policy, social policy, 
political leaders or the post-war basis of the socialist Yugoslavia and 
to promote a new ideology and a new political strategy that was fully 

introduced in the 90ies.

Keywords: writing on art, newspaper article, Terazije fountain  
(19271947), cultural policy, heritology
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Сажетак:Tрагајући за но вим иден ти те ти ма, др жа ве на ста ле на 
тлу не ка да шњих ју го сло вен ских ре пу бли ка већ го ди на ма по ку ша
ва ју да оства ре и оси гу ра ју соп стве ну ин тер пре та ци ју про шло
сти бо га те ди со нант ним на сле ђем. То иде ве о ма спо ро, бу ду ћи да 
зе мље на след ни це не ма ју тран спа рент ну кул тур ну по ли ти ку, због 
че га, да ље, и не чу ди да се о про бле ми ма и пи та њи ма у ве зи са 
по ли ти ка ма се ћа ња ве о ма рет ко јав но ди ску ту је, а о ус по ста вља
њу ја сне, оп ште при хва ће не, на ци о нал не стра те ги је или за кон ске 
ре гу ла ти ве не ма ни го во ра. Ка ко је ме мо ри ја ли за ци ја, као про цес, 
ду бо ко по ли ти зо ва на, она пре сли ка ва по ли тич ку, кул тур ну, исто
риј ску и дру штве ну ствар ност у од ре ђе ној др жа ви. Во де ће ели те, 
на пр вом ме сту по ли тич ке, су ти ар би три ко ји од лу чу ју ће ути чу 
на то ко га ће мо и за што пам ти ти. Kонкретно, тo зна чи да се 
дру штво не ће се ћа ти све га, већ углав ном оних до га ђа ја, пе ри о да 
или осо ба ко је по ме ну те ели те од ре де као ва жне и то ће их се се
ћа ти на од ре ђе ни (су бјек ти ван и ар би тра ран) на чин. То, на рав но, 
не зна чи да у ели та ма ну жно по сто ји не га тив на ин тен ци ја по во
дом ме мо ри ја ли за ци је. Па ипак, бри са ње ста рих и из град ња но вих 
исто риј ских на ра ти ва чест је слу чај. Овај рад да је кра так пре
глед до са да шњих ме мо ри ја ли за циј ских и ко ме мо ра тив них прак си 
у ре ги о ну, као и пре по ру ке ка ко се са њи ма ухва ти ти у ко штац у 
бу дућ но сти. 

Кључнеречи:спо ме ни ци, ди со нант но на сле ђе, ме мо ри ја ли за ци ја, 
бив ша Ју го сла ви ја, по ли ти за ци ја, рат, по ми ре ње

МИЛИЦАБОЖИЋМАРОЈЕВИЋ
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Тра ди ци ја свих мр твих ге не ра ци ја при ти ску је као мо ра мо зак жи
вих. И упра во кад из гле да да су за у зе ти ти ме да се бе и ства ри 
пре о кре ну, да ство ре не што че га још ни је би ло, упра во у та квим 
епо ха ма ре во лу ци о нар не кри зе они бо ја жљи во при зи ва ју у сво ју 
слу жбу ду хо ве про шло сти, по зајм љу ју од њих име на, бој не па ро
ле, ко сти ме, да би, пре ру ше ни у то пре ча сно ру хо и по мо ћу тог 

позајм ље ног је зи ка, из ве ли но ви свјет ско и сто риј ски при зор.1

Др жа ве на ста ле на тлу не ка да шњих ју го сло вен ских ре пу-
бли ка, тра га ју ћи за но вим иден ти те ти ма, већ го ди на ма по-
ку ша ва ју да оства ре и оси гу ра ју соп стве ну ин тер пре та ци ју 
про шло сти бо га те ди со нант ним на сле ђем. То иде ве о ма спо-
ро, бу ду ћи да зе мље на след ни це не ма ју тран спа рент ну кул-
тур ну по ли ти ку, због че га, да ље, и не чу ди да се о про бле-
ми ма и пи та њи ма у ве зи са по ли ти ка ма се ћа ња ве о ма рет ко 
јав но ди ску ту је, а о ус по ста вља њу ја сне, оп ште при хва ће не, 
на ци о нал не стра те ги је или за кон ске ре гу ла ти ве не ма ни го-
во ра. Ка ко је ме мо ри ја ли за ци ја, као про цес, ду бо ко по ли-
ти зо ва на, она пре сли ка ва по ли тич ку, кул тур ну, исто риј ску 
и дру штве ну ствар ност у од ре ђе ној др жа ви. Во де ће ели те, 
пр вен стве но по ли тич ке, су ти ар би три ко ји од лу чу ју ће ути-
чу на то ко га ће мо и за што пам ти ти. Кон крет но, то зна чи да 
се дру штво не ће се ћа ти све га, већ углав ном оних до га ђа ја, 
пе ри о да или осо ба ко је по ме ну те ели те од ре де као ва жне и 
то ће их се се ћа ти на од ре ђе ни (су бјек ти ван и ар би тра ран) 
на чин. То, на рав но, не зна чи да у ели та ма ну жно по сто ји 
нега тив на ин тен ци ја по во дом ме мо ри ја ли за ци је. 

Би ло да про шлост чу ва ју и ту ма че кроз спо ме ни ке или, пак, 
ра зно вр сне ви до ве обе ле жа ва ња се ћа ња на ми ну ла вре ме на, 
ти по ступ ци у јав ним про сто ри ма по ста ли су ве о ма ва жни 
за ус по ста вља ње ко му ни ка ци је раз ли чи тих дру штве них 
гру па и фор ми ра ње њи хо вих вред но сти. „По не кад је то зна-
чи ло уни шта ва ње и бри са ње ’се ћа ња дру гог’, за не ма ри ва-
ње или кон зер ва ци ју на сле ђа дру гог вр ше ну са ци љем да 
се не до зво ли да оно ’ожи ви’. Ово су три екс трем но раз ли-
чи те стра те ги је у по гле ду ’ди со нант ног на сле ђа’ и, ка да се 
при ме не, мо гу да иза зо ву страх и да љи ег зо дус (као у слу-
ча ју Бо сне и Хер це го ви не, где су спо ме ни ци ко ји пред ста-
вља ју кул ту ру ’дру гог’ си сте мат ски уни шта ва ни).”2 Дру гим 
ре чима – веза из ме ђу ко лек тив не ме мо ри је и ко лек тив ног 

1 Marks, K. (1950) Osam na e sti bri mer Lu ja Bo na par ta, Be o grad: Kul tu ra,  
str. 15-16. 

2 Dra gi će vić Še šić, M. Po li ti ke se ća nja i iz grad nja spo me ni ka u ju go i stoč noj 
Evro pi / Me mory po li ci es and mo nu ment bu il ding in so ut he a stern Eu ro pe, u: 
Se ća nje gra da/Me mory of the city, ured ni ci Dra žić, D., Ra di šić. S. i Si mu, M. 
(2012), Be o grad: Kul tur kla mer, str. 71 - 72.



157

МИЛИЦА БОЖИЋ МАРОЈЕВИЋ

за бо ра ва је узроч но по сле дич на. Јав но пам ће ње увек под ра-
зу ме ва по ти ски ва ње не ких дру гих се ћа ња и обрат но.3

Кра так исто риј ски пре глед раз во ја  
спо ме нич ког на сле ђа у ре ги о ну

На ци о нал не иде је то ком де ве де се тих го ди на 20. ве ка знат
но су уда љи ле не са мо исто ри о гра фи је екс ју го сло вен ских 
ре пу бли ка јед не од дру гих већ и од трен до ва европ ске исто
ри о гра фи је. Исто ри о гра фи ја је пла ти ла це ну ста вља ња у 
слу жбу на ци о нал нопо ли тич ке ле ги ти ма ци је но вог по ли
тич ког по рет ка и сво јом па ро хи за ци јом, ет но цен три змом, 
са мо вик ти ми за ци јом, уз отва ра ње про сто ра за по ја ву и 
бу ја ње па ра и сто риј ског ко ро ва и ет но ге нет ских но во ро
ман ти чар ских ми то ма ни ја – са по сле ди ца ма у ко је се мо же 
убро ја ти и ко лек тив ни ау ти зам се ћа ња.4

Јав ни спо ме ни ци су још од 19. ве ка би ли кључ на ме ста фор-
ми ра ња дру штве них ве за и ре а ли за ци је све тов них це ре мо-
ни ја ла, а у од но су на то да ли су би ли укљу че ни или не у 
зва нич ну др жав ну по ли ти ку се ћа ња, де мон стри ра ли су и 
про ме ну тих ко нек ци ја.5 Ме ђу тим, ка да го во ри мо о те ри то-
ри ји за пад ног Бал ка на, ма ли број спо ме ни ка је по диг нут у 
јав ним про сто ри ма у 19. ве ку. Та ће се си ту а ци ја бр зо про-
ме ни ти. Спо ме нич ки „бум” по че ће 1918, осни ва њем Кра ље-
ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Пра те ћи европ ски тренд, 
но во са гра ђе ни спо ме ни ци пред ста вља ће се ћа ња на хе ри о-
зам и пат њу ра та. Ипак, ка ко је та др жа ва би ла са ста вље-
на од по бед ни ка, али и гу бит ни ка, тај „хе рој ски” на ра тив се 
пошто вао са мо у од ре ђе ним ње ним де ло ви ма.6 

У Кра ље ви ни Ју го сла ви ји се, од 1929. го ди не, про мо ви са ла 
иде ја ју го сло вен ства и нај че шћи су би ли спо ме ни ци вој ни-
ци ма, а за тим и кра љев ској по ро ди ци Ка ра ђор ђе вић. Оста ло 
је за бе ле же но да је из ме ђу 1923. и 1940, око 215 обе леж ја 
спо ме ни ка или ме мо ри ја ла по све ће них по кој ним вла да ри ма 
по диг ну то.7 Без об зи ра на то ко их је фи нан си рао, ни су по-
сто ја ле не ка др жав на, је дин стве на стра те ги ја ни ти упут ства 

3 Ma noj lo vić Pin tar, O. i Ig nja to vić, A. (2007) Hi sto ri cal Me mory and Me mo
ri als, Po licy Pa per 02, Be o grad: UNDP, p. 15.

4 Ри сто вић, М. (2013) Ко ме при па да исто ри ја Ју го сла ви је, Го ди шњак за 
дру штве ну исто ри ју 1 Бе о град: Удру же ње за дру штве ну исто ри ју, стр. 
143.

5 Ma noj lo vić Pin tar, O. i Ig nja to vić, A. nav. de lo, p. 19.
6 Pe jić, B. Ju go slo ven ski spo me ni ci: umet nost i re to ri ka mo ći, u: Mo nu men ti. 

Pro men lji vo li ce se ća nja, ured ni ci Bru mund, D. i Pfe i fer, C. (2012), Beograd: 
FZF, str. 10.

7 Исто.
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ко ја су мо гла да усме ре или кре и ра ју њи хо ву иде о ло ги ју.8 
Иа ко ни је дан од ових спо ме ни ка ни је остао са чу ван, ва-
ја ри ко ји су их кре и ра ли би ће по но во ан га жо ва ни у но вој 
Југосла ви ји.9

По сле Дру гог свет ског ра та по чи њу да се фор ми ра ју иде-
о ло шке ко ми си је ко је су, услов но ре че но, кон тро ли са ле 
пам ће ње.10 Та ко је го ди не 1952. ус по ста вљен Др жав ни од
бор ко ји ће ру ко во ди ти ак ци јом обе ле жа ва ња и уре ђи ва
ња исто риј ских ме ста из На род но о сло бо ди лач ке бор бе на 
че лу са Алек сан дром Ран ко ви ћем. Чла но ви од бо ра, ко ји је 
по сто јао до 1963. го ди не, би ли су за ду же ни да осми сле и 
од ре де ко ји спо ме ни ци тре ба да се по диг ну и ка кви му зе ји 
да се фор ми ра ју, док се о ре а ли за ци ји це ре мо ни ја ла бри нуо 
СУБНОР – Са вез удру же ња бо ра ца На род но о сло бо ди лач ког 
ра та.11 У по чет ку су спо ме ни ци би ли по све ће ни се ћа њу рат-
них ге не ра ци ја и њи хо вом са вла да ва њу ту ге, да би се ка сни-
је по све ти ли кре и ра њу се ћа ња но вих, на до ла зе ћих ге не ра-
ци ја. Пи та ња гра ђан ског ра та уну тар тог ра та ду го су би ла 

8 Ma noj lo vić Pin tar, О. i Ig nja to vić, А. nav. de lo, str. 23.
9 По ме ни мо са мо не ке од тих ва ја ра: Иван Ме штро вић, Лој зе До ли нар, 

Фра но Кр ши нић, Ан тун Ау гу стин чић и Сре тен Сто ја но вић... На и ме, на-
кон Дру гог свет ског ра та сру ше ни су сви спо ме ни ци Ка ра ђор ђе ви ћи ма 
(ко је је оку па тор про пу стио да ру и ни ра), по том је скло њен и спо ме ник 
ба ну Је ла чи ћу у За гре бу, а од ла га но је и по ста вља ње не ких већ го то вих 
спо ме ни ка (нпр. оног по све ће ном Ка ра ђор ђу). Од де ве де се тих на о ва-
мо све до ци смо раз ра чу на ва ња са „иде о ло шки не по доб ним спо ме ни-
ци ма”.То ком ра та су де ва сти ра на не са мо ме ста (ко лек тив ног) се ћа ња 
со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је (по пут Тјен ти шта, Др ва ра и Јај ца), већ и 
не ка ра ни ја (на при мер, она ве за на за са ра јев ски атен тат 1914). Ви де-
ти: Ри сто вић, М. (2013) Ко ме при па да исто ри ја Ју го сла ви је, Го ди шњак 
за дру штве ну исто ри ју 1 Бе о град: Удру же ње за дру штве ну исто ри ју,  
стр. 139-140.

10 У ли те ра ту ри се че сто на и ла зи на ту ма че ња да је ко лек тив но пам ће ње 
у со ци ја ли зму у Ју го сла ви ји би ло „за мр зну то”. Хај ке Кар ге, ме ђу тим, 
сма тра да се та квом ме та фо ром не мо же до ћи до са зна ња ка кву је уло гу 
се ћа ње на рат има ло у рас па ду зе мље. Пре ма ње ном ми шље њу, ти ме 
се ста вља знак јед на ко сти из ме ђу зва нич но про ду ко ва не и кон тро ли са-
не на ра ци је с јед не стра не, те раз ли чи тих со ци јал них прак си и пер фор-
ман са с дру ге. Та ко ђе, зва нич на ре то ри ка и по ли ти ка се ћа ња се све до 
осам де се тих го ди на про шлог ве ка ни је ба ви ла зло чи ни ма пар ти за на и 
од ма зда ма кра јем Дру гог свет ског ра та и у го ди на ма ко је су усле ди ле. У 
том сми слу Кар ге ин си сти ра да ни су по ти сну та се ћа ња до ве ла до гра-
ђан ских ра то ва де ве де се тих, већ „спе ци фи чан раз вој до га ђа ја ко ји су 
би ли ре зул тат при сва ја ња про шло сти пу тем ко му ни ка ци је у јав ном про-
сто ру.” Ви ше у: Kar ge, H. (2013) Se ća nje u ka me nu  oka me nje no se ća nje?, 
Be o grad: XX vek, str. 7-27.

11 Ва жно је на по ме ну ти да је СУБ НОР од са мог по чет ка био екс клу зив на 
ор га ни за ци ја, бу ду ћи да је из свог члан ства (па са мим тим и из пам ће ња) 
ис кљу чи вао све оне ко ји у ра ту ни су би ли део на род но о сло бо ди лач ког 
по кре та. Ви де ти: Kar ge, H. (2013) Se ća nje u ka me nu – oka me nje no se ća
nje?, Be o grad: XX vek.
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ис ти сну та из фо ку са, а и ка да су укљу че на, се ћа ње је би ло 
уоб ли че но ге не ра ли зо ва ним фор му ла ма оку па то ра и њи хо-
вих по ма га ча, ко је ни су до зво ља ва ле бли жу иден ти фи ка ци-
ју зло чи на ца. Про бле ма тич не по сле ди це та квог ко ри шће ња 
ап страк ци ја у јав ном го во ру нај у пе ча тљи ви је су на при ме ру 
ме мо ри ја ли за ци је Ја се нов ца, као нај ве ћег ло го ра на те ри то-
ри ји Ју го сла ви је, стра ти шта где је по стра дао до да нас не у-
твр ђен број љу ди и је ди ног у Евро пи у вре ме Тре ћег рај ха 
у ко јем су уби ја ли ло кал ци (уста ше), без уче шћа не мач ких 
оку па ци о них сна га.

Ни ка да у Ју го сла ви ји ни је би ло по диг ну то то ли ко спо ме ни-
ка, као пе де се тих го ди на, пи ше Хај ке Кар ге (He i ke Kar ge).12 
Се ћа ње на рат ре а ли зо ва ле су и фи нан си ра ле ло кал не за јед-
ни це, а ти по ку ша ји уре ђе ња ју го сло вен ске по ли ти ке се ћа-
ња мо ра ли су да бу ду ре зул тат пре го во ра на свим ни во и ма. 
Ипак, ти спо ме ни ци се ни су при др жа ва ли по ли тич ких и вој-
них кри те ри ју ма. На и ме, они су углав ном ре пре зен то ва ли 
тра ди ци о нал не фор ме за чу ва ње се ћа ња на стра да ле у ра то-
ви ма. У фо ку су је био гу би так љу ди, те је слу жио као из раз 
жа ло сти за мр тви ма, а не као апо те о за рат ног стра да ња.13 

Ше зде се те го ди не про шлог ве ка обе ле жи ле су мно го број-
не кон фе рен ци је ко је су као те му има ле ме мо ри ја ли за ци ју 
и иде је око ње них ак тив но сти у про сто ру. Во де ћи хр ват ски 
умет ни ци та да пи шу:

Што се ти че тих ма лих скром них спо ме ни ка – они су че сто 
пу та из раз и ма те ри јал них као и кул тур них при ли ка на ро да 
до тич ног кра ја. Но јед но је си гур но, они су дир љи ви свје до
ци пи је те та пре ма по ги ну лим си но ви ма, бра ћи, оче ви ма и 
се стра ма тог кра ја. На род до тич ног кра ја до и ста ни је за
бо ра вио на жр тве свог кра ја – на оне на чи јим ко сти ма гра
ди мо да нас свој но ви жи вот. Сто га и по ред при ми тив но
сти, а мо жда по не кад и не у ку сно сти ти спо ме ни ци дје лу ју 
то пло, окру же ни зе ле ни лом – по са ђе ним не чи јом бри жном 
ру ком на мје сти ма ле по ода бра ним.14

Де це ни ју ка сни је, а под ути ца јем со ци ја ли стич ког па три о ти-
зма, по ја ви ли су се пр ви им пул си ко ји су мо ти ви са ли по ве-
зи ва ње ре во лу ци о нар них иде ја са тра ди ци ја ма ра то ва ња за 
на ци о нал на осло бо ђе ња раз ли чи тих ју го сло вен ских на ро да 
и на род но сти. То је до ве ло до ма сов не про из вод ње скулп ту-
ра, пор тре та и пла ке та по је ди на ца у њи хо вом сва ко днев ном 

12 Kar ge, H. nav. de lo, str. 46.
13 Исто, стр. 47.
14 Из ве штај о пре гле ду ма те ри ја ла по диг ну тих спо ме ни ка на под руч ју 

НРХ. А. Ау гу стин чић, В. Ра да уш, Ф. Ба це, В. Ру кљац, цит. по: Kar ge, H. 
nav. de lo, str. 48.
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жи во ту, обра ћа ју ћи се њи хо вом лич ном иден ти те ту. Да би 
по др жа ли ту ми си ју и укљу чи ли све гра ђа не, по чи њу да се 
гра де ме мо ри јал ни пар ко ви (ко је пра ве Бог дан Бог да но вић, 
Во јин Ба кић, Ду шан Џа мо ња, Слав ко Ти хец, Ми о драг Жив-
ко вић...) као цен трал на ме ста др жав них и ло кал них ма ни фе-
ста ци ја.15 Њи хо вим фор ми ра њем, уло га и зна чај спо ме ни ка 
се про ши ру ју, те они од де ко ра тив них еле ме на та у про сто ру 
или ре пре зе на та вла да ју ћих ре жи ма по ста ју ме ста це ре мо-
ни ја ла и ко лек тив не ко му ни ка ци је.16 По ди за ње ме мо ри јал-
них ком плек са је, у не ку ру ку, би ло и при зна ње да је опа ло 
ин те ре со ва ње за зва нич на се ћа ња. Ка ко су сти гле но ве ге-
не ра ци је ко је рат ни су пам ти ле, ови ком плек си се по ди жу 
са атрак тив ном по ну дом за сло бод но вре ме, са на ме ром да 
рат на про шлост по ста не ре ле вант ни ја за са да шњост.17

По сле смр ти Јо си па Бро за, ра ђа се пр ви пе ри од из ми шља-
ња тра ди ци ја и ру ше ња спо ме ни ка, ко ји ће кул ми ни ра ти 
распадом Ју го сла ви је. 

Ка да се рас пад не и не ста не за јед нич ка др жа ва, ко ме при па
да, до ју че за јед нич ка про шлост? Шта и ку да с њом? Ко су 
ње ни ле ги тим ни на след ни ци’и да ли их уоп ште има? Ко ли ко 
је она при хва та на као за јед нич ка про шлост? Шта се до га
ђа са за јед нич ким про сто ри ма и ме сти ма се ћа ња?18

Ка ко је про стор ни оквир по чео да се ме ња, про ме ном гра ни-
ца ме њао се и ур ба ни пеј заж. По де ла др жа ве, као и не до ста-
так ма те ри јал них обје ка та (спо ме ни ка, цр ка ва, фа бри ка, мо-
сто ва, про дав ни ца) осла би ли су ве зу са ло кал ним на сле ђем 
и до ве ли у пи та ње ко лек тив не вред но сти и се ћа ње.19

Ме мо ри ја ли за ци ја ју го сло вен ске ан ти фа ши стич ке про шло-
сти и се ћа ње на Дру ги свет ски рат су до кра ја осам де се тих 
го ди на 20. ве ка ве зи ва ни ис кљу чи во за ко му ни зам као иде-
о ло ги ју. То је од де ве де се тих по ста ло не же ље но на сле ђе, а 
као “дух но вог вре ме на” по че ле су да бу ја ју иде је ко је је 
Дру ги свет ски рат по ра зио и из бри сао из пам ће ња. Но, ка да 
се си ту а ци ја у ре ги о ну де ли мич но ста би ли зо ва ла, на сце-
ну је сту пи ла но ва ди со нан ца, ко ја се огле да ла у вра ћа њу 
старих сим бо ла, те кре и ра њу но вих про сто ра пам ће ња.20

Од де ве де се тих на о ва мо но во ство ре не др жа ве су по ка за-
ле раз ли чи те ста во ве пре ма спо ме нич ком на сле ђу Дру гог 

15 Ma noj lo vić Pin tar, О. i Ig nja to vić, А. nav. de lo, p. 23-25.
16 Исто, стр. 13.
17 Kar ge, H. nav. de lo, str. 252.
18 Ри сто вић, М. нав. де ло, стр. 133.
19 Pe jić, B. nav. de lo, str. 10.
20 Ри сто вић, М. нав. де ло, стр. 142-143.
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светског ра та.21 У Хр ват ској је уни ште но ви ше од 3.000 спо-
ме ни ка, у Сло ве ни ји, на ро чи то у про вин ци ји, по ди жу се 
спо ме ни ци са рад ни ци ма оку па то ра, у БиХ се пре вас ход но 
ру ше вер ски објек ти, у же љи да се ми си ја кон флик та скре-
не на ре ли гиј ску ра ван. У Ср би ји је уни шта ва ње спо ме ни ка 
фо ку си ра но на ру ше ње оних ко ји су пред ста вља ли при пад-
ни ке дру гих на ци о нал но сти. Опет ја ча чет нич ка тра ди ци-
ја, али и оно што мо же да по ка же по нов но ус по ста вља ње 
је дин ства др жа ве и цр кве. У Цр ној Го ри је то има ло бла жу 
фор му.22 Као уо ста лом и у Ма ке до ни ји, све до по след њих 
не ко ли ко го ди на ка да има мо но во бу ђе ње на ци о нал не све-
сти кроз пре бо га ту спо ме нич ку про дук ци ју. 

Са вре ме не тен ден ци је ме мо ри ја ли за ци је у  
посткон фликт ном окру же њу

Спо ме ни ци кул ту ре су вр сте ко лек тив ног пам ће ња и до бро 
ор га ни зо ван скуп по ру ка ко је фор ма ти ра ју јав но зна ње у 
јав ном про сто ру.23 По твр да то га је ин ди ко ва на у ори ги нал-
ном зна че њу ре чи спо ме ник, пре ма ко јем он пред ста вља 
ар те факт ко ји по ди жу за јед ни це или по је дин ци да ко ме мо-
ри шу или под се те бу ду ће ге не ра ци је на љу де, до га ђа је, жр-
тве, ве ро ва ња и у том сми слу спо ме ник има ди рек тан ути-
цај на функ ци ју ме мо ри је.24 Та кво на ци о нал но пам ће ње се 
ус по ста вља кроз ко ме мо ра тив не про јек те ко је ин спи ри ше и 
фи нан сиј ски по др жа ва, пре све га, др жа ва. То мо гу би ти уџ-
бе ни ци, спо ме ни ци, ме ста се ћа ња, му зе ји, про сла ве пра зни-
ка или дру ге ко ме мо ра тив не прак се ко ји ма се обе ле жа ва ју 
важни или до га ђа ји ко ји да ју ле ги ти ми тет вла сти.

Спо ме ни ци и ме мо ри јал на ме ста су „про стор на се ћа ња” ко-
ја од ре ђе на ме ста чи не све тим. Пре ма Јан гу (Young), ко ји 
сма тра да се успех сва ког спо ме ни ка ме ри ње го вом спо соб-
но шћу да са ку пи ви ше зна че ња, та квим тво ре ви на ма са ми 
се бе сла ви мо. Озборн (Os bor ne) је ми шље ња да су спо ме-
ни ци „ге о гра фи је иден ти те та”, док Олик (Olick) и Ро бинс 
(Rob bins) твр де да су ме мо риј ска ме ста и прак се цен трални 

21 Ви ше о ан ти ко му ни стич кој про па ган ди у: Kirn, G. Tran sfor ma tion of 
me mo rial si tes in the post yugo slav con text, Aca de mia.Edu , 11. 10. 2014. 
https://www.aca de mia.edu /8126153/transformation_of_memorial_sites_in _
the_post-yugoslav_context. До дат но о спо ме ни ци ма у: Burk hart, R. Par ti-
san Me mo ri als in For mer Yugo sla via, 12. 12. 2014. http://fzz.cc/is sue02part.
html. 

22 Ma noj lo vić Pin tar, O. i Ig nja to vić, A., nav. de lo, p. 26-28. 
23 Tu đman, M. (2009) In for ma cij sko ra tiš te i in for ma cij ska zna no st, Za greb: 

Hr vat ska sve u či liš na na kla da, str. 93.
24 Choay, F. (2001) The in ven tion of hi sto ric mo nu ment, Cam brid ge: Cam brid-

ge Uni ver sity Press, p. 6.
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про стор у ко јем се де ша ва ју бор бе око иден ти те та. Те прак-
се ни су ста тич не и њи хо ве про ме не, ка ко ка же Фелд ман 
(Feld man), ре флек ту ју схва та ње за јед ни це о хе рој ству или 
жр тво ва њу.25

У том сми слу је из град ња спо ме ни ка не са мо још јед на аре-
на за по ли тич ку де ба ту, већ и на пор да се на мет ну при хва ће-
не чи ње ни це ге не ра ци ја ма ко је до ла зе. Слич но је, пре ма ми-
шље њу Лее Да вид, би ло у свим на след ни ца ма не ка да шње 
Ју го сла ви је, ко је су го то во по пра ви лу као ме мо риј ску схе му 
при хва та ле ре ви зи о ни стич ку и ан ти-ју го сло вен ску аген ду. 
То је био тро стру ки про цес – све но ве на ци о нал не др жа ве су 
узе ле ста ре на ра ти ве ка ко би ис та кле сво ју раз ли ку и ујед но 
је дин стве ност у од но су на су се де. Ре ви та ли зу ју се де сни-
чар ске гру пе и по кре ти, те се из но ва ко му ни стич ко на сле ђе 
и пар ти зан ска бор ба фор му ли шу као ре пре сив ни. Упо ре до 
с тим уста но вља ва ју се но ви пра зни ци и на чи ни њи хо вог 
обе ле жа ва ња.26 На и ме, ју го сло вен ски пе ри од су на ци о на ли-
сти из но вих др жа ва ока рак те ри са ли као до ба иде о ло шке и 
сва ке дру ге по ро бље но сти. Ту се не где на ла зе и мо ти ви за 
из ми шља ње. С јед не стра не, буј ну ма шту је под сти ца ла же-
ља за раз гра ни че њем од срод них на ци ја, а са дру ге те жња 
да се по ка же мо бо љим не го што оди ста је смо, па смо та-
ко „по пра вља ли” ин фор ма ци је о по ре клу, оп стан ку на ци је, 
али и ње ном исто риј ском зна ча ју.27 Ин те ре сант но је, ипак, 
да „но ва про шлост” ни је у пот пу но сти би ла фан та зи ја. Че-
сто је би ла ре зул тат до ра ђе не већ по сто је ће, ста ре вер зи је.28

У ви ше ет нич ким посткон фликт ним ам би јен ти ма, ве о ма је 
те шко сми сли ти око сни цу за јед нич ке ме мо ри ја ли за ци је. 
Ре ви зи ја про шло сти је рет ко по ве за на с исто риј ском на у-
ком, она углав ном под ра зу ме ва ре ин тер пре та ци ју у скла ду с 
днев но по ли тич ком си ту а ци јом.29 За то са вре ме не тен ден ци је 
на ла жу да по ди за ње спо ме ни ка, ком плек са или ус по ста вља-
ње ме мо ри јал них ме ста бу де под стак ну то прет ход ним кон-
сул та тив ним про це си ма и ком про ми сом за ин те ре со ва них 
стра на. Са мо на тај на чин мо гу да се ус по ста ве пре ки ну те 
ве зе у мул ти ет нич ким за јед ни ца ма. У та квим си ту а ци ја ма, 
под се ћа Леа Да вид, ну жно је скре та ње са кон крет них сећања 

25 Пре ма: A dif  cult past in Ser bia: The Sta te-spon so red pro ject of re mem be-
ring and for get ting, Aca de mia.Edu , 20. 3. 2015. https://www.aca de mia.edu 
/5003324/A_Dif fi cult_Past_in_Ser bia_The _Sta te-spon so red_Pro ject_of_
Re mem be ring_an d_For get ting_-_ASN _2012. p. 4.

26 Исто, стр. 5.
27 Ku ljić, T. nav. de lo, str. 126.
28 Исто, стр. 138.
29 Ha san be go vić, A. i Stoj čić, M. (2014) Ka ko po mi ri ti (h)isto ri je, Sa ra je vo: 

CNA, str. 12.
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на ап стракт не иде је, бу ду ћи да је се та ко, уз из бе га ва ње де-
та ља, нај при клад ни је ода је по част од ре ђе ним катего ри јама 
гра ђа на.30

У по след њој де це ни ји 20. ве ка у ре ги о ну За пад ног Бал ка-
на ди жу се спо ме ни ци хе ро ји ма и жр тва ма гра ђан ских ра-
то ва де ве де се тих, али и они по све ће ни стра да њи ма под 
комунисти ма или ме ђу на род ном за јед ни цом. 

Се ћа ња по но вље на у по ли тич ким спо ме ни ци ма и ме мо ри ја
ли ма ста вље ним на ју го сло вен ским те ри то ри ја ма у два де
се том ве ку углав ном су се ћа ња на на си ље и, у ве зи са њим, 
ми ли та ри зам. Ме ђу тим, би ло би исто риј ски по гре шно 
прет по ста ви ти да су при каз на си ља и упу ћи ва ње на ње га 
спе ци фич ни за спо ме ни ке по диг ну те у на шем ра то бор ном и 
бру тал ном ре ги о ну Бал ка на. Осим то га, као и у дру гим де
ло ви ма све та, са ми спо ме ни ци су че сто из ло же ни на си љу.31

Би ло је не ко ли ко мо де ла ко ји су ко ри шће ни у из град њи но-
вог спо ме нич ког иден ти те та у но вим др жа ва ма на ста лим 
из не ка да шње Ју го сла ви је. Као пр ви при ступ у свом члан-
ку По ли ти ке се ћа ња и из град ња спо ме ни ка у Ју го и сточ ној 
Евро пи Ми ле на Дра ги ће вић Ше шић на во ди ан тикул ту ру, 
ко ја је те жи ла да уни шти тра го ве за јед нич ке ко му ни стич ке 
и ан ти фа ши стич ке про шло сти. То је ра ђе но на два на чи на –  
при сва ја њем (на при мер ски да ње пе то кра ки са спо ме ни-
ка или њи хо во пре фар ба ва ње) и ели ми ни са њем (на вод но 
„спон та но” не ста ја ње свих еле ме на та ко ји су под се ћа ли 
на про шли, за јед нич ки жи вот, што је на те ри то ри ји Бо сне 
и Хер це го ви не би ло нај сло же ни је, јер су се у за ви сно сти 
од „ет нич ке ве ћи не” на од ре ђе ном про сто ру спо ме ни ци 
при сва ја ли или ели ми ни са ли). Дру ги, до ста ре ђи мо дел 
пред ста вља кул ту ра ли за ци ја, од но сно де кон тек сту а ли за-
ци ја кроз уни вер за ли за ци ју или му зе а ли за ци ја. Екла тан-
тан при мер на ла зи мо у Бе о гра ду, у пре ме шта њу спо ме ни ка 
Бо ри са Ки дри ча из цен тра у Парк скулп ту ра Му зе ја са вре-
ме не умет но сти. Из ме шта њем спо ме ни ка с њи хо вих ори-
ги нал них ме ста они гу бе по ли тич ко зна че ње и кон текст. 

30 Узми мо за при мер вој ни ке. Да ли их се се ћа мо као уби ца или осло бо ди-
ла ца? Да вид са ве ту је да се кре не од иде је да су ра то ви ло ши, али они за 
осло бо ђе ње су не из бе жни. За то су пра ве жр тве они ко ји су во ди ли те ра-
то ве. Не не ке кон крет не, не го ра то ве уоп ште. Тај по сту пак уоп шта ва ња 
кру ци јалан је и за ме ђу на род ну по др шку. Уме сто да се при хва ти од го-
вор ност, про на ла зи се на чин да се при бли же на ци о нал на и ме ђу на род на 
оче ки ва ња. Ви ше о то ме у: Da vid, L. (2015) De a ling with the con te sted past 
in Ser bia, de con tex tu a li sa ti on of the war ve te rans me mo ri es, Na ti ons and 
Nati o na lism, Vo lu me 21, Is sue 1, p. 115. 

31 Pe jić, B. nav. de lo, str. 10.
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Културализаци ја у кон тек сту по што ва ња „на сле ђа дру гих” 
на на шем под не бљу још ни је за жи ве ла.32 

Умет нич ки кру го ви овог пе ри о да ус по ста ви ли су мо дел не
сла га ња, од но сно кре а тив ни ди ја лог. Они су се соп стве ним 
ви зи ја ма су прот ста вља ли на зад ним по ли ти ка ма и ре тро-
град ним иде ја ма свих зе ма ља за пад ног Бал ка на.33

Ко нач но или окон ча но? Иза зо ви тран зи ци је

По сто је ли еле мен ти по ми ре ња у да на шњој кул ту ри спо ме
ни ка?, мој од го вор је не га ти ван. Док се на не ки на чин чи ни 
ло гич но из гра ди ти Ме мо ри јал уби је ним Је вре ји ма Евро пе 
(2006) у Бер ли ну, пи та ње је где би би ло ло гич но по ди ћи ме
мо ри јал жр тва ма у Сре бре ни ци. У Бе о гра ду, на рав но. Али, 
ко би га са гра дио та мо (ко би се усу дио)? Спо ме ни ци, ве ру
јем, не мо гу да по ну де по ми ре ње, али љу ди, по не кад, мо гу. 
У јав ном пер фор ман цу одр жа ном у Са ра је ву 1998, хр ват
ски ви зу ел ни умет ник Сла вен Тољ пио је не ких 20 ми ну та 
бо сан ску шљи во ви цу и хр ват ску ло зо ва чу, ме ша ју ћи их. У 
под на сло ву ње го ве пред ста ве пи са ло је: У оче ки ва њу Ви ли
ја Бран та. Ми и да ље че ка мо…34

Го то во све ре во лу ци је по чи њу иде јом нул тог ча са, но вим 
по чет ком ко ји на ста је бри са њем оно га што му је прет хо-
ди ло. По сле ди ца је же ље но вог ре жи ма да на кон круп них 
про ме на учвр сти ле ги ти ми тет пре ва зи ла же њем не же ље ног 
на сле ђа про шло сти и раз два ја њем прет ход не вла сти од ње-
них при ста ли ца. Тај рас кид се по сти же ка жња ва њем или 
стиг ма ти за ци јом пред став ни ка ра ни је вла сти, ре ха би ли та-
ци јом њи хо вих жр та ва, ра дом на на ци о нал ним по ми ре њу, 
ам не сти јом и слич ним по ступ ци ма.35 Па ипак, по ка за ло се 
да је ова ква ко лек тив на ам не зи ја на кра ју нео др жи ва по зи-
ци ја, због че га се ин спи ра то ри и на ло го дав ци ви зи је нул те 
го ди не вра ћа ју или по мир љи вим вер зи ја ма про шло сти или 
осе ћа ју по тре бу да на пра ве но ву исто ри ју ко ја би по др жа ла 
са вре ме не иде је и аспи ра ци је. У та квим си ту а ци ја ма до лази 

32 Dra gi će vić Še šić, M. nav. de lo, str. 70-96.
33 Мр ђан Ба јић је на пра вио се ри ју вир ту ел них спо ме ни ка за Yugo mu zej. 

Ин спи ри сан до га ђа ји ма и ми то ви ма ко ји су ство ри ли али и уни шти ли 
Ју го сла ви ју, умет ник је про у ча вао успо ме не и на Ти то во и на Ми ло ше-
ви ће во до ба. Сва ка ње го ва вир ту ел на скулп ту ра је спо ме ник ко ји ме мо-
ри ја ли зу је кључ не до га ђа је ко ји су до ве ли до гра ђан ског ра та и рас па да 
др жа ве. Ви ше у: Dra gi će vić Še šić, M. nav. de lo, str. 62.

34 Pe jić, B. nav. de lo, str. 10-11.
35 Ку љић, Т. (2000) Пре вла да ва ње про шло сти – идеј на стра на, Го ди шњак 

за дру штве ну исто ри ју, бр. 2-3, стр. 7.
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до из ра жа ја оправ да ност про ши ре не де фи ни ци је на сле ђа 
као са вре ме не упо тре бе про шло сти.36

Тран зи ци о на прав да37, људ ска пра ва и евр оп ски про јек ти 
до при не ли су да се у ре ги о ну ко ји је пре тр пео те шку про-
шлост као мо дел за пре зен то ва ње тра гич не про шло сти вр ло 
че сто при ме њу ју стан дар ди ме мо ри ја ли за ци је по „за пад-
њач ком” мо де лу се ћа ња. Та ква ре ше ња, ко ја је тре ба ло да 
до при не су су о ча ва њу с про шло шћу, из град њи трај ног ми ра 
и по ми ре њу ни су по сти гла ни је дан од сво јих ци ље ва, бу ду-
ћи да ло кал на за јед ни ца, као фи нал ни ко ри сник, са њи ма 
ни је мо гла да се иден ти фи ку је. До при нос та квог (спо ме нич-
ког) на сле ђа се, про сто ре че но, сво ди на до дво ра ва ње европ-
ској за јед ни ци кроз ла жну по бољ ша ну сли ку ствар но сти. 
Они су фор мал ни спо ме ни ци, без ду бљег зна че ња, а не рет ко 
и увре дљи ви. 

По ли ти ке спо ме ни ка у но во о сно ва ним др жа ва ма на Бал ка
ну би ле су део по ли ти ка ре на ци о на ли за ци је, по но во ства ра
ју ћи (из ми шља ју ћи) по себ не иден ти те те за сно ва не на од
ре ђе ним тра ди ци ја ма и иза бра ним се ћа њи ма, и ства ра ју ћи 
усло ве за ши ре ње по ру ка и чла но ви ма сво је и у окви ру дру гих 
за јед ни ца, фо ку си ра ју ћи се на за себ на се ћа ња, вред но сти и 
прак се ко је ства ра ју но ве по де ле. У скла ду с тим, раз ви
је но је мно штво на ра ти ва, али још увек осла ња ју ћи се на 
глав ну и је ди ну исто риј ску ре то ри ку не за ви сно сти (слав не 
хе рој ске про шло сти). Очи глед но је да су кул тур не по ли ти ке 
још увек за сно ва не на на ци о нал ном и ет нич ком иден ти те
ту, чи ме за не ма ру ју гра ђа не и њи хо во пра во на кул ту ру као 
ин ди ви ду ал но људ ско пра во.38

36 As hworth, G. J. and Tun brid ge, J. E. (1999) Old ci ti es, new pasts: He ri ta-
ge plan ning in se lec ted ci ti es of Cen tral Eu ro pe, Ge o Jo ur nal, Vo lu me 49,  
Is sue 1, p. 105.

37 Тран зи ци о на прав да је ре ла тив но но ва ди сци пли на у те о ри ји и прак си 
за шти те људ ских пра ва. Ње ни исто риј ски ко ре ни се мо гу пра ти ти од 
су ђе ња Ме ђу на род ног вој ног три бу на ла у Нир нбер гу и Ме ђу на род ног 
вој ног три бу на ла за Да ле ки ис ток у То ки ју, пре ко ру ше ња вој них хун ти 
у Грч кој 1975. или Ар ген ти ни 1983 године. У по след њој де це ни ји 20. 
ве ка, на кон ма сов них и си сте мат ских кр ше ња ме ђу на род ног ху ма ни-
тар ног пра ва то ком ору жа них су ко ба у бив шој Ју го сла ви ји, Ли бе ри ји, 
Си је ра Ле о неу, Ру ан ди, ова ди сци пли на се су о чи ла с но вим иза зо ви ма 
и про ши ре њем свог по ља де ло ва ња. Сам из раз је у упо тре бу ушао тек 
де ве де се тих го ди на ми ну лог сто ле ћа. Од ка да је по чео да се упо тре бља-
ва, на зив „тран зи ци о на прав да” по кре тао је број не не до у ми це. На и ме, 
у кон тек сти ма где се овај кон цепт при ме њи вао, сти цао се ути сак да је 
реч о не ком спе ци јал ном ви ду прав де. У ства ри, ра ди се о чи та вом ни зу 
ак тив но сти ко је се ре а ли зу ју у дру штви ма у тран зи ци ји, са иде јом да 
до при не су ус по ста вља њу прав де и вла да ви не пра ва. 

38 Dra gi će vić Še šić, M. nav. de lo, str. 94.
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По сто ји мно го спо ме ни ка ко ји су по диг ну ти у част или у 
знак се ћа ња на жр тве ра то ва де ве де се тих на про сто ру бив-
ше Ју го сла ви је. Те шко је на ве сти та чан, па чак и при бли жан 
број, бу ду ћи да углав ном ни су ни зва нич но по пи са ни, иа ко 
су до сад, у ви ше на вра та, раз ли чи те не вла ди не ор га ни за-
ци је или по је ди нач ни ис тра жи ва чи и ис тра жи ва чи це на чи-
ни ли пи о нир ске ко ра ке у том прав цу. Из у зе так су ме мо ри-
ја ли у Бо сни и Хер це го ви ни, ко је је ис тра жи ва ла, по бро ја-
ла, опи са ла и не дав но пу бли ко ва ла са ра јев ско бе о град ска 
организаци ја Цен тар за не на сил ну ак ци ју. 

Ме ђу тим, про блем са тим спо ме ни ци ма ни је у то ме да ли их 
има до вољ но или не, већ у њи хо вом са мом по ста њу, од но-
сно у по ру ци ко ју ша љу. На и ме, ве ћи на њих су по све ће ни 
стра да лим вој ни ци ма, док се ма њи број од но сни на ци вил не 
жр тве ра то ва, а за не мар љи во ма ло их има на те му стра да-
ња же на, од но сно же на жр та ва сек су ал ног на си ља у ра ту. 
Го то во сви су јед но на ци о нал ни и у та квим окол но сти ма 
има мо си ту а ци ју да лич но сти ко је ти спо ме ни ци ве ли ча ју 
део гра ђан ства до жи вља ва као хе ро је, а део их сма тра џе ла-
ти ма. Њих оби ла зе углав ном удру же ња про ис те кла из ра та, 
док ши ра за јед ни ца не ма пре ма њи ма ни ка кав од нос. Спо-
ме ни ци, али и жр тве, ак ту ел ни су о об лет ни ца ма или то ком 
пред из бор них кам па ња. Упр кос број ним апе ли ма струч ња ка 
из ре ги о на ко ји се ба ве чу ва њем се ћа ња на не же ље но на сле-
ђе про шло сти, не по сто је зва нич но уста но вље ни за јед нич-
ки да ни се ћа ња ни ти ак тив но сти у прав цу обе ле жа ва ња или 
по се та ме сти ма стра да ња „дру гих”. Ини ци ја ти ве за њи хо во 
по ди за ње углав ном по ти чу од по ро ди ца стра да лих, ци вил-
ног сек то ра, док се зва нич не ин сти ту ци је на том по љу нај-
ма ње ан га жу ју и у том сми слу мо же мо да ка же мо да ни у 
јед ној др жа ви бив ше Ју го сла ви је не по сто ји ја сна стра те ги ја 
ме мо ри ја ли за ци је. Све је то по сле ди ца то га што још увек 
ни су утвр ђе не чи ње ни це о свим стра да њи ма на про сто ри-
ма бив ше Ју го сла ви је. А чак и та мо где је су, оне ни су ши ре 
дру штве но при зна те ни ти јав но при хва ће не. У та квом кон-
тек сту, где по сто ји рат се ћа ња, те шко да мо же мо да ра ди мо 
на истин ском по ми ре њу. 

Шта, ка да и ка ко тре ба да се пам ти не би тре ба ло да се де фи-
ни ше без пар ти ци па тив ног при сту па про бле му, ко ји под ра-
зу ме ва јав ну ди ску си ју свих за ин те ре со ва них стра на, по чев-
ши од ло кал не за јед ни це, струч не јав но сти, пре ко ци вил ног 
дру штва па све до до но си о ца од лу ка. У том сми слу и ме-
мо ри ја ли за ци ја у бив шој Ју го сла ви ји мо же и тре ба да има 
два то ка. С јед не стра не тре ба про мо ви са ти по зи тив ну про-
шлост, али с дру ге по кре та њем не при јат них пи та ња но ва 
дру штва би би ла у мо гућ но сти да из бег ну ис ку ства ра нијих 
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со ци ја ли стич ких прак си ка да је по ти сну то пам ће ње не га-
тив не про шло сти и ко лек тив на ам не зи ја би ла про бу ђе на у 
вре ме по ли тич ке и еко ном ске дез ин те гра ци је. С тим у ве-
зи, кљу чан ме тод је ди ја лог. Про цес ко ји је пра тио по ди за ње 
спо ме ни ка за шест ми ли о на уби је них Је вре ја то ком Дру гог 
свет ског ра та у Бер ли ну, а око ко јег се во ди ла ди ску си ја од 
1988. до ина у гу ра ци је 2005, да кле го то во 17 го ди на, мо же да 
по слу жи као при мер до бре прак се.39

Post scrip tum

Хорст Хо ај зел (Horst Ho he i sel), умет ник ро ђен у Пољ ској ко-
ји жи ви и ра ди у Не мач кој, вр ло је спе ци фи чан ства ра лац 
чи је су ак ци је че сто суб вер зив не и про во ка тив не. На и ме, 
ка да се 1995. године раз ма тра ло по ди за ње спо ме ни ка уби-
је ним Је вре ји ма Евро пе у Бер ли ну, он је пред ло жио да се 
Бран дер бур шка ка пи ја по диг не у ва здух, њен пе пео по спе 
по ме сту где је не ка да ста ја ла, а пре ко то га по ста ве гра нит-
не пло че. Јер ка ко се дру га чи је се ћа ти на стра да лих љу ди, 
не го уни шта ва њем спо ме ни ка? Не што што би се та ко ђе мо-
гло под ве сти под не га тив ну, ан ти-спо ме нич ку или кон тра-
ме мо ра тив ну прак су ус пео је да из ве де у Ка се лу, где је за 
по тре бе свог де ла упро па стио фон та ну, ко ју су као је вреј ску 
1939. го ди не оште ти ли на ци сти. Хо ај зе ло ве умет нич ке ин-
тер вен ци је, за пра во, пред ста вља ју ре ви зи ју од но са про шло-
сти и са да шњо сти, се ћа ња и мо рал ног при зна ња, по ри ца ња 
и исто риј ских те ко ви на у Не мач кој.40 То је же лео да ура ди 
и 1997. го ди не, ка да је из вео све тло сну про јек ци ју, ко јом се 
на Бран дер бур шкој ка пи ји по ја вљу је и на не ко ли ко се кун ди 
с њом ста па ка пи ја Ау шви ца. Овај је дин стве ни и про ла зни 
пер фор манс, ко ји је остао, за бе ле жен је на фо то гра фи ји, мо-
же се чи та ти на ви ше на чи на. Он, с јед не стра не, ука зу је на 
Бран дер бур шку ка пи ју као на ци о нал ни исто риј ски сим бол. 
С дру ге стра не, у тр жи шном дру штву, тај на ци о нал ни сим-
бол је че сто ме сто за пре ди мен зи о ни ра не по ру ке раз ли чи-
тих фир ми, ко мер ци јал не при ро де. И чи та ње ко је је и нај-
шо кант ни је – ево ци ра ју ћи стра да ње хо ло ка у ста сво јим пер-
фор ман сом, Хо ај зел је на пра вио спој три јум фа и тра у ме на 
истом ме сту.41 Ова кви ви до ви ко ме мо ра тив них ак тив но сти 
ши ре дру штве но по сма тра но мо жда ни су „при ме ре ни”, али 

39 Ви ше о де ба ти ко ја је во ђе на око по ди за ња ме мо ри ја ла у: Neumärker, U. 
(2012) Ger many’s Me mo rial to the Mur de red Jews of Eu ro pe. De ba tes and 
Re ac ti ons, Fi lo zo fi ja i druš tvo, XXI II 4, p. 139-147. 

40 Young, Ј. Horst Ho he i sel’s Co un ter-me mory of the Ho lo ca ust: The End of 
the Mo nu ment, 01. 06. 2016. http://chgs.umn.edu/mu se um/me mo ri als/ho he-
i sel/.

41 Asman, A. (2011) Du ga sen ka proš lo sti, Be o grad: Bi bli o te ka XX vek,  
str. 9-10.
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сва ка ко је су шо кант ни и те ра ју нас да се за пи та мо. Од го во-
ри су сва ка ко раз ли чи ти. А то је, чи ни се, и био умет ни ков 
циљ, јер јед на исти на о ми ну лим де ша ва њи ма ко ја су нам 
оста ви ла ба шти ну ко јом се не по но си мо не по сто ји.
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MEMORY WARS-(AB)USES OF DISSONANT HERITAGE 
FOR POLITICAL PURPOSES

Abstract

While searching for new identities, states created in the territory of 
former Yugoslav republics have been trying to achieve and ensure their 
own interpretation of the past, rich with dissonant heritage. This process 
has been very slow, as the new countries do not have transparent cultural 
policy, so the problems and issues related to policies of memories are 
rarely publicly discussed and the establishment of clear, generally 
accepted national strategies or legislations is not in sight. Whether they 
preserve the past or interpret it in the forms of monuments or other 
types of commemorations, these interventions in public spaces have 
become very important for establishing communication of different 
social groups and forming of their values. The reason is simple – 
the connection between collective memory and collective oblivion 
is causal. Public memory always involves suppressing some other 
memory and vice versa. Memorialization, as a process, is deeply 
politicized. It maps the political, cultural, historical and social reality 
in a given country, as the ruling elites, especially the political ones, 
have decisive influence on why we should remember someone or 
something. This means that the society will not remember everything, 
but mainly those events, period or persons that ruling elites mark as 
important and they will be remembered in a certain (subjective and 
arbitrary) way. Even though that does not necessarily mean that ruling 
elites have negative intentions, deleting of old and construction of new 
historical narratives is often the case. This paper provides a brief review 
of current memorialization and commemorative practices and presents 
recommendations on how to deal with them in the future. What, when 
and how dissonant heritage should be remembered must not be defined 
without participatory approach to the problem, which involves public 
discussion of all stakeholders, starting with the local community, 
professionals in different subjects, through civil society and all the way 

up to the decision makers. 

Keywords: monuments, dissonant heritage, memorialization, exYU, 
politization, war, reconciliation
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ХУМАНИСТИЧКЕИДЕЈЕ 
СОЊЕВУКИЋЕВИЋУ 
КОРЕОДРАМАМА– 

СКИЦАЗАМОНОГРАФИЈУ
Сажетак: Со ња Ву ки ће вић, аван гард на и ау тен тич на умет ни ца 
срп ске ко ре о драм ске сце не, те лом не са оп шта ва са мо есте тич
ку, већ жи вот ну и исто риј ску, лич ну и дру штве ну  исти ну. Те ло 
схва та, про из во ди, упо тре бља ва као основ ни сим бол чо ве чан ства 
и ко смо са. Умет но шћу игре и по кре та ис ка зу је вла сти ти од нос 
пре ма дру штву, по је дин цу, ра ту, сло бо ди, кључ ним до га ђа ји ма 
епо хе, вре ме ну у ко ме жи ви, али и вре ме ну ко је је про шло и оста
ви ло тра га на ак ту е лан дру штве нопо ли тич ки тре ну так. Пле
сом ре пре зен ту је ан ти рат ни став и по бу ну про тив фа ши зма. 
Ко ре о граф ским ства ра ла штвом оте ло тво ру је те ле сни исто риј
скополи тич ки го вор, ан га жо ва ни ко мен тар дру штва и кре и ра и 
утеме љу је по ли тич ку ко ре о дра му као осо бе ни жа нр.

Кључне речи: Со ња Ву ки ће вић, ко ре о дра ма, плес, те ло, 
политизаци ја умет но сти

Со ња Ву ки ће вић (1951-), умет ни ца ко ја ће у дру гој по ло ви-
ни 20. и по чет ком 21. ве ка по ме ра ти гра ни це пле сног по зо-
ри шта у Ср би ји, не у мор на у тра га њи ма, опро ба ва ла је се-
бе у ра зним обла сти ма, али без при др жа ва ња би ло ка квих 
умет нич ких пра ви ла и ка но на. 

Из ра зи то ан ти рат но за ла га ње иси ја ва кроз њен ау тор ски ко-
ре о драм ски рад. Со ња Ву ки ће вић је, као и На да Ко ко то вић 
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(1944-), ко ре о дра ми да ла ле ги ти ми тет, по ста ви ла је у окви-
ру ре пер то ар ске по ли ти ке по зо ри шних ин сти ту ци ја, као и 
фе сти вал ских до га ђа ња. По твр ди ла се код нас и у све ту као 
ви ше стру ко све стра на и сна жна умет нич ка лич ност. Ба лет, 
од но сно умет нич ка игра ни је је ди но по ље ње ног из ра жа ва-
ња већ и сце но гра фи ја, ко стим, скулп ту ра. Но, из над све га, 
умет нич ку ин спи ра ци ју пре у зи ма из жи во та и љу ди. Са мо-
стал но ау тор ско из ра ста ње Со ње Ву ки ће вић у ко ре о драм-
ском по зо ри шту по кла па се са дру штве ном рат ном кри зом 
де ве де се тих, ка да је Ср би ја ушла у су коб са др жа ва ма у 
окру же њу. Со ња Ву ки ће вић по чи ње да игра и ту ма чи жи вот 
ко ји жи ви у ра том из но ва обе ле же ној и из де ље ној зе мљи, 
пле ше лич но са гле да ва ње и до жи вља ва ње ши рег дру штве-
ног кон тек ста и исто риј ских до га ђа ња. Дру штве на и ху ма-
на кри за по кре ће и под сти че ње но умет нич ко са зре ва ње, 
про ми шља ње и ства ра ла штво ан га жо ва не умет ни це. Пре ма 
речи ма Со ње Ву ки ће вић: 

„Ја сам од ра сла ме ђу ве ли ким рат ни ци ма и то ни је мо гло 
да ме ми мо и ђе; тај осе ћај за исто ри ју ни сам мо гла да по ка-
жем у уло га ма у кла сич ном ба ле ту, али сам мо гла ре во лу ци-
о нар но да га из ра зим у сво јим ау тор ским де ли ма. (...) Мо је 
де фи ни тив но са зре ва ње по кла па се са по чет ком де ве де се-
тих; до ла зи до рас па да Ју го сла ви је и ме не је бо ле ло ка да је 
тре ба ло да играм ла ке на сло ве. Љу ди су на ста ви ли да пра-
те по зо ри шни ре пер то ар, не схва та ју ћи да је исто ри ја оти-
шла да ље. Та да ми се пр ви пут ра ђа иде ја о Мак бе ту, и тај 
сам про је кат пред ло жи ла Би теф те а тру и Ива ни Ву јић, али 
окол но сти су би ле та кве да три на ред не го ди не ниг де ни сам 
могла да реали зу јем ову пред ста ву.”1

Пр ва по ну да за са мо стал ни ау тор ски рад до ла зи јој од Љу-
би ше Ри сти ћа (1947-), ко ји је са ра ђу ју ћи (кроз КПГТ) са 
На дом Ко ко то вић (1944-) у пе ри о ду од се дам де се тих до де-
ве де се тих го ди на 20. ве ка про мо ви сао ко ре о драм ски жа нр, 
али због по ро дич них окол но сти и не мо гућ но сти пу то ва ња 
она од би ја шан су. Усле ђу је дру ги по зив од Бор ке Па ви ће-
вић (1947-) и Со ња Ву ки ће вић кре ће у ре а ли за ци ју че тири 
ком плет не ау тор ске ко ре о дра ме, у про дук ци ји Цен тра за 
кул тур ну де кон та ми на ци ју у Бе о гра ду: Маг бет/Оно  (1996), 
Ал цхај мер сим фо ни ја (1998), Про цес (1998) и Мрак лет ње 
но ћи (1999), а ње но ау тор ско ства ра ла штво вр ху ни са ко ре-
о дра мом Цир кус исто ри ја (2006), пр во бит но ства ра ном под 
окри љем Би теф фе сти ва ла.

1 Ме де ни ца, И. (2002) По зо ри ште ал тер на ти ве де ве де се тих. Цир кус исто-
ри је (раз го вор са Со њом Ву ки ће вић), Те а трон бр. 119/120, Бе о град: 
Музеј по зо ри шне умет но сти, стр. 90-93.



173

ВЕРА ОБРАДОВИЋ

Пр ва пред ста ва Маг бет/Оно  на ста је у вре ме ну ду го трај них 
гра ђан ских и сту дент ских де мон стра ци ја про тив ак ту ел не 
по ли ти ке Сло бо да на Ми ло ше ви ћа. Те шка еко ном ска си ту а-
ци ја у ко јој се за те кла од све та изо ло ва на Ср би ја, као и кра ђа 
из бор них ре зул та та 1996. го ди не ре зул ти ра ли су тро ме сеч-
ним про те сти ма. Кри ти ка вла сти, ко ја у пред ста ви ни је би ла 
ди рект на, али асо ци ја тив но и зна чењ ски при сут на, чи ни ла 
је сми сао ко ре о граф ског де ла. Тра жен је је дан нов сцен ски и 
те ле сни го вор ко јим ће се ис ка за ти не за до вољ ство оним што 
се де ша ва ло на оп ште-дру штве ном пла ну, као и ви зи о нар ско 
упо зо ре ње о уру ше ној ху ма но сти, бу дућ но сти, уни ште ним 
жи во ти ма до ла зе ћих ге не ра ци ја. Из пред ста ве ин спи ри са-
не Шек спи ро вом дра мом уо ча ва се ди хо том на мо ти ва ци ја 
за ства ра ла штво, тј. ау тор ка би ва по кре ну та дво стру ким 
раз ло зи ма: 1. ана ли зом жен ских ли ко ва, где ег зи сти ра по-
рив да у њи ма на ла зи ин спи ра ци ју тра га ју ћи по вла сти том 
жен ском би ћу, и 2. про ми шља њем о ве чи том кру же њу ко-
је ни је од ли ка са мо при род них већ и дру штве них про це са, 
од но сно да као што по сто је ци клич на кре та ња у при ро ди 
она се, исто та ко, по на вља ју са дру штве ном за јед ни цом. Ни-
за њем сим бо лич них сцен ских сли ка при ка зу је се же на ко ја 
мо же да по кре не и по ста не дух ра за ра ња, де кон струк ци је, 
уни ште ња. Као остра шће на Ле ди Маг бет она је су бје кат и 
обје кат вла сти тог зла, она га пер со ни фи ку је и про из во ди, 
али исто вре ме но по ста је и ње го ва жр тва. Ве шти це у пред-
ста ви за ме њу је де цом као не у пр ља ним би ћи ма ко ја мо гу да 
но се вла сти ти по тен ци јал су ро во сти, од но сно де вој чи ца ма 
ко је ле по том и ста сом де лу ју као да по ти чу из са мог ан ђе о-
ског вр та. По пут Пи не Ба уш (Phi lip pi na „Pi na” Ba usch, 1940-
2009) на ко ре о драм ску сце ну уно си при род не еле мен те, во-
ду и зе мљу. Глу мац, Сло бо дан Бе штић (1964-), као Маг бет, 
те ле сном пла сти ком и екс пре си јом би ва аде ква тан парт нер, 
из ра зит ка ко у глу мач кој та ко и у фи зич кој рад њи. Фраг мен-
тар на струк ту ра је по но во при сут на. Чи ни се да су се раз у-
ме ва ње и ре цеп ци ја ко ре о драм ске пред ста ве – ко ја је ра ђе на 
ни за њем сим бо ла са уда ље ним асо ци ја тив ним зна че њи ма 
– за сни ва ли на ар ха ич ним осно ва ма, ар хе тип ским са др жа-
ји ма све сти, као и ме мо ри ји мо ти ва из Шек спи ро ве при че о 
мрач ној по жу ди за вла шћу. То ком из во ђе ња по си па ла се зе-
мља ко ја је да ва ла смер ни це кре та њи ма, али ко ја ће до кра ја 
да по при ми зна ко ви тост све оп ште ја ло ве пу сто ши и бла та, 
у ко ме су из гу бље не пла ве, бе ле и цр ве не ци пе ле, тј. обу ћа у 
бо ја ма др жав не за ста ве. Ис ти ца ло се са вр шен ство из во ђе ња 
и ту ма че ња Ле ди Маг бет, про ми шље на и до ми шље на уну-
тар ња глу мач ка рад ња ко ју ау тор ка као глав ни жен ски лик 
ис по ља ва кроз сва ки гест и ко рак. У цен тру па жње је: моћ 
пер вер зи је вла дар ског па ра на спрам ак туелности у времену 
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у ко ме је пред ста ва на ста ла, те се екс пре сив ном игром ис-
ка зу је ја сан дру штве ни ан га жман и бунт, од но сно по крет 
пре у зи ма сна гу ко ре о драм ског про тест ног тек ста ко јим 
же ли да се до при не се бу ђе њу гра ђан ске све сти. Ко ре о дра-
ма Маг бет/Оно  се игра ла и на ми нус се дам пред кор до ном 
ми ли ци је то ком улич них про те ста у Бе о гра ду. По ли тич ки 
ан га жман и про ми шља ње ов де и са да по ста је не из бе жно у 
ко ре о граф ском де ло ва њу Со ње Ву ки ће вић. Са ау тор ским 
ства ра ла штвом ко ре о дра ма кре ће њен ан ти рат ни и сна жан 
дру штве ни, ху ма ни ан га жман, ко ји се ис по ља ва, из ме ђу 
оста лог, уче шћем на по зо ри шном фе сти ва лу у Мил хај му у 
Не мач кој, ко ји ор га ни зу је ре ди тељ Ро бер то Ћу ли (Ro ber to 
Ci ul li, 1934-), оку пља ју ћи умет ни ке са про сто ра ex Ју го сла-
ви је. Со ња Ву ки ће вић, ко смо по лит ског ду ха и иде о ло ги је, 
чвр сто де кла ри са на као умет ни ца ко ја не при хва та ми сао 
на ци о на ли за ма, фе сти вал у Не мач кој ин тим но до жи вља ва 
као по вра так ам пу ти ра них де ло ва. По зо ри шни скуп умет-
ни ка Ју го сла ви је – ко ји је имао за циљ про би ја ње ба ри је-
ра из ме ђу по зо ри шних љу ди ко ји су би ли за ва ђе ни си ла ма 
смут ног вре ме на, те шких рат них и по ли тич ких при ли ка –  
опи су је као нај зна чај ни ји до га ђај у том жи вот ном пе ри о ду.

Со ња Ву ки ће вић, кроз умет ност ко ре о дра ме, ин тен зив но 
жи ви свој дру штве но-по ли тич ки ан га жман, не ства ра ју ћи 
ни ка кве гра ни це ни ти по дво је но сти у сег мен ти ма из ме ђу 
лич ног и про фе си о нал ног. По и сто ве ћу је жи вот ни и про фе-
си о нал ни стил, пу тем сти ла вр ши про јек ци ју ду хов них са-
др жа ја, ка да скри ве на су шти на да је об ли ке и од ли ке ви дљи-
вој фор ми, те се ње но ко ре о драм ско про ми шља ње мо же по-
ста ви ти у оквир Жорж Би фо но вог схва та ња да је чо век стил. 
Да љим ра дом раз ви ја ла је стил ко ји на ста вља до следно да 
пра ти и уна пре ђу је. 

Дру гу ау тор ску ко ре о дра му, Ал цхај мер сим фо ни ја, по ста вља 
на Ра ве лов Бо ле ро (сам ком по зи тор је бо ло вао од те те шке 
бо ле сти), што је би ла сво је вр сна ево ка ци ја лич них успо ме на 
и њи хо во осо бе но ту ма че ње – од ње ног со ли стич ког игра ња 
на Ста ди о ну ЈНА 25. ма ја 1988. го ди не и пре и спи ти ва ња 
исто риј ских до га ђа ња у пе ри о ду по ме ну те ри ту ал не игре 
за Дан мла до сти осам де се тих па све до Деј тон ског ми ров-
ног спо ра зу ма 1995. го ди не. У опо ми њу ћу пред ста ву од 55 
ми ну та пу бли ку уво ди кроз сво је вр сну би ро крат ску ак ци ју 
шал тер ског пер фор ман са, где су при сут ни по се ти о ци нео-
сет но уву че ни у игру и „мо ра ју” да уче ству ју про ла зе ћи до 
сво јих ме ста кроз ре жи ра ну „стро гу шал терску контролу”. 
Пра ви ла су на мет ну та и мо ра ју да се сле де и по шту ју. Пу-
бли ка је пре пред ста ве су о че на са че ка њем, ре до ви ма, са 
спор ним ула же њем и ра зним „проверама”, добијањем 
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„печа та”, обе ле женом цр том ко ја се „не сме” пре ћи и то ме 
слич но. Пу бли ка се за ти че у по зо ри шној си ту а ци ји мо гу ћег 
„отре жње ња”, при ну ђе на да тра жи од го вор на со ци јал на, 
исто риј ска и дру га про блем ска пи та ња. Као ау тор ка ко ја рад 
за сни ва ис кљу чи во на ху ма ним по сту ла ти ма она не те жи 
са мо ино ва ци ја ма у умет но сти, већ со ци јал но-по ли тич ким 
про ме на ма. Чи ни се да је кре до ње ног це ло куп ног ко ре о-
граф ског опу са да тра га њем за из ме на ма у се би кре и ра мо 
сна жан по тен ци јал за оп ште про ме не и по ма ке на да ле ко 
ши рем, ху ма ном пла ну. Играч ка пред ста ва се слу жи и реч ју, 
ци ти ра ју се од лом ци из де ла Да ни ла Ки ша, али основ на пле-
сна ко му ни ка ци ја, ко ја до след но оста је из ван вер бал ног је-
зи ка, по ста је нај ја че оруж је, и под сти че по тресну те атарску 
ко му ни кацију ко ја се при ма на ки нестетич ком ни воу. 

„До су за је дир ну ла ње на ту жба ли ца над те ли ма де ча ка, из-
ре че на гла сом ве ли ке тра гет ки ње, а Ал цхај ме ров марш је 
под се тио на на ци стич ку по шаст. За во дљи ви ан ђео смр ти, 
са рат ном ка ци гом и ко кет ним цр ве ним ци пе ли ца ма са ви-
со ком пот пе ти цом, нај пре је од у зео ја бу ке и ја ја, сим бо ле 
здра вља и плод но сти ше сто ри ци мир них де ча ка (број ни је 
ни ма ло слу ча јан), да би их за тим гур нуо у го ми лу огра ђе не 
зе мље, у ло гор у ко јем су из оп ште ни са оста лим сво јим вр-
шња ци ма. Из овог не ми лог окру же ња они се спа са ва ју сле-
де ћи ан ђе ла уни ште ња и пу зе ћи тлом оста вља ју на сво јим 
оде ли ма и те ли ма тра го ве род не зе мље, ко ју на пу шта ју.”2

Ко ре о граф ки ња ту ма чи це ло дру штво као пси хич ки обо ле-
ло, де зор јен ти са но у вре ме ну и про сто ру, уна ка же но за бо ра-
вом исто ри је и еро зи јом оп ште при сут не де мен ци је. Пле ше 
ево ка ци ју по след њег ју го сло вен ског здру же ног чи на, од но-
сно из но ва ре пе ти тив но из во ди (са мо исто риј ским до га ђа-
ји ма при сил но из ме ње ну) слет ску игру ру и ни ра ног ју го сло-
вен ског за јед ни штва уз зву ке Бо ле ра, ко ју је 1988. го ди не 
као со лист ки ња пред ста ви ла по во дом по след њег Да на мла-
до сти на Ста ди о ну ЈНА. То је кри тич ка ко ре о дра ма лич не 
емо тив не исто ри је и сво је вр сне ре ка пи ту ла ци је апа тич ног 
дру штва и љу ди ко ји су, то ком јед не де це ни је, из гу би ли кон-
такт с ре ал но шћу. У умет нич ком по ступ ку се слу жи ау дио-
ви зу ел ним ин ста ла ци ја ма, а као и у прет ход ној ин сце на ци-
ји; по но во су на сце ну по ста вље ни зна чај ни сим бо ли: бу дућ-
но сти, ро ђе ња, жи во та, гре ха – де ца, ја је, ја бу ка. Згње чи ће 
ја је и ја бу ку, а бо со но ги де ча ци ће ин тер пре ти ра ти сти хо ве  
„Anot her Brick in the Wall” Пинк Флојд-а. При ме ном од ре-
ђе не ци тат но сти де ло ва из пред ста ва у ко ји ма је не кад би ла 

2 Zaj cev, M. (2009) Igra od raz vre me na sa daš njeg, Be o grad: Udru že nje 
baletskih umet ni ka Sr bi je, str. 98.
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уче сни ца и игра ла по сце на ма у Ју го сла ви ји – ње но умет-
нич ко про ми шља ње по ста је дво стру ко ин тро спек тив но – у 
сми слу игре и емо ци ја ко је су ту игру пра ти ле. Плес и реч су 
об је ди ње ни, Да ни ло Киш до би ја сво је ко ре о драм ско оства-
ре ње. Со ња Ву ки ће вић, у ко ре о дра ми Ал цхај мер сим фо ни ја, 
ин тер пре ти ра уло гу „ан ђе ла ра та”, ко ји ће про ћи у цр ве ним 
ци пе ла ма оста вља ју ћи за со бом људ ски јад и ге но цид ну 
пу стош, пу шта ју ћи и пре пу шта ју ћи гле да ли шту на кра ју 
ужи так игре сен ки на зи ду, ко је по пут оних у Пла то но вој 
пе ћи ни су ге ри шу да су нам дру штве но-по ли тич ки жи вот и 
по глед упра вље ни ка по гре шном, не ху ма ном, ла жном све ту 
и нетач ној сли ци. 

То ком истог ме се ца, апри ла 1998. го ди не, из во ди још јед ну 
пре ми је ру, Каф кин Про цес, (му зи ка: Зо ран Ерић) ба ве ћи се 
каф ки јан ским дру штвом у ко ме сва ка по тен ци јал на ре во-
лу ци ја по ста је со ци јал но им по тент на. Ба ви се фе но ме ном 
смр ти. На кон де сет го ди на од по след њег Да на мла до сти, 
1998. го ди не свој Ал цхај ме ров ски Бо ле ро од и гра ће у Сток-
хол му (као кул тур ној пре сто ни ци Евро пе) у окви ру про гра-
ма „Пејзаж X”, у зда њу ста рог ар хи ва Пар ла мен та, Рик са-
ки ве ту, у ко ме је не кад чу ва на др жав на гра ђа. Та ко ђе, на 
истом ме сту при ка зу је и тре ћу пред ста ву из свог ау торског 
триптиха ра ђе ног у ЦЗКД, по ме ну ти Каф кин Про цес. 

У ре ди тељ ском по ступ ку Про це са са жи ма ли те рар но де-
ло ства ра ју ћи не ку вр сту „кон цен тра та” и ода би ра су шти-
ну, есен ци ју ко ју ће тран спо но ва ти у по крет. Де ло на ста је 
из осве шће ног до жи вља ја ко ре спон ден ци је Каф ки ног де ла 
са тре нут ком у ко јем жи ви и ко ји на зи ва исто ри јом ма лих 
љу ди, вре ме ном у ко ме се „пре ко но ћи” ме ња ју ду хов ни и 
ге о граф ски из глед зе мље у ко јој се ро ди ла. Ту ма че ћи Каф-
ки ног ју на ка Јо зе фа К. у сце но гра фи ји ко ја се са сто ја ла од 
оби ља стра ни ца По ли ти ке и wc шо ља на точ ки ћи ма уз зна-
ко ви ту из дво је ност „сло бод ног” про сто ра трав на те, је ди не 
при род не по вр ши не са цве ћем и ја бу ка ма, ње но те ло оста је 
не по мич но, јер чо век дру штва ко га чи не љу ди без емо ци-
ја ре шет ке но си стал но у се би, а пле сни го вор Јо зе фа К. 
из во ди кроз од су ство пле са, по крет за ме њу је не-по кре том, 
жи вот но кре та ње не кре та њем. Про стор сло бо де, при ро де и 
ху ма но сти, тј. по ста вље на тра ва као сим бол све га то га, али 
и као сим бол окре пљу ју ћег, ле ко ви тог, плод ног – од у зи ма 
се не ми ли це. У да на шњем до бу ви со ке тех но ло ги је, ср цу 
се, као ду шев ном ор га ну и сим бо лу ху ма но сти (ко ре о граф-
ско-ре ди тељ ском ин вен ци јом) на ла зи „аде кват на” за ме на са 
цр ве ним лам пи ца ма. Чо ве ку је од у зе то све ху ма но – емо ци-
је, сло бо да, при ро да, су шти на би ћа и бив сто ва ња. Да ка ко, у 
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цело куп ном опу су Со ње Ву ки ће вић те ма ти зу је се и ис пи ту-
је де ху ма ни за ци ја и ау то ма ти за ци ја са вре ме ног све та. 

По во дом пред ста ве Мрак лет ње но ћи и бом бар до ва ња Со ња 
Ву ки ће вић ка же: 

„Овај нај чуд ни ји, од свих ра то ва ви ђе них на овој на-
шој пла не ти, пре тво рио је чо вје ка са мо у ’ди ске ту’. А 
и ’ди ске та’ на ла зи свој оп ти ми зам у свом тех но ло шком 
напрет ку.”3 

Про це сом под ства ра лач ку и ана ли тич ку лу пу по ста вља гло-
бал но каф ки јан ско дру штво, као и оп ште вла да ју ће каф ки-
јан ско ста ње у ко ме сва ки зло чин по чи ње ду шев ним са мо-
са ка ће њем. Пред ста ва се за вр ша ва по диг ну тим по клоп ци ма 
wc шо ља на ко ји ма је огле да ло усме ре но ка пу бли ци. Ви ше-
зна чењ ска по ру ка ко ја је са др жа на у са мом пред ме ту огле да-
ла, ко ја мо же да се ана ли зи ра по чев ши од ети мо ло ги је ре чи 
spe cu lum (огле да ло) из ко је про ис хо ди спе ку ла ци ја као ви-
со ко ин те лек ту ал ни про цес ми шље ња до то га да је огле да ло 
по зна то као сим бол чи сто ће, тај не ср ца, исти не, искре но сти 
и све сти.4 Да ка ко, сва ком ко ре о дра мом улан ча ва зна че ња и 
по ста вља он то ло шко пи та ње ствар но сти про бле ма ти зу ју ћи 
са вре ме ни дру штве ни жи вот, ин ди ви дуу и свет. Са Про це
сом то ком лет ње ин тер на ци о нал не по зо ри шне се зо не 1999. 
го ди не у лон дон ском „The Ga te The a tre” по сти же за па жен 
успех, кар те би ва ју рас про да те, а кри ти ка Гар ди ја на је оце-
њу је са три зве зди це пра ве ћи по ре ђе ње са Пи ном Ба уш и 
пољ ским аван гард ним по зо ри шним умет ни ком, Та де у шом 
Кан то ром (Ta de usz Kan tor, 1915-1990). 

Со ња Ву ки ће вић до след но гра ди и раз ви ја од нос пре ма сце-
но гра фи ји у ко ме се по на вља њен од нос пре ма исто ри ји. Иа-
ко као умет ни ца по ли тич ко по зо ри ште не ства ра са на ме ром 
и же љом, већ је на то, ка ко ка же, при си ље на зби ва њи ма, с 
дру ге стра не, све сно тра га за сце но гра фи јом ко ја но си пред-
знак, те жи ну и ау ру исто риј ског про сто ра. Као сце но граф-
ки ња уче ству је на ма ни фе ста ци ји „ Fu tur show 3000” у Бо ло-
њи, 2000. го ди не, ме ђу ода бра них се дам нај бо љих свет ских 
ди зај не ра и мул ти ме ди јал них умет ни ка и умет ни ца.

„Пр ва ствар ко ју сам же ле ла је сте да уки нем за ве су и сце ну 
ку ти ју; же ле ла сам ди рек тан кон такт из ме ђу пу бли ке и из-
во ђа ча. Да кле, же ле ла сам дру га чи ју по зо ри шну фор му, ни-
ка да не бих мо гла да ра дим сво је ау тор ске пред ста ве у кла-
сич ном по зо ри шту. Ка да бих има ла усло ва, ја не бих ра ди ла 

3 Ра до са вље вић, Р. (11. мај 1999) Чо вјек је Бож ји дар, По бје да, стр. 12.  
4 Che va li er, J. i Ghe er brant, A. Zr ca lo u Ri ječ nik sim bo la, pri re di li Che va li er, 

J. i Ghe er brant, A. (1989) Za greb: Na klad ni za vod MH, str. 809.
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сце но гра фи је, већ бих сва ки про је кат ре а ли зо ва ла у од го ва-
ра ју ћем но вом и дру га чи јем про сто ру, ко ји већ има, не за ви-
сно од ме не, сво је (исто риј ско) вре ме и зна че ње. У та квом 
про сто ру ме не не за ни ма да ви дим шко ло ва ног ба лет ског 
игра ча, већ пра вог чо ве ка, са ње го вим вла сти тим људ ским 
са др жа јем, са ње го вом лич ном исто ри јом и са ње го вим из-
вор ним, ге нет ски уро ђе ним ко дом за по крет. Сам по крет 
ни је од пре суд ног зна ча ја; ме не ин те ре су је да ком по ну јем, 
по чев ши од по сто је ћег људ ског са др жа ја, од љу ди са ко ји ма 
ра дим, је дан ин те грал ни по зо ри шни чин, у ко ме ће под јед-
нак зна чај има ти и по крет и звук и глас и све тло и ко стим 
и ам би јент у ко ме се игра. Ау то мат ски, пу бли ка пре по зна је 
се бе и та ко се ства ра бли ска раз ме на.”5

На кон че тири ау тор ске пред ста ве ра ђе не за ЦЗКД на чи ни-
ла је пе то го ди шњу па у зу, да би се из то га из ро ди ла би те-
фов ска про дук ци ја, Со њи но пи смо све ту – пред ста ва Цир
кус исто ри ја, про гла ше на нај бо љом пред ста вом бе о град ске 
по зо ри шне се зо не 2006/2007. го ди не. Иза бра ни сцен ски 
про стор из во ђе ња по но во но си на трун ке про шло сти и исто-
риј ску ау тен тич ност – Ста ро сај ми ште, „По сеј дон” где је у 
Дру гом свет ском ра ту би ло му чи ли ште Ге ста по-а, ка сни је 
Уд ба, спорт ска ха ла, дис ко клуб, као и над зор ни цен тар за 
из град њу Но вог Бе о гра да. Го ди ну да на ка сни је, на Би је на-
лу у Пан че ву „Чист из раз” ко ре о драм ску пред ста ву Цир кус 
исто ри ја из во ди на про сто ру фа брич ког ком плек са „Пе тро-
хе ми је“ ко ји је био бом бар до ван то ком 1999. го ди не и ко ји 
ди рект но пред ста вља ме сто зло чи на. У ко ре о дра ми Цир кус 
исто ри ја као драм ски пред ло жак ко ри сти об је ди ње не Шек-
спи ро ве тек сто ве и тек сто ве Ја на Ко та из књи ге Шек спир 
наш са вре ме ник – ко ји се мо гу при ме ни ти на де ша ва ња у 
21. ве ку. Пу тем ви зу ел них ефе ка та тра га за есте ти ком зло-
чи на. Ода бир тек сто ва вр ши асо ци ја тив ним по ступ ком, при 
че му уче сни це и уче сни ци има ју сло бо ду пред ло га и из бо ра 
сво јих мо но ло га. Би зар ни фе ли ни јев ски ли ко ви при по ве да-
ју кр ва ву бај ку о ве чи том кру гу исто ри је, све ту без иде а-
ла, Дру гом свет ском ра ту ко ји се ни је за вр шио, о жр тва ма и 
крв ни ци ма ко ји се кре ћу у за ча ра ном дру штве ном ме ха ни-
зму сме њу ју ћи уло ге, о љу ди ма ко је вр ти и ме ље исти исто-
риј ски то чак зло чи на. Ис тра жу је се ну жност дру штве них 
про це са, уз цир ку ске ве шти не и ла ко но ге ко ра ке дру штве но 
по пу лар них ига ра – тан га и вал це ра. На сце ни пле са чи по-
ста ју глум ци, а глум ци пле са чи, као што се на свет ској сце-
ни сме њу ју жр тве ко је по ста ју крв ни ци, а крв ни ци жртве. 
Један од зна чај них ри ту ал них сим бо ла пред ста ве је сте круг 
– вечи то кру же ње и опе то ва ње зло чи на. Пу бли ка, уз ко ки це 

5 Ме де ни ца, И. нав. дело, стр. 90-93.
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и пи ће, на ула зу до би ја бе ле ман ти ле ко је тре ба да но си то-
ком од ви ја ња пред ста ве, што се чи ни као сво је вр сни об лик 
осо бе ног ак ти ви ра ња при сут них и ини ци ја ци је за гле да ње, 
тј уче ство ва ње у ри ту ал ној ко ре о дра ми. Та ко ђе, у сми слу 
сим бо ли ке за пи та но сти над бу дућ но шћу уче ству ју де ца 
у пред ста ви, као и у прет ход ним ау тор ским оства ре њи ма. 
Соња Ву ки ће вић ка же:

„Пр во пи та ње ко је сам се би по ста ви ла ра де ћи Цир кус исто
ри ју је сте: ка ко је мо гу ће да се исто ри ја од ви ја та ко убр за но 
и ка ко је мо гу ће да сам у по след њих де сет го ди на жи ве ла у 
пет др жа ва а да се уоп ште ни сам по ма кла с ме ста. Ме не ни-
је ин те ре со ва ла са мо ексју го сло вен ска тра ге ди ја, већ и не-
ко мо дер но де мо крат ско ро бо вла сни штво у ко јем три-че три 
кор по ра ци је вла да ју гло ба ли зо ва ним све том. Пи та ла сам се 
ка ко је мо гу ће у име де мо кра ти је уби ја ти не ке дру ге на ро де, 
ка ко је мо гу ће да се од нас зах те ва да бу де мо ве ли ки а не 
да ју нам да ра сте мо и ка ко сви при ста ју на то без по бу не.”6 

Основ ни циљ пред ста ве је био да се при ка же гло бал на тра-
ге ди ја све та и све га ху ма ног, ау ти зам по је дин ца и не му дрост 
21. ве ка у ко ме зло у по тре бље ни ме ди ји од у зи ма ју сва ку (већ 
уве ли ко крх ку) људ скост. Кроз умет нич ко ре ди тељ ски по-
сту пак слу жи ла се, по пут Пи не Ба уш, раз го во ри ма, али о 
ак ту ел ним по ли тич ким де ша ва њи ма, те пред сва ку про бу 
прак ти ку је ана ли зи ра ње днев но-по ли тич ких до га ђа ња, као 
и ди ску си је о то ме шта је ко чи тао у но ви на ма то га да на. Чи-
ни се ка ко се мо тив и мо ти ва ци ја за све ау тор ске ко ре о драм-
ске пред ста ве до не кле по на вља ју, а то су исто ри ја и људ-
ски по ло жај у ко ло пле ту со ци јал них зби ва ња. По сма тра ју ћи 
игру као дру штве но ле ко ви ту она по ли гон бор бе за људ ска 
пра ва и рав но прав ност отва ра и осва ја сцен ским те ле сним 
го во ром, док је ње на опре де ље ност усме ре на ка ху ма но сти 
и бор би за оба по ла ко ја под јед на ко стра да ју у каф ки јан ском 
и кло ни ра ном све ту, јер Јо зеф К у та квом друштву може 
бити же на исто ко ли ко и му шка рац.

У Цир кус исто ри ји Ани та Ман чић игра Ха мле та, Та ма ра 
Вуч ко вић ту ма чи Оте ла, Со њи на ћер ка, Хри сти на По по вић, 
ра за пе та у ор би тро ну, игра Ри чар да III, од но сно пол не де-
тер ми ни ше уло ге ко је се из во де, а му шкар ци и же не но се 
бе ле сук ње-кри но ли не јер по схва та њу Со ње Ву ки ће вић 
мисао не ма пол.

Пле шу ће те ло у по ли тич ким ко ре о дра ма ма Со ње Ву-
кићевић, ни у ком ви ду не од го ва ра кон вен ци о нал ним 

6 Mu njin, B. (2007) Ži vot kao ki ne ska ka plji ca, Sce na 1-2, No vi Sad: Ste ri ji no 
po zor je, str. 160-161.
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канони ма, нити иде а ли ма ле по те бес те ле сног ха би ту са бе-
лог ба ле та, не потпа да под за ми шље ни иде ал же не ви ле, 
ни ти при ча бај ку. Не чи ни ни шта од то га. Као што Ло ренс 
Лу пе у де лу Поетика су вре ме ног пле са на во ди:

„...те ло по ста је иде јом, што отва ра ње го ву сви јест.(...) 
Оту да ну жност ’вје жбе’ за дух као има ги на ран чи тач ти-
је ла и ге сте ко ја до ла зи. Упра во пла стич ност ду ха чи ни 
од ре ђе ни по крет мо гу ћим.”7

Пле шу ће ја Со ња Ву ки ће вић ис ка зу је ми сле ћим, ин те ли-
гент ним те лом ко јим кон тем пли ра, са оп шта ва ми сао, па 
Ари сто те ло во zoon po li ti kon у ства ра ла штву Со ње Ву ки ће-
вић пре о бра же но је и пре ра ста у ha bi tus po li ti kon8. Оно је сте 
те ло ко је ема ни ра ху ма но ис ку ство и сво јим ин тер пре та ци-
ја ма оста вља упис про жи вље ног у вре ме ну. Ко ре о дра ме ко је 
ства ра су те ле сни за пи си исто риј ских по ја ва, дру штве них 
до га ђа ња и њи хов ан га жо ва ни ко мен тар, јер као сво је вр-
сни по ли тич ки спек такл кроз пле сач ко те ло про из во ди се 
ко лек тив на исто риј ска ме мо ри ја, про шлог и са да шњег тре-
нут ка. Кри тич ку свест и кри тич ки текст Со ња Ву ки ће вић 
ар ти ку ли ше и из ра жа ва кроз те ле сни по крет, вла сти ти и 
сво јих из во ђа чи ца и из во ђа ча, ко ји флук ту и ра ју од глу ме ка 
пле су и обр ну то. Да кле, кроз од нос пре ма те лу и игру она 
ис ка зу је ху ма ну и кри тич ку ми сао, по ли тич ку ди мен зи ју од-
но са пре ма дру штву и исто ри ји, вла сти то ту ма че ње све та. 
Све сно ства ра по крет ко ји је од ре ђен, али ни ка ко и оме ђен 
дру штве ним кон тек стом и зби ва њи ма. Ма па про шло сти и 
бу дућ но сти, ма па ду ше и ум се не ми нов но огле да ју на те лу 
у пле сном по кре ту, уко ли ко је ко ре о граф ски по сту пак до-
вољ но отво рен ка сло бод ном из ра жа ва њу. Као умет ни ца, 
Со ња Ву ки ће вић, има по тре бу и же љу да ис ка же по ли тич ко 
ми шље ње, да го во ри о са вре ме ном све ту око се бе, што не 
мо же да учи ни пу тем те ко ви на кла сич ног ба ле та. Ње на ко-
ре о граф ска стра те ги ја је усме ре на ка ци љу да се раз от кри је 
те ло као ста ни ште ду ха, као но си лац лич ног и про жи вље ног 
ис ку ства, али и сим бо лич ке ко му ни ка ци је. Те ло је, по ње-
ном схва та њу, ап со лут ни вр ху нац ко смо са, те га по сма тра 
не са мо фи зич ки, већ и ме та фи зич ки, док га сцен ски упо-
тре бља ва као по кре том из ре че ну ис кре ну реч и не вер бал ни 
драм ски текст. Је ди но те ло мо же да бу де ка дро да про го во ри 
је зи ком ко ји сви раз у ме ју – уни вер зал ним је зи ком ху ма ног, 
сло бод ног, од цен зу ре под све сти не спу та ног из ра жа ва ња. 
Пре ма ре чи ма Со ње Ву ки ће вић: 

7 Lo up pe, L. (2009) Po e ti ka su vre me nog ple sa, Za greb: Hr vat ski cen tar ITI, 
str. 63.

8 На чи ни ла сам ла тин ско-грч ку син таг му.
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„Те ло је, у ства ри, ап со лут ни вр ху нац ко смо са. Сва ки чо век, 
као што то ком жи во та ис пи су је свој ро ман ујед но је и ко ре о-
граф. Сва ко има соп стве ну ко ре о гра фи ју ко ју из ра жа ва сво-
јим ко ра ком, ге сти ку ла ци јом и сва ко има свој на чин игре.”9 

Те ло ре пре зен ту је лич ну осо бе ност, ка рак тер, тем пе ра мент, 
из ра жа ва соп ство, вла сти то ја, кроз лич ну и дру штве ну 
исто ри ју, а Со ња Ву ки ће вић као ко ре о граф ки ња пу бли ку 
чи ни ви до ви тим чи та чем ње них те ле сних го во ра и тек сто ва, 
ди ле ма и ста во ва, сти хо ва и при ча. 

Сва ка од на ве де них ко ре о дра ма као спе ци фич на фор ма не-
вер бал ног те а тра пред ста вља оп ште ра зу мљи ви је зик ко ји је 
у стал ној ин тер ак ци ји и ко ре спон ди ра са дру штве ном исто-
ри јом, јер Со ња Ву ки ће вић, на раз ли чи те на чи не, у свом 
ин те лек ту ал ном по љу по се ду је при сност са исто ри јом, док 
ње но пле сач ко те ло ре пре зен ту је жи вље ну исто ри ју. Ау-
тен тич ност и сна га ко ре о граф ског, ко ре о драм ског из ра за 
про ис хо де из лич ног ста ва да као умет ни ца има оба ве зу да 
кри тич ки ту ма чи и про ми шља со ци јал не по ја ве, од но сно 
из по ли ти ке пле сно-те ле сног „ра то ва ња” за бо ље, рав но-
прав но и ху ма ни је дру штво, ко је не ће чи ни ти кло ни ра ни 
и кафкијан ски љу ди за ра же ни Ал цхај ме ро вим за бо ра вом 
исто ри је. По сма тра но из кон тек ста дра го це ног опу са ко ји 
је Со ња Ву ки ће вић ство ри ла, а ко ји ни је оп ште до сту пан у 
об ли ку ар хи ви ра них ви део за пи са – све вре ме но ре ше ње би 
пред ста вља ло по кре та ње и фор ми ра ње Ди ги тал ног му зе ја 
умет нич ке игре у Ср би ји, ко ји би ба шти нио гра ђу на ше бо-
га те пле сне исто ри је.  

По пут прет ход ни це Ма ге Ма га зи но вић (1882-1968) Со ња 
Ву ки ће вић ду бо ко ве ру је у сна гу по је дин ца и ње го вих ху ма-
них ак ци ја, ве ру је у умет нич ку ак ци ју ин ди ви ду ал ца ко ји је 
ре шен да ме ња свет. Као што је Ма га Ма га зи но вић по ка за ла 
и до ка за ла да про ми шљен, осве шћен, те о риј ско-уте ме љен 
раз вој но-обра зов но-умет нич ки по сту пак јед не ин ди ви дуе 
мо же да до не се про гре сив не дру штве не про ме не и да умет-
нич ко де ло ва ње мо же да до при не се еман ци па ци ји дру штва, 
ње го вом раз во ју и по ма ку ка бо љем и ху ма ни јем – то чи ни 
и Со ња Ву ки ће вић по ли ти за ци јом сво је пле сне умет но сти, 
тј. кре и ра ју ћи исто рич не, ан ти рат не, по ли тич ке ко ре о дра ме.

9 Ду рић, М. (24. фе бру ар 1993) Со ња Ву ки ће вић, ба ле ри на. Те ло као вр-
хунац ко смо са, По ли ти ка, стр. 17.
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HUMANISTIC IDEAS OF SONJA VUKIĆEVIĆ IN HER 
CHOREODRAMAS – A SKETCH FOR THE MONOGRAPH

Abstract

Sonja Vukićević, an avant-garde and authentic artist of the Serbian 
choreodrama scene, uses her body not only to express her aesthetics 
but also her personal and historical truths. She understands, creates and 
uses the body as a fundamental symbol of humanity and the universe. 
With the art of dance and movement she shows her own relationship 
with the society, individual, war, freedom, key events of the epoch, 
the time she lives in and the time that has passed and left its mark on 
the current socio-political situation. Through dance she expresses her 
anti-war attitude and a rebellion against fascism. In her choreographic 
creations, she embodies the historical-political speech and gives an 
engaged commentary of the society that creates and establishes political 

choreodrama as a unique genre.

Keywords: Sonja Vukicevic, choreodrama, dance, body, politicization 
of art
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Сажетак: По сма тра ју ћи два пор тре та ма ђар ских прин це за из по
след ње ге не ра ци је дрeвне ма ђар ске вла дар ске ди на сти је Ар па до
ви ћа, по ку ша ће да се са гле да зна чај жен ских пор тре та и уоп ште 
ви зу ел не ку ту ре у сред њо ве ков ној по ли ти ци и ме ђу на род ним од но
си ма. Прин це за Ма ри ја и Ка те ли на Ар па до вић би ле су две кључ не 
фи гу ре, пре ко ко јих је тре ба ло оства ри ти ле ги ти ми тет на на
сле ђи ва ње ма ђар ског тро на. Пре ко Ма ри је ди на сти ја на пуљ ских 
Ан жу ја ца, а пре ко Ка та ли не Не ма њи ћи из Ср би је над ме та ли су се 
за власт у овој сред њо ве ков ној Игри пре сто ла. Ни јед на ни дру га 
прин це за ни су ди рект но уче ство ва ле у овом ра ту, али се њи хо вим 
по ре клом, као и ли ком ма ни пу ли са ло у ци љу оства ре ња по ли тич
ког пла на. У по ли ти ци сред њег ве ка, као и да на шњој, ме диј ски рат 
играо је из у зет ну уло гу. У ма ни пу ла ци ји, ви зу ел на по ру ка има ла је, 
у нај ма њу ру ку јед нак, ако не и ве ћи ути цај од пи са не или из го
во ре не ре чи. Вла дар ски пор тре ти пред ста вља ју кључ не тра го
ве за про у ча ва ње ме диј ских ра то ва сред њег ве ка, ко ји се у сво јој 
основној иде ји не раз ли ку ју од са вре ме них.

Кључне речи: жен ски пор трет, ме диј ски рат, про па ган да, 
визуел на кул ту ра, сред њи век

Увод

По ред пор тре та Ири не Пи ро шке у цр кви све те Со фи је у 
Ца ри гра ду из 1118. го ди не,1 је ди не две принцезe из пр ве 

1 Ла за рев, В. (2004) Исто ри ја ви зан тиј ског сли кар ства, Бе о град: Бри мо: 
Ло гос: Алек сан дри ја, стр. 94.
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ма ђар ске вла дар ске ку ће Ар па до ви ћа чи ји су се пор тре ти 
са чу ва ли је су, прин це зе Кателинa (Катаринa) и Маријa.2 Ка-
те ли на и Ма ри ја су би ле кћер ке кра ља Сте фа на и Је ли са ве те 
Ку ман ске и се стре по след њег угар ског кра ља из ди на сти је 
Ар па до ви ћа, Ла ди сла ва IV Ку ман ца (1272-1290). Прин це за 
Катeлина је би ла уда та за срп ског кра ља Сте фа на Дра гу ти-
на Не ма њи ћа, а ње на се стра Ма ри ја за Кар ла IV Ан жуј ског. 
Ка ко Ла ди слав IV ни је имао по то ма ка, по че ли су још за ње-
го вог жи во та да се ја вља ју чла но ви дру гих ди на сти ја као 
пре тен ден ти на угар ски пре сто. Ме ђу пре тен ден ти ма су 
би ли, по том ци Ма ри је и Ка та ли не – Ан жуј ци из На пу ља и 
Не ма њи ћи из Ср би је.3 Пор трет прин це зе Ма ри је са чу ван у 
Ан жуј ској би бли ји из На пу ља, ко ја се да нас чу ва у Лу ве ну 
у Бел ги ји, док се портрeт прин це зе Ка те ли не о ко ме ће би ти 
ре чи на ла зи у окви ру кти тор ског пор тре та у при пра ти цр кве 
Светог Ахи ли ја у Ари љу. 

По ли тич ки зна чај жен ских пор тре та у  
окви ру кти тор ских ком по зи ци ја

О по ли тич ком зна че њу кти тор ских ком по зи ци ја, је пи са но 
мно го, као и о уло зи же на кти то ра. Још то ком де ве де се тих 
го ди на два де се тог ве ка у на у ци je при хва ћен став да су же-
не кти то ри, има ле под јед на ко ва жну уло гу и функ ци ју као и 
му шкар ци.4 Глав на функ ци ја кти тор ске ком по зи ци је би ла је 
да пру жи иде ал ну сли ку кти то ра, на ро чи то ако је у пи та њу 
вла дар. Вла да ра је увек тре ба ло пред ста ви ти, као иде ал ног, 
бо гом иза бра ног чу ва ра прав де и ре да, од но сно тре ба ло је 
фор ми ра ти о ње му та кву сли ку. Углед и до бра ре пу та ци ја су 
за вла да ра или вла сте ли на игра ли ва жну уло гу још од нај ра-
ни јих вре ме на, кроз чи тав сред њи век, а та ко је оста ло и до 
да на шњих да на.5 Вр ли не као што су част, углед и прав до љу-
би вост, су се сма тра ле нео п ход ним осо би на ма до брог вла да-
ра.6 Да нас сли ку иде ал ног влда ра или вла дар ке ства ра чи тав 
тим љу ди, од сти ли ста, фо то гра фа, струч ња ка за мар ке тинг. 
Слич на си ту а ци ја би ла је и у сред њем ве ку. Ве ро ват но нај по-
зна ти ји при мер у сред њем ве ку је отац Си же, идеј ни тво рац 
сли ке фран цу ских кра ље ва као иде ал них, бо гомизабраних 

2 Ро каи, П. и др. (2002) Исто ри ја Ма ђа ра, Бе о град: Clio, стр. 85-86.
3 Исто, стр. 90-92.
4 L. Ja mes, L. Ma king a Na me: Re pu ta ion and Im pe rial Fo un ding and Re fo un-

ding in Con stan ti no po le, in: Fe ma le Fo un ders in Byzan ti um and Beyond, eds. 
The is, L., Mul lett, M. and Grun bart, M. (2011/2012), Wi en/Koln/We i mar: 
Böhlau Ver lag, p. 63.

5 Исто.
6 Исто.



185

НИКОЛА ПИПЕРСКИ

вла да ра.7 Уз иде ал ног вла да ра увек иде су пру га, у чи ји углед 
и ре пу та ци ју не тре ба сум ња ти. Не што по пут сли ка ка квих 
у два де се том ве ку има мо о Џе ки Ке не ди или Јо ван ки Броз. 
Сва ка ко да је у па три ар хал ној кли ми сред њег ве ка, ја сно да 
је уло га же не у кул тур ном и по ли тич ком сми слу би ла не у-
по ре ди во огра ни че ни ја у од но су на му шкар ца, ка ко у за пад-
ној Евро пи, та ко и у Ви зан ти ји. Ме ћу тим уло га же не ни ка ко 
не сме би ти зне ма ре на у дру штву ко је је по чи ва ло на мо ћи 
и угле ду ве ли ких пле мић ких по ро ди ца, ко је су скла па њем 
бра ко ва фор ми ра ли мре жу ко му ни ка ци ја и по ли тич ких ве за, 
ко јим се обез бе ђи ва ла моћ и по ли тич ки и дру штве ни по ло-
жај. У том сми слу су Џе ки или Јо ван ка сред њег ве ка у ме-
ђу на род ној по ли ти ци има ле да ле ко ве ћи зна чај не го оне из 
два де се тог. 

Што се кон крет но ти че Уга р ске и ку ће Ар па до ви ћа, брач-
не ве зе су за њих има ле из у зе тан зна чај у ме ђу на род ној 
по ли ти ци. О то ме све до че сле де ћи по да ци: као што смо 
већ ре кли, нај ста ри ја кћер ка кра ља Сте фа на Ар па до ви ћа, 
Катeлина уда ла се по сле ра та Сте фа но вог оца, кра ља Бе ле 
IV и срп ског кра ља Уро ша I око Ма чве, 1268. го ди не, за ње-
го вог ста ри јег си на Сте фа на Дра гу ти на. Мла ђа Катeлинина 
се стра, Је ли са ве та (Ели за бе та), ко ја је не ко вре ме би ла опа-
ти ца, би ла је пр во бит но уда та за че шког ве ли ка ша За ви шу 
од Ро зен бер га, а за тим за Дра гу ти но вог бра та Ми лу ти на. 
Сте фа но ва кће р ка Ана би ла је уда та за ви зан ти ског ца ра Ан-
дро ни ка II Па ле о ло га, а дру га Сте фа но ва кћи Ма ри ја би ла 
је уда та за на пуљ ског кра ља Кар ла II Хро мог Ан жуј ског.8 
Са из у зет ком Че шке, при мет но је да је Уга р ска у вре ме Ар-
па до ва ца нај ви ше по ли тич ких ве за пу тем бра ко ва ус по ста-
вља ла са по ли тич ким цен три ма ко ји су се на ла зи ли у окви ру 
ме ди те ран ског кул тур ног кру га,9 што не тре ба да чу ди, јер 
са јед не стра не Уга р ска је зе мља ко ја се на ла зи на са мом 
обо ду Ме ди те ра на, а са дру ге припајањeм Хр ват ске и из ла-
ском на Ја дран ско мо ре и са ма по ста је де лом ме ди те ран ског 
све та. Кроз чи тав пе ри од ди на сти је Ар па до ви ћа, па и ка сни-
је, Угар ска је у жи вим кул тур ним и по ли тич ким од но си ма 
са цен тр ма мо ћи на Ме ди те ра ну, ка ко они ма на ис то ку, та ко 
и они ма на за па ду, што се од ра зи ло и у ви зу ел ној кул ту ри 
и умет но сти. Та ко и пор тре ти о ко ји ма је реч ка ко стил ски, 

7 О томе видети: Li e ber Ger son, P. ad. (1987) Ab bot Su ger and Sa intDe nis, 
New York: The Me tro po li tan Mu se um of Art.

8 Ро каи, П. и др. нав. де ло, стр. 86.
9 О томе видети: Er de ljan, J. (2015) Me di te ran i dru gi sve to vi: pi ta nja vi zu el

ne kultu re XIXI II vek, No vi Sad: Me di ter ran pu blis hing.
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тери то ри јал но та ко и по сво јој по ли тич кој на ме ни, мо гу да 
се по сма тра ју у окви ру ме ди те ран ског кул тур ног кру га.10

Кти тор ске ком по зи ци је у Ари љу и Ан жуј ској би бли ји, осим 
што су на њи ма пред ста вље не две ро ђе не се стре, на пр ви 
по глед, у фор мал ном сми слу, не ма ју мно го то га за јед нич-
ког. Пр ви пред ста вља мо ну мен тал ну кти тор ску ко по зи ци-
ју у фре ско тех ни ци, у сти лу ко ји чи ни за вр шни ако рд оне 
умет но сти ко ја се раз ви ја ла на тлу сред њо ве ков не срп ске 
др жа ве11, а дру га мла ђа ком по зи ци ја пред ста вља ми ни ја ту-
ру у окви ру илу ми ни ра ног ру ко пи са у сти лу умет но сти ита-
ли јан ског тре чен та.12 Ме ђу тим, оно што им је сте за јед нич ко 
тре ба тра жи ти у по ли тич кој по ру ци и ви зу ел ном ре ше њу на 
ко ји је та по ли тич ка по ру ка пре то че на у сли ку кроз ли ко ве 
ових же на у окви ру јед не и дру ге кти тор ске ком по зи ци је.

Пор трет Катeлине Ар па до вић

Ка та ли на Ар па до вић је уда та за Дра гу ти на Не ма њи ћа у вре-
ме ка да је ње гов отац срп ски краљ Сте фан Урош I за ро бљен 
у срп ско-угар ском ра ту. Јед на од од ред би ко јом је ус по ста-
вљен мир је би ла и скла па ње бра ка из ме ђу Катeлине и Дра-
гу ти на, Уро ше вог нај ста ри јег си на, чи ме би ма ђар ска прин-
це за по ста ла срп ска кра љи ца. Прет по ста вља се да је брак 
скло пљен нај ка сни је до 1270. го ди не, а Дра гу тин је сту пио 
на власт 1276. го ди не, па је у пе ри о ду до 1282. Катeлина би-
ла кра љи ца Ср би је, а Дра гу тин краљ.13

По сле па да са ко ња ка да је сло мио но гу 1282. го ди не краљ 
Дра гу тин је срп ски пре сто усту пио бра ту Ми лу ти ну, с тим 
што је пр во бит ни до го вор био, да пре сто на кон смр ти кра-
ља Ми лу ти на, на сле де Дра гу ти но ви по том ци. Дра гу тин и 
Ми лу тин су скло пи ли  спо ра зум у Де же ви ко јим је оба ве-
за но да по сле кра ља Ми лу ти на власт на сле ди је дан од Дра-
гу ти но вих си но ва. Дра гу тин је за др жао упра ву над јед ним 
де лом зе мље, а од Уга ра је до био Бе о град, део Сре ма, да-
на шњу Ма чву и обла сти Усо ре и Со ли. Као срем ски краљ 

10 Исто, стр. 125-132.
11 О то ме ви де ти: Ра дој чић, С. (1966) Ста ро срп ско сли кар ство, Бе о град: 

Но лит, стр. 27-73; Ра дој чић, С. (1996) Пор тре ти срп ских вла да ра у 
сред њем ве ку, Бе о град: Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре,  
стр. 29-30.

12 Fleck, C. A. Pa tro na ge, Art, and the Anjou Bi ble in An ge vian Na ples 
(1266/1352), in: The Anjou Bi ble a Royal Ma nu script Re ve a led Na ples 
1340, ads. Wat te e uw, L. Van der Stock, J. (2010) Pa ris-Le u ven-Wal po le, Ma:  
Pe e ters, p. 38.

13 Ћир ко вић, С. ур. (1981) Исто ри ја срп ског на ро да: Пр ва књи га, Бе о град: 
Срп ска књи жев на за дру га, стр. 437-438.
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овим подруч јем краљ Дра гу тин је са кра љи цом Катeлинoм 
упра вљао све до сво је смр ти 1316. го ди не.14

По сто ји, ка ко се чи ни, чак три пор тре та кра љи це Катeлине: 
у ка то ли ко ну ма на сти ра Гра дац, из око 1275. го ди не, за тим 
у ка пе ли кра ља Дра гу ти на у Ђур ђе вим Сту по ви ма крај Но-
вог Па за ра из 1282/1283. го ди не и у при пра ти цр кве све тог 
Ахи ли ја у Ари љу, ко ји је на сли кан нај ве ро ват ни је 1296. го-
ди не.15 Због вре ме на  и због по ли тич ког кон тек ста у ком је 
на стао, ов де ће би ти ре чи о пор тре ту у окви ру кти тор ке ком-
по зи ци је из Ари ља (сли ка 1), ина че ка те драл ној цр кви мо ра-
вич ких епи ско па. Пор трет ја на стао две го ди не на кон смр ти 
Катeлининог бра та угар ског кра ља Ла ди сла ва, у је ку бор би 
око на сле ђи ва ња ма ђар ског тро на. У то вре ме  је краљ Дра-
гу тин у ср ским зе мља ма већ при зна вао вр хов ну власт свог 
мла ђег бра та Ми лу ти на, а у Угар ској, зе мљи по ре кла сво је 
су пру ге, био је дан од ва за ла. 

Кти тор ска ком по зи ци ја, о ко јој је реч, се на шла у при пра-
ти цр кве св. Ахи ли ја, на ју жном зи ду у нај ни жој зо ни. На 
њој су при ка за ни ли ко ви кра ље ва Ми лу ти на и Дра гу ти на 
и кра љи це Катeлине. Kраљица је бла го окре ну та ка му жу, 
обе ру ке је пру жи ла по ред се бе.16 Ка те ли на има на гла ви 
ви со ку отво ре ну кру ну. Уши и ко са су јој са кри ве не тка ни-
ном. Пре ко до њег хи то на кра љи ца но си плашт. На жа лост, 
ли це кра љи чи но је ско ро са свим уни ште но, али до бро се 
распозна ју пу ни овал и ма ла уста. Очи и гор њи део но са 
ви ше се не ви де. Све фи гу ре су у нат при род ној ве ли чи ни 

14 Исто, стр. 449-460.
15 Ра дој чић, С. нав. дело, стр. 120.
16 Исто, стр. 31.

Слика 1 Ктирорска композиција из цркве Св.Ахилија у Ариљу, 
преузето са https://www.pinterest.com/pin/574209021216154982/



188

НИКОЛА ПИПЕРСКИ

(пре ко два ме тра).17 Све то зар Ра дој чић је прет по ста вио да је 
ова кав начин при ка зи ва ња вла дар ки у то вре ме по стао јед на 
вр ста мо де и на во ди како је на го то во иден ти чан на чин на-
сли кан и не што мла ђи пор трет Ми лу ти но ве же не, кра љи це 
Си о ни де у Кра ље вој цр кви у Сту де ни ци.18 У ста ри јим не-
ма њић ким за ду жби на ма кра љи це су се увек при ка зи ва ле са 
мно го ве ћим лич ним ка рак тер си ти ка ма, чак и у Ари љу, у 
на о су цр кве, лик кра љи це мај ке, Је ле не дат је са много ви ше 
лич них ка рак те ри сти ка не го пор трет кра љи це Ка те ли не. Ра-
злог за уво ђе ње но ве мо де, мо гао би би ти, не због то га што 
је зна чај же не на гло ума њен, већ да је ше ма ти зо ва њем ли ка 
на основ не ка рак те ри сти ке, тре ба ла да се пред ста ви иде ал-
на сли ка иде ал не вла дар ке. Основ ни ути сак ко ји је тре бало 
да се по стиг не ве ли чи ном фор ма та, упро шћа ва њем де та ља 
и ве ли ким бо је ним по вр ши на ма чи стих бо ја је сте ве ли чај-
ност. Ту ма че ње да је ти ме ума њен зна чај кра љи чин, не ма 
по себ ног исто риј ског и по ли тич ког уте ме ље ња, јер упра во 
по ли тич ким ве за ма оства ре ним по мо ћу бра ка са Ка та ли-
ном Ар па до вић, краљ Дра гу тин је остао зна чај на по ли тич ка 
фигу ра у ре ги о ну и на кон си ла ска са срп ског тро на.

Не ма њи ћи вла да ри у при пра ти фрон тал но су окре ну ти и 
усме ре ни ка по лу фи гу ри Хри ста на сли ка ној при вр ху ком-
по зи ци је. Го спо ду се при но си образ хра ма уз по сред ни штво 
па тро на хра ма, све тог Ахи ли ја, при ка за ног на ју жном зи-
ду при пра те.19 Идеј ну це ли ну са том ком по зи ци јом чи не и 
пор тре ти Дра гу ти но вих си но ва Вла ди сла ва и Уро ши ца.20 
Ли ко ви кра љи це Ка та ли не, кра ље ва Ми лу ти на и Дра гу ти на, 
ком по но ва ни су у ре пре зен та тив не кти тор ске ком поз ци је 
ко ја је ико но граф ски пот пу но за о кру же на, а на ши рем идеј-
ном пла ну би ла је по сред но по ве за на ка ко са пред ста ва ма 
за мо на ше них срп ских вла да ра ко ји се на ла зе у на о су хра ма, 
та ко и са ли ко ви ма Дра гу ти но вих сино ва на се вер ном де лу 
за пад ног зи да при пра те.21 Из ме ђу глав не кти тор ске ком по-
зи ци је и пор тре та Вла ди сла ва и Уро ши ца на сли ка на је, на 
ју жној стра ни за пад ног зи да Ло за Је се је ва. Сце ном Ло зе Је-
се је ве, ко ја се за сни ва на ци та ту из књи ге про ро ка Иса и је 
(11:1-3):

„Али ће иза ћи ши бљи ка из ста бла Је се је вог и изданак 
из ко ре на ње го вог из ник ну ће

17 Исто, стр. 31-32.
18 Исто.
19 Вој во дић, Д. (2005) Зид но сли кар ство цр кве Све тог Ахил и ја у Ари љу, 

Бе о град: Сту бо ви кул ту ре, стр. 96.
20 Исто, стр. 98.
21 Исто, стр. 111.
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И на Ње му ће по чи ва ти Дух Го спод њи, дух му дро-
сти и ра зу ма, дух са ве та и си ле, дух зна ња и стра ха 
Го спод њег

И ми ри са ње ће Му би ти у стра ху Го спод њем, а не ће 
су ди ти по ви ђе њу сво јих очи ју, ни ти ће по чу ве њу 
сво јих уши ју ка ра ти.”

И у увод ним по гла вљи ма Ма те је вог и Лу ки ног је ван ђе-
ља ис ка зи ва не су сло же не бо го слов ске али и исто риј ско- 
по ли тич ке по ру ке. Ли тур гиј ску уло гу ове пред ста ве не ће мо 
по дроб ни је раз ма тра ти, јер нас тре нут но за ни ма пре вас ход-
но ње на евен ту ал на по ли тич ка сим бо ли ка у ве зи са вла дар-
ским по р тре ти ма.22 Ло зи су по се бан зна чај и осо бе на зна че-
ња да ва ле пред ста ве ко је су са њом би ле идеј но по ве за не у 
окви ру цр кве них про гра ма, као што је и са ма Ло за Је се је ва 
ути ца ла на идеј но упот пу ња ва ње тих пред ста ва. Ве за је нај-
че шће ус по ста вље на са ста ро за ветнм сце на ма и ци клу си-
ма, као и са ге не о ло шким ни зо ви ма вла дар ских пор тре та 
и пред ста ва. Ло за Је се је ва је на из ве стан на чин пре ки ну ла 
кон ти ну и тет пор тре та, али их је идеј но по ве за ла и обо га ти-
ла но вим зна че њем.23 До во ђе ње у ве зу вла дар ских пор тре-
та и Ло зе Је се је ве ја вља се на овим про сто ри ма и ра ни је (у 
Со по ћа ни ма и ве ро ват но у при пра ти Мо ра че). Укљу чи ва ње 
ло зе Је се је ве у про грам ске це ли не обо је не ди на стич ким са-
др жа ји ма, од но сно ње но по ве зи ва ње са кул том вла да ју ћих 
по ро ди ца, би ло је по зна то и на ви зан тиј ском Ис то ку и на 
сред њо ве ков ном За па ду.24 Ди на стич ка зна че ња при да ва на 
су већ ка ко се чи ни пред ста ва ма Ло зе Је се је ве на ви тра жи-
ма, скулп ту ра ма и мо за и ци ма из Шар тра, Сен Де ни ја или 
ба зи ли ке Хри сто вог ро ђе ња у Ви тле је му, за тим цр кве Па на-
ги ја Ма ври о ти са у Ко сту ру.25

Не ма сум ње да раз ло зи за ову пред ста ву про из и ла зе из при-
ро де та да шњег срп ског дру штва и ње го ве иде о ло ги је, у чи-
јем су сре ди шту ста ја ла пи та ња ди на стич ког кон ти ну и те та 
и све то род но сти вла да ју ће по ро ди це и ње не уло ге у очу ва њу 
пра во слав но сти Бо гом по ве ре ног јој на ро да, те да се у не-
ма њић ким за ду жби на ма мо же пра ти ти ло ги чан и по сте пен 
раз вој од при ме не ико но граф ске фор му ле „хо ри зон тал не ди-
на стич ке ло зе”, пре ко идеј ног по ве зи ва ња тог ни за вла дар-
скох пор тре та пред ста вом Ло зе Је се је ве, до по ја ве раз ви је не 
„вер ти кал не Ло зе Не ма њи ћа.” Ме ђу тим, тре ба на по ме ну ти 
да ов де не ма ја сне сли ке о на сле ђи ва њу српског пре сто ла, 

22 Исто, стр. 104.
23 Исто.
24 Исто, стр. 111.
25 Исто, стр. 112.
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као што је то ре ци мо слу чај у Драгути но вој ка пе ли у Ђур-
ђе вим сту по ви ма26 већ са мо о ди на стич ком кон ти ну и те ту. У 
ариљ ској при пра ти на ла зе се са мо нај у жи чла но ви Дра гу-
ти но ве по ро ди це и Ми лу тин, ко ји је та да био ак ту ел ни вла-
дар на срп ском пре сто лу (под чи ју вр хов ну власт је ула зи ла 
и те ри то ри ја на ко јој се на ла зи Ари ље). По ред Ми лу ти на 
не ма су пру ге, ни ти на след ни ка. Осим то га на пор тре ту кра-
ље ви Ми лу тин и Дра гу тин су об у че ни јед на ко, али је Дра-
гу тин пред ста вљен не што ви ши од Ми лу ти на, што сва ка ко 
ни је слу чај ност, већ се ти ме ис ти ца ла упра во ње го ва уло га 
и зна чај ње го ве гра не у ло зи све то род не ди на сти је Не ма њи-
ћа, ко ја је мо жда мо гла би ти на тро ну, би ло срп ском би ло 
угар ском. Ка ко је кти тор ска ком по зи ци ја на ста ла на кон смр-
ти по след њег Ар па до ви ћа, Дра гу тин, као зет пре ми ну лог 
угар ског кра ља, за си гур но је у то вре ме раз ми шљао о но вим 
по ли тич ким мо гућ но сти ма у Угар ској. На кон по ги би је кра-
ља Ла ди сла ва 1291. го ди не у Угар ској је из био гра ђан ски 
рат.27 У том тре ну ку се на по ли тич кој по зор ни ци по ја вио 
је дан пот пу но не по зна ти из да нак угар ске кра љев ске ку ће, 
ко га су још за жи во та Ла ди са ва IV, пре ру ше ног у мле тач ког 
тр гов ца, про кри јум ча ри ли у зе мљу. Био је то Ан дри ја Ар-
па до вић, унук Ан дри је II и ње го ве тре ће же не Бе а три че Ал-
до бран ди ни Есте, ћер ке го спо да ра Фе ра ре.28Ан дри ја III се 
по пео на ма ђар ски трон и вла дао је де сет го ди на, од 1291 до 
1301. го ди не. Ан жуј ци су се оштро про ти ви ли ова квој си-
ту а ци ји. Дра гу тин је у по чет ку пру жао по др шку Ан жуј ској 
ди на сти ји.29 Ме ђу тим Ан дри ја III је са Не ма њи ћи ма на шао 
ре ше ње. Вла ди слав, Дра гу ти нов син се оже нио Кон стан цом 
Мо ро зи ни, уну ком Адри ји ног уја ка Ал бер та Мо ро зи ни ја, и 
као на гра ду за ода ност, Дра гу ти нов и Ка та ли нин син  је 19. 
ав гу ста 1292. го ди не до био Сла во ни ју у ми раз и име но ван 
сла вон ским хер це гом.30  

Кар ло Мар тел је по ги нуо 1295. го ди не, а но ви ан жуј ски кан-
ди дат за угар ски пре сто по стао је Кар ло Ро берт. Рат се рас-
плам сао 1301. го ди не на кон смр ти Ан дри је III, по след њег 
при пад ни ка ди на сти је Ар па до ви ћа. Кан ди дат за кра љев ску 
кру ну са да је био и Вла ди слав Не ма њић.31 Кар ло Ро берт 
се убр зо учвр стио у Угар ској и пред у зео је по ход у Дра гу-
ти но ву зе мљу, па је Дра гу тин био при ну ђен да се од рек не 
пре тен зи ја на ма ђар ску кру ну. Кар ло Ро берт је 1310. го ди не 

26 О то ме ви ше видети: Ра дој чић, С. (1996) нав. де ло, стр. 120.
27 Ро каи П. и др. нав. де ло, стр. 90. 
28 Исто, стр. 90-92.
29 Ћир ко вић, С. нав. де ло, стр. 449-460.
30 Ро каи П. и др. нав. де ло, стр. 91.
31 Ћир ко вић С. нав. де ло, стр. 437-438.
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кру ни сан за кра ља Угар ске, чи ме је от по че то на ред но по-
гла вље у исто ри ји Ма ђар ске, ко је је тра ја ло до 1387. го ди-
не.32 Од но си из ме ђу Кар ла Ро бер та и Дра гу ти на вре ме ном 
су се по бољ ша ли, а Дра гу тин је до кра ја сво га жи во та остао 
угарски ва зал.

Пор трет Ма ри је Ар па до вић

Ма ри ја Ар па до вић (око 1257 – 25. 03. 1323, На пуљ) је око 
1270. го ди не уда та за на пуљ ског пре сто ло на след ни ка и ка-
сни је кра ља Кар ла II Хро мог (умро 1309) На кон смр ти свог 
бра та,  Ла ди сла ва IV (1290) про гла си ла се као чла ни ца 
династи је Ар па до ви ћа, је ди ном ле ги тим ном на след ни цом 
угар ске кру не, те је 1292. го ди не пре не ла сво ја пра ва на свог 
си на Кар ла Мар те ла, ко га је пап ски ле гат кру ни сао у На пу-
љу (не ком та мо шњом кру ном) за угар ског кра ља.33 По ред 
Не ма њи ћа и Ан дри је III Мле ча ни на (1260-1301), но ви про-
блем за ди на сти ју Анжу ја ца и кра љи цу Ма ри ју би ла је смрт 
ње ног си на Кар ла Мар те ла 1295. го ди не, на кон ко је је Ма-
ри ја сво ја кра љев ска пра ва пре не ла на уну ка Кар ла Ро бер та, 
ко ји се 1301. го ди не на кон смр ти Ан дри је Мле ча на, до мо гао 
кру не све тог Сте фа на.34 Тим чи ном су на пуљ ски Ан жуј ци 
до шли на угар ски пре сто. Већ на кон смр ти Ла ди сла ва IV 
Кар ло Мар тел, син Кар ла II Ан жуј ског и Ма ри је Ар па до вић 
узео је на слов кра ља Угар ске.35 Ка да је Кар ло Мар тел 1295. 
го ди не умро, ње го ва пра ва су пре не та на ње го вог сед мо го-
ди шњег си на из бра ка са Кле мен ци јом Хаб збур шком Кар-
ла Ро бер та.36 Ка ко би по ред по др шке Хаб збур га обез бе дио 
и по др шку Не ма њи ћа свом уну ку Кар лу Ро бер ту, Кар ло II 
Ан жуј ски да би при до био Дра гу ти на Не ма њи ћа и кра љи цу 
Ка та ли ну, при знао је њи хо вом си ну Вла ди сла ву хер це штво 
Сла во ни је.37

Ма ри јин муж Кар ло II Ан жуј ски је умро ав гу ста 1309. го-
ди не. Њи хов унук та да је већ осам го ди на био на уга рском 
пре сто лу. При ча ло се је на кон Кар ло ве смр ти Ма ри ја по-
ста ла опа ти ца, али за то не по сто је до ка зи. До кра ја жи во та 
жи ве ла је у На пу љу где је умр ла 25. ма р та 1323. го ди не. Са-
хра ње на је у цр кви Сан та Мариjа До на Ре ђи на (San ta Ma ria 

32 Ро каи П. и др. нав. де ло, стр. 92.
33 Ši šić, F. (2004) Po vi jest Hr va ta, pre gled po vi je sti hr vat skog na ro da, 600

1526, pr vi deo, Split: Mar jan ti sak, str. 205.
34 Ро каи П. и др. нав. де ло, стр. 92.
35 Исто.
36 Исто.
37 Исто.
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Don na Re gi na).38 У Угар ској, ко ли ко је по зна то, ви ше ни ка да 
ни је би ла.

Њен сли ка ни пор трет у Ан жуј ској би бли ји из На пу ља (слика 
2), на стао je не ких два де се так го ди на на кон ње не смр ти. 
Коли ко је пор трет био ве ран пра вом ли ку кра љи це, ни је 
позна то, ни ти је за бе ле же но да ли је по сто јао ика кав цр теж, 
сли ка или не што то ме слич но, ко ји је на пра вљен за вре ме 
кра љи ци ног жи во та, ко ји је мо гао да по слу жи као пред ло-
жак за пор трет у овом ма ну скрип ту. Кра љи ца Ма ри ја је у ла-
кој ха љи ни, ка ква се но си ла у Ита ли ји и на за па ду у то вре-
ме. Има ду гу, ри ђу ко су, као и ра ни је Ири на Пи ро шка, ко ја 
је по цр ве ној ко си и до би ла на ди мак Пи ро шка (црвена). Да 
је мо гу ће да је по сто јао не ка кав пред ло жак, мо же да се прет-
по ста ви по то ме што пор трет има мно го из ра же ни је лич не 
ка рак те ри сти ке, не го ше ма ти зо ва ни пор трет кра љи це Ка те-
ли не из Ари ља. Дру го Ма ри ја је пред ста вље на у се де ћем 
по ло жа ју, мно го сло бод ни је, што већ на го ве шта ва по чет ке 
ре не сан се, док је Ка те ли нин лик до ста уко че ни ји, али уто-
ли ко и све ча ни ји. Раз ли ка ни је са мо по сле ди ца времен ске 
дис тан це из ме ђу на стан ка два пор тре та. Вла дар ски пор трет 
на Ис то ку, у Ви зан ти ји и Ср би ји, још ду го ће се сли ка ти 
по слич ној ше ми. Дру го, лик кра љи це Ма ри је се на ла зи у 
илу ми ни ра ном ма ну скрип ту ко ји је ипак био на ме њен ма-
њем бро ју љу ди, не го мо ну мен тал ни кра љев ски пор трет у 
Ари љу. На пуљ ски ма ну скрипт је био на ме њен за чла но ве 

38  Mic halsky, Т.  Ma ter Se re nis si mi prin ci pis: The tomb of Ma ria of Hun gary, 
in: The Church of San ta Ma ria Don na Re gi na: Art, Ico no graphy and Pa tro
na ge in Fo ur te enthCen tury Na ples, еd. El li ott, J. (2004), Al der shot: As hga te 
Pu blis hing, p. 61-77.  

Слика 2 Династички портрети из Анжујске библије из Напуља, 
преузето са https://www.flickr.com/photos/bibliodyssey/6410884011/

in/set-72157628172414945
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ди насти је и њи хо ве нај бли же са рад ни ке, док се ариљ ска 
ком по зи ци ја обра ћа ла ве ли ком бро ју вер ни ка, свих ста ле жа. 
Мно ги љу ди у сред њем ве ку, па чак и ка сни је, ни ка да ни су 
има ли при ли ке да ви де ужи во сво је вла да ре. Пор тре ти на 
зи до ви ма хра мо ва по че сто су би ли је ди не сли ке вла да ра ко-
је су они за жи во та мо гли да ви де. Сто га раз ли ке из ме ђу ова 
два пор тре та, не тре ба са мо тра жи ти у сти лу и вре мен ској 
дис тан ци, већ и по на ме ни за ко ју су на ста ли.

Ан жуј ска би бли ја је из у зет но бо га то укра шен ру ко пис ко ји 
је на стао око 1340. го ди не на дво ру Ро бер та I Ан жуј ског у 
На пу љу.39 Са сто ји се од 344 ли ста од пер га мен та од ко зје ко-
же. Има две це ло стра нич не ми ни ја ту ре и ви ше од осам де сет 
ма њих ми ни ја ту ра и ини ци ја ла у окви ру тек ста. Ди мен зи је 
овог ко дек са су 420 пу та 280 ми ли ме та ра. Да нас је у по се ду 
бел гиј ске ка то лич ке цр кве, и чу ва се у би бли о те ци Те о ло-
шког фа кул те та ка то лич ког уни вер зи те та у Лу ве ну. Илу ми-
на тор би бли је Кри сто фо ро Ори ми на је био двор ски си кар 
на дво ру Ро бер та На пуљ ског и Јо ва не Пр ве На пуљ ске. Да је 
он ау тор Ан жуј ске би бли је, зна мо по пот пи су ко ји се на ла зи 
на по след њем ли сту би бли је.40 Ње гов стил је био под ве ли-
ким ути ца јем Ђо та и мо жда нај ви ше Пје тра Ка ва ли ни ја, као 
и дру гих ве ли ких умет ни ка ко ји су у то вре ме бо ра ви ли у 
На пу љу.41 

Ан жуј ску би бли ју је го то во си гур но на ру чио дру ги син кра-
љи це Ма ри је, Ро берт I Ан жуј ски, мла ђи брат Кар ла Мар те ла 
и стриц Кар ла Ро бер та I Угар ског. Ро берт I је по стао вла дар 
у На пу љу, ме ђу тим ка ко је ли ни ја ма ђар ских Ан жу ја ца ја-
ча ла, на ста ја ла је све ре ал ни ја опа сност од то га да Ма ђа ри 
по ста ве пи та ње свог пра ва на на пуљ ски трон. Ком про мис 
из ме ђу ове две гра не Ан жу ја ца тре ба ло је да се по стиг не 
бра ком из ме ђу њи хо вих по то ма ка. Би бли ја о ко јој је реч је 
на ру че на као по клон Ан дри ји, си ну Кар ла Ро бер та и бра ту 
но вог угар ског кра ља Ла јо ша I Ве ли ког (1342-1382), по во-
дом ње го вог скла па ња бра ка у про ле ће 1342. го ди не са Јо ва-
ном, уну ком Ро бер та I Ан жуј ског.42 Ве рид ба Ан дри је Ан жуј-
ског из Угар ске и Јо ва не Ан жуј ске из На пу ља је скло пље на 
још 1333. го ди не, ка да су Ан дри ја и Јо ва на би ли ста ри са мо 
се дам го ди на. Спо ра зум о бра ку, скло пљен је под усло вом 
да се Ан дри ја за јед но са Јо ва ном по ста не на след ник на пуљ-
ског пре сто ла, али је Ро берт I у свом те ста мен ту са чи ње ном 

39 Исто.
40 Kelly, S. (2003) The New So lo mon: Ro bert of Na ples (13091343) and Fo ur

te enthCen tury Kin gship, Le i den: Brill, p. 32.
41 Fleck, C. A. nav. de lo, p. 44.
42 Fleck, C. A. nav. de lo, p. 44.
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16. ја ну а ра 1343. го ди не, од лу чио да кра љев ску ти ту лу за-
др жи са мо за сво ју уну ку Јо ва ну, ко ја је кру ни са на за кра-
љи цу у ав гу сту 1344. го ди не у цр кви Сан та Ки ја ра у Ри му. 
Ти ме је угар ска ли ни ја ис кљу че на из пра ва на на пуљ ски 
трон. Ан дри ја је уби јен у сеп тем бру 1345. године.43 Угар ски 
двор је ин си сти рао да се спро ве де ис тра га, ко ја је от кри ла 
не по сред не по чи ни о це зло чи на, ко ји су од мах по гу бље ни. 
Идеј ни твор ци овог зло чи на су ме ђу тим оста ли нео т кри-
ве ни и не ка жње ни. Ла још је сум њао да су уби ство ор га ни-
зо ва ли ње го ва сна ха и њен ро ђак и љу бав ник, вој во да Лу-
двиг Та рант ски, за тим ње гов брат Јо ван и њи хо ва бра ћа од 
стри ца вој во де Кар ло и Лу двиг. Ова оп ту жба је по слу жи ла 
Ла јо шу да по ве де рат про тив сво јих на пуљ ских срод ни ка.44 
У овом, ди на стич ком ра ту, три јум фо вао је Ла још Ве ли ки и 
ти ме по ка зао да је Ма ђар ска под ње го вом вла шћу по ста ла 
ва жна европ ска ве ле си ла. Он се про гла сио кра љем Си ци ли-
је, и у Фе бру а ру 1348. го ди не три јум фал но је ушао у На пуљ, 
престо ни цу свог деде.45

Глав на по ли тич ка иде ја ко ја сто ји иза На пуљ ске би бли је 
илу стру ју ми ни ја ту ре на стра ни ца ма 3 и 4 (fol.3v i fol4r). Ова 
би бли ја илу стру је на сле ђе у окви ру ан жуј ске ку ће и ја сно је 
да је Ро берт за на след ни цу свог пре ми ну лог си на иза брао 
сво ју уну ку Јо ва ну.46 На тре ћој стра ни ци је це ло стра нич на 
ми ни ја ту ра на ко јој је при ка зан Ро берт На пуљ ски, на тро ну 
у вла дар ском ор на ту. Из над ње га је нат пис rex expertus in 
omni scientia. Као глав на ка рак те и сти ка Ро бер та као вла да-
ра про кла мо ва на је ње го ва му дрост, из ко је су про из и ла зи ле 
све дру ге ње го ве вр ли не.47 То се да ље чи та на ми ни ја ту ри 
та ко што се око кра ља на ла зи осам пер со ни фи ка ци ја вр ли на 
ко је ту ку осам по ро ка ко ји па да ју у ам бис (по че ти ри са јед-
не и по че ти ри са дру ге стра не вла да ра). На че твр тој стра ни-
ци на ла зе се ми ни ја ту ре ко ји ма је у три ре да пред ста вље на 
ло за на пуљ ских Ан жу ја ца, ве ро ват но као и ариљ ска кти тор-
ска ком по зи ци ја ин пи ри са на ло зом Је се је вом. Овом сли ком 
тре ба ло је да се ука же пре све га на ле ги ти ми тет из бо ра Јо ва-
не ње го ве уну ке као ле ги тим не на след ни це На пуљ ског тро-
на.48 У пр вом ре ду је пред ста вљен Кар ло I, осни вач ди на сти-
је, и ње го ва су пру га Бе а три са Про ван сал ска. Кар ло ста вља 
кру ну на гла ву свом си ну Кар лу II ко ји је пред ста вљен ка ко 
кле чи. Са стра нe су двор ја ни и ви те зо ви. 

43 Ро каи, П. и др. нав. де ло, стр. 108.
44 Исто, стр. 108-109.
45 Исто, стр. 109.
46 Fleck, C. A. nav. de lo, p. 46.
47 Исто, стр. 41.
48 Исто.
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У сре ди шњој сли ци је пред ста вљен Кар ло II, са да као краљ 
на пре сто лу, а ле во од ње га је ње го ва су пру га кра љи ца Ма-
ри ја Ар па до вић, ро ди те љи Ро бер то ви. По ред кра љи це Ма-
ри је при ка зан је ве ли ки број мла дих де во ја ка, а по ред Кар ла 
II ви ди мо Кар ла Мар те ла, њи хо вог нај ста ри јег си на и пре-
тен ден та на ма ђар ски трон и њи хо вог дру гог си на све тог 
Лу ја Ту лу ског, ко ји је пред ста вљен као би скуп са ним бом.  
По ред то га, још је дан лик у кра љев ским одо ра ма са две де-
вој ке кле чи по ред кра ље ве но ге. То је Ро берт I Ан жуј ски, ко-
ји је због смр ти свог нај ста ри јег бра та и због из бо ра сред њег 
бра та да се по све ти цр кви, по стао на след ник На пуљ ског 
пре сто ла. Две де вој ке ко је кле че по ред ње га су ње го ве две 
уну ке Јо ва на и Ма ри ја. Оне су би ле ћер ке Ро бер то вог си на 
Кар ла Ка ла бриј ског, ко ји је пре ми нуо 1328. го ди не не оста-
вив ши иза се бе му шких по то ма ка. Из тог раз ло га Роберт за 
на след ни цу тро на про гла ша ва уну ку Јо ва ну.49

На нај ни жој сце ни при ка зан је опет Ро берт I Ан жуј ски, са-
да као краљ на пре сто лу, а по ред ње га је ње го ва дру га же-
на, Сан ча од Ма јор ке. Крај њих су опет две де вој ке ко је 
кра љи ци Сан чи пред ста вља њи хо ва Мај ка Ма ри ја Ва лоа, 
војвотки ња од Ка ла бри је и њи хов отац Кар ло Ка ла бриј ски.50 
Про гла сив ши Јо ва ну за сво ју уну ку, чи ме је за не ма рио дру-
гу гра ну сво је по ро ди це, по том ке ње го вог нај ста ри јег бра та 
Кар ла Мар те ла, а ко ја је би ла на угар ском тро ну, овен ча-
на кру ном све тог Сте фа на, на ста ла је не тр пе љи вост из ме-
ђу ове две гра не ан жуј ске ло зе. Ро берт је же лео да за др жи 
напуљску кру ну за сво ју по ро ди цу, што је и при ка за но ми-
ни ја ту ра ма о ко ји ма смо го во ри ли. Са три ми ни ја ту ре на 
че твр тој стра ни Ан жуј ске би бли је пред ста вљен је у ства ри 
је дан ла нац или јед на ли ни ја на сле ђи ва ња ко ја во ди од осни-
ва ча ди на сти је па до бу ду ће на след ни це, а из о ста вље ни су 
они ко је је тре ба ло ис кљу чи ти из на след ства.

За кључ на раз ма тра ња

Кти тор ска ком по зи ци ја из Ан жуј ске би бли је у ства ри осли-
ка ва епи лог до га ђа ја ко ји су се де си ли у вре ме на стан ка 
ариљ ских пор тре та. По бе див ши Не ма њи ће и дру ге ди на-
сти је, на пуљ ски Ан жуј ци су учвр сти ли сво је по зи ци је у 
Угар ској. Ме ђу тим, осва ја ње Угар ске, фи зич ки уда ље не од 
на пуљ ског кра љев ства, до ве ло је до по де ла уну тар са ме ди-
на сти је и до уну тар ди на стич ких ра то ва, ко ји су се за вр ша ва-
ли час по бе дом јед не, час дру ге стра не. У кул тур ном сми слу, 
по сле ди це то га би ле су про ди ра ње ита ли јан ске кул ту ре, али 

49 Исто, стр. 46.
50 Исто.
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све ве ће ја ча ње ка то лич ке цр кве и ути ца ја Све те сто ли це у 
Угар ској и ње но све ве ће окре та ње пре ма ути ца ји ма са за па-
да. Још за вре ме по след њег aр па до ви ћа Ла ди слaва, Угар ска 
се ко ле ба ла из ме ђу ути ца ја ко ји су до ла зли са ис то ка и са 
за па да. Иа ко се зва нич но опре де ли ла за рим ску ве ру још у 
вре ме Сте фа на Ве ли ког, у прак си, Угар ска се ко ле ба ла из-
ме ђу две стра не све до учвр шћи ва ња Ан жу ја ца на ње ном 
пре сто лу.51 На сли чан на чин ко ле ба ња из ме ђу две стра не, 
два вер ска цен тра ка рак те ри стич на су и за не ма њић ку Ср-
би ју. Упра во у ово вре ме, по што је Дра гу тин од у стао од пре-
тен зи ја на Угар ски трон, Не ма њић ка Ср би ја, у то вре ме под 
вла шћу ње го вог бра та, кра ља Ми лу ти на, ви де ла је мо гућ-
ност за ши ре ње сво је те ри то ри је и по ли тич ког ути ца ја на 
Ис то ку, окре нув ши се сна жни је ка по ли тич ки осла бље ној 
Ви зан ти ји.52 То се сна жно од ра зи ло и на умет ност и двор ску 
кул ту ру кра ља Ми лу ти на, ко ја је све ви ше би ла под ути ца-
јем, пре све га из по ли тич ких раз ло га, ца ри град ске кул ту ре. 
Ипак гра ни це у кул тур ном сми слу ни ка да ни су по ста ле та ко 
оштре, ни ти ко нач не, што пред ста вља јед ну ве ли ку те му ко-
ја за слу жу је мно го ви ше па жње у струч ној ли те ра ту ри.
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ART AND POLITICS: PORTRAITS OF TWO PRINCESS 
FROM THE ARPADOVIĆ DYNASTY

Abstract

When the Hungarian Arpad dynasty died out, princesses Mary and 
Katelina Arpad were the two key figures in medieval Game of Thrones 
in Hungary. In the politics of the Middle Ages, and today, the media war 
has played a very important role. In order to manipulate, visual message 
had, at least equal, if not greater impact than the written or spoken 
word. The royal portraits are key clues for the study of media wars of 
the Middle Ages. In addition to Irina Piroska, only two princesses of the 
first Hungarian royal family Arpad whose portraits are preserved, are 
Princess Katelina and Mary. Portrait of Princess Mary is preserved in 
the Anjou Bible from Naples, while the portrait of Princess Katelina in 
the narthex of the church of St. Achilles in Arilje. The main function of 
the portrait was to provide an ideal picture of the ruler or his wife. For 
the ruler, a good reputation played an important role since the earliest 
times, through the Middle Ages, and so it has remained to this day. 
Today, the image of the ideal ruler is created by a whole team of people, 
but a similar situation was also in the Middle Ages. With a picture of the 
ideal ruler necessarily goes the picture of the ideal wife, whose name 
and reputation should not be doubted. Something like a picture of Jackie 
Kennedy and Jovanka Broz in the twentieth century. It is clear that the 
role of women in the Middle Ages in culture and politics was much more 
limited compared to men, both in Western Europe and in Byzantium. 
However the role of women cannot be neglected in a society in which 
political influence was based on power and reputation of the great 
noble families, which made their political connections by marriage. 
 

Keywords: female portrait, media war, propaganda, visual culture, 
Middle Ages
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Сажетак: У ра ду се ана ли тич ки и кри тич ки раз ма тра ју ути
ца ји раз ли чи тих мо де ла кул тур них по ли ти ка на раз вој из да
ва штва и књи жев ног ства ра ла штва у на ци о нал ној кул ту ри. 
Циљ ис тра жи ва ња је да се иден ти фи ку ју основ ни мо де ли и ис
хо ди по ли ти за ци је про дук ци је де ла естет ске вред но сти (ле
па књи жев ност). Ре фе рент ни оквир ис тра жи ва ња чи ни пре
глед књи жев не про дук ци је на смо три Бе о град ски са јам књи га, 
у пе ри о ду од осни ва ња манифестације 1956. до 2015. го ди не. 
На уч ном ме то до ло ги јом су ар гу мен то ва не и до ка за не ис тра
жи вач ке хи по те зе: 1. У но ви јој срп ској кул ту ри мо гу ће је иден
ти фи ко ва ти три мо де ла кул тур не по ли ти ке ко ји су на раз
вој из да вач ке де лат но сти ути ца ли сво јим спе ци фич ним обе
леж ји ма у раз ли чи тим дру штве ноисто риј ским пе ри о ди ма.  
2. Мо дел кул тур не по ли ти ке у епо хи са мо у прав ног со ци ја ли зма ни
је спу та вао раз вој из да вач ке де лат но сти; на про тив, ди на ми ка 
књи жев не умет но сти у овом пе ри о ду би ла је обр ну то про пор ци о
нал на по ли тич ком огра ни ча ва њу сло бо да и пра ва. 3. За мах де мо
крат скотр жи шног мо де ла из да вач ке по ли ти ке не га ран ту је ква
ли тет и естет ске вред но сти књи жев ног ства ра ла штва.

Кључнеречи: из да вач ка де лат ност, кул тур на по ли ти ка, књи жев
на умет ност, по ли ти за ци ја есте ти ке, Ме ђу на род ни београдски 
са јам књи га

ИРИНАМИЛУТИНОВИЋ
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Увод

Књи жев на умет нич ка де ла об у хва та ју ве ли ки део из да вач ке 
де лат но сти, спе ци фи чан по то ме што се вред ну је естет ским 
кри те ри ју ми ма.1 Пре ма кла си фи ка ци ји Уне ска из 1964. 
годи не, књи га је стан дар ди зо ва на као не пе ри о дич на штам-
па на пу бли ка ци ја ко ја са др жи нај ма ње 49 по ве за них ли сто-
ва (не ра чу на ју ћи ко ри це), и по са др жа ју мо же би ти: умет-
нич ка, на уч на, школ ска (уџ бе ник, при руч ник, прак ти кум), 
тех нич ка, по пу лар на, књи га за де цу. При ро да овог про из во-
да из да вач ке де лат но сти је дво ди мен зи о нал на и де ли кат на, 
јер њу чи ни ди вер зи тет кул тур ног и тр жи шног фе но ме на: 
по ред то га што има сво ју роб ну вред ност и тр жи шну це-
ну, уко ли ко је реч о књи жев ном умет нич ком де лу – ње на 
при ро да је до ми нант но од ре ђе на оном ди мен зи јом ко ја је 
спе ци фич но кул тур на, ду хов на, кре а тив на и, пре ма мно гим 
ау то ри ма, не сво ди ва на еко ном ске кри те ри ју ме вред но ва ња. 

Под пр вом функ ци јом из да вач ког пред у зе ћа – ре а ли за ци ја, 
под ра зу ме ва се низ опе ра ци ја ко је се пред у зи ма ју у ве зи са 
при пре мом, штам па њем и пу бли ко ва њем књи ге као основ-
ног про из во да и дру гих не пе ри о дич них штам па них пу бли-
ка ци ја (бро шу ре, пла ка ти, обра сци, ка та ло зи, лет ци...).2 
Дру га функ ци ја – пре зен то ва ње књи жев ног де ла об у хва та 
про мо тив не ма ни фе ста ци је ко је се пред у зи ма ју у са рад њи 
са удру же њи ма из да ва ча, књи жев них ства ра ла ца, књи жа ра, 
би бли о те ка ра и дру гих за ин те ре со ва них су бје ка та, и спро-
во де у ци љу по сре до ва ња из ме ђу књи жев ног де ла и пу бли-
ке, од но сно из ме ђу умет нич ког про из во да осо бе не естет ске 
струк ту ре и ши рег дру штве ног окру же ња ко је функ ци о ни-
ше кроз уста но ве сво је по ли тич ке, еко ном ске и кул тур не ор-
га ни за ци је. Ове мар ке тин шке де лат но сти су усред сре ђе не 
на по пу ла ри за ци ју и дру штве ну ва ло ри за ци ју књи ге и спро-
во де се кроз ор га ни за ци о но и са др жај но раз ли чи те ма ни фе-
ста ци је, ка кве су сај мо ви књи га, књи жев не смо тре, су сре ти 
пи са ца, књи жев ни фо ру ми, про мо ци је, на гра де и при зна ња, 
и дру го.

У срп ској кул ту ри књи жев но умет нич ко ства ра ла штво и 
ма ни фе ста ци је ка рак те ри ше бо га та тра ди ци ја, про дук ци ја 

1 Из да вач ку де лат ност мо гу ће је од ре ди ти као ор га ни зо ва ну ства ра лач ку 
прак су чи ји кор пус об у хва та ре а ли за ци ју, пре зен то ва ње и дру штве но-
еко ном ску ва ло ри за ци ју књи га, но ви на, ча со пи са и дру гих пе ри о дич них 
пу бли ка ци ја, бро шу ра, му зич ких књи га.

2 У ра ду се из у зи ма онај део из да вач ке де лат но сти ко ји се ба ви про из-
вод њом пе ри о дич них пу бли ка ци ја – но вин ска пре ду зе ћа. Фе де ра ци ја 
европ ских из да ва ча ста тус из да ва ча при зна је сва ком пред у зе ћу ко је об-
ја ви ми ни мал но пет књи га го ди шње; Ми ле тић, М. (2009) Осно ве ме наџ
мен та ме ди ја, Но ви Сад: Фи ло зоф ски фа кул тет, стр. 121.
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и ве ли ки број из да ва ча. Раз вој књи жев ног ства ра ла штва у 
епо ха ма раз ли чи тих кул тур них по ли ти ка по сма тра мо кроз 
при зму Ме ђу на род ног бе о град ског сај ма књи га. Ова при-
ред ба је по у здан по ка за тељ раз во ја и про ме не кул тур них по-
ли ти ка у но ви јој до ма ћој исто ри ји. Упра во у окви ру ове ма-
ни фе ста ци је кре и ран је и тра си ран пра вац раз во ја из да вач ке 
де лат но сти у окви ру на ци о нал не кул ту ре од дру ге по ло ви не 
20. ве ка. По ред то га што ути че на кре и ра ње кул тур не по ли-
ти ке у др жа ви, Са јам књи га пред ста вља и је дан ин стру мент 
за ње но оства ри ва ње.3 Ова при ред ба да је ре ле вант ну гра-
ђу за на уч ну ана ли зу ути ца ја од ре ђе них по ли ти ка на раз вој 
књи жев ног ства ра ла штва у Ср би ји. 

Те о риј ски оквир ис тра жи ва ња

Ка кав је од нос по ли ти ке и есте ти ке? Ово пи та ње је раз ло же-
но и фо кус ис тра жи ва ња ста вљен је на ме ђу од но се из ме ђу 
ужих пој мо ва: кул тур не по ли ти ке и књи жев не умет но сти. 

Ве лек и Во рен у зна чај ном де лу „Те о ри ја књи жев но сти” 
са гла сни су да по ли тич ке при ли ке јед ног дру штва мо гу, у 
кра ћем или ду жем раз до бљу, да ути чу на „ди ја грам успе ха 
јед не књи ге”.4 Ме ђу тим, те при ли ке не опре де љу ју естет ску 
вред ност „је зич ког умет нич ког де ла” (В. Кај зер). Као кључ-
но за раз у ме ва ње ове ди ску си је на ме ће се пи та ње: шта је 
естет ско у јед ном књи жев ном де лу, од но сно ко ји кри те ри-
ју ми опре де љу ју ту вред ност и да ли се она мо же сма тра ти 
ау то ном ном у од но су на ши ри кон текст не е стет ских чи ни-
ла ца? Књи жев на те о ри ја ова пи та ња раз ра ђу је бо гат ством 
ту ма че ња јер раз ли чи те шко ле да ју пред но сти раз ли чи тим 
ин те р пре та ци ја ма. 

Вред но ва ње јед ног књи жев ног оства ре ња (и сва ког умет-
нич ког) мо же се вр ши ти естет ским и не е стет ским кри те ри-
ју ми ма. Вред но ва ње се вр ши упо ре ђи ва њем са од ре ђе ним 
нор ма ма и ме ри ли ма. Зна чај но је пи та ње из бо ра од но сно 
вр сте нор ми ко је се овом при ли ком при ме њу ју. Т. С. Ели от 
пред ла же дво стру ки при ступ – да се о „књи жев но сно сти” 
књи жев но сти су ди по мо ћу естет ских, а о ве ли чи ни књи-
жев но сти на осно ву ва не стет ских ме ри ла.5 Дру гим ре чи-
ма, по треб но је тра га ти за еле мен ти ма естет ске струк ту ре 
књи жев ног де ла ко ји чи не ау то ном ну област умет но сти и 

3 Ми лу ти но вић, И. (2015) Ше зде сет го ди на Сај ма књи га у штам па ним 
ме ди ји ма, Бе о град: Бе о град ски са јам, стр. 4.  

4 Ве лек, Р. и Во рен, О. (1965) Те о ри ја књи жев но сти, Бе о град: Но лит,  
стр. 120.  

5 Eli ot, T. S. (1936) Es says An ci ent and Mo dern, New York: Har co urt, Bra ce 
and Co., стр. 93.
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спољ ним еле мен ти ма ко ји ма јед но де ло оства ру је дру ге – 
не е стет ске функ ци је у дру штву6.

Ка да се у мо дер ним те о ри ја ма ка же да је књи жев ност „чи-
ста”,7 он да се ми сли да је осло бо ђе на од при мар не прак тич не 
дру штве не уло ге или на уч не свр хе, те се њен сми сао на ла зи 
у је дин стве ној функ ци ји да по бу ђу је не у ти ли тар ни естет ски 
до жи вљај. Ова кво схва та ње зах те ва вред но ва ње књи жев ног 
де ла пре ма естет ским кри те ри ју ми ма сло же но сти и ко хе-
рент но сти умет нич ке струк ту ре. У фи ло зоф ској тра ди ци ји 
од Кан та афир ми са но је на че ло да све ле пе умет но сти има ју 
је дин стве но обе леж је и вред ност (а то је „свр хо ви тост без 
свр хе”), да кле не у ти ли тар ни естет ски до жи вљај.8 У мо дер-
ним те о ри ја ма фор ма ли ста, струк ту ра ли ста и пост мо дер ни-
ста пре о вла да ва ста но ви ште да су за ко ни то сти књи жев ног 
тек ста ау то ном не у од но су на ау то ра, дру штве но-по ли тич ке 
окол но сти и би ло ка кву прак тич ну свр ху. Гра ђа књи жев ног 
де ла из вор но при па да спо ља шњој ма те ри ји (је зик, ми сли, 
осе ћа ња и ста во ви ау то ра, дру штве на и по ли тич ка ствар-
ност...). Она до би ја естет ску ор га ни за ци ју у окви ру струк-
ту ре књи жев ног де ла ко ју об ли ку ју умет нич ки по ступ ци ко-
ји ма се гра див ни еле мен ти по ста вља ју у по ли фо ниј ске од-
но се.9 Естет ска вред ност књи жев них де ла про це њу је се на 
осно ву успе шно сти умет нич ких по сту па ка ко ји тво ре та кву 
струк ту ру. Да кле, дру штве но-по ли тич ке вред но сти пред ста-
вља ју гра див но тки во за об ли ко ва ње књи жев ног де ла, али 
не мо гу се узи ма ти као ре ле вант ни кри те ри ју ми у по ступ ку 
ње го вог естет ског вред но ва ња.

Ка кво је он да ствар но ме сто по ли ти ке у књи жев ном ства ра-
ла шту? Уже пи та ње им пли ка ци ја по ли ти ке на књи жев ност 
про из ила зи из ши рег окви ра од но са из ме ђу књи жев но сти 
и дру штва. У тзв. спо ља шњем при сту пу књи жев ном де лу 
ана ли зи ра се по ве за ност из ме ђу јед не књи жев но сти и ње ног 
дру штве ног, по ли тич ког и еко ном ског окви ра.10 Но, ти ме се 
ба ви со ци о ло ги ја умет но сти, не и есте ти ка; ова про це на 
ни је нор ма тив ног ка рак те ра за пи та ња естет ске вред но сти 
књи жев ног де ла.  

Са ста но ви шта со ци о ло ги је умет но сти, књи жев ност је дру-
штве на уста но ва од но сно де лат ност. Нај пре, њен ме ди јум –  
је зик је дру штве на тво ре ви на. Ре фе рент но за књи жев ност је 

6 Оне мо гу би ти ра зно ли ке: по ли тич ке, еко ном ске, пе да го шке, обра зов-
не..., у за ви сно сти од вр сте ли те ра ту ре.

7 Ве лек, Р. и Во рен, О. на в. де ло, стр. 273.
8 Исто, стр. 276-277. 
9 Исто, стр. 277.
10 Ве лек, Р. и Во рен, О. нав. де ло, стр. 113.
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сам жи вот – ко ји је у ве ли кој ме ри дру штве на ствар ност, а 
у при ми тив ним дру штви ма по е зи ју је не мо гу ће одво ји ти од 
дру штве них свет ко ви на, об ре да, ма ги је, ра да и игре.11 Осим 
то га, пи сац као при пад ник не ког дру штва по се ду је од ре ђе ни 
по ло жај, ко ји де тер ми ни шу: ње го во обра зо ва ње, по ре кло, 
вред ност ње го вог де ла, еко ном ски по ло жај, при вр же ност 
од ре ђе ној иде о ло ги ји ко ју пи сац мо же да ис по ља ва у сво јим 
ванк њи жев ним де лат но сти ма. С дру ге стра не, ту је и пи та-
ње дру штве них им пли ка ци ја књи жев них де ла, ко је у овом 
ра ду оста вља мо по стра ни. Нај зад, де ло се обра ћа пу бли ци 
ко ја пред ста вља дру штве ну струк ту ру и, пре ма ре цеп ци о ни-
стич ким те о ри ја ма, об ли ку је кроз од нос са чи та о ци ма.

Дру штве не уста но ве и по ли тич ки ин те ре си мо гу да под сти-
чу и оме та ју рад књи жев ни ка. Из да вач ка ин ду стри ја по слу је 
у скла ду са од ре ђе ним еко ном ским ин те ре си ма. Ме ђу тим, 
исто ри ја кул ту ре по ка зу је да дру штве но-по ли тич ке ин сти-
ту ци је рас по ла жу знат ном ко ли чи ном мо ћи да ин тер ве ни-
шу у сфе ри књи жев ног ства ра ла штва, не са мо ре гу ли шу ћи 
тр жи ште и дру ге еко ном ске осно ве. У књи жев но те о риј ској 
тра ди ци ји, ко ја се осла ња на Пла то но ве иде је, књи жев ност 
се ин стру мен та ли зу је од стра не по ли тич ке вла сти. У то-
та ли тар ним дру штви ма 20. ве ка ова прак са је до ве де на до 
вр хун ца, те же ћи да се иде о ло шки кон тро ли шу умет нич ки 
са др жај и об лик и про пи су ју на че ла естет ског вред но ва ња. 

По ли тич ки кон текст дру штва од ре ђу је не ке усло ве књи-
жев ног ства ра ла штва. У овом ра ду под ра зу ме ва мо уже зна-
че ње пој ма по ли ти ка – као кон крет на циљ но ори јен ти са на 
ак тив ност прак тич ног од лу чи ва ња у од ре ђе ној обла сти јав-
ног жи во та.12 У ли те ра ту ри јав на или прак тич на по ли ти ка 
озна ча ва „све што вла да од лу чи да чи ни или да не чи ни” 
у од ре ђе ној обла сти јав ног жи во та.13 Та ко зва не јав не по ли-
ти ке се до но се у име јав но сти; ини ци ра их од ре ђе но упра-
вљач ко те ло и спро во де их јав на или при ват на те ла; то су 
ау то ри та тив не, упра вљач ке и оба ве зу ју ће ак ци је про и за шле 

11 Авра мо вић, З. (2008) Со ци о ло ги ја и књи жев ност, Бе о град: Ра шка  
шко ла, стр. 49.

12 У ши рем сми слу, под пој мом по ли ти ка под ра зу ме ва се по ли тич ки си-
стем не ке за јед ни це, од но сно њен си стем ин сти ту ци ја и нор ми. Тер мин 
им пли ци ра и про цес ар ти ку ла ци је од ре ђе них јав них ин те ре са у јед ном 
дру штву и на чин ми шље ња о њи ма, у че му пар ти ци пи ра ју вр ши о ци вла-
сти и сви по је дин ци и гру пе ко ји раз ма тра ју пи та ња за јед ни це од оп штег 
ин те ре са.

13 Bir kland, Th. A. (2015) An In tro duc tion to the Po licy Pro cess: The o ri es, 
Con cepts, and Mo dels of Pu blic Po licy Ma king, 3rd Edi tion. NY: Ro u tled ge 
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из детектованих дру штве них по тре ба и про бле ма, чи ји пла-
но ви са др же ар гу мен те.14 

Кул тур на по ли ти ка пред ста вља део јав них по ли ти ка усред-
сре ђен на пи та ња јав ног ин те ре са и уло гу др жа ве у кул ту ри. 
Екс пли цит на кул тур на по ли ти ка об у хва та план про грам ског 
и си сте мат ског од лу чи ва ња о пи та њи ма кул тур ног раз вит ка 
јед ног дру штва и ин тер вен ци је др жа ве од но сно ње них ор-
га на ко ји ма се ре гу ли ше јав ни ин те рес у обла сти кул ту ре.15 
Са вре ме не кул тур не по ли ти ке у дру штви ма европ ске де мо-
крат ске тра ди ци је под ра зу ме ва ју ди ја лог ме ђу раз ли чи тим 
сек то ри ма ко ји су од го вор ни за раз вој кул ту ре – ин сти ту ци-
је др жа ве, про фе си о нал на удру же ња, кор по ра ци је, ци вил но 
дру штво и нај ши ра јав ност.

По ли ти за ци ја би, у том сми слу, има ла дво ја ко зна че ње:  
1) про цес про жи ма ња обла сти књи жев ног ства ра ла штва 
иде о ло ги јом, вред но сти ма и ци ље ви ма од ре ђе не по ли ти ке 
и 2) ин стру мен та ли за ци ју књи жев ног ства ра ла штва у ци љу 
оства ре ња ар ти ку ла ци са ног по ли тич ког ин те ре са. Пи та ње 
ка ко на књи жев ну про дук ци ју и књи жев но ства ра ла штво 
ути чу дру штве но-по ли тич ке про ме не раз мо тре но је кроз 
три иден ти фи ко ва на пе ри о да у срп ској кул ту ри у раз до бљу 
од 1956. до 2015. го ди не. 

По ли тич ки кон текст књи жев не про дук ци је у  
пе ри о ду 1956–1990.

Пр ви ју го сло вен ски са јам књи га, ко ји је одр жан у За гре бу 
1956. го ди не, по ка зао је глав не ка рак те ри сти ке из да вач ке 
де лат но сти у Ју го сла ви ји по сле Дру гог свет ског ра та. При о-
ри тет су има ли на сло ви тзв. дру штве но-по ли тич ке и ли те ра-
ту ре за де цу, за тим бе ле три сти ке и књи га при ме ње не на у ке. 
Те мељ не смер ни це из да вач ке по ли ти ке у овом пе ри о ду по-
ста вље не су у осни ва њу ове ма ни фе ста ци је, са ци љем: да се 
јав ност за ин те ре су је за јед ну вр сту ро бе – „ко ја вр ши ве о ма 
зна чај ну функ ци ју у кул тур ном обра зо ва њу”16; да се ус по-
ста ви и раз ви ја са рад ња са из да ва чи ма ши ром све та, на ро-
чи то у пре во ђе њу де ла свет ске књи жев но сти, у че му ни је 

14 Тер мин јав не по ли ти ке по ти че из ен гле ског је зи ка (pu blic po li ci es) и 
озна ча ва про грам ско од лу чи ва ње и спро во ђе ње од го ва ра ју ћих ме то да и 
ин стру мен ата у ре ша ва њу про бле ма у од ре ђе ној дру штве ној обла сти: 
при вред не, здрав стве не, обра зов не, кул тур не по ли ти ке.

15 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 (5. из ме ње но и до пу ње но из да ње). Бе о град: 
Клио, стр. 31. 

16 Из ја ва пот пред сед ни ка Са ве зног из вр шног ве ћа ФНРЈ Ро до љу ба 
Чолако ви ћа, Бор ба, 4. но вем бар 1956, стр. 6.
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би ло „ско ро ни ка квих ме ђу на род них ве за”17, и да се сва ком 
по је дин цу пру жи јед на ка при ли ка да оства ри и уса вр ша ва 
сво је обра зо ва ње („књи га за сва чи ји џеп”), и та ко до ступ-
но шћу јев ти не књи ге ома со ви пи сме ност на ро да. Кул тур на 
ак ци ја убр зо је да ла од лич не ре зул та те. Већ сле де ће го ди не 
је за бе ле же но: „да нас ско ро да не ма по зна ти јег свет ског пи-
сца ко ји у на шој зе мљи ни је пре ве ден или се сад не пре во-
ди”18, а до 1964. го ди не, у 30 зе ма ља и на 39 је зи ка би ло је 
об јављено 625 де ла ју го сло вен ских ау то ра.19

У од но су на тр жи шни, на гла ша ван је пр вен стве но кул тур ни 
и про свет ни ка рак тер књи ге. По ку ша ји скре та ња са кур са 
зва нич не кул тур не по ли ти ке: „књи га има пр вен стве но вас-
пит ну функ ци ју”, кри ти ко ва ни су од стра не ви со ких пар тиј-
ских и др жав них функ ци о не ра: „Има из да вач ких ку ћа ко је 
под из го во ром рен та бил но сти из да ју та кве ства ри ко је не-
ма ју ве зе са кул ту ром и до брим уку сом”20. У ве зи с од сту-
па њем од по ли ти ке ква ли те та по тен ци ра на је од го вор ност 
из да ва ча. 

У пе ри о ду дру ге по ло ви не пе де се тих го ди на про шлог ве-
ка у Ју го сла ви ји опа жа се раст у књи жев ној про дук ци ји. 
Из воз ју го сло вен ских књи га и штам пе, чи ја је вред ност 
1955. го ди не из но си ла 21.600 до ла ра, до 1959. по рас тао је 
на 220.000 до ла ра (у 1960. го ди ни са мо у са јам ским да ни ма 
пре ма шен је овај из нос). Увоз књи га у по сма тра ном пе ри о ду 
се удво стру чио: од вред но сти 660.000 до 1.340.000 до ла ра.21    

Ше зде се тих го ди на про шлог ве ка до бар пла сман су бе ле-
жи ле на уч не књи ге, при руч ни ци и књи жев ност за де цу, а 
де ла по све ће на умет но сти и пу бли ци сти ци су за о ста ја ла. У 
об ја вљи ва њу ју го сло вен ских кла си ка, ле пе књи жев но сти и 
дру гих умет но сти пред ња чи ле су ко о пе ра ци је са ино стра-
ним из да ва чи ма. Упр кос по зи тив ним по ка за те љи ма раз во-
ја из да вач ке де лат но сти у Ју го сла ви ји из го ди не у го ди ну, 
Са јам књи га 1964. сиг на ли зи рао је за че так не по вољ не ко-
мер ци јал не пер спек ти ве. Упо ре до са по зи тив ним тен ден ци-
ја ма, по че ле да се кри ста ли шу и те шко ће ко је оп те ре ћу ју 
из да вач ку де лат ност. План ска при вре да от кри ла је дру гу 
стра ну из да вач ке екс пан зи је – не рав но мер но рас по ре ђену 

17 Трај ко вић, П. (21. ок то бар 1956) По ли ти ка, стр. 10.
18 Из ја ва Све те Ђу ри ћа, ди рек то ра „Но ли та” и пот пред сед ни ка Удру же-

ња из да вач ких пред у зе ћа и ор га ни за ци ја Ју го сла ви је, (2. но вем бар 1957) 
По ли ти ка, стр. 8.

19 Ми лу ти но вић, И. (2015) Ше зде сет го ди на Сај ма књи га у штам па ним 
ме ди ји ма, Бе о град: Бе о град ски са јам, стр. 17.

20 Чо ла ко вић, Р. (22. ок то бар 1958) По ли ти ка, стр. 8.  
21 Ми лу ти но вић, И. на в. де ло, стр. 13.
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про дукци ју: од укуп но 76 ју го сло вен ских из да вач ких пред-
у зе ћа, са мо њих 11 је про ду ко ва ло чак 75 од сто свих пу-
бли ко ва них књи га. Из да ва чи су не го до ва ли због при вред не 
ре фор ме, пре све га због ме ра кре дит не по ли ти ке да се нај-
ду жи рок за из да вач ке кре ди те сма њи са три на две го ди не 
од пла те.22 Кул тур но-по ли тич ки рад ни ци за кљу чи ли су да 
из да вач ка де лат ност по тре бу је ре фор му у по гле ду ду го роч-
ни јих и ефи ка сни јих из да вач ких пла но ва, бо ље по де ле ра да 
у про из вод ном про це су, ши ре са рад ње и бо ље ор га ни зо ва-
не про да је и тр жи шта. Оп ти ми сти су у ово ме ви де ли при-
ли ку за о жи вља ва ње се лек тив ни је из да вач ке по ли ти ке, ко ја 
ће вред ност по твр ђи ва ти не бро јем на сло ва већ ква ли те том 
књи жев не про дук ци је. Ме ђу тим, убр зо се на Сај му књи га 
по ка за ла спрем ност из да ва ча да учи не уступ ке тр жи шту, 
по вла ђу ју ћи ло шем уку су ко ји га ран ту је за ра ду. Ко мер ци-
ја ли за ци ја је та ко по че ла да по ла ко осва ја по ље из да вач ке 
де лат но сти, али је „не ви дљи ва ру ка тр жи шта” још увек би-
ла да ле ко.23 Са ве зна кон фе рен ци ја Со ци ја ли стич ког са ве за 
рад ног на ро да Ју го сла ви је би ла је у то вре ме нај ма сов ни ја 
дру штве но-по ли тич ка ор га ни за ци ја ко ја је де ло ва ла у СФРЈ 
и оства ри ва ла ве ли ки ути цај у кре и ра њу и спро во ђе њу кул-
тур не по ли ти ке ета ти стич ко-пар тиј ског мо де ла. 

Но бе ло вац Иво Ан дрић је при ли ком све ча ног отва ра ња Сај-
ма књи га 1970. го ди не ука зао на чи ње ни цу да се „услед при-
вред них и фи нан сиј ских те шко ћа, на по је ди ним ме сти ма 
ја вља ју за сто ји и по ре ме ћа ји ко ји оме та ју рад на из да ва њу 
до бре књи ге и ње ном ши ре њу у што ве ћи круг чи та ла ца”, 
и оце нио да се ра ди о по ја ви ко ја „ко чи већ по стиг ну ти на-
пре дак и по га ђа мо рал не и ма те ри јал не ин те ре се пи сца и 
чи та о ца, па и за јед ни це као це ли не”.24 Вла сти су по ку ша-
ле да убла же фи нан сиј ску кри зу у из да вач ком сек то ру ре-
струк ту ри ра њем пред у зе ћа и ус по ста вља њем но вих ви до ва 
са рад ње са „не из да вач ким” пред у зе ћи ма. 

Из да вач ка де лат ност је се дам де се тих го ди на до след но сле-
ди ла курс иде о ло шке ма три це Ко му ни стич ке пар ти је Ју-
го сла ви је и са мо у прав ног со ци ја ли зма. Од књи жев ни ка се 
зва нич но оче ки ва ло да се у сво јим де ли ма су прот ста вља ју 
„на ра ста ју ћим изо ла ци о ни стич ким те жња ма у кул ту ра ма ју-
го сло вен ских на ро да”.25 Кул тур не ма ни фе ста ци је има ле су 
не дво сми сле но по ли тич ки за да так: „... ме ђу на род ни са јам 
књи га ове го ди не има спе ци фич но обе леж је: у пр вом ре ду 

22 Аноним, (21. сеп тем бар 1967) Бор ба, стр. 7.
23 Ми лу ти но вић, И. на в. де ло, стр. 20. 
24 Аноним, (23. ок то бар 1970) По ли ти ка, стр. 12.
25 Ми лу ти но вић, И. нав. дело.
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у ве зи са про ду бљи ва њем и раз ви ја њем чвр стог кул тур ног 
по ве зи ва ња на ше мно го на ци о нал не сре ди не, раз ви ја њем 
са мо у прав них од но са, као и са оп штим пер спек ти ва ма раз-
вит ка, фор му ли са ним у Плат фор ми за Де се ти кон грес СКЈ и 
у но вим уста ви ма”.26 Дру штве но-по ли тич ки рад ни ци по др-
жа ва ју ускла ђе ност ју го сло вен ске из да вач ке де лат но сти са 
„но вим устав ним на че ли ма и ста во ви ма Де се тог кон гре са 
СКЈ”, и у том кон тек сту из ра же ну тен ден ци ју из да ва ча да се 
„са мо у прав но ор га ни зу ју и удру жу ју”.27 Исто вре ме но, они 
под сти чу про дук ци ју де ла ле пе књи жев но сти и са вре ме них 
ау то ра марк си стич ке ми сли.

Кра јем се дам де се тих го ди на го ди шња про дук ци ја у Ју го-
сла ви ји из но си ла је ви ше де се ти на хи ља да књи га ко је су 
штам па не у ти ра жу од 85 ми ли о на при ме ра ка. Ју го сла ви ја 
се у том тре нут ку убра ја ла ме ђу пр вих 10 др жа ва све та по 
уво зу стра не ли те ра ту ре. Исто вре ме но, ју го сло вен ска из да-
вач ка пред у зе ћа су о ча ва ју се са па дом ти ра жа, по ве ћа њем 
це на књи га, оте жа ним из во зом, не ста ши цом хар ти је, по ску-
пље њем штам пар ских услу га. Ка рак тер књи жев ног ства ра-
ла штва у Ју го сла ви ји на по чет ку де ве те де це ни је 20. ве ка 
био је и да ље до ми нант но опре де љен кул тур ном по ли ти ком 
у ко јој је Са вез ко му ни ста де ло вао као не при ко сно ве на сна-
га дру штва са за дат ком да под сти че раз вој књи жев но сти. 
Уло га Са ве за ко му ни ста пред ста вља на је као „аван гард на и 
отво ре на за про гре сив не иде је”, али исто вре ме но оба ве зна 
да не гу је „кри тич ку се лек тив ност”: „(...) јер, у књи га ма ни-
су са др жа не са мо до бре, ху ма не, и на шој со ци ја ли стич кој 
са мо у прав ној и не свр ста ној за јед ни ци при ме ре не по ру ке”.28 
У ду ху из ре че ног на во да, 1981. го ди не је осу ђе на „Про све-
ти на” књи га пе са ма под на сло вом „Ву не на вре ме на” ау то ра 
Гој ка Ђо га, ко ји је том при ли ком и оп ту жен за кри вич но де-
ло „не при ја тељ ске про па ган де”, а „Про све та“ за па ла у сло-
же не окол но сти по сло ва ња и упра вља ња.29 Књи жев но ства-
ра ла штво је прав но, иде о ло шки и прак тич но цен зу ри са но, 
са ста но ви шта по жељ них по ли тич ких вред но сти и идеј ног 
са др жа ја. Они пи сци за ко је је ан ти де мо крат ска по ли ти ка 
ју го сло вен ског соц ре а ли зма по слу жи ла као иза зов књи-
жев не об ра де, би ли би из ло же ни јав ним кри ти ка ма и суд-
ским про це си ма. У осви ту се це си о ни стич ких на ци о на ли за-
ма, зва нич на кул тур на по ли ти ка до де ли ла је књи жевности 

26 Аноним, (30. ок то бар 1973) По ли ти ка.
27 Из ја ва Ду ша на Иче ви ћа, чла на Се кре та ри ја та Са ве зне кон фе рен ци је 

ССРНЈ, (29. ок то бар 1974) По ли ти ка, стр. 14.
28 Из ја ва се кре та ра Пред сед ни штва Цен трал ног ко ми те та Са ве за ко му ни-

ста Ју го сла ви је, (27. ок то бар 1981) По ли ти ка, стр. 12.
29 Ми лу ти но вић, И. нав. дело, стр. 35.



207

ИРИНА МИЛУТИНОВИЋ

идео лошки за да так да афир ми ше „до стиг ну ћа свих на ших 
на ро да и на род но сти (...) све што их збли жа ва и спа ја”. 
Оспо ра ва на књи жев на умет нич ка де ла тре ти ра на су као ар-
се нал по тен ци јал них опа сно сти „ко ји те же да де вал ви ра ју 
и оспо ре те ко ви не бор бе (...) и те мељ на опре де ље ња на ше 
ре во лу ци је”30. 

Из да вач ка де лат ност у Ју го сла ви ји осам де се тих го ди на бе-
ле жи стаг на ци ју и опа да ње. Про бле ми се умно жа ва ју – од 
не пла ће них хо но ра ра стра ним ау то ри ма, пре ко го ми ла ња 
ла ге ра књи га, до уки да ња из да ва ча ко ји не успе ва ју да по-
слу ју рен та бил но, од стра не оп штин ских би ро кра ти ја ко је 
у тим од лу ка ма не тра же ми шље ње асо ци ја ци је из да ва ча и 
књи жа ра. При мед бе не по пу лар не са ста но ви шта пар тиј ске 
ети ке и праг ма ти ке по чи њу од луч ни је да се ар ти ку ли шу. У 
јав ном дис кур су и да ље се на гла ша ва ви тал на иде о ло шка 
функ ци ја књи жев но сти у дру штве ном раз во ју Ју го сла ви је: 
„Из да вач ка по ли ти ка у на шем дру штву тре ба да бу де чвр сто 
за сно ва на на идеј ној ори јен та ци ји на ше ре во лу ци је, и исто-
вре ме но, спо соб на да под сти че ства ра лач ку и ху ма ни стич ку 
кри тич ку ми сао (...). За то на та квој ори јен та ци ји тре ба да 
бу де за сно ва на и на ша укуп на по ли ти ка се лек тив но сти, ка-
да је ри јеч о ан га жо ва њу дру штве них сред ста ва у из да вач кој 
де лат но сти” – пред ста вио је Ви до је Жар ко вић, ви со ки пар-
тиј ски ру ко во ди лац, те мељ не од ли ке та да шње из да вач ке по-
ли ти ке, и ујед но ан ти ци пи рао нор ме бу ду ћег раз во ја у овој 
обла сти кул ту ре – ка ко у ње ном про грам ском про фи лу, та ко 
и у по гле ду мо де ла и усло ва фи нан си ра ња.31

Ме ђу тим, у исто вре ме, из ре до ва про фе си о нал них удру же-
ња на ја вљу је се но ви на чин про ми шља ња у ар ти ку ла ци ји 
ка ко кул тур них та ко и по ли тич ких ин те ре са гра ђа на. Гла со-
ви кри ти ке иде о ло шке ин док три на ци је у ли те ра ту ри нај пре 
се опре зно и дво сми сле но про ма ља ју ис под док три нар не 
мар ти це: „има књи га ко је сво јом ис кљу чи во шћу, уско гру до-
шћу и ока ме ње но шћу иде ја њи хо вих ау то ра (...) го во ре са ме 
про тив сво је са др жи не”... По том се од луч ни је исту па у име 
из вор не ми си је књи жев ног ства ра ла штва да се бо ри про тив 
дог мат ског ми шље ња – а за на уч ну исти ну и про тив око шта-
лих иде ја про шло сти, и то у име про гре са бу дућ но сти.32 По-
тен ци ра ње од лу чу ју ћег зна ча ја књи ге „у сло бод ном раз во ју 

30 Др Ми љан Ра до вић, члан Пред сед ни штва  ЦК СКЈ, на све ча ном отва-
ра њу 28. ме ђу на род ног сај ма књи га у Бе о гра ду, (28. ок то бар 1983) 
Полити ка, стр. 10.

31 Аноним, (25. ок то бар 1985) По ли ти ка.
32 Ми лу ти но вић, И. нав. дело, стр. 40.
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и еман ци па ци ји ју го сло вен ских на ци о нал них кул ту ра”33 по-
ста је ин ди ка тив но у ли бе ра ли за ци ји дру штве но-по ли тич ког 
кон тек ста ко ја се на го ве шта ва на мар ги на ма ју го сло вен ске 
по ли тич ке сце не то га до ба.

Фи нан сиј ски по ло жај из да вач ких пред у зе ћа је дра ма тич но 
осла бљен до кра ја осам де се тих го ди на.34 Упо зо ре ња о по-
ло жа ју из да ва штва у Ју го сла ви ји, ко ја су прет ход них го ди на 
до ла зи ла у опре зни јим фор му ла ци ја ма, пре ра ста ју у оштру 
кри ти ку над ле жних ин сти ту ци ја ко је су но вим про пи си ма 
из јед на чи ле из да ва штво са дру гим при вред ним де лат но-
сти ма, а књи гу са „ро бом ши ро ке по тро шње”. Упр кос то ме, 
вла да ју ћа еко ном ска по ли ти ка ни је ну ди ла ал тер на ти ву. Али 
са др жа ји из да вач ких про дук ци ја по чи њу да се при ла го ђа ва-
ју про ме ни по ли тич ког ам би јен та. Но ви на сло ви и са др жа-
ји, дру га чи јим при сту пи ма и ин тер пре та ци ја ма ста рих те ма, 
кри тич ки пре и спи ту ју ћи дру штве не вред но сти из бли ске 
про шло сти и ујед но ожи вља ва ју ћи ди си дент ске по ли тич-
ке лич но сти ко је та ко до би ја ју сво ју исто риј ску ди мен зи ју, 
по че ли су да ну де но ве при сту пе та бу и зи ра ним те ма ма из 
прет ход них де це ни ја... Књи жев на про дук ци ја по чи ње да се 
осло ба ђа „иде о ло шких и исто риј ских та буа”.35 У су мра ку 
јед не епо хе, при ме ће на је и по ја ва књи га ко је су чуд но жан-
ров ски од ре ђе не као „нео бич не”, а об ра ђу ју при по ве сти о 
чуд но ва тим до жи вља ји ма, би ћи ма и дру гим фик ци ја ма. 

Пе ри од од 1956. до 1991. го ди не обе ле жио је до ми нан тан 
ути цај иде о ло шке ма три це Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла-
ви је на кул тур ну по ли ти ку. Тај ета ти стич ко-пар тиј ски мо дел 
је од књи жев них ства ра ла ца, уред ни ка и ди рек то ра из да-
вач ких пред у зе ћа, зах те вао да де лу ју као дру штве но-по ли-
тич ки рад ни ци. Из да вач ка пред у зе ћа су би ла у вла сни штву 
држав не од но сно дру штве не сво ји не, да кле функ ци о ни шу-
ћи из ван ме диј ског тр жи шта. Књи жев ни ци и из да ва чи би ли 
су јед на ко ин стру мен та ли зо ва ни у слу жби спро во ђе ња је-
дин стве не кул тур не по ли ти ке, ко ја је, као апо ло ги ја со ци-
ја ли стич ких (ка сни је и са мо у прав них) дру штве них ци ље ва, 
про кла мо ва ла: не го ва ње „брат ства и је дин ства свих на ро да 
и на род ности”, ве ли ча ње те ко ви на ан ти фа ши стич ке бор бе 
и со ци ја ли стич ке ре во лу ци је, кул та Јо си па Бро за Ти та, по-
др шку про јек ту не свр ста них, ома со вље ње пи сме но сти ста-
нов ни штва, раз вој кул тур ног жи во та и ин сти ту ци ја у свим 
сре ди на ма – се о ским и ур ба ним ши ром зе мље, мо дер ни-
за ци ју у сти лу „уко рак са све том”, уз цен зор ску кон тро лу 

33 Вран де чић, И. (24. ок то бар 1986) По ли ти ка, стр. 12.
34 Аноним, (22. ок то бар 1987) По ли ти ка, стр. 14.
35 Аноним (31. ок то бар 1990) По ли ти ка, стр. 15.
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књи жев них са др жа ја. У ова квој кон сте ла ци ји књи жев не 
на гра де и дру штве на при зна ња су оста вља ли по стра ни 
естет ске кри те ри ју ме вред но ва ња. Ме ђу тим, упр кос не де-
мо крат ском ам би јен ту (ко ји је, исти на, до пу штао кон тро-
ли сан ди си дент ски из раз), у по сма тра ном пе ри о ду оства-
рен је успе шан и бо гат раз вој књи жев ног ства ра ла штва у 
Ју го сла ви ји. За сно ван на тра ди ци ји на ци о нал них кул ту ра и 
уса гла ша ван с ак ту ел ним то ко ви ма у свет ској кул ту ри, он је 
по ка зи вао отво ре ност за вред но сти мул ти кул ту рал ног све та 
и за про ме не ко је је до но сио тех но ло шки раз вој.36 Књи жев-
но ства ра ла штво је из го ди не у го ди ну про фи ли са ло раз-
вој на ци о нал не кул ту ре као њен фун да мен тал ни чи ни лац. 
У СФРЈ је зва нич на ку лур на по ли ти ка у мно гим аспек ти ма 
би ла ства ра лач ки под сти цај на. О књи жев ним по сле ди ца ма 
не де мо крат ске по ли тич ке вла сти, мо же мо ре ћи да су у исти 
мах би ле не га тив не (у су зби ја њу од ре ђе них књи жев них те-
ма и са др жа ја, цен зу ри, ућут ки ва њу и стро гом про ве ра ва њу 
не по доб них пи са ца) и по зи тив не (у по др жа ва њу вред но сти 
кул ту ре ли ше них сва ке три ви ја ли за ци је, под сти ца њу кул-
тур них по тре ба гра ђа на, афир ми са њу угле да књи жев но сти 
и ње них ства ра ла ца, пру жа њу по вољ них ста вра лач ких мо-
гућ но сти ма кар за оне ау то ре ко ји се ни су отво ре но су прот-
ста вља ли ин те ре си ма зва нич не по ли ти ке).

По ли тич ке про ме не, из да ва чи и књи жев ност 
1991–2000.

Ин ди ка то ри успе шно сти из да вач ке де лат но сти су ва ри ра ли 
за ви сно од по ли тич ких зби ва ња и ути ца ја. У по сле дњој де-
це ни ји 20. ве ка у Ср би ји је раз ру шен са мо у прав ни мо дел 
дру штве ног ор га ни зо ва ња и на сту пи ло је по др жа вље ње нај-
ве ћих из да вач ких пред у зе ћа. Но ви за ко ни ко ји ма се уре ђу је 
из да вач ка де лат ност омо гу ћи ли су осни ва ње и при ват них 
из да вач ких пред у зе ћа. Овај ис ко рак у по гле ду тран сфор-
ма ци је вла сни штва у кул ту ри на ја вио је ус по ста вља ње ета-
ти стич ко-тр жи шног мо де ла кул тур не по ли ти ке.37 Уво ђе ње 
при ват ног вла сни штва и афир ма ци ја ма њих из да ва ча, омо-
гу ћи ли су ди вер си фи ка ци ју са др жа ја и про грам ских ори јен-
та ци ја. Из да ва чи су по че ли по сте пе но да се оса мо ста љу ју у 
од но су на ин сти ту ци о нал ни мејнстрим ко ји је де фи ни са ла 
зва нич на др жав на по ли ти ка. Ова де лат ност по чи ње сна жни-
је да ути че на об ли ко ва ње но вих по ли тич ких и кул тур них 
вред но сти и ста во ва гра ђа на. 

36 Ми лу ти но вић, И. нав. дело, стр. 86.
37 Исто, стр. 87.
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Ди на ми ка књи жев ног ста ра ла штва по ка зу је пад током рат-
не 1991. го ди не, ко ји се огле да на Сај му књи га кроз знат-
но ума њен обим про дук ци је и број уче сни ка у од но су на 
прет ход не де це ни је.38 На пул то ви ма Сај ма пре о вла да ва ли 
су на сло ви по све ће ни по пу лар ним по ли тич ким (ре)ин тер-
пре та ци ја ма, лич но сти ма и до га ђа ји ма из срп ске исто ри-
је и кул ту ре. Про ме на по ли тич ког кон тек ста из не дри ла је 
но ве књи жев не те ме. У та ла су на ци о нал ног и ре ли гиј ског 
осве шће ња, из да вач ка по ли ти ка за сту па ла је но ве са др жа-
је, у ко ји ма је на ци о нал ни дух тра гао за сво јим из во ри ма, 
вра ћа ју ћи се ци ви ли за циј ском уто чи шту ис точ ног на сле ђа 
(Ви зан ти је и пра во сла вља). Им пре си ван је број но вих, ка-
пи тал них де ла о Ви зан ти ји и ње ним кул ту ро ло шким ути ца-
ји ма. Ове еди ци је уред ни ци су представљaли као ре зул тат 
на сто ја ња да се об но ви ин те ре со ва ње за из во ри шта срп ске 
ду хов но сти. „Та ко су, у кул ту ри ко ја је пре жи ве ла по ку шај 
ате и зи ра ња, по ста ли све за сту пље ни ји са др жа ји ду го по ти-
ски ва ног ре ли гиј ског фе но ме на.”39 О то ме све до чи књи жев-
на смо тра 1991, ве ћим бро јем на сло ва из ове обла сти. По је-
ди ни из да ва чи об на вља ју сво је би бли о те ке из пе ри о да пре 
Дру гог свет ског ра та, ме ња ју ћи од нос пре ма „оно стра ном” 
(на при мер, „Про све та” об на вља би бли о те ку „Ка ри ја ти де” 
из пе ри о да гра ђан ске Ју го сла ви је, у ко јој пу бли ку је тре ћи 
том „Исто ри је ре ли гиј ских иде ја” Мир че Ели ја деа).

Оно што је од ре ди ло успе шност из да вач ке де лат но сти од 
1992. до 1995. го ди не, би ла је изо ла ци ја од стра не „ме ђу-
на род не за јед ни це”, за хва љу ју ћи ко јој је књи жев но ства-
ра ла штво у Ср би ји пре тр пе ло ве ли ке ма те ри јал не гу бит ке. 
На сту пи ле су го ди не ко је су упам ће не по ем бар гу ко ји је, 
кроз низ по ли тич ких, еко ном ских и кул тур них ме ра, део ме-
ђу на род не за јед ни це пред у зео про тив но ве др жа ве Са ве зне 
Ре пу бли ке Ју го сла ви је (СРЈ). На ста ром кон ти нен ту, ду ге 
де мо крат ске тра ди ци је, по но во се у 20. ве ку до го ди ло да 
књи ге ни су мо гле пре ћи гра ни цу. Због чи ње ни це да је спре-
че на сло бод на цир ку ла ци ја књи га и иде ја, Уни ја из да ва ча са 
се ди штем у Же не ви, чи ји је Удру же ње из да ва ча и књи жа ра 
Ју го сла ви је члан, про те ство ва ла је код Уне ска. 

Кри за у из да вач кој де лат но сти СРЈ од ра зи ла се нај јсна-
жни је у 1992. го ди ни, а не га ти ван тренд ни је по пра вљен 
све до 1995. Еко ном ску и кул тур ну бло ка ду у овом пе ри о-
ду по ку ша ва ли су да „про би ју” вла сни ци из да вач ких ку ћа у 

38 Као по сле ди ца по ли тич ких су ко ба, бе о град ски Са јам књи га бој ко то ва ли 
су 1991. го ди не сви из да ва чи из Хр ват ске и Сло ве ни је, као и мно ги из 
Европ ске за јед ни це, по нај ви ше не мач ке, фран цу ске и ита ли јан ске из да-
вач ке ку ће.

39 Ми лу ти но вић, И., на в. де ло, стр. 46.
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иностран ству срп ског по ре кла. У тре нут ку ка да се учи ни ло 
да се из да ва штво у Ср би ји опо ра вља, а Са јам књи га по чи-
ње да вра ћа не када шњи сјај40, до го ди ло се но во уру ша ва ње 
ове де лат но сти услед НА ТО бом бар до ва ња СР Ју го сла ви је 
1999. го ди не. 

Но ву по е ти ку на кра ју 20. ве ка ра све тлио је у ху ма ни стич-
ком кљу чу књи жев ник и кри ти чар Жорж Ал дас, по ча сни 
гост „ку по ле под бло ка дом”41: „Ју че је ва ља ло ра то ва ти про-
тив то та ли тар них иде о ло ги ја (...). Са да је, ме ђу тим, глав на 
пре пре ка, пре све га, оп шта ба на ли за ци ја жи во та, пре и мућ-
ство еко но ми је: (...) ве о ма је под му кло јер се не ја вља као 
де кла ри са на иде о ло ги ја, већ као уна пред при пре мље ни од-
го вор на по тре бе, ко је се под ра зу ме ва ју као стро го ма те ри-
јал не. Ту је и та пер вер зи ја де мо кра ти је ко ја зна чи, на по љу 
кул ту ре, власт ве ћи не, злат но те ле ма са, че му уве ли ко до-
при но се ме ди ји, а по себ но те ле ви зи ја (...); ту је и је дан гу би-
так сми сла ко ји се ис ка зу је кроз јед ну глу пу са кра ли за ци ју 
фалш-кул ту ре... Про тив илу зи је спек та кла (...) је зик тре ба 
схва ти ти озбиљ но. Јер онај ко не по шту је је зик, не по шту је 
ни би ћа. Оно што би тре ба ло да раз гла си мо је да смо сви 
ми ли шће јед ног истог ста бла Чо ве ка. Ту се на ла зи пра ви 
смисао на шег за ла га ња“.42

Ова епо ха је за вр ше на у ду ху по ли тич ки мо ти ви са ног ро-
ман ти чар ског за но са ру ског књи жев ни ка Алек сан да ра Зи-
но вје ва, при ли ком отва ра ња 44. ме ђу на род ног сај ма књи га 
у Бе о гра ду: „Мо ра мо по ста ти за штит ни ци за пад но е вроп ске 
цивили за ци је ко ја је озбиљ но угро же на американизацијом”.43

Ка ко би ло, кул ту ра књи ге је у Ср би ји пре тр пе ла ве ли ку 
ште ту. Уру че не књи жев не на гра де, при зна ња и по хва ле у 
де ве де се тим го ди на ма про шлог ве ка вер но од ра жа ва ју до-
ми нан тан по ли тич ки тренд. Уо ча ва мо да мно ги од нај и стак-
ну тих срп ских пи са ца по пут Бо ри сла ва Пе ки ћа, Сло бо да-
на Се ле ни ћа па и До бри це Ћо си ћа ни су би ли за сту пље ни 
у глав ном то ку кул тур не по ли ти ке ко ји су кре и ра ле но ве 
со ци ја ли стич ке вла сти. Упра вља ње у кул ту ри по чи ње да се 
ди вер си фи ку је и са дру штве но-по ли тич ких ор га ни за ци ја и 

40 По сле ме ђу на род не изо ла ци је, у са јам ским при ред ба ма 1997. и 1998. го-
ди не уче шће је узе ло 650 из ла га ча, ме ђу ко ји ма су би ли при сут ни го сти 
из 15 зе ма ља све та. То су би ли зна ци опо рав ка.

41 Ал дас је био пр ви ино стра ни књи жев ник у исто ри ји Ме ђу на род ног бе о-
град ског сај ма књи га ко ји је отво рио ову ма ни фе ста ци ју. То се до го ди ло 
под ем бар гом 1993. го ди не. Пре ње га, ова част при па да ла је ис так ну тим 
дру штве но-по ли тич ким рад ни ци ма и од 1988. го ди не књи жев ни ци ма.

42 (22. ок то бар 1993) По ли ти ка, стр. 17.
43 (20. ок то бар 1999) По ли ти ка, стр. 25.
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њи хо вих иде о ло га по сте пе но пре ла зи на удру же ња умет ни-
ка и не вла ди не асо ци ја ци је. 

Књи жев на про дук ци ја и  
но ва кул тур на по ли ти ка 2000–2016.

Бе о град ски са јам књи га је већ 2000. го ди не ус пео да вра-
ти ме ђу на род ни углед и пре ва зи ђе успе шност смо тре из 
1989,44 а из да вач ка де лат ност се пре о бу кла у но во ру хо и 
ње на про дук ци ја да нас, упр кос те шко ћа ма, по ка зу је до бре 
ре зул та те. У пе ри о ду од 2000. до 2013. го ди не, раст из да вач-
ке про дук ци је у Ср би ји кре тао се од 11.074. до 16.448 на-
сло ва (у 2008), по сле че га, са на сту па њем еко ном ске кри зе, 
про дук ци ја по чи ње да опа да до 15.035 из да ња об ја вље них у 
2013. го ди ни.45 Пре ма ка та ло шком за пи су На род не би бли о-
те ке Ср би је, на ве де не број ке об у хва та ју це ло куп ну до ма ћу 
из да вач ку про дук ци ју, да кле све не пе ри о дич не и пе ри о дич-
не пу бли ка ци је са ЦИП за пи сом, од уџ бе ни ка, пре ко умет-
нич ке књи жев но сти, бе ле три сти ке, до ча со пи са и ма га зи на, 
бро шу ра. Књи жев ник Ми ло ван Да ној лић је, отва ра ју ћи Са-
јам књи га 2004. го ди не, из нео по да так: „Го ди шње се, пре-
ма по да ци ма Уне ска, у на шој зе мљи об ја ви око пет хи ља да 
на сло ва, док се у Фран цу ској, за шти ће ном за бра ну европ-
ске кул ту ре и пи сме но сти, штам па око 45 хи ља да на сло ва. 
Узме ли се у об зир број ста нов ни ка у јед ној и у дру гој зе мљи  
(о оста лом да и не го во ри мо), за кљу чу је мо да на ши из да ва-
чи др же ко рак са обо жа ва ном Евро пом...”.46 У 2015. го ди-
ни би ло је ре ги стро ва но 238 из да вач ких ку ћа47, али и 7000 
издава ча укуп но48.

44 Убр зо се до го ди ла и зна чај на ин сти ту ци о нал на про ме на – Бе о град ски 
са јам књи га стао је на „зе ле ну гра ну” ини ци ја ти вом Скуп шти не гра да 
Бе о гра да ко ја га је 2003. го ди не узе ла под сво је окри ље, а ор га ни зо ва ње 
при ред бе по ве ри ла по сле ни ци ма кул ту ре и књи жев но сти (у ман дат ном 
пе ри о ду), под ру ко во ђе њем Са ве та (Од бо ра) Ме ђу на род ног бе о град ског 
сај ма књи га и Бе о град ском сај му као из вр шном ор га ни за то ру. До та да 
је Бе о град ски са јам био са мо из да ва лац про сто ра По слов ној за јед ни ци 
(удру же њу) из да ва ча и књи жа ра, ко ја је би ла ор га ни за тор при ред бе, под 
фи нан сиј ским по кро ви тељ ством из да ва ча.

45 Пре глед из да вач ке де лат но сти у Ср би ји за пе ри од 2000–2013, https://
www.nb.rs/pa ges/ar tic le.ph p?id =18606 (по се ће но 30. 6. 2016) 

46 ( 20. ок то бар 2004) По ли ти ка, стр. 17.
47 Пре ма кон кур су Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 

за от куп књи га: https://www.nb.rs/pa ges/ar tic le.ph p?id =29186 (по се ће но 
30. 6. 2016)

48 Од укуп ног бро ја ре ги стро ва них из да ва ча, нај ве ћи део чи не ау то ри-из-
да ва чи са са мо стал ним из да њи ма, ко ји има ју исти прав ни ста тус као 
пред у зе ћа, али се на тр жи шту по ја ве са мо је дан пут; ова по ја ва фик тивно 
по ве ћа ва број из да ва ча на на ци о нал ном ни воу.
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На књи жев ну про дук ци ју у Ср би ји по сле 2000. го ди не пре-
суд но је ути ца ло не ко ли ко фак то ра: ди ги тал на тех но ло ги ја, 
ко ја је по о штри ла кон ку рен ци ју на тр жи шту књи ге и су о-
чи ла из да ва штво са но вим иза зо ви ма; за о крет еко ном ске 
по ли ти ке са тр жи шно-план ске на ли бе рал но-тр жи шну, што 
је пред ко мер ци јал ним иза зо ви ма под ста кло уплив сен за-
ци о на ли зма у књи жев ну про дук ци ју, и по ли тич ке дру штве-
не про ме не, сме ном вла да ју ћег ре жи ма од стра не бло ка 
демократ ских стра на ка. 

Са по ли тич ким про ме на ма у Ср би ји 2000. го ди не на сту пи-
ла је фа за де мо крат ско-тр жи шног мо де ла кул тур не по ли ти-
ке. То зна чи да се у пе ри о ду пост со ци ја ли стич ког раз во ја 
(2000–2016) до ма ћи из да вач ки сек тор су о ча ва са про бле ми-
ма ко ји ни су до кра ја раз ре ше ни ни у дру штви ма зре ли је 
де мо кра ти је. У тран зи ци о ној Ср би ји на мет ну ла су се два 
прав ца про ме на у овој обла сти: ин сти ту ци о нал на и про-
фе си о нал на тран сфор ма ци ја у скла ду са европ ским стан-
дар ди ма.49 По ред ових про ме на, из да вач ку по ли ти ку су у 
по след њем пет на е сто го ди шњем пе ри о ду обе ле жи ле де по-
ли ти за ци ја у са др жа ју и про гра му књи жев не про дук ци је и 
ли бе ра ли за ци ја тр жи шта књи ге. Као што не ма по ли ти за ци је 
у до ме ну план ске при вре де и ме ша ња др жа ве у тр жи шне 
од но се, та ко се ви ше не пре по зна је ни ам би ци ја по ли ти ча ра 
да се ба ве про це њи ва њем естет ске вред но сти књи жев но сти, 
про пи су ју њен са др жај, по жељ не стил ске ка рак те ри сти ке и 
жан ров ске прав це. 

По сле ди ца вла снич ке тран сфор ма ци је не га тив но се од ра зи-
ла на не ка да нај ве ће из да вач ке ку ће у Ср би ји, ко је су на ци-
о нал ни и ме ђу на род ни кул тур ни ми ље обо га ти ле број ним 
из ван ред ним из да њи ма, али је из не дри ла и но ва, при ват на 
из да вач ка пред у зе ћа, ко ја сво јом про дук ци јом пра те свет ске 
на уч не и умет нич ке то ко ве. Зва нич на кул тур на по ли ти ка, 
ме ђу тим, не са др жи сна жну пот по ру за ле пу књи жев ност, 
јер је удо во ља ва ње за ко ни ма тр жи шта на мет ну ло ве ћу за-
сту пље ност де ла ни же естет ске вред но сти. Де мо кра ти за-
ци ја и ли бе ра ли за ци ја уре ђи вач ке кон тро ле ни су до ве ли 
до про све ће не  кул тур не по ли ти ке. У ак ту ел ном кул тур ном 
мо де лу пре ти да пре вла да тр ка за про фи том, а ин ду стри ја 
за ба ве да осво ји по ље из да ва штва. Оли гар хи ја круп ног ка-
пи та ла у из да вач кој ин ду стри ји је и у гло бал ним окви ри-
ма про из ве ла па ра докс. На и ме, пре ма док три ни ли бе рал ног 
ка пи та ли зма, кон ку рен ци ја ро ба и услу га на сло бод ном тр-
жи шту под сти че њи хов ква ли тет. У умет но сти (књи жев но-
сти) до то га ни је до шло, већ се до го дио су про тан ефе кат –  

49 Ми лу ти но вић, И. на в. де ло, стр. 87-88.
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неплан ска про извод ња из не дри ла је мно штво де ла ко ја ни-
жим ква ли те том и ли ше на естет ских вред но сти по вла ђу ју 
уку су ши ре чи та лач ке пу бли ке. Про фит на мо ти ва ци ја из да-
ва ча ума њу је ула га ња у опре му и про из вод њу, об ра ду тек-
ста и ау тор ска пра ва; да кле, ис по ста ви ло се да еко ном ски 
кон цепт сло бод ног тр жи шта при ме њен у кул ту ри оба ра ква-
ли тет књи жев не про дук ци је. Ка да се за не ма ри естет ска ди-
мен зи ја књи жев ног де ла и оно све де на ро бу, он да се уки да 
спе ци фич на ди хо то ми ја ње го ве при ро де и пре пу шта тр жи-
шту као по тро шна ро ба. У та квим усло ви ма не мо же да из-
не на ди чи ње ни ца да је у 2015. го ди ни нај про да ва ни ја књи га 
на Бе о град ском сај му књи га био мод ни при руч ник за ти неј-
џер ке чи ји је ау тор јед на бло гер ка. Не ко би мо гао да бра ни 
ова кву по ја ву те зом да је на сло бод ном тр жи шту не до пу-
стив др жав ни ин тер вен ци о ни зам; ме ђу тим, да ли се књи-
жев но ства ра ла штво сме ли ша ва ти јед не сво је ди мен зи је, 
ка кве пе да го шке и кул ту ро ло шке по сле ди це та кве по ли ти ке 
мо гу би ти, и чи ја је ду жност да се ста ра о овим пи та њи ма?  

На Сај му књи га ко ји је отво рио пре 11 го ди на, књи жев ник и 
ака де мик Љу бо мир Си мо вић по ме нуо је „за стра шу ју ћу ре-
дук ци ју на ших кул тур них по тре ба” и ана ли зи рао по ло жај 
књи ге у кон тек сту са вре ме ног дру штва и ње го вих ци ви ли-
за циј ских од ли ка: „Си ту а ци ја у ко јој се књи га да нас на ла зи 
пред ста вља сво је вр стан ок си мо рон: што се књи ге ма ње чи-
та ју, то се све ви ше пи шу и штам па ју; књи гу не уни шта ва то 
што не ће да је штам па ни ко, не го је уби ја то што је штам па 
сва ко (...)”.50 Да кле, ни је спор на чи ње ни ца да је про из вод-
ња књи га би ла пр ва кул тур на ин ду стри ја,51 а да су ди ги тал-
не пер фор ман се штам пар ске тех но ло ги је омо гу ћи ле та кву 
бр зи ну и уве ћа ње ти ра жа ко ји су ову ин ду стри ју на чи ни ли 
уно сним би зни сом.52 Ме ђу тим, од го вор на кул тур на по ли ти-
ка мо ра да укљу чу је свест о не га тив ним по сле ди ца ма трет-
ма на књи ге као ро бе ко ја има пр вен стве но тр жи шну вред-
ност, чи ја је про из вод ња усред сре ђе на на уве ћа ње про фи та 
и због то га ори јен ти са на пре те жно на за ба ву. Сти му ла ци-
јом ова кве прак се, ду хов ни по тен ци ја ли дру штва се жр тву-
ју у име „ин стру мен тал ног ума” тј. по ли тич ке и еко ном ске 
инстру мен та ци је кул ту ре.53 

50 Аноним, (26. ок то бар 2005) По ли ти ка, стр. 17.
51 Бригс, А. и Ко бли, П. (2005) Увод у сту ди је ме ди ја, Бе о град: Клио,  

стр. 39.
52 Са кри тич ког ста но ви шта Хорк хај ме ра и Адор на, кул тур на ин ду стри-

ја им пли ци ра по ја ву та кве кул ту ре ко ја се ства ра на те ме љу мо дер не  
тех ни ке.  

53 Hork he i mer, M. i Ador no, Th. (1989) Di ja lek ti ka pro svje ti telj stva: fi lo zo fij ski 
frag men ti, Sa ra je vo: „Ve se lin Ma sle ša” – „Svje tlost”.
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Ов де је при ли ка да се ука же на не га тив но ли це по ли ти за ци је 
у са вре ме ној срп ској књи жев ној про дук ци ји. Де мо крат ски 
је до пу сти во да зва нич но де фи ни са на кул тур на по ли ти ка у 
јед ном дру штву има сво је при ста ли це али и опо нен те. Од-
но си из ме ђу по ли ти ке и кул ту ре у до ма ћем јав ном дис кур-
су по че ли су да „ево лу и ра ју” у прав цу де мо кра ти за ци је, 
али пар ци јал ни по ли тич ки ин те ре си још увек ни су са свим 
укло ње ни из обла сти из да ва штва. Ис под де кла ра тив ног и 
ма ни фест ног пла на кул тур не по ли ти ке не рет ко се при кри-
ва ју раз ли чи ти по ли тич ки или по слов ни ин те ре си по је ди на-
ца. Не по ми рљи вост по ли тич ких стру ја по сле 2000. године 
нај пре је би ла из ра же на из ме ђу но во о сно ва ног и ста ри јег 
удру же ња из да ва ча, кроз спе ку ла ци је о про не ве ре ном нов-
цу, од го вор но сти ма за про пу сте у прет ход ним го ди на ма, 
успе шно сти на са јам ским при ред ба ма, и дру гом.54 По ли ти-
за ци ја у сми слу ин стру мен та ли за ци је кул тур них про из во да 
од стра не ин те ре сних гру па ко је су бли ске са вр ши о ци ма 
вла сти или по ли тич ким пар ти ја ма ни ка да ни је пре ста ла, па 
ни по сле уво ђе ња де мо крат ских за ко на ко ји ма се ре гу ли ше 
област кул ту ре у Ре пу бли ци Ср би ји. Са ста ви Од бо ра (Са ве-
та) Ме ђу на род ног бе о град ског сај ма књи га мо гу да бу ду ин-
ди ка ти ван при мер за ову те зу. Та ко ђе, у струк ту ри жи ри ја за 
до де љи ва ње са јам ских на гра да из да ва чи ма, уо ча ва се при-
су ство ути ца ја раз ли чи тих по ли тич ких про та го ни ста. Ова 
те ла су по сле 2000. го ди не про фе си о на ли зо ва на и осло бо-
ђе на за сту пље но сти ди рект них пред став ни ка од ре ђе не по-
ли тич ке ор га ни за ци је ко ји спро во де кон тро лу тзв. идеј ног 
са др жа ја. Ме ђу тим, не ки об ли ци со фи сти ци ра ног при ти ска 
из сфе ре по ли ти ке и би зни са увек су при сут ни као прет ња 
да јав ни ин те рес у кул ту ри бу де угро жен пар ци јал ним.  

За кљу чак

У усло ви ма че сто не на кло ње ним књи зи – по чев од при вред-
них, пре ко еко ном ских од но сно тр жи шних, до дру штве но-
по ли тич ких и иде о ло шких на пе то сти, књи жев на про дук ци-
ја у срп ској кул ту ри је по ка зи ва ла осо бе ну ви тал ност. Из да-
ва штво се из го ди не у го ди ну по твр ђи ва ло као спе ци фич на 
де лат ност, ко ја је при ла го дљи ва кул тур ним по тре ба ма као 
и дру штве ним зах те ви ма. Од 1956. го ди не, ка да је осно ван 
и одр жан пр ви ју го сло вен ски са јам књи га, до да нас, из д ва-
ја ју се три ета пе књи жев ног раз во ја ко је су де тер ми ни са не 
спле том осо бе них чи ни ла ца: по ли тич ким и еко ном ским си-
сте мом, ни во ом дру штве ног раз во ја, кул тур ним на сле ђем, 
тра ди ци јом и кул тур ним по тре ба ма. Три мо де ла кул тур не 
(из да вач ке) по ли ти ке са сво јим по себ ним ка рак те ри сти кама 

54 Ми лу ти но вић, И. на в. де ло, стр. 56-58.
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да ти ра ју: од 1956. до 1991. го ди не (ета ти стич ко-пар тиј-
ски и ње гов је дин стве ни из раз у Ју го сла ви ји – со ци јал но- 
са мо у прав ни мо дел); од 1991. до 2000. (ета ти стич ко-тр жи-
шни мо дел) и од 2000. до да нас (де мо крат ско-тр жи шни мо-
дел). У свим на ве де ним пе ри о ди ма мо гу ће је иден ти фи ко ва-
ти од ре ђе ни сте пен по ли ти за ци је на по ло жај књи жев но сти 
у дру штву и књи жев ну про дук ци ју. Ме ђу тим, дру штве но- 
по ли тич ке при ли ке, уко ли ко и пре по ру чу ју или чи не мо-
гу ћим не ке естет ске фор ме, са ме естет ске вред но сти не 
одређу ју. Овим се за кљу чу је пр ва хи по те за.

Дру га хи по те за се на сла ња на тра ди ци ју то та ли тар них дру-
шта ва у 20. ве ку. Ре пре сив не вла да ви не су пру жа ле по вољ не 
ства ра лач ке мо гућ но сти оним књи жев ни ци ма ко ји су сво-
је вољ но или под при ну дом при хва та ли зах те ве по ли ти ке у 
сво јим де ли ма. Та ко ђе, мно га де ла вр хун ске естет ске вред-
но сти на ста ла су упра во у от по ру то та ли тар ној вла да ви ни. 
Чак је у не ким ан ти де мо крат ским вла да ви на ма књи жев но 
ства ра ла штво би ло „естет ски је” не го у де мо крат ским дру-
штви ма (Де То квил). У срп ском дру штву по ли тич ка власт 
ни ка да ни је до се гла ни во то та ли тар не ор га ни за ци је ка ква је 
би ла за сту пље на у со вјет ском соц-ре а ли зму или не мач ком 
соц-на ци о на ли зму, али се у по гле ду књи жев не ди на ми ке уо-
ча ва сли чан обра зац. Ау то ри тар но огра ни ча ва ње по ли тич-
ких сло бо да и пра ва и књи жев на ди на ми ка у срп ској кул тури 
ре ал ног со ци ја ли зма би ли су обр ну то про пор ци о нал ни.

Де мо крат ски по ли тич ки на пре дак не по др жа ва ну жно раз-
вој умет нич ких вред но сти. Па ра докс је из ра жен у чи ње ни ци 
да је кон ку рент ност на ли бе рал ном тр жи шту књи ге учи ни-
ла су прот но од оче ки ва ног под сти ца ња ква ли те та – а то је 
сла бље ње естет ског по тен ци ја ла јед не књи жев но сти. Овим 
се ар гу мен ту је тре ћа хи по те за. Јед но од об ја шње ња мо же-
мо тра жи ти у спе ци фич ној при ро ди („књи жев но сно сти”) 
књи жев не умет но сти – естет ска де ла мо гу би ти под ло жна 
ин стру мен та ли за ци ји, али то ни је њи хо ва ни ти нај ве ћа ни-
ти је ди на вред ност. Вред ност књи га ко ја се ме ри ве ли чи ном 
пу бли ке од но сно ку па ца и ши ри ном дру штве ног или по ли-
тич ког ути ца ја ни је ком па ти бил на са естет ском вред но шћу, 
ко ју пре по зна је ма ло број на ели та обра зо ва них и ком пе тент-
них по је ди на ца. Ра сло је ност јед ног дру штва од ра жа ва се и у 
ра сло је но сти ње го вог естет ског уку са. За то ни по ли ти за ци ја 
као уплив вла сти у књи жев ну про дук ци ју ни тзв. слобoдно 
тр жи ште, ко је по при ро ди те жи укруп ња ва њу вла сни штва и 
ка пи та ла, не га ран ту ју про дук ци ју књи жев них де ла естетске 
вред но сти. 
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POLITICIZATION OF LITERARY PRODUCTION 
THROUGH THE PRISM OF THE BELGRADE BOOK FAIR

Abstract

Impacts of different models of cultural policies on the development of 
publishing and literary production in the national culture were reviewed 
in the paper. The aim of the research was to identify the main models 
and results of politization of aesthetic works production in the Serbian 
literature. Research framework was the review of publishing production 
in the cultural event – Belgrade Book Fair from its establishment in 
1956 to this date. The following research hypotheses are proven by 
appropriate scientific methodologies: 1. It is possible to identify three 
models of cultural policies in development of publishing, with their 
specific characteristics in different socio-historical periods of the recent 
Serbian culture. 2. The model of cultural policy in the period of self-
management/socialism did not restrict development of publishing; on 
the contrary, the dynamics of literary art has been inversely proportional 
to the political limitation of freedom and rights in this period. 3. The 
success of democratic and market model of publishing policy does not 

guarantee the quality and the aesthetic value of literary works.

Key words: publishing, cultural policy, literature, politization of  
aesthetics, The International Belgrade Book Fair
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Прича1ораскошнојгозбиуНишу1189,којујевеликижу
панСрбијеСтефанНемања(11681196)наводноприредио
свомеминентномгостуФридрихуIБарбароси(11551190),
царуСветогРимскогцарства,једнајеодонихисторијских
епизодакојесуупознијојсрпскојтрадицијиконтинуирано
дотериванеипреобликованемаштовитимдопунамаприпо
ведача.Дотериванетоликодајетешкораздвојитиисториј
скуграђуодмита,апоготовокадасеимаувидуданасо
овом сусрету обавештавају искључиво византијски и не
мачкиизвори2, док гаНемањинисиновиибиографиСава
иСтефанПрвовенчанинепомињу.Оновремениизворису
пре свегафокусиранинамотиве српског владара да срет
неираскошноугостинајмоћнијегвладараевропскогзапада
нањеговомпутукаСветојземљиучасукадаовајпредво
дикрсташеуњиховомтрећемпоходузаослобађањеСветог
гробаодневерника.Истовремено,српскопредањенајвећу
пажњупосвећујекултурнимразликамаизмеђудвојицевла
даракојисходноправилимадворскогпротокола–седајуза
исту трпезу.Идок јециљнемачкиххроничаракојипрате
БарбаросууТрећемкрсташкомрату,даисцрпноопишусам
поход,авизантијскогаутора,савремениканареченихисто
ријских збивања, да укажу на превртљиву и непоуздану
природусрпскогвладара,познијесрпсковиђењеовогизу
зетноважногдогађаја,имазациљдапокажеколикосуСр
бикултурнобилинапреднији крајем12. векауодносуна
Немце тог доба.3 Такво полазиште недвосмислено указује

1 ОвајрадједеообимнијихистраживањауоквирупројектаЖиветипро
шлост–Cрпскасредњовековна гастрономија, чији јеносилацАртис
центаризБеограда,апокровитељиМинистарствокултуреиинформи
сања Републике Србије и Национални комитетМеђународног савета
музеја(ICOM).Пројекатјепокренут2010.годинеодкадајеистражено
вишестотиналиковнихпредстава,археолошкихналазаиреферентних
писанихизворанатлуСрбијеиЕвропе

2 ОНемањиномсусретусаФридрихоммеђувизантијскимауторимајепи
сао,итоуопштено,НикитаХонијат,којијеупоменутовремебиоупра
витељФилипопоља(Пловдив)иучествоваоисамупреговоримаИсака
IIАнђела санемачкимвладарем.Хонијатова запажањасаодговарају
ћимкоментарима Ј.Калићпогледатиу: (1966)Византијскиизвори за
историјуЈугославије IV,Београд:ВизантолошкиинститутСАНУ,стр.
154155.МеђунемачкимхроничариматосупресвегаканоникТагено
изПасауаињеговнастављачАнзбертчијасуделаHistoriadeexpeditio
neFridericiimperatorisиHistoriaperegrinorumпубликованау:Chorust,
A.ed.QellenzurgeschichtedeskreuzzugesKaiserFriedrichsI,ed.Chroust,
A.(1928)Berlin:Berolini.УБарбаросинојпратњисеналазиоиепископ
ПасауaДиетполдчијајеChroniconmagnipresbiteriпубликованау(1928)
AnnalesColoniensesmaximi,MonumentaGermaniaeHistorica,Scriptore
srerumGermanicarum,XVII,Berlin:Berolini.

3 24Sata,HAARP,nebeskinarodizlatnekašike:Ovosunajluđimitoviukoje
Srbiidanasverujuna24Sataonlinehttp://www.24sata.rs/haarpnebeskina
rodizlatnekasikeovosunajludimitoviukojesrbiidanasveruju/14102,
30.jun2015,14.jul,2016;Fefer,Ј.OntheMarginsinSerbiaonJohnFef
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да је легенданајвероватнијенасталанеколико стотина го
дина након стварног догађаја, у време у коме се обликује
Европанација,односноучасуукомеотпочињесвојеврсно
културно и политичко такмичење међу народима Старог
континента4.Натојјакоиделизованојслиципунојнескри
веногнационалногпоноса,засадаанонимнитворацлегенде
одабраојенеобичанпредмет,такорећитривијалнуситницу,
којомћенагласитиизванредновисоккултурнинивотворца
самосталне средњовековне српске државе и родоначеника
најславнијесрпскединастије–виљушку!

Задивљујућејекакоједанутилитарнипредметмалихдимен
зија,премалегендиначињенодплеменитогметала,можеда
упливишенаколективниосећај важностичитавогнарода.
Немањинезлатневиљушкеиданасслужекао„аргумент”да
суСрбијелизлатнимприборомутренуткудоксуНемције
липрстима,какотоиначечинесвиварварипремамодерним
схватањимакултуреобедовања5(слика1).Потребазаовим
поређењем, алииподсећањем,поготовопостаје снажнау
процесуевроинтеграцијаукојемсеНемачканамећекаоли
деросталимчлановимаУније,каоинародимакојипретен
дујудауњууђу,диктирајућиправилапонашања.Мотивиза
овакваподсећањананаводнецивилизацијскеразликемеђу
СрбимаиНемцимапревишеодосамвековамоглибибити
повод за израду једне психолошкоантрополошке студије,
штонијециљовоградаучијемсредиштусеналазиупра
вовиљушкакаопредметунутаркултуреобедовањакојиби

fer blog http://www.johnfefer.com/onthemarginsinserbia/, October 8th,
2012,July14th,2016;Vesti,Srbiimitovi–OdKraljevićaMarkadoBoška
BuhenaVestionlinehttp://www.vestionline.com/Vesti/Srbija/111568/Srbi
imitoviOdKraljevicaMarkadoBoskaBuhe2, 20. Januar 2011, 14. jul
2016;Juženevesti,GodišnjicavažnogdogađajanaJuznevestionlinehttp://
www.juznevesti.com/Drushtvo/Godisnjicavaznogdogadjaja.sr.html, 27.
jul2010,14.jul2016–Наведенисусамонекиодбројнихизворамеђу
којимапредњаче високотиражнимедијиуСрбији, алипричуо виљу
шкамадоносииМинистарствотрговине,туризмаителекомуникација
РепубликеСрбијеуоквирусвојезваничнепрезентацијезаExpo2015у
Милану,видиSerbiaEXPO2015Milano,TasteFood.FeelLife.Ministry
ofTrade,TourismandTelecommunicationsSector forBilateralEconomic
Cooperation http://www.serbiaexpo2015.rs/hranakulturaistorija/?lang=en,
April2015,July14th,2016.

4 Дабисеутврдилагенезаивременастанкаовепопуларнелегенденео
пходнојепредузетипосебнаистраживањакојанисубилапредметовог
рада.

5 Схватањеманиразастоломмењалосевременом,аконзумирањехране
прстимасматраноједруштвеноприхватљивим,паипожељнимвекови
ма,видети:Wilson,B.(1999)Considerthefork:AHistoryofhowwecook
andeat,BasicBooks:NewYorkсастаријомлитературом,каои:Sonnen
feld,A.ed.(1999)Food:ACulinaryhistoryformAntiquitytothePresent,
PenguinBooks:London,састаријомлитературом.
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могао указати на читав низ гастрохеритолошких6 слојева,
осветљавајућинатајначинмногокомплекснијусликупре
свегавладарскетрпезеуњеномкултурнополитичком,апре
свегагастродипломатском7контексту.

6 Појамгастрохеритологијаупотребљенјепрвипут2010.годинеуокви
ру интердисциплинарног, научноуметничког пројекта Живети про
шлост–српскасредњовековнагастрономијачијисамауторируково
дилацод2010.године,ауциљудаседефинишесинтетичкоповезивање
различитихнаучнихметода упроцесуистраживањаисторије хранеи
културеобедовањаупрошлости.Методјеувишенавратаобразлагану
оквирупредавањаиексперименталнихреконструкцијауземљииино
странству.Ујуну2014,наТрећемУнесковомконгресуогастрономском
наслеђуикултурномразвоју,одржаномуБарселони(Шпанија),гастро
херитологијајеуврштенауУнесковудекларацијуизБарселонеимеђу
народнопрепознатакаонованаучнаметода.Огастрохеритологијикао
новој,синтетичкојнаучноистраживачкојдисциплинивидети:Огњевић,
Т.(2014)Гозба:Огледиогастрономијисрпскихземаљаусредњемвеку,
Гозбасв.19,Артисцентер,ГалеријанаукеитехникеСАНУ:Београд,
стр.7

7 Појамгастродипломатијаупотребљенјепрвипутпочетком21.векаса
циљем да дефинише улогу хране као носиоца културних порука, а у
сврхедипломатскемедијације.Првипутјепоменутувезисанарочи
тимпројектомвладеТајланда,аондајепримењенувишепројектних
иницијативанаДалекомистокуиуСједињенимдржавама.Напромо
цијипојмаињеговојпрактичнојпримениудипломатијинајвишесура
дилиПол Роковер иСамјуелЧаплСокол.Више о гастродипломатији
видетиChappleSokol,S. (2013)CulinaryDiplomacy:BreakingBread to
WinHeartsandMinds,TheHagueJournalofDiplomacy,Volume8,Issue2,
Leiden:Brill,р.161183.

Слика1Виљушкаикашикаодзлата,рановизантијска
уметност,прваполовина4.века,Уметничкимузеј,Кливленд

Слика2Римскавиљушка,14.век,
Метрополитанмузеј,Њујорк
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Заштојевиљушкатоликоважна?

Виљушка је најмлађи део прибора за обедовање.8 Најпре
коришћена као помагало при кувању, поготово у припре
мивећихкомадамеса,виљушка јеразмернокаснопочела
дасеупотребљаваунепосреднојконзумацијихране.Иако
јесрећемоуприборуантичкихРимљана (слика2)имеђу
Арабљанимаупериодуод7.до9.века(слика3),назапад
ноевропскојсценивиљушкаћесепојавитикаосаставнидео
прибора за обедовањеотменогсвета, апресвегавладара
почетком16. века (слика4), а даби тек18. векдонео ва
жнепроменеукултуриобедовања.У19.векућесепојави
тикомплекснипротоколикадајеречоначинупостављања
стола,бројномприбору заобедовањесвихобликаивели
чина,тезахтевномконцептупознавањаредоследаиначина
употребенарочитокадајеречовиљушкама,такоданастаје
психосоцијални феномен познат као „неуроза виљушке”,
најчешћепроузрокованстрахомоднедовољногпознавања
употребе различитих виљушкишто би јавно неопростиво
компромитовалоличносткојатежидасепромовишеуотме
номдруштву.9Тојеивремеукомећеидефинитивнобити
нормиранапраксадасевиљушкакористикаодеоприбора
којимћесечврстоприбостикомадмесаилиповрћакакоби
билиситноисецканипренегоштобудупринесениустима
удаљемпроцесуконзумације.10Умеђувремену,нарелацији
оддревногЕгиптаивисокоразвијенихцивилизацијаСтарог
века,падопредвечерјаФранцускереволуције,виљушказа

8 Willson,B.(2012)Considerthefork:Ahistoryofhowwecookandeat,New
York:BasicBooks,р.190.

9 Исто,стр.188190.
10Исто,стр.66.

Слика3Виљушке,89.век,Иран,Лувр,Париз

Слика4Виљушкасаиницијалима,сребро,
Француска16.век,Метрополитанмузеј,Њујорк
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обедовањејенајчешћекоришћенадабисењомејеликомпо
ти,ушећереновоћеидругепосластице.Наиме,билајеиде
алнадасекомадвоћаизкомпотаизвучеизкерамичкетегле
укојујеоваврстапосластицанајчешћесервирана.Овапри
марнанаменавиљушкенајдиректнијејеутицалананекедо
витљивеизумитељепозногсредњегвекакојисуседосетили
даунутаристогкомадаприбораспојевиљушкуикашику,
пајевиљушкакоришћеназанапредописанурадњувађења
воћаизтегле,докјекашикаупотребљаваназаелегантноје
дењекомпотаилисулцаукомејевоћеконзервирано.11Био
јетодиванначиндасеизбегненеукусносркањеизпосуде
инеспоранпоказатељразвојаевропскекултуреобедовања.

Прихватањевиљушкеузападноевропскојкултуриобедова
њаније,међутим,био једноставанпроцес.Штавише,ис
траживачи историје хране и културе обедовања на западу
јошнемогудасеусагласедалијепрвевиљушкенанеки
западноевропски двор донела принцеза Теофано, супру
гаОтона II (973983),927. године12или јетобилаМарија
Аргир,братаницаВасилијаII(9761025),супругаЂованија
Орсеола,синамлетачкогдуждаПјетраII(9911009),1004.
године.13Византијске виљушкеодплеменитогметала,по
менутеуобаслучаја, јављајусеусклопусвадбенихцере
монијалаодкојихсеједнаодигралауРиму,приликомкоје
нећакавасилевсаЈованаIЦимискија(969976)изванично
на Ускрс 972. године постала прва византијска принцеза
удатазанекогзападњачкогвладара,докседругаВизантин
кависокогродаудалауЦариградунекудеценијукасније.
Виљушке,коришћененасвадбенимгозбамаобепринцезе,
изазвале су контроверзне утиске.Док су, наводно, будући
поданицицарицеТеофанобилиимпресионирани,14Венеци
јанцисупремакаснијимкоментаримабилиуздржани,паи
злуради.15Наиме,кадасамотригодинекаснијекугапокоси
МаријуАргирињенувенецијанскупородицу,уцрквеним
круговимаћенастатипричадајегордастранкињакажњена
збогпретеранерафинираности,јерјекористилавиљушку
наместобогомданихпрстију.16

11Исто,стр.192.
12Davids,A.MarriagenegotiationsbetweenByzantiumandtheWestandthe

nameTheophanoinByzantium,in:TheEmpressTheophano:Byzantiumand
theWestat theturnof thefirstmillennium (1995),Cambridge:Cambridge
UniversityPress,р.99120.

13Ward,C.TheUncommonoriginsofthecommonforkonLeite’sCulinaria
http://leitesculinaria.com/1157/writingstheuncommonoriginsofthecom
monfork.html,May6th,2009,July14th,2016

14Davids,A.нав.дело,стр.90120.
15Ward,C.нав.дело.
16Willson,B.нав.дело,стр.191.
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Шествековакаснијевиљушкесујошувекпредметпоруге
наевропскомзападу.УсвомделуОстрвохермафродита,
објављеном1605,францускисатиричарТомасАртусисмева
дворјанеАнријаIIIзбог,заондашњасхватања,несхватљиве
употребевиљушака,наглашавајућидаимједражедасво
јеуснедодирујувиљушкаманегопрстима,тедаисточине
исамесом.17ЗаАртусавиљушканијесамонеобична,она
јеопсценипредметкојикористеподједнакоопсцениљуди.

Истовремено, становнициАпенинскогполуострвакористе
увелико виљушке које се показују као згоднопомагало за
једењешпагета, резанаца и других облика тестенине тако
популарнеуиталијанскојтрадиционалнојкухињи.18Томас
Корјате,енглескипутописац,описаће1608.годинеовуита
лијанску праксу коришћења виљушке,19 али и занимљиво
схватањеИталијанаизепохебарокаданемајусвиљудипод
једнакочистепрстекакобињимадодиривалихрану.20Кор
јате јеиуЕнглескојнаставиодакористивиљушкуучасу
докјењеговавладарка,ЕлизабетаI,иакоупоседудезерт
нихвиљушки,користилапрстекакобисепослужилавоћем
изкомпотаиликолачима.21Билојепотребновишеодједног
веканаконКоријатеовепосетеИталијидавиљушкепостану
незаобилазни деоприбора за обедовање како уЕнглеској,
такоиучитавојзападнојЕвропи.

Сви наведени елементи, хипотетички гледано, указују да
биевентуалнокоришћењевиљушкизатрпезомвеликогжу
панаСрбијекрајем12.векауНишумоглобитиунајмању
рукушокантнозањеговенемачкесатрпезнике.Немамо,на
име,никаквихподатакаотомедаједобрапраксапринцезе
Теофаноухватилакоренаугерманскојсвакодневици,дочим
сеотмене виљушкеодплеменитогметала саукрасимаод
горскогкристала,попутонепронађенеуГорњојРајни(Не
мачка),срећутеку16.веку(слика5).Ипак,виљушкенису
непознатесрпскимвладаримаивластелисредњегвекаоче
мунас обавештавају пре свега писаниизвори који говоре

17Исто.
18Robaro,G.(2013)Cultureofthefork:Abriefhistoryofeverydayfoodand
haute cuisine inEurope,NewYork:ColumbiaUniversityPress,р.1418;
Capatti,A.andMontanari,M.(1999)ItalianCuisine,Aculturalhistory,New
York:ColumbiaUniversityPress,p.53.

19Монтанари као извор наводи дело Паскуалеа Маркезеа L’invenzione
della forchettaиз1898.укомеседокуметнованотврдида јеупотреба
виљушкеуконзумацијихранедо1581.годинебилаусвојенаучитавој
Италији,видeти:Capatti,A.andMontanari,M.нав.дело,стр.137.

20Willson,B.нав.дело,стр.193.
21Исто.
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о српским владарским депозитима у Дубровнику.22 Појам
пирунизакогасенајчешћекријевиљушкаусредњемвеку
изведенјеизгрчкеречиπειρουνιον.23Узависностиодлокал
ногизговорагрчкиоригиналјеинтерпретиранкаоперуни
(Албанија),пирон(Венеција)илипирун(Далмацијаизале
ђе).Самтерминнедвосмисленосугеришеивизантијскопо
рекловиљушкенатлусрпскихземаљаусредњемвеку.Још
увекпредстављанепознаницу,кадјеонатачноушлауупо
требуусредњовековнојСрбији,далијестигладиректноиз
Византијеили,штојевероватније,околнимпутевимапреко
италијанскогкопнаиприморскихградовајужногЈадрана.24
Међутим,несумњиво једасусесањомсрпскивеликаши
моглисрести већураномсредњемвекукаогости, таоци
илизаробљенициуЦариграду,илипутнициходочасниции
трговциујужнојИталији,тедајемоглапостатисаставни
деовладарскогсвечаногобедакрајем13.века,кадатоком
Милутинових великих освајања започиње и свеобухватна
византинизација српскогдвора.25Иако засадао томенема
сведочанставаупознатимписанимизворимаизпредметне
епохе,посреднонамозанимљивомстатусувиљушкеговоре
ликовнепредставеиархеолошкиналази.

НазападномзидуунутрашњеприпратеБогородичинецркве
уманастируСтуденицанасликанајенесвакидашњафреска
с мотивомТајне вечере (слика 6). За раскошним овалним

22Јиречек,К.иРадонић,Ј.(2004)ИсторијаСрба:Културнаисторија,Књи
гаII,Пирот:Pipress,стр.235

23Исто.
24Минијатурасапредставомгозбечуланасталаубенедиктинскомсамо

стануМонтекасиниу910.векуприказуједвојицумушкарацакојиобе
дују.Једанодњихкористивиљушку.Видети:Cavaliere,C.M.Occhia
li,bottoniealtre invenzionimedievali...наhttp://ilmanoscrittodelcavaliere.
blogspot.rs/2015_06_01_archive.html,June1st,2015,July14th,2016.

25Благојевић, М. (1989) Србија у доба Немањића: Од кнежевине до
царства11681371,Београд:ТРЗВајат,ИРОБеоград,стр.139140.

Слика5Виљушкаодсребраигорскогкристала,
ГорњаРајна16.век,МетрополитанмузејЊујорк
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столомчијаплочајенаправљенаоднајфинијегмермера,по
лукуружнораспоређениседеапостолитакодагравитирају
одИсусаХристаналевојстраникаСветомПетрунадесној.
Мирни ритам композиције на којој је свакој личности да
тааутентичнакарактеризацијалика,оживљавајунаглашени
покретидвојицеприсутних.НалевојстранијеЈованаБого
словкренуоданаслониглавунагрудиХриста,којиу јед
нојруцидржиобреднихлебнафору,докдругомблагосиља
купусвиномкојајепостављенаиспредњега.Истовремено
ЈудаИскариотски,насликанусредиштукомпозиције,сме
лимпокретомграбирибуизчинијезанимљивогобликако
јадоминирастоломдостојнимвладара.ИХристиапостол
Петар, насликану часу када се спремаданожем засече у
округлихлеб,седенависокимстолицаманаликпрестоли
масанарочитимподметачимазаноге.Но,оноштонајвише
привлачипогледна овој занимљивој, изузетнонасликаној
фресцијесу–виљушке.Чакдватипавиљушакасадваитри
зупцаготоворазметљивоштрчемеђухотимичнораспоређе
нимрепамаикомадимахлеба.

Тајна вечера из унутрашњеприпрате Богородичине цркве
уСтуденицијединственајепојавамеђусрпским,алииви
зантијским, па и западњачким средњовековним ликовним
представамаовепопуларнетеме,управозбогвиљушкикоје
видимона трпези.Сликарство унутрашњеприпрате с по
четка13.векаобновљеноје1568.године,кадајепредузета
првавеликарестаурацијаБогородичинецрквеуСтуденици.
Досадашњеанализестаријегимлађегсликаногслојаука
зујудасуигуманСимеониондашњестуденичкобратство
настојалидаудругојполовини16.векасједнестранепоно
вепрвобитнистилскоиконографскиобразац,алиидадода
јуодређенеелементекојихуранијемживописунијемогло

Слика6.Тајнавечера,унутрашњаприпрата
БогородичинецрквеуСтуденици,

почетак13.века,обновљено1568.године
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бити.26Утомсмислу,ифрескаТајневечереизСтуденице
одсликавазнатностаријусхемууоквирукојевиљушке,иа
коизузетнепосебиуиконографскомсмислу,ипакствара
јуизвеснунедоумицу.Да ли су оне заиста деопрвобитне
фрескеилипредстављајудодатакиз16.века?

Сличан иконографски образац са елементима познијих
стилскихутицајасвојственихвизантијскојуметностиепохе
Палеолога27,алиисапредставомвеликетрозубевиљушке
усреднеобичногобиљахранена столуТајне вечереможе
се видети у цркви Светог Ђорђа, у Кремиковском мана
стирунадомакбугарскепрестоницеСофије(слика7).чије
најстаријесликарствоседатујеусамикрај15.века.Међу
тим,виљушканаовојфресцијеприборзасервирање,ане
конзумирањехраненаштауказујеињенавеличинаиместо
накомесеналазинастолу.Иаконеуобичајенауиконограф
скомсмислуонајерефлекскултурногобрасцакојисеможе
пратитивећодфараонскогЕгипта,акојиподразумевакори
шћењевиљушкеусврхукувањаисервирањахране.28Форма
иместодвозубихвиљушкинастуденичкојфресцисугери
шуупотребувиљушкиусврхуконзумацијехране.Дведво
зубевиљушкеупарусножевимаоштрогврханасликанису
испредХристаиапостолаПетрананачинкакосепоставља
приборзаобедовање,доксевеликатрозубавиљушка,очи
гледноуфункцијисправезасервирањејела,налазиусре
динистола.Управоовакавначин,очигледноиндивидуалног

26Тодић,Б. (1986)ФрескеуманастируСтуденица,Београд:Књижевне
новине,стр.42.

27Апостолиокренутилеђимапосматрачу,ликовидатиупрофилу,живах
на распричаност читаве представе типична је за сликарство 14. и 15.
века,видети:Лазарев,В.Н.(2004)Историјавизантијскогсликарства,
Београд,стр.156188.

28Willson,B.нав.дело,стр.190.

Слика7Тајнавечера,цркваСветогЂорђа,
Кремиковскиманастир,Бугарска,16.век
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постављања прибора за обедовање могао би, а на основу
познатихобразацаизсредњовековнекултуреобедовањада
намсугеришедасуивиљушкеиножевипознијидодатакна
студеничкојфресци.Наиме,праксазаједничкогкоришћења
чаша,тањираиприборазаобедовањезадржаласесведо16.
векауевропскојкултуриобедовања.29

Најстарије информације везане за виљушке у власни
штвусрпскихвладараивластелепотичуизпрвеполовине
15. века.30 Међу наведеним предметима најексплицитни
ји је опис прибора за ручавање Стјепана Вукчића Косаче
(14041466), херцега одСветогСаве, који је био начињен

29Flandrin,JL.(2000)TheEarlyModernperiodinFood:ACulinaryhistory
fromAntiquity to thePresent,ed.Sonnenfeld,A.London:PenguinBooks,
р.369.

30Јиречек,K.иРадонић,J.нав.дело,стр.235.

Слика8Виљушкеодсребраикорала,Венеција16.век,
Институтзауметност,Минеаполис

Слика9аГвоздене,двозубевиљушкеизСопоћана,пре1690,
МузејРас,НовиПазар(фото:Т.Огњевић)
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одсребра,коралаигорскогкристала.31Косачинскупоцени
приборзаобедовање,највероватниједобављенизВенеције,
описомподсећананоживиљушкуодсребраикорала,изра
ђенекрајем16.векаувенецијанскимрадионицама,којисе
данасналазеуколекцијиУметничкогинститутауМинеапо
лису(САД)(слика8).ВиљушкесастуденичкеТајневечере
неупоредиво су скромнијеодвенецијанскихпримеракаиз
Минеаполиса, међутим оне двозубе готово су идентичне
гвозденимвиљушкамапронађенимуманастируСопоћани
уширокомвременскомпериодуод1973. до 1986. године.
Четиридвозубевиљушке,просечнедужинеоко15,5цмса
зупцима просечне дужине 5 цм,32 израђене су од кованог
гвожђа,једноставнеобрадебезорнаменатаиврлофрагилне
(слика9аи9б).

Делујукаоприборкоришћендабисењимејеловоћеили
колачи,пренегомесоилинекадруга,робуснијахрана.Прва
виљушка(Музеј„Рас”,НовиПазар,инв.бр.3)изовогзаго
нетногсетаоткривенаје1973.годинеуслојушута.Готово
деценијукаснијеусеверномконакупронађенесу јошдве
(Музеј„Рас”,НовиПазар,инв.бр.495и496),докјепослед
њапронађена токомархеолошкихистраживањаманастир
скогкомплекса1986.годинеујужномконакуунутарсопо
ћанскогутврђења(Музеј„Рас”,НовиПазар,инв.бр.1888).
До сада нису публиковане33, нити је на њима спроведена

31Исто.
32Виљушке,иакосроднепотипу,варирајуудужиниизмеђунајдужеод

15,9цмдонајкраћеод14,5цм.Овеваријацијеизгледајукаодасупро
узрокованеоштећењиманасталимдугимборавкомподземљом.Према
свимосталимособинамаонесуготовоидентичне.

33Првипут јењиховопостојањепредочено јавностинамојој ауторској
изложби Гозба, која је одржана у периоду 1530. новембра 2014. у

Слика9бВиљушка,тањиродмајоликеинож,
средњовековназбиркаМузејаРасуНовомПазару

(фото:Т.Огњевић)
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темељнастручнаанализа,пајемогућеизнетисамонеколи
коутемељенихпретпоставки.Премаоблику,материјалуи
израдионесесвеликомсигурношћумогусместитиупри
борзаобедовањенастаопре1690.годинекојапредставља
крајњухронолошкуодредницузауобичајенупериодизаци
јусредњегвеканатлусрпскихземаља.Интригирапретпо
ставкадасунасталенатлуСрбије,удомаћимрадионицама,
будућиданијеречопредметималуксузнеизраде.34Најве
роватнијенаширемподручјусредњовековногРаса.Безоб
зираначињеницудислоцираностиуодносунаманастирску
кухињу,односнотрпезаријуутренуткукадасупронађене,35
бројни елементи сугеришу да припадају истом комплету
прибораза јело,идасунајвероватнијекоришћенекаоде
зертне виљушке. Упоређене са својим стилским, а можда
и хронолошким паром са студеничке фреске, а на основу
свегаштознамоопореклуиупотребиконзумневиљушкеу
средњемвеку,спонтаносенамећемисаодајепојававиљу
шаканапотоњојзнакпрестижакојиимазациљдаукажена
чињеницудасеовајпризорналазиувладарској задужби
ни,маузолејуродоначелникадинастијесамосталнихиврло
моћнихвладарасредњовековнеСрбије.Утомконтекстусу
виљушкемоглебитинасликаневећпочетком13.века, јер
јемаловероватноданисубилепознатеобразованомсвет
скомпутнику,гостувизантијскихвладараипатријарха,Са
виНемањићу (1174–1236)који јенепосредноодлучиваоо
садржајуживописауочевојзадужбини.Подједнакојеверо
ватнодасуихмоглинасликатиисликари16.века.Наиме,
кадасеимаувидуда јефрескаобновљенаучасукадасе
Србијаувеликоналазиподтурскомокупацијомчиниседа
суизвршитељиовогважногзадаткаосећалипотребудаиу
детаљиманагласевисоккултурнинивоивладарскиположај
ктитораСтуденице.

ГалеријинаукеитехникеСАНУуБеограду,кадасуизложенезаједноса
још29оригиналнихсредњовековнихпредметасаширегподручјасрп
скихземаља(збиркеМузеја„Рас”уНовомПазаруиНародногмузејау
Крушевцу)одзначајазапроучавањегастрономскогнаслеђаикултуре
обедовањанашегтлаупериодуоддругеполовине12.векадопропасти
средњовековнеСрбије.

34ТојемишљењеВладанаВидосављевића,археолога,кустосасредњове
ковнезбиркеМузеја„Рас”уНовомПазарукојијемузеолошкиобрадио
виљушкеизСопоћана.

35Сопоћанисупљачканиувишенавратаупериодуодпадасрпскесред
њовековнедржаведоВеликесеобе1690,атокомдугогнизагодинасу
билиипотпуно запуштени,паналазипредметаимобилијара, дисло
цираниуодносунањиховупримарнунамену,неизненађују.Оисто
ријатуманастиравишеу:Ђурић,В.(1963)Сопоћани,Београд:Просве
та;Кандић,О.иМилошевић,Д.(1985)МанастирСопоћани,Београд:
РепубличкизаводзазаштитуспоменикаСрбије.
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Свеобухватна конзерваторска анализа студеничке фреске,
башкаоионасопоћанскихвиљушака,моглибиубудућно
стиуказатинаутемељеностпретпоставкиизнетихуовом
раду.Оноштоје,међутим,неспорнојестечињеницадаје
српска средњовековна елита знала за виљушке и да их је
користила.Посебноје,међутим,занимљиводаоне,башкао
идругиделовиприборазаобедовање,нисууземљаматако
званогвизантијскогкругапривлачилеонуврступажњеко
јућеизазватикадасеједномпојавеназападу.Византијски
свет јебиоокупиранскупоценимпосуђемикомплексним
протоколима,апосетиоцисунанеупоредивимгозбама,које
суприређиваливладариРомеја, билифасциниранираско
шиентеријера,трпезногпосуђа,дворскоммузикомиспек
такломкојијепратиојавнеобедеучелучијезлатнесофреје
седеовасилевссаБосфора.36Чакинајбољевизантијскеилу
страцијепопуларногсредњовековногРоманаоАлександру
(слика10)текделимичномогудаприкажусјајтогнеупоре
дивогдвораиједнеодтривеликевладарскетрпезаријепо
знатеподименомпросторијаДеветнаестлежајева37уко
јимасувизантијскицаревинајчешћепрималисвојевисоке
госте.Оприборузајелонеговоринивизантијскидиплома
таикњижевникТеодорМетохитпомнозагледанусадржај
трпезе краљаМилутинаНемањића (12821321) крајем13.
века.38Оевентуалнојлокалнојпродукцијиприборазаобе
довање од племенитог метала у златарским радионицама
богатог рударског градаНовог Брда у првој половини 15.
веканеманинајмањегтрага.Иакозвучилогичнодасумај
стори, попут ЈованаПрогоновића, познатипоизради ску
поценог трпезног посуђа, винских чаша, бокала и других
употребнихпредмета одплеменитихметала,39могли врло
лакоправитиилуксузневиљушке,ножевеималебодежеза
конзумацијухранекаквевидимонаистовременимфрескама
уМанасији(слика11).

Свинаведениелементи јасноуказујунаважнупроменуу
доживљајухранеикултуреобедовањакрозвремеусоци
јалном,психолошком,антрополошкомисвакомдругомсми
слу.У том контексту идеја о гастродипломатијиможе би
ти посматрана само условно и изван контекста намере да

36Dalby,A. (2010)TastesofByzantium:Thecuisineofa legendaryempire,
London:I.B.Tauris&CoLtd,р.105125.

37Појамсеодносинаантичкележајевезаобедовањекаквисупостављани
уримскимтриклинијумима.

38Метохит, Т. (1986) Византијски извори за историју Југославије VI,
књ.18,Београд:ВизантолошкиинститутСАНУ,стр.113114.

39Јовановић, В. Ново Брдо: Средњовековни град у: Ново Брдо, ур.
Пејић, С. (2004), Београд: Републички завод за заштиту споменика
културе,стр.50.
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сехраномкаотаквомпосредујеудипломатскесврхе.Иако
већу раном средњемвекупостојипраксамирења зараће
нихвладарањиховимокупљањемзатрпезомпремаобрасцу
античкогконвивијума,40човексредњегвеканеразмишљао
храникаопосредникувећоактузаједничкогобедовањакао
дипломатскоммодалитету.

Разлика је битна, јер спремношћу да подели храну са по
тенцијалним непријатељем, човек средњег века показује
јасну намеру да буде савезник у даљем процесу комуни
кације.Коликојетоважновидисепосебнотокомвеликих

40Montanari,M. (2000) Food systems andmodels of civilization in: Food:
ACulinaryhistory fromAntiquity to thePresent,ed.AnthonySonnenfeld,
London:PenguinBooks,р.6971.

Слика10СвадбаАлександраВеликогиРоксане,
византијскаминијатура,14.век,Грчкиинститут,Венеција

Слика11ПараболаобогаташуиубогомЛазару,
ЦркваСветеТројицеуМанастируРесава(Манасија),почетак15.
века(копијафреске,Галеријафресака,НароднимузејуБеограду)



236

ТАМАРА ОГЊЕВИЋ

војнихкампањакакавјеиТрећикрсташкираткојипредво
диФридрихБарбароса11891190.Утомконтексту,чиње
ницадавеликижупанСрбијеНемањаснабдеваФридрихо
вуогромну армију од готово 100.000људимесом,житом,
јечмомивином,41доксамогвладараињеговеугледнепра
тиоцегостизасопственомтрпезом,неупоредивојеважни
јаодтоганакојиначинјетојелоспремљеноидалиноси
особеналокалнаобележијанационалнекухиње,илипакод
чињеницеда једанвладаркористиконзумневиљушкедок
други једе прстима.У епохи крсташких ратова као првих
великих,прекоморскихвојнихкампања,уерикојанепозна
јевојнулогистикуусмислуобезбеђивањаопремеихране
за армију упокрету, набавка било какве хранеможебити
кључниусловуспеха једноговаквогвеликогподухвата.О
страхотамагладитокомпрвадвакрсташкапохода,анаро
читонапутупрекоБалкана,пасамимтимисрпскихтери
торија,алиионепријатељскомрасположењустановништва
илокалнихвласти,сачуванасупотреснасведочанстваак
тераовихистинскихсредњовековнихдрама.42Тојегастро
херитолошки оквир у коме треба посматрати и догађаје у
лето1189.године.Утомконтекстусазнајемода јевелики
жупанСрбијеекономскимоћналичност,кадрадаугостиве
ликуармијунањеномпутукаСветојземљи,тедасвојим
реалнимекономскополитичкимпотенцијаломпокажедаје
усвакомпогледудостојансавезникпрвогчовекаондашњег
европскогЗапада.
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GOLDENFORKS–BETWEENMYTHANDREALITY

Abstract

ThegoldenforksallegedlyusedbytheGrandPrinceofSerbia,Stefan
Nemanja, in the banquet organised to honour Fridrich I Barbarossa,
the Holy Roman Emperor, in Niš in 1189, has long ago become a
paradigm of a romanticized image of our „better, more glorious
andmore eminent“ past.These luxurious, pricy pieces of cuttlery –
Nemanja’s forks – have become a specific social phenomenon, a
symbolofarefined,wellmanneredrulerandametaphoreofnational
excellence.Thisworkaimstoanalysetheorigins,characteristics,use
andsymbolismof the fork inSerbianMedievaleatingculture,using
complexgastroheritologicalmethodandresearchingvariousavailable
sources fromartistic imagery, througharcheologicalfinds to literary,
historicalandotherreferentmaterials,withaspecialviewoftheruler’s

manuandthegastrodiplomacy.

Key words: forks, eating culture, Middle Ages, gastroheritology,
gastrodiplomacy,ruler’stable

СилваВујовић,Манастирскикрововиусвитање,
акварел,56x76цм,2017.
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ДИЈАЛОГАПРОЈЕКТИМА
ПРЕКОГРАНИЧНЕСАРАДЊЕ

УОБЛАСТИКУЛТУРНОГ
ТУРИЗМА

Са же так:Европскотлејеобележенопутевимаунутарконтинен
талнихмиграција,редефинисањемграница,утицајемколонијали
змаимултинационалнихкомпанија.Интеркултуралнидијалогна
међународномнивоујенезамењивмеђусуседима.Предметистра
живањаовоградајепрактичнаполитикаинтеркултуралногди
јалога,базирананапрекограничнојсарадњиуобластикултурног
туризмаСрбије,БугарскеиРумуније.Уразматрањесуузетеове
земљеизразлогаштосе,успостављањеинтеркултуралногдија
лога у овомделуЕвропе пројектима у областикултурногтури
зма,остварујепрвенственокрозпројектеПрекограничнесарадње
(Програм предприступне помоћи ЕУ 20072013). Истраживање
даје одговор на питање: Како повезати стратегије културног
развоја и развоја туризма (културног туризма) на локалном и
националномнивоууфункцијијачањаинтеркултуралногдијалога.

Кључ не ре чи: култура, културни туризам, интеркултурални
дијалог,сарадња,прекограничнасарадња
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Културнаразноликост*нијеновапојава.Развојсаобраћаја
и туризма довео је вишељуди него икада пре у директан
контактповећавајућимогућностизаинтеркултуралнидија
лог.Недостатак дијалога унутар и између друштаваможе
да доведе у одређеним случајевима, до експлоатацијељу
ди, екстремизмаи тероризма.Како наводе ауториШешић
Драгићевић и Драгојевић „Диверзификацијом региона на
ИсточнииЗападниБаканземљеИсточногБалкана(Румуни
јаиБугарска)прихваћенесукаоприоритетнепотенцијал
не чланицеЕУ, док су остале земље региона (осимГрчке
иТурске),токомтранзицијебилеукљученеуратнесукобе
илисубилепоприштератнихразарања,конфликтнихситуа
цијаитерористичкихделовања,означенеземљамакојесвој
идентитеттемељепрвенственонанерешенимконфликтним
стањима”1. Јачање интеркултуралног дијалога је један од
стратешкихциљевакојијеутканузаконеистратешкедо
кументеразвојакултуреитуризма,каоикрозактивности
којеспроводеМинистарствокултуреиМинистарствотури
зма.Културнитуризамкаогенераторразвојаподстичесек
торкултуре,јачаразвојпредузетништва,утиченакреирање
нових занимањаукултуриитуризму, јачаинтеркултурал
нидијалог,међуминистарску,међусекторску,међуресорну
имеђувладинусарадњу.КаконаводиауторкаВеснаЂукић,
„културни туризамможе бити остварен само успоставља
њеммеђуресорнесарадњеусмерененастварањеатрактив
нихтуристичкихпроизводаиуслугауобластиуметности”2.

Теоријскиоквирзакомпаративнуанализу
културнихполитикаБугарске,РумунијеиСрбије

Разлог за одабир Румуније и Бугарске за компаративну
анализу у овом раду, је и потписивање многобројних ме
морандумаоразумевањууобластикултуреи туризмаиз
међуСрбијеиових земаља,каовидбилатералнесарадње
која представља најразвијенији облик стратегије интер
национализације,каошто јеипроцесприступањаземаља
Европској унији. Полазна хипотеза истраживања је да се
јачање интеркултуралног дијалога програмима и пројек
тимапрекограничнесарадњеуобластикултурногтуризма

1 *ИстраживањезапотребеовоградаспроведенојеузпомоћКанцеларије
за европске интеграције Републике Србије. Колегама из Канцеларије
за европске интеграције аутор рада изражава велику захвалност на
подршци,срадњиивисокојпрофесионалности,којуувекпружају!

 Драгићевић Шешић, М. и Драгојевић, С. (2004) Интеркултурална
медијацијанаБалакну,Сарајево:ОКО,стр.61.

2 Ђукић В, (2012) Држава и култура, студије савремене културне
политике,Београд:Институт запозориштефилм,радиоителевизију,
Факултетдрамскихуметности,стр.358.
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остварује стратегијом повезивања (оријентисаношћу ка
партнерству, умрежавањем заинтересованих страна, ин
тернационализацијом и децентрализацијом). Реализација
програма и пројеката прекограничне сарадње у области
културногтуризмаподстичеадекватноповезивањекултур
неполитикеитуризмаукултурнимстратегијаманалокал
номинационалномнивоу.Техникомдубинскогинтервјуаса
представницима:министарставакултуреитуризмаСрбије,
Канцеларије за европске интеграције уСрбији, као ињи
ховим представништвима у Нишу и Вршцу и локалним
туристичким организацијама, прикупљени су и обрађени
подациоврсти,вредностииреализацијипројекатапреко
граничнесарадњеуоблаституризма(икултурногтуризма)
измеђуСрбијеиБугарскеиСрбијеиРумунијеупериоду
20072013. године, који доприносе јачању интеркултурал
ногдијалога.Културнаполитикајејавнапрактичнаполити
кауобластикултуре.Једанодосновнихциљевасавремених
културних политика је јачање интеркултуралног дијалога.
Интеркултурализамкаопојамјепочеодасекористикрајем
20.векаупоредосасвединамичнијимпроцесомЕвропских
интеграција.Каконаводипроф.Ђукић,„овајтерминјена
стаонајвишезатодабидефинисаодинамичнеодносеиути
цајеизмеђуразличитихкултураједнеземље”.3Собзиромна
тодајекултурнисектортадабележиоврлодинамичанраст
(биојемеђупрвихпетпобрзинирастанасветскомеконом
скомтржишту),уочен јењеговдоприносразвоју туризма,
транспортаикомуникација4.

СањинДрагојевићсматрадајеинтеркултурализамконцепт
културнеполитикеизалажесеза„једнакаправаимогућ
ностдијалогазасвекултурнегрупе:аутохтоне,имигрант
ске,већинскеилимањинске”.5Теоријскоупориштеуовом
радуналазимоутеоријиинтеркултурализма,каоједногод
начиназаостваривањекултурнеразноликости.Заоствари
вањеовогциљакористићемосестратегијамаповезивањаи
то: оријентисаност ка партнерству, умрежавање, интерна
ционализацијаидецентрализацијаактивности6.Осимнаве
деног,користићемосетеоријомкултурнеполитикеЛидије
ВарбановеизБугарске,којасматрадајесоцијалнокохезивна

3 Исто,стр.75.
4 Исто.
5 Драгојевић, С. (1999) Culture of Peace and management of Cultural

Diversity,Culturelink,Vol10,р.134135.
6 ДрагићевићШешић,М.иДрагојевић,С.(2005)Менаџментуметности
утурбулентнимоколностима,Београд:Clio.
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политикапотребнадабисеуспоставилахармонијаизмеђу
социјалнихгрупа,укључујућикултурнемањине7.

Општомдекларацијомокултурнојразноврсности,УНЕСКО
је 2005. године донеоКонвенцију о заштити и промоцији
разноликости културних израза, према којој културна ра
зноликост обухвата мноштво начина на које културе гру
паидруштваналазесвојеизразекојисепреносеунутари
између група и друштава.Културна разноликост семани
фестујекрозразличитеначинекојимасекултурнонаслеђе
човечанстваизражава,увећаваипреносикаоразноврсност
културнихизразаикрозразличитеначинеуметничкогства
ралаштва, продукције, дифузије, дистрибуције и уживања
укултурнимизразима,безобзиранаупотребљаванасред
стваитехнологије8.СастановиштаСаветаЕвропе,концепт
културне политике који се сматра друштвено пожељном
праксом у европским земљама, јесте интеркултурализам
којипредстављарелевантнополитичко,социолошкоикул
туролошкопитање.Циљевикултурнеполитикетежедасе
онаводинамеђуресорномнивоу.9

КултурнонаслеђеСрбијејепрепознатокаопотенцијалраз
воја туризмаодстраненадлежнихминистарстава туризма
и културе. У Закону о култури РС10 предвиђено је да се
Стратегијомразвојакултурепосебнообухватиипоглавље
које сеодносинаразвојкултурногтуризма (члан20, став
2. Закона).Културни туризам јенајефикаснијиначинпро
мовисањаијачањаинтеркултуралногдијалога.Институције
културеитуризмасуувиделезначајразвојакултурногту
ризма,првенственозаразвојлокалнихзаједница,алиикао
могућностумрежавањасадругимземљамаурегиону(пре
копројекатафинансиранихизИПАфондоваЕУидругих
изворасредставаизпрограмамеђународнихоргнаизација),
пасусемеђусекорскиимеђуресорноповезале,нечекајући
наСтратегијукултурекакобисарађивали.Постојеразличи
типоглединајавнупрактичнуполитикуиздругихуглова.
ЈеданодњихјепремаауторимаЈангиКвинкојисудефи
нисалијавнупрактичнуполитикукао„активностзасновану
на мандату државне управе, оријентисане према циљеви
макрозстратегијеразличитихделатности(осимкултурне,
томожебитисоцијална,просветна, туристичкаилидруга

7 Ђукић,В.(2012)нав.дело,стр.57.
8 http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919e.pdf(12.01.2016).
9 Јованов,Л.(2013)Различитеперспективетумачењаинтеркултурализма

–Француска,Немачка,ХрватскаиСрбија,Антропологија13,Београд:
Универзитетуметности,Факултетдрамскихуметности,стр.111.

10ЗаконуокултуриРС(Службенигласникбр.72/2009).
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делатност), представља одлуку да се нешто уради или не
уради,можејеспровестиједаниливишепредставникавла
деиливладиногтелаизаснивасенаодлукамакојесувећ
донете”.11Препорукезаписањепрактичнихполитикауци
љујачањаинтеркултуралногдијалогакрозразвојкултурног
туризмабићепредстављененакрајуовограда.Премапода
цимасазваничногизвешајаокултурнојполитициБугарске
(Компендијум:, Културне политике и трендови у Европи,
СаветЕвропе,Европскиинститутзакомпаративнаистражи
вањаукултури),12културајеуБугарскојнајвишепогођена
кризомтранзиције,у економскомидуховномсмислу.На
ционалнисаветзасарадњузаетничкаидемографскапита
њаподокриљемСаветаминистара,највишајеинституција
нанационалномнивоу,одговорнезакоординацијуполитика
којесеодносенајачањеинтеркултуралногдијалога.Након
одобрења од странеСавета министара,Национални савет
прати,анализираикоординирамерезаостваривањециље
вакултурнеполитике:гаранцијељудскихправа,очувањеи
јачањетолеранцијеиразумевања,стварањеусловазаодр
жавањеиразвијањекултуреетничкихмањинауБугарској
и очување њиховог идентитета (вере, језика, традиције и
културногнаслеђа).Остваривањеинтеркултуралнесарадње
путем културног туризма је препознато стратешкимдоку
ментимазаразвојтуризмаРепубликеБугарске(Стратегија
развоја туризма20142024),иСтратегијомразвојакултур
ногтуризмаБугарске.

Приоритети јавнихкултурнихполитикауобластикултуре
у Румунији су промењени у последњих неколико година.
ПемазваничномИзвештајусаинтернетстраницеКомпен
дијум:Културне политике итрендови у Европи, од 2010.
године13,Министарствокултуреинационалнебаштинекао
главне приоритете је одредило  подржавање националног
културног наслеђа и савременог стваралаштва. Приориет
културнихполитикауРумунијијепромовисањеинтеркул
туралногдијалога.ПремаНационалномстратешккомплану
2009–2013,Министарствокултурејеодговорнозакреирање
посебнихпрограмазаподршкукултурнихијезичкихиден
титетаиразноликостизраза,културнихактивностииумет
ностимањинскихгрупа.Уоквируистражавањазапотребе

11Јанг, O. и Квин, Л. (2004) Писање делотворног предлога за јавну
практичну политику – водич за саветнике за практичну политику у
земљамаСредњеиИсточнеЕвропе,БОШ:Београд,стр.56.

12Бугарска културна политика, Компендијум: Културне политике и
трендовиуЕвропи;http://www.culturalpolicies.net/web/bulgaria.php?aid=
422&ycc=200&Terms=bulgaria(12.06.2015).

13Румунија,Компендијум:КултурнеполитикеитрендовиуЕвропиhttp://
www.culturalpolicies.net/web/romania.php?aid=422(15.06.2015).
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овограда,значајпромовисањакултурнеразличитостикроз
развојкултурногтуризма,можесесагледатикрозпројекте
реализоване у оквиру прекограничне сарадње Србија–
Румунијаупериоду2007–2013.године.

Према подацима објављеним на интернет страници Ком
пендијум: Културне политике и трендови у Европи,
интеркултурнидијалогдо2007.годиненијебиоприоритет
културнеилидругеполитикеуСрбији,већсесамопомињао
удискурсимамеђународнихорганизацијаипрактиковаоу
некимневладиниморганизацијама.14Уоктобру2007.годи
не,уоквируМинистарстваКултуреСрбије,основанесудве
раднегрупе:КомисијазаинтеркултурнидијалогиКомиси
јазакултурусећања.15Садругестране,културнитуризам,
каомеђуресорнаобласттуризмаикултуре, јепрепознату
оквируЧлана20.ЗаконаокултуриРепубликеСрбије.Онсе
често спомињекаонајефикаснији вид за остваривањеин
теркултуралногдијалогаијачањепартнерства,регионалног
повезивањаразличитихкултура,углавномнамеђународним
скуповима у оквиру билатералних имултилатералнихме
шовитих комитетета. Ресорна министарства за туризам и
културусубилипартнериувишепројекатапокренутиход
СаветаЕвропеиЕвропскекомисије(Трансроманика,Реса
ваМлава,ЉубљанскипроцесII).Међутим,ниједанодтих
пројекатаниједошаодокрајњефазе,какобисеизвршила
евалуацијаостваренихрезултатаидобилипредлозизауна
пређењесарадње,налокалноминационалномнивоуина
нивоуповезивањапутем јавноприватногпартнерстваили
учешћавладиногиневладиногсектора.Такојесвеостало
на остваривању међуминистарске сарадње, без видљивих
резултата.

Запосматранеземље(БугарскуиРумунију),паизаСрби
ју,можеморећидаје„карактеристичанпарадржавнимодел
имоделкултурнеполитикеикултурногживотаупроцесу
транзиције(комбинацијадржавнихутицајаитржишта,цен
тралне и локалне власти /општине, градови/, улога умет
ничких савета као парадржавних тела, цивилног друштва
земаљаутранзицији”.16

14Србија, Културна политика Компендијум: Културне  политике и
трендови у Европи http://www.culturalpolicies.net/web/pprintm.php
(16.6.2015).

15ДрагићевићШешић,М.иДрагојевић,С.(2011)Стањеиперспективе
развоја капацитета за интеркултурални дијалог у Европи (оквир
за европски програм интеркултуралног дијалога), Београд: Зборник
радоваФакултетадрамскихуметности.

16ДрагићевићШешић,М. и Стојковић, Б. (1996)Култура, менаџмент,
анимацијаимаркетинг,Београд:Clio.
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Емпријијскоистраживање:реализовани
пројектипрекограничнесарадњеу

облаституризма

Унаставкутекстаследиоперативнаанализаситуацијеуве
зиса јачањеминтеркултуралногдијалогапројектимаПре
кограничнесарадњеуобластикултурногтуризма.Програм
прекограничнесарадњеСрбијаБугарска20072013усвојен
јеодстранеЕвропскекомисије2007.године,уциљуподр
шкетериторијалнојкохезијиупограничномрегионуСрбије
иБугарске.17Дабисеповећалаекономскасинергијауре
гионуикапацитетизазаједничкокоришћењепотенцијала,
усмеренихнаодрживирастиразвојисоцијалноповезива
ње,програмомјеобезбеђеноквирзапрекограничнупослов
нусарадњу,сапосебнимакцентомнајачањепартнерстава
укултури,туризму,заштитиживотнесредине,образовању,
истраживањуиразвоју.Областподршкеовогпрограмаоб
ухвататриприоритетаиусвакомодњихпо једнудотри
мерезаостваривањестратешкихциљевакојисеодносена
повезивањепограничнихрегионауовомделуЕвропе.Фи
нансирањепројекатакојимасеспроводиовајпрограмврши
сеизПредприступногфондаИПА(PreAccessionAssistance
–IPA),намењеногземљамачланицамаиземљамакандида
тимазачланствоуЕвропскојунији.Областиподршке(при
оритета)имереуоквируПрограмапрекограничнесарадње
СрбијаБугарска20072013су:18

1.Приоритет–Развојмалихинфраструктурасамерама:

1.1 Мера: Физичка и информациона инфраструктура; 1.2
Мера:Инфраструктуракојасеодносиназаштитуживотне
околине;1.3.Мера:Помоћзаприпремањепројеката.

2. Приоритет – Унапређење капацитета за заједнич
копланирање,решавањезаједничкихпроблемаиразвојса
следећиммерама:

2.1Мера:Институционални,просветниипословнинивои
повезивања;2.2Мера:Одрживиразвојкрозефикаснокори
шћењерегионалнихресурса;2.3.Мера:Заједничкифондза
малепројекте.

3.Приоритет–Техничкаподршказаспровођењепрограма

17Програм прекограничне сарадње СрбијаБугарска 20072013   http://
ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/20072013/crossborder/
bulgariaserbiaipacrossbordercooperationprogramme20072013
(25.06.2015).

18Исто.
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ТериторијеобухваћенеовимпрограмомуРепублициСрбији
су окрузи:19 Борски, Зајечарски, Нишавски, Пиротски, Ја
бланички и Пчињски, а у Републици Бугарској региони:
Видин,Монтана,Софија,ПерникиЋустендил.Програмом
јепредвиђенода20%расположивихсредставаможебити
утрошеноурегиону–Софијаград.

ПриинтервјуусапредставницимаКанцеларијезаевропске
интеграцијеизБораиНиша,запотребеовограда,добијени
суподациопограничнимопштинама(иинституцијама)обе
земљеиреализованимпројектима(којисеодносенатури
замикултурнитуризам)уоквируПрограмапрекограничне
сарадњезапериод20072013.године.Тосу:ОпштинаДи
мово;ОпштинаМајданпек;Агенцијазарегионалниразвој
Видин; Регионални центар за одрживи развој и предузет
ништво „Тимок” Зајечар; Регионална развојна агенција и
пословни центар БобовДол;ОпштинаПалилула;Општи
наКула;Удружење„Центарзаиновацијеиразвој”уБугар
ској,ПривреднакомораВршца–БерковитсаБранцхизБу
гарске;АгенцијазарегионалниразвојибизнисизВидина,
Регионална економска комора Зајечар;Општински центар
„Х.Н.Палавеев”;ОпштинаСурдулица;АсоцијацијаЕвроп
скиУниверзитетзахотелскиитуристичкименаџментизБу
гарске; Бугарска туристичка комора; Бугарска асоцијација
ресторатераихотелијера;Трговинскоиндустријскакомора
Перник;ТуристичкаорганизацијаДимитровград;Привред
накомораНиш;НПО„LocalInitiativeGroup–Varshetc”,Ор
ганизацијазатуризам,културуиспорт,Сокобања;Општина
Самоков,ОпштинаКовацхевтсииОпштинаДимитровград.

АнализомбазеподатакакојуводиКанцеларијазаевропске
интеграцијеизБеоградаиздвојенисусвиодобренииреа
лизованипројектиизоблаституризма,одкојихјенајвише
онихкојисеодносенаразвојкултурногтуризма,чијареа
лизацијазначајнодоприносијачањуинтеркултуралногди
јалогаупограничнимопштинамаобеземље.Првипозивза
прикупљањепредлогапројекатаотворенјеупериодуод31.
08.до30.11.2009.годинекадајепријављено110пројеката.
УчесницеуПрограмусуусвојилеревидираниОперативни
програмскидокументкојиобухватаифинансијскеалокаци
је за2010.и2011. годину.Свидоленаведенипројекти су
завршенииналазесеуфазидаљеимплементације.

Одобренипројектиизоблаституризмазапериод20092010.
године,уукупнојвредностиод1.786.666,05еврасу:20

19Исто.
20УступљеноизбазеподатакапројекатаПрекограничнесарадњеСрбија
Бугарска2007–2013.
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Приоритетна оса 1; Мера 1.2 – Инфраструктурни про
јекти  који се односе на заштиту животне околине у
укупном износу од 1.052.357,83 евра: 1. Техничка доку
ментација за Чудесне пећине; 2. „Mount a bike” – Развој
планинских бициклистичких стаза на Западном Балка
ну; 3. Сарадња за одрживи развој културног туризма у
општинама у Бугарској и Србији Бобов Дол и Палилула
(ублизиниСурдулице).

Приоритетна оса 2 (Мера 2.1 – Одрживи развој кроз
ефикасно коришћење регионалних ресурса) у укупном
износуод734.308,22евра:1.„Легендекаотуристичкиин
струментурегионуКулаЗајечарВидин”;2.„Мрежазапре
кограничнусарадњуизмеђуБугарскеиСрбијеутуристич
комсектору”;3.„Моделпрекограничнесарадњеууправља
њу културноисторијског и природног наслеђа и одрживи
развојтуризмаКопривстицаиСурдулица”;4.„Поделимо
нашу будућност развојем одрживог туризма”; 5. „Култура
ибалнеологија–Одрживитуристичкипроизвод”;6.„Мре
жа за промоцију и туристичке експлоатације културне и
природнебаштине.

Другипозивзаприкупљањепредлогапројекатауукупном
износу финансијских средстава од 20.397.606,05 евра био
јеотворенод22.11.2011.до20.02.2012.године.Укупна
алокација средстава за српскустрану (укључујућиИПАи
„сопственидопринос”) запријављених70пројекатаизно
силајеоко9.400.000евра.Анализомбазеподатака(доста
вљене изКанцеларије за европске интеграције за потребе
овог рада), утврђено је да је укупна вредност одобрених
пројекатаизоблаституризмазапериод2011–2013.године
заобеземљеизносила4,470,716.08евра.Србијајеуокви
руовогпозиваимала15одобренихпројекатаувредности
од1.914.215,44евра,одчега је1.674.604,44еврадонација
ИПА.Одобренипројектиуфазиимплементацијесу:1.„Ин
вестицијезаразвојтуризмаииницијтивазановеатракци
је”;2. „Музика,уметносттуризам–уједињујеБалкан”;3.
„Промоцијакултурногтуризмаупограничномрегиону”;4.
„ОткривањенепознатогделаБалкана”;5. „Улагањеукул
турнонаслеђеуциљукултурноиисторијскекохезијеиеко
номскогнапреткауопштинамаПравециНиш“;6.„Стара
планина–инспиришеразвојруралногиинтеркултуралног
туризма”;7.„Премошћавањересурсазаеколошкииумет
ничкооријентисаниразвој”;8.„Повећањерегионалнепри
ступачности у прекограничном региону рехабилитацијом
два локалнапута, којипролазе кроз винограде бугарскеи
српске општине Лом и Пантелеј”; 9. „Менаџмент, надзор
и помоција туритичких објеката на Старој планини”; 10.
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„Новеинформационетехнологијеитуристичкипроизводи
заразвојтуризмаупрекограничномподручју”;11.„Побољ
шањеспортскихобјекатаупограничномрегионуусрпским
ибугарскимопштинама”;12.„Зеленипрекограничнипро
стор–инвестирањеуприроду”;13.„Минералнаводаизвор
здрављаиблагостања”;14. „Мостпрекопланине–развој
културних центара у пограничним локалним заједницма”;
15.„МенаџменттуристичкихдестинацијаСофијаНиш”.

Дубљоманализомбазеподатака,проученисупројектници
љевииактивностисвихгореодобренихпројекатауобла
сти прекограничне сарадње СрбијаБугарска (финансира
них изИПАфондова за период 20072013), који се нала
зе уфази имплементације или су завршени.Дошло се до
закључкадасе70%одобренихпројекатаодносинаразвој
културногтуризмауобеземље,адасуимзаједничикици
љеви јачање интеркултуралног дијалога и креирање инте
гративног туристичког производа намењеног европском и
светскомтржишту.Овачињеницаидеуприлогтврдњида
културнитуризамбележисвевећирастизначајуЕвропи
саекономскогисоциолошкогаспекта.Већинутуриста,при
влачиаутентичностсрединеиначинживотауместимакоја
посећују.21УпоредосаовимпрограмомуБугарској јекре
иранОперативнипрограмрегионалног развоја 20072013,
којидиректноподржавакултуру,културнонаслеђеитури
зам.ПремазапажањимаЛидијеВарбанове,културнитури
зам значајно доприноси успостављану интеркултуралног
дијалога путем едукације као и одрживог развоја туризма
икултуре.22Тобиистовременопредстављаломогућностза
даљиразвојпројектатаубугарскимпограничнимопштина
мазахваљујућигоренаведенимпројектимапрекограничне
сарадње.

Према информацијама добијеним интервјуисањем23 запо
сленихуинситуцијамакултуреитуризмаучетириопштине–
Зајечар, Бор, Сурдулица и Ниш, захваљујући пројектима
прекограничне сарадње дошло је до подизања нивоа све
стилокалногстановништваиорганалокалнеуправеозна
чајуповезивањаиуспостављањапартнерставаизмеђујав
ногицивилногсектора,културеитуризма,алиизнадсвега
партнерстава на заједничим пројектима са партнерима на

21LipsE.(2006)CulturalTourism,NewsletterCanada,Canada:TheCanadian
NationalCommitteeonCulturalTourism.

22VarbanovaL.(2012)CultureandStructurefundsinBulgaria,EENCPaper,
pp.14.http://www.eenc.info/wpcontent/uploads/2012/09/LVarbanova
CultureandtheStructuralFundsinBulgaria.pdf(01.07.2015).

23Телефонскиинтервјуобављенупериодуматрјуни2015.годинеуциљу
обављањаемпиријскихистраживањаунаучнесврхе.
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бугарској страни. Тиме се значајно доприноси подстица
њу разумевања културне разноликости и залагању за кон
ципирањеиреализацијуинтеркултурнихпројеката,чимеје
остваренједанодциљева–организациониразвојиподиза
њекапацитетау ткз. турбулентнимоколностима,укојима
сеналазиинашаземља.24Каонаставакреализацијеифи
нансирањадругихпројекатаизобластикултурногтуризма,
уБугарскојјекреиранОперативнипланразвоја2007–2013,
док су у Србији и даље била актуелна субвенционисана
средствадржавезафинансирањепројектаизкултуреиту
ризма,обезбеђенаизскромнихдржавнихбуџета.

БројпријављенихпројекатазапредходнипрограмПрекогра
ничнесарадњеСрбија–Бугарскаизсредстава„CARDS”25је
биосимболичан,дабикрозпрограмскеактивностиПрогра
маИПА2007–2013онпостаодалекобројнији,аштојејош
важније,средствасуискоришћенананајбољиначин.Овосе
објашњавачињеницомдасупројектипрекограничнесарад
њеутицалинаорганелокалнеуправедакреирајутаквераз
војнеполитикеистратешкедокументе,којисупрепознали
културуитуризамкаогенератореразвојаиприоритетодр
живогекономскогразвојананиовулокалнихзаједница.Ин
терактивнимиинтерсекторскимодносимаиудруживањем
културе,туризма,образовањаидругихресоранапројекти
маодрживогразвојаодстранеопштинскихорганауправе,
који треба да креирају механизме и процедуре интерсек
торскогповезивањауобликудугорочнихпрограмаистра
тегија одрживог развоја, креираће се адекватна културно
туристичкапонуда.26

Програмипрекограничнесарадњеуобластикултурногту
ризмакојиимајузациљијачањеинтеркултуралногдијалога
суициљевињиховогстратешкогразвојаопштинаупогра
ничном региону са Бугарском, те се као такви евалуирају
ианализирају.Парадоксјештонанационалномнивоуови
стратешкициљевинисупрепознатинитиСтратегијомраз
војакултуре(којезваничнонема),анипретходномСтрате
гијомразвојатуризма20062015.Стимувези,накрајуовог
радабићеприказанипредлозипрепоруказакреирањејавне
практичнеполитике.

24ДрагићевићШешић,М.иДрагојевић,С.(2005),нав.дело,стр.21.
25The CARDS programme 2000–2006 – Пружање помоћи Европске

заједнице земљама Југоисточне Европе: http://eurlex.europa.eu/legal
content/RO/TXT/?uri=uriserv:r18002(12.04.2016.)

26Дојчиновић Ђукић, В. (2003) Транзиционе културне политике –
конфузијеидилеме,Београд:ЗадужбинаАндрејевић,стр.115.
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Уциљу повећања економске конкурентности и побољша
ња квалитета живота у пограничним општинама, марта
2008.године,Европскакомисија јеусвојилаПрогрампре
кограничнесарадњеСрбијаРумунијазапериод2007–2013.
године.27

Област подршке у оквиру овог програма обухвата четири
приоритетаиуоквируњихједнудочетиримерезаоства
ривање стратешких циљева у овом региону. Приоритетне
областиподршкеимересуследеће28:

1.Приоритет–Економскиидруштвениразвој

1.1.Мера: Подршка локалној и регионалној економској и
друштвеној инфраструктури; 1.2. Мера: Развој туризма,
укључјујућии стварање регионалног туристичкогиденти
тета пограничне области као туристичке дестинације; 1.3.
Мера:Промоцијаразвојамалихисредњихпредузећа;1.4.
Мера: Подршка вишем нивоу истраживачкоразвојних ак
тивностиииновативностиупограничнојобласти.

2.Приортет– заштитаживотнесрединеиреаговањеу
ванреднимситуацијама

2.1.Мера:Побољшањесистемаиначиназаодређивањепре
кограничних еколошких проблема, заштиту и управљање;
2.2.Мера: Развој и имплементација ефикасних стратегија
затретирањеотпадаиотпаднихвода;2.3.Мера:Ефикасни
ји системи и приступи за реаговање у случају ванредних
ситуација.

3.Приоритет–ПромоцијаакцијеЉудиљудима

3.1.Мера: Подршка развоју цивилног друштва и локалне
средине; 3.2. Мера: Унапређење сарадње у области обра
зовних,културнихиспортскихактивности;3.3.Мера:Уна
пређење локалне самоуправе у пограничној области; 3.4.
Мера:Побољшањедруштвенеикултурнеинтеграцијеупо
граничнојобласти.

4.Приоритет–Техничкаподршказаспровођењепрограма

Анализомиобједињавањеминформацијапреузетихизбазе
податакаКанцеларијезаевропскеинтеграцијеизБеограда
иВршцаињиховомодбрадом,обрачунатоједајеуокви
руПрвогјавногпозиваодобреноукупно17.100.000евраиз
ИПАфонда,којимајефинансирано46пројеката.Одукупне

27http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/20072013
c r o s sbo rd e r / r oman i a  s e r b i a  i p a  c r o s s  bo r d e r co  ope r a t i on
programme20072013(15.03.2016)

28Исто.
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вредностиуговоренихИПАсредстава (17.100.000евра)за
активностипартнерскихорганизацијауСрбијипредвиђено
је6.500.000евра.Уоквирупрвогпозиваодобренисупројек
тиизоблаституризмауукупнојвредностиод1.470.415,91
евра, при чему је анализом пројектних активности из го
ре поменуте базе података закључено да се више од 70%
одобрених пројеката односи на област културног туризма
(упериоду2008–2010.године)29.

ДругијавнипозивобјединиојефинансијскеалокацијеЕУ
зачетиригодине,(20102013.године)уукупномизносуод
30.100.000евра,којимјефинансирано45пројеката.Прио
ритетна областу оквируДругогпозива је билапосвећена
Дунавској стратегији Европске уније.Од укупно уговоре
них, 36,46% (или близу 11.000.000 евра), ИПА средстава,
намењенојереализацијипројектнихактивностиуСрбији.
Одобренипројектиизоблаституризмасубилиукупневред
ности2.533.944,20евра,одчега је2.153.853,12еврадона
цијаЕУкрозИПАсредства.30Територијеобухваћенеовим
програмом су у Републици Србији окрузи: севернобанат
ски,средњебанатски,јужнобанатски,браничевскииборски
округ, а у Румунији жупаније: Тимиш, Караш–Северин и
Мехединци.31

Увидомубазуподатакаодобренихпројеката,евидентиране
суопштинеиинституцијекојесуукљученеуреализацију
пројекатаизоблаституризма (икултурног туризма)уобе
земљеито:општинеКладово,ВеликоГрадиштеиВршац,
Српска Православна црквена општина Вршац, Румун
ска Саборна Православна Црква Вршац, РимоКатоличка
ЦрквенаопштинаВршац,општинаКањижа,општинаНо
виКнежевац,ГрадПанчево,општинаКладово,Туристичка
организацијаВеликоГрадиште.

ПремаинформацијамаКанцеларијезаевропскеинтеграције
изБеограда,Првипозивзаприкупљањепредлогапројеката
биојеупериодумартјул2009.године.Свидоленаведени
пројектисузавршенииналазесеуфазиимплементације.

1.„ИнтегралниразвојтуризмауопштинамаКладовоиПоје
јена”;2.„Стварањеипромовисањетуристичкепрекодунав
скеримскерутеупрекограничнојобластиБаилеХерцула
неВеликоГрадиште”(укључујућирехабилитацијуфизичке
инфраструктуре „Римске улице”); 3. „Унапређење преко

29КанцеларијазаевропскеинтеграцијеСрбије.
30Исто.
31http://www.fonduristructurale.ro/article_files/Final_draft_Ro_Se.pdf:pp.8

9(24.02.2016).
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граничнесарадњеизаједничкетуристичкепонудеопштина
ВршациДета – примена нових технологија у осветљењу
туристичкихатракција”;4.„Побољшањетуристичкихкапа
цитетауБанату”;5.„Повећањестепенамобилности,уциљу
развоја економскеи туристичкеразменеупрекограничној
областиПојејена и одговарајуће области уВојводини”; 6.
„Валоризација туристичких потенцијала клисуреДунарии
–Изградњаатрактивнихлокација,информативногпунктаи
центразапромовисањетуризмауатаруселаПојејена”.Дру
гијавнипозивзадостављањепредлогапројекататрајаоје
одновембра2010.дофебруара2011.године.Детаљномана
лизомбазеподатакаизКанцеларијезаевропскеинтеграције
изВршца,одобренисуследећипројектиизоблаституризма
(одкојихсепремапројектнимактивностима,вишеод70%
односинакултурнитуризам)ито:

1.„Аранжманипарковакаомеразапобољшањеквалитета
животаграђанаБаната–парковизабудућност“;2.„Одржи
виразвојтуризмадужДунава”;3.„Оживљавањепрекогра
ничногтуризмакрозиновативнеуслугезадобробитлокал
нихзаједница”;4.„RocknRiver”–стварањепријатељског
амбијентамладихдужрекеТамиш”;„Капитализацијапре
кограничног туристичког потенцијала, укључујући бици
клистичкестазедужрекеБега,низводноодТемишвара”;5.
„ImperiumRomanum”–Римскаимперија(развојкултурног
туризмаупограничнимопштинамаобеземљенабазирим
скогкултурногнаслеђа);6.„Новиразвојнистартзапреко
гранични туризам између Беле Цркве са српске стране и
Гхиладасабугарскестране”.

Иако јеобластБанатакоја јесасрпскестранеукљученау
пројекте прекограничне сарадње, вековима мултикулту
рална,овипројектисуусловилијачањесвестиоважности
мултикултуралнихсрединазајачањеинтеркултуралногди
јалога и у оквируњих самих, а посебно умрежавањем са
румунскимпартнеримапрекограничномсарадњомуобла
стикултурногтуризма.Какоутелефонскоминтервјуизно
сиједанодзапосленихутуристичкојорганизацијиопштине
Вршац,евалуацијомреализованихпројекатапрекограничне
сарадње(вршененазахтевЕвропскекомисије),интересова
њесвихпартнераупројектимасасрпскестранејебилоиз
узетновелико.Онисубилисвеснидамултикултуралнасре
дина представља добру основу за сарадњу и остваривање
партнерства,алибезовихпројеката(којисуихподстаклина
размишљање),нисузналикакодасеповежусапартнерима
уРумунији.Локалнезаједницесуприхватилеразличитост
уциљуповезивањасадругима,прихватајућиравноправан
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дијалог и сарадњу, не одбацујући различитост.32 То се у
овомслучајуможесагледатикрозреализацијугоренаведе
нихпројекатаиз областикултурног туризмапрекогранич
номсарадњомизмеђуСрбијеиРумуније.Тимесепотврђује
дакултурнаполитиканијевише„претежноресорноорјен
тисананатрадиционалнекултурнеделатности(заштитуба
штинеисавременууметничкупродукцију),већсеширии
премадругимјавнимполитикамаипостајемеђуресорнапо
литикакоја,укључујеитуризам,образовање,међународну,
социјалнуиекономскуполитику,каоимногедругеобласти
друштвеногразвоја”.33

Закључакипрепоруке:јачање
интеркултуралногдијалогаурегиону

Реализацијом пројеката прекограничне сарадње у области
културногтуризмаупограничнимопштинамаСрбијесаРу
мунијом иСрбије са Бугарском, охрабрује се интеркулту
рални дијалог и повећава приход од туризма на задовољ
ство обе земље. С друге стране, пројекти који повећавају
квалитетживотаграђанаитуриста,требалобидабудудео
партнерскихпројекатананивоулокалнихзаједница(упо
менутимземљама),адасекаотаквинађуиустратегијама
развоја (културеи туризма) на локалномнивоу. Румунија,
бивша социјалистичка земља, под јаким утицајем суро
вог Чаушесковог режима, иако већ девет година чланица
Европскеуније,нијеуспеладасвојекултурнепотенцијале
адекватно искористи за развој културног туризма. Једини
примерповезивањаусмислу јавноприватногпартнерства
јеУдружење„Olteniadesubmunte”.34Овоудружењесаоко
500споменикакултурногнаслеђа, једнајеоднајбогатијих
регионауовојобластиуРумунији.Удружењесеповезало
сајавнимиприватниминституцијама,захваљујућичемује
креиранабазаподатакаосмештају,културнотуристичким
атракцијамаилокалнојгастрономијиовогрумунскогреги
она.Међутим,непостојиниједанстратешкидокументкоји
креирамереиинструментеза јавнепрактичнеполитикеу
развојукултуре,панитуризмаовеземље.

Бугарскајекултурнитуризампрепозналакаоједанодзначај
нијихтуристичкихпроизводауСтратегијиразвојатуризма
20142024.Коликојекултурнитуризамважанзаекономски

32ДрагићевићШешић,М.иДрагојевић,С.(2004),нав.дело,стр.204.
33Ђукић, В. (2011) Уводне напомене приређивача: Развој културне

политике, Култура бр. 130, Београд: Завод за проучавање културног
развитка,стр.18.

34TheImpactTourismonCulture2009.OECD,pp.59.
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развој ове земље, алии за јачањеинтеркултуралне сарад
њесаземљамаурегиону,показујечињеницадајеизрађена
СтратегијаразвојакултурногтуризмаБугарске.Оператив
ним програмом регионалног развоја 20072013 Бугарске,
директнојеподржанакултура,културнонаслеђеитуризам.

СрбијанемаСтратегијуразвојакултуре,алиниСтратегију
развојакултурногтуизма.Дабисекреираобилокакавстра
тешкидокумент/планусмереннајачањеинтеркултуралног
дијалоганаинституционалномилилокалномнивоу,Србија
првоморадамеханизмимаиинструментимакултурнепо
литикерегулишеобластлегислативе,финансијскихсубвен
цијаиолакшица,чимебисепревасходноутицалонапокре
тањеневладиногицивилногсектора.Следећикоракбиоби
креирањесетамеханизамаиинструменатазауспостављање
партнерскогодносаизмеђујавногиприватногсектора,као
и невладиног и владиног сектора, као и децентрализација
активности„одозгонадоле”,калокалномнивоувласти.У
оквирустратегијеповезивањадобререзултатепоказујеин
терсекторскоповезивањекултуреитуризма(стратегијаор
ганизационог развоја),што се из презентованих резултата
истраживања удомену јачањаинтеркултуралногдијалога
прекопројекатазаразвојкултурногтуризмаупограничним
општинама,могло и сагледати.Тиме би била остварена и
децентрализацијаимеђувладинасарадња.Овозахтевадо
датнуедукацију запосленихусекторукултуре, економије,
туризма,образовањаидругихсектораналокалномнивоуу
циљуподизањасвестисвихлокалнихзаинтересовнихстра
на, о могућностима које им одрживо коришћење култур
ног наслеђа пружа за развој културног туризма.У оквиру
стратегијеповезивања,истраживањеприказаноуовомраду
показалоједасекаопосебанобликсатратегијеможеразви
тиинтернационализација,којавећинукултурнихсадржајаи
програмапопуткултурнихдогађајаидругихпрограмских
активности у функцији развоја културног туризма, као и
додатнихкултурних садржаја водика спољњемсвету.Ти
мебисезначајноохрабриламеђународнасарадњауоквиру
развојнихпројекатакултурногтуризма,чијијециљјачање
итеркултуралногдијалога.Дабисеспровелесвеовеактив
ности,неопходнојеиматистратегијукултуреистратегију
туризма,којећепрепознатикултурнитуризамкаоразвојну
шансу, те на основу овако комплементарних документата,
креирати акционе или стретешке планове развоја култу
резапериоддопетгодина,асањимаистратешкемереи
инструменте заостваривање стратешкихциљева културне
политике. Реализовани пројекти прекограничне сарадње у
периоду2007–2013.годинеуоблаституризма,чинетеориј
ску тврдњу истинитом, а њихова реализација и резултати
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евалуациједаљуодговорнаистраживачкопитањеовогра
да,атоједастратегијекултурногразвојаиразвојатуризма
доприносеразвојукултурногтуризма.Онћесвојудинами
куразвојанаћиузаједничком,прецизномиреалномстра
тешкомплануактивности,повезивањемјавногиприватног
сектора, децентрализованим одлучивањем, интернациона
лизацијомитимесеостварује јачањеинтеркултуралнеса
радње, чиме је доказана основна хипотеза рада. Следећи
кораксвеганаведеногсерефлектујекрозчињеницудајеве
ћинастратешкихдокуменатаизобластикултуреитуризма
налокалномнивоууСрбији,базирананаразвојукултурног
туризмаијачањуинтеркултуралногразвоја.
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STRENGTHENINGINTERCULTURALDIALOGUEBY
CROSSBORDERCOOPERATIONPROJECTSINTHE

FIELDOFCULTURALTOURISM

Abstract

European territory is marked by the roads of intercontinental
migrations, redefining borders and the efect of colonialism and
multinational companies. Intercultural dialogue at the international
level is irreplaceableamongneighbours.The subjectof thispaper is
practicalpolicyofinterculturaldialoguewhichisbasedonthecross
bordercooperationinthefieldofculturaltourisminSerbia,Bulgaria
and Romania. These countries were considered due to the fact that
theestablishmentof interculturaldialogueinthispartofEuropewas
realizedprimarilythroughprojectsofculturaltourismwithinthecross
border cooperation programme (PreAccession Assistance Program
EU20072013).Thestudyprovidesananswertothequestionhowto
connect thestrategyofculturaldevelopmentand thedevelopmentof
tourism (cultural tourism) at the local andnational level, in order to

strengthentheinterculturaldialogue.

Key words: culture, cultural tourism, intercultural dialogue,
cooperation,crossbordercooperation
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КУЛТУРАСЕЋАЊАИ
ЈУГОСЛОВЕНСКИРОКЕНРОЛ

Са же так:Радјепосвећенкултурисећањанајугословенскирокен
рол уСрбији овде и сада.Рокенрол у естетскоми социолошком
смислу, по аутору, представља важну карику у ланцу култур
нетрадицијесрпскогдруштва.Онипопуларнакултурауопште
(укључујући џез и забавнумузику) неоправдано су запостављени
иакостојеузраменароднојисеоскојкултурикаотрадиционалним
формамастваралаштва.Овдашњаполитичкаикултурнаелита
несхватадасрпскаурбанатрадицијаможепредстављатинај
важнијуспонуСрбијесасветомкојисеглобализујеимодернизује.
Онакултурусећањаиидентитетерезервишепревасходнозатра
диционалнефолклорнеформенашекултурнебаштине,сматрају
ћи(вероватно)дауоквирпојматрадицијаулазесамоелементи
руралногначинаживота.Ауторовогарадасекритичкиосврће
накултурнуполитикукојајенекомпатибилнасасавременимимо
дернимкултурнимкретањимаусвету,аточиникрозпоглавља
која су посвећена дефинисању културе сећања као социолошког
феномена, културној анализи југословенског рокенрола (његовим
дометимаидоприносима)иполитичкипрограмираномзабораву.
Заборавуовомвиђењунијеслучајвећсвесноопредељењеполитич
когестаблишмента.Рокенрол,апоготовуонајсапрефиксомју
гословенски,неуклапасеуњеговуидеолошку,апсолутистичкуи
популистичкуматрицу.

Кључ не ре чи: Југословенски рокенрол, култура сећања,
идентитети, дух шездесетих, ретрадиционализација, култура
заборава

Увод

Памћењеисећањекаопроцесисагледаниуконтекстуин
дивидуалногилинечијегличногискуствајесупсихолошке
категорије–такозванекогнитивнепсихичкефункције.Пам
ћењеодликујудвепаралелнерадње:упамћивањеисећање,
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које,уздиспозицијукаоспособностдасеупамћенозадржи
каознање,чинецелинусвојственугенеричкомanthroposu.
Пореднеурофизиолошкеибиохемијскефункције,процеси
памћењаисећањаимајуисвојусоциолошкудимензију.Тај
аспектнастајењиховоминкорпорацијомудруштвенеокви
реиискустваразличитихколективитета–друштвенихгру
па,каоштосупородица,класа,нација,професијаидруге.
Тада говоримо о друштвеном или колективном памћењу,
у чијем делокругу се налазе појмови идентитета, правде,
истинеимоћи.Удруштвенимнаукамасвејевишерадова
посвећених „историји памћења”, са различитим термино
лошкималтернацијамаовогапојма:„друштвенопамћење”
„културнопамћење”или„националнопамћење”.1

Последњихдеценија социолошкаи антрополошкалитера
турапосталајебогатијазајошједнусинтагмукојаједанас
увеомачестојупотреби:културасећања.2Овајпојамкарак
теришуразличитазначења,штоговориоњеговојвишеди
мензионалности.Међутим,ион(каоимногидруги)склон
једасеодсилнеупотребе„излиже”,обесмисли,обезвреди
игенералише,идаодопштостипостане једноставнонеу
потребљив.Доксетониједогодило,покушаћемодасепо
служимоњиме(недага„употребимо”)небисмолипомоћу
њега могли да се приближимо одговору на питање зашто
владајућекласеусавременомдруштвуСрбијезаборављају
илинедовољнопажњепосвећујутрадицијијугословенског
рокенрола као значајној културној баштини. Ову културу,
заједносадругимнародимаСФРЈугославијездушнојегра
дилаибогатилаомладинаСрбије,алисветоданаспрекри
вају „рузмарин, снегови ишаш”,што ће рећи колективна
копреназаборава.Далиутомепостојисвеснанамера,за
зор,презир,отклон,нерасположењеинетрпељивостилије
свето,можда,плодчистеслучајности?Штаседогодилоса
културомсећањанатрадицијујугословенскогрокенрола?

Поштоутврдимозакојеслојеветрадицијесавременосрпско
друштвоиманајвишеинтересовања(изашто),узакључку
ћемомоћи да осветлимо ињегов актуелни културни про
филиувидимодали јеонотрадиционално,предмодерно,
модерно или, можда, постмодерно.У то име, кренимо од
основногпојма,одкултуресећањакаотакве.

1 Berk,P.(2010)Osnovikulturneistorije,Beograd:Clio,str.85.
2 „Културасећања”и„културапамћења”каопојмовиимајуисвојетер

минолошкеалтернације,попутследећих:„добапамћења”,„експлозија
памћења”, „култпамћења”или „друштвенопамћење”, којима сепри
дружује и појам „проширеног духа”; Видети: Pavićević, Đ. Zajednice
pamćenjairežimipamćenja:kaodgovornompamćenju,u:Kulturasjećanja:
1945.(2009),Zagreb:Disput,str.93–94.
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Amarcordуконтекстукултуре

Бавимо сепамћењеми сећањемуконтекстукултуре,што
аутоматскиподразумевада јеречосоциолошкирелевант
нимкатегоријамавезанимзаколективнобићеидруштвену
свестодређенихдруштвенихгрупа.Унајкраћем,памћење
обухвата „складиштење” садржајапрошлости, док сећање
представљаактуелизовањесачуванихсадржаја.Гледаноиз
културносоциолошкогугла,важнојезнатидаузпомоћсе
ћања,апосредствомодабранихпрошлихсадржаја,ствара
мооквиретумачењаизначењазасадашњицу.3Кадасефи
лозофФернандоКатрога(Catroga)позовенаПлатона(Plato)
какобикрозњегову„сликусећање”подсетионаприсуство
одсутности, он увек има на умунепрекидну дијалектику
којапостојиизмеђусећањаизаборава.4Оннастојидапро
нађевезуизмеђуличногиколективногпамћењаиутврди
параметре сећања на минуло време. Појединац учествује
уразличитимобластимамеморијеиу томсмислуњегово
гледање јесте аутобиографско.Међутим, оно се увек пре
плићесаисторијскимгледањемкојејеширеипреносивије
јерсечовек,дабипризваосопственупрошлост,мораосла
њатинаобележјакојапостојеизванњега,акојајеодредило
друштво.5 Култура сећања неоспорно представља део ко
лективнесвестииповезана јеса„политикомсећања”или
политичкимкоришћењемисторије, онда када је у питању
идеолошкаупотребапрошлости.Наиме,једанодистражи
вачкихприоритетакултуресећањаодносисенамеханизме
„конструисањасмислапрошлости”,причемусевршисао
бражавањепрошлостиинтересимавладајућегрупе,посред
ствомселективногизбора,особеногтумачењаиповезивања
садржајаизпрошлости.6

Сећањенапрошлостсводисенаједнујединуверзију–ону
коју називамо званичном, а коју обликује носилац власти
или друштвене моћи.7 Овде се заправо ради о парафрази
једнестареипознатемарксистичкемисли.Култураилиста
ње духа садашњег тренутка налаже нам да се подсетимо
ње.УзаједничкоммладалачкомрадуМаркса(Marx)иЕн
гелса (Engels)поднасловомНемачкаидеологија (1845/46)
ауторипишудаусвакојепохимисливладајућекласе јесу

3 Kuljić,T.(2006)Kulturasećanja:teorijskaobjašnjenjaupotrebeprošlosti.
Beograd:Čigojaštampa,str.8.

4 Katroga,F.(2011)Istorija,vremeipamćenje,Beograd:Clio,str.23.
5 Исто,стр.18.
6 Kuljić,T.(2006)Kulturasećanja,Beograd:Čigojaštampa,str.11.
7 Đerić,G.Označenoineoznačenounarativimadruštvenogpamćenja:jugo

slovenskislučaj,u:Kulturasjećanja:1945(2009),Zagreb:Disput,str.85.
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и владајуће мисли, па сходно томе класа која представља
владајућу материјалну силу друштва у исти мах предста
вљаињегову владајућудуховну силу.8Овумисаоне тре
бапосебноприлагођавати садашњемвремену јер је онау
изворномсмислуактуелнаиданас.Владајућакласа,каои
увек,поседујесвемеханизмедапрошлостставиуПрокру
стовупостељуисаобразијенаначинкојињојодговара.Ње
наинтерпретацијапрошлостиувекћебитикореспондентна
њениминтересима.

Апропокултурнихоквирапрошлостиисећањанању,кључ
нафункцијакултуресадржанајеутомештоонаслужиодр
жавањуконтинуитетаизмеђуразнихгенерација.Функција
акумулирањаискладиштењаинформацијапружаосновуза
конструисање система значења, који не самошто помажу
дасесхватисвет,негоификсирајутопоимање,преносећи
гакрозвремеипростор.9Систематскоакумулирањеискла
диштењечињеницапрошлостиповезанојесаисторијском
меморијом,колективнимпамћењемикултуромсећања,као
исаинституцијамакојесупосвећеневажнимзадацима(о)
чувањатрадиционалнихвредности.Речјеобиблиотекама,
кинотекама,фотоифонотекама,издавачкимкућама,меди
атекама, музејима, разноразним архивима и споменицима
којислужематеријализацијисећања.Притомсенемисли
самонањиховотехничкофункционисање,већинапринци
петражења,селектовањаисређивањаинформација,специ
јалнеслужбезањиховосакупљањеиобраду,каоинасисте
матизовањеподатакакојинесмејубитипрепуштени„зубу
времена”иколективномзабораву.Тимесећањепрестаједа
будезависноодличнихаспирацијаипостајестварважних
друштвенихикултурнихорганизација,штоћерећичитавог
друштва.Сећањесе,помишљењуКатроге,никаданеможе
развити без присуства унутрашњих записа (трагова) које
спољашњи,материјални,друштвении симболичкиослон
ци могу оживети. Због тога нема представљања памћења
(ни историографије) без трагова – остатака непостојећег.
Међутим,тумачењеспоменика(лат.monumento)бићеожи
вљавањепамћења јединоакосенеограничинагносеоло
шкуи„хладну”перспективумузеолошкихтумачењаиако
сесећањаподелесдругима.10Институционализацијасећа
њаонемогућавадруштвенизаборав.Познатоједадогађаји
сапроласкомвременагубенаважностиипочињудаличе
наопштесхемесвојствене једномтренуткунашекултуре.

8 Маркс,К.–Енгелс,Ф.(1976)Окњижевностииуметности.Београд:
Рад,стр.46.

9 Соколов,Е.В.(2001)Културологија,Београд:Просвета,стр.150.
10Katroga,F.(2011)Istorija,vremeipamćenje,Beograd:Clio,str.29–30.



261

НИКОЛА БОЖИЛОВИЋ

Тесхемепомажусећањимадасеодрже,алитакодасећа
њаплаћајутимештоподлежуискривљавању.11Искривља
вањеможебитислучајно,аликада јеполитикаодређених
друштаваупитању,оно јенајчешћесасвиминтенционал
ноициљано.Елем,памћењеисећањеудруштвима,наро
читоонимса слабомдемократском традицијом,изложени
суполитичкојпропагандиииндоктринацији.Недемократ
ска друштва склона су да врше строгу селекцију садржа
ја које треба памтити, затим реинтерпретирању, па чак и
измишљању истих.12 У политизацији прошлости иде се у
крајност,причемуседолазидотогадакултурасећањада
нас представља комерцијално организовану и политички
инструментализованупрошлост.

Постиндустријскодобаиглобализацијаунелисумногепро
мене у схватању културе и перцепцији идентитета.Прво
битносхватањеидентитетаодносилосенакарактеристике
„националног бића” које су у сродничком систему непро
менљиве, једном за свагда дате и фиксиране.13 Традицио
налносхватањеоесенцијалистичкомкарактеруидентитета
уступило је место конструктивистичком схватању, по ко
меидентитеткаопроизводдискурсаникаданијенеутрал
на категорија већ се конституише из одређеног оквира –
социјалногиликултурног.14Амбивалентност,хетерогеност,
мултиплицитетиотвореностперспективаумодернимвре
менимаподразумевајуплуралитетинтерпретацијаиизбора
упартикуларнимипроменљивимоколностима,укојимасе
људисрећусафрагментацијомиконтрадикцијамакакоко
лективнетакоиперсоналнеегзистенције.15Другимречима,
памћењејебесконачнипроцесприкупљања,прераде,скла
диштења и употребе искустава. Схваћено као друштвени
конструкт,оноје,каоизаборав,увекподвргнутоисторијски

11Berk,P.(2010)Osnovikulturneistorije,Beograd:Clio,str.86.
12Видети:Hobsbom,E.iRejndžer,T.(ur.)(2002)Izmišljanjetradicije.Beo

grad:XXvek;Gidens,E.(2005)Odbeglisvet:kakoglobalizacijapreoblikuje
našeživote,Beograd:Stubovikulture;Božilović,N.(2014)Kulturnoklat
no:oglediotradicijiimodernizacijikulturesrpskogdruštva,Niš:Filozofski
fakultet.

13„Ми,међутим,данасзнамодајеиидентитетстваризбора,политичке
воље, конструкције и стратегије.Он није скупфаталних ограничења,
негопре једанширокпојасмогућностикоје стојенарасполагању зе
мљама,њиховимнародимаињиховимвођамакадсепитајуштаћеучи
нитиодсебе”;Čolović,I.(2014)Rastanaksidentitetom:oglediopolitičkoj
antropologiji3,Beograd:BibliotekaXXvek,str.26.

14Рогач Мијатовић, Љ. (2014) Културна дипломатија и идентитет
Србије,Београд:ФДУиClio,стр.56.

15Golubović,Z.(1999)Jaidrugi:antropološkaistraživanjaindividualnogi
kolektivnogidentiteta,Beograd:Republika,str.7.
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променљивим фигурацијама и дискурзивној производњи
меморије.16

Углобалномсветупосебнапажњапосвећујесеетничким,
националнимикултурнимидентитетима,којиседоводеу
везусапитањиманационалнедржавеисуверенитета.Тео
ретичарисразлогомповезујуколективнопамћењесапита
њимаидентитета,причемуЕнтониСмит(Smith)чакуводи
формулукојагласи:„Немапамћења,немаидентитета,нема
нације”.17Саисторијом,језикомирасом,каосвојимкултур
нимосновама18сматраседаовиидентитетимогупредста
вљатиодговориотпорпретећимучинцимаглобализације.
Наиме, заједничка историјска сећања и одређени етнички
атрибути,попутмитоваозаједничкимпрецимаиславним
јунацима,веомасубитнизаосећањеетничкеидентифика
ције19.Уовомевеку,когаДоминикМојси(Moïsi)назива„ве
комидентитета”емоцијесузначајнијеноикада,јерудоба
глобализације постаје веома битно афирмисати сопствену
индивидуалност.Мојсисматрадаусветукојимдоминира
идентитет, мање нас одређују политичка уверења и идеје
него перцепција наше суштине. Зато смело поентира: „У
данашњемсвету,борбазаидентитетзаменилајеидеологи
ју”.20Уовомконтексту,непостојинештоближеидентите
тиманегокултурасећања–назаједничкуисторију,терито
рију,претке,митове,језик,веровања,обичаје,једномречју:
прошлост.Водећинепрестанидијалогспрошлошћу,човек
постављатемељевластитомидентитету.

Времејезахипотезу:Политичкеелитеусавременомсрп
скомдруштвуобузетесусећањемнапрошлостсвојеземље,
алитосећањејестрогоконтролисано,селективноиподре
ђеноидеолошкомконцептукојионезаговарају.Свештоје
њимамрскоистраногурасеустрануиставља„подтепих”.
Људинавластипрошлосттрансформишуиколективносе
ћањеканалишутакоштогаприлагођавајусвојимтренутним
потребамаиинтересима.Културуњиховогсећањапокрива
јошвећа(не)културазаборава,аонасеодносиуглавномна
ближуисторијуивремекадајеСрбијаусклопуједнешире

16Pavićević,Đ.Zajednicepamćenjairežimipamćenja:kaodgovornompam
ćenju,uKulturasjećanja:1945.(2009),Zagreb:Disput,str.103.

17Smith,A.(1996)Memoryandmodernity:reflectionsonErnestGelner’sthe
oryofnationalism,inNationsandNationalism,2(3),pp.371–388.

18Friedman, J. (1994)Cultural Identity andGlobal Process, London: Sage,
p.238.

19Видети:Šušnjić,Đ.(2015)Teorijekulture,Beograd:Zavodzaudžbenike,
str.334–335.

20Mojsi,D.(2012)Geopolitikaemocija:kakokulturestraha,poniženjainade
utičunaoblikovanjesveta,Beograd:Clio,str.28–29.
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друштвенезаједницедоживеласвојвеликипривредни(ин
дустријски),деломполитичкии,понајвише,културнипро
цват.Притомнезаборављамодајејугословенскисоцијали
зам,нарочитоуполитичкомсмислу,патиоодбројнихсла
бости,међукојимасуселективнопамћењекаоиселективно
заборављање (прећуткивање, потискивање и прикривање
некихисторијскихфаката).Овапретежноидеолошкадржа
ваињенрежимималисумногеодликетоталитарности,па
иусмислудасеонаслужиламетодама„одузимањасећа
ња”и„организованогзаборављања”,какоихјеназваоПол
Конертон(Connerton).21Међутим,усферикултуреиодноса
властипремакултурнимпрегаоцима,анарочитоулагањему
културностваралаштво,тадржава„комунистичкеlightдик
татуре“22моглабипослужитикаоузормногимданашњим
балканским„демократским”државицама.

Овдећебитиречиојугословенскомрокенролукојијебио
културнаспецификајугословенскогдруштва,акојијенато
друштвоизвршиозначајанипрогресиванутицај.Имаисти
неутомедајерокенролуприличнојмеридопринеодасе
југословенско социјалистичко друштво постепено оријен
тишенакапитализам,вишепартизамитржишнупривреду.
Усферикултуретиутицајибилисујошконкретнијииви
дљивији–рокенролјеодиграовеликуулогууосвајањусло
боденаподручјуСФРЈ,несамоумузичкомсмислувећиу
погледуопштедруштвенееманципације,мењањапогледана
светиафирмисањапацифистичкихикосмополитскихиде
ја.23РоккултурауЈугославији,можесерећи,представљала
јеавангардујерјеувеликоутиралапутевесоцијалнихпро
менаимодернизациједруштвауцелини.Дабисеутврдило
каквоједанассећањенатовремеидалијенашахипотеза
одруштвеномзаборавунањегаисправна,упутно јеосвр
нути се на одређене секвенце из историје југословенског
рокенрола.

Југословенскарокенролзаједница

Насловраданасобавезуједаукраткимцртамадамосоци
олошкипресекјугословенскогрокенрола.Тонезначисамо
одговоритинапитањеколикојерокбиоприсутанујугосло
венскојпопуларнојмузицивећиколикојерокабилоупо
нашању,социјалномкомуницирању,моралнимсхватањима,

21Видети:Konerton,P.(2002)Kakodruštvapamte.Beograd:SamizdatB92,
str.26.

22Perković,A. (2011)Sedma republika:popkulturauYUraspadu.Zagreb,
Beograd:NoviLiber,Službeniglasnik,str.115.

23Божиловић, Н. (2014а) Антиномије југословенског рокенрола
шездесетих,Култура,бр.145,стр.232.
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уметничкимстиловима,начинуодевањаишире–погледу
на свет југословенске омладине.Шта је рокенрол значио
за промену културних образаца југословенског друштва?
Далијеоннанекиначинбиопокретачкаснагасвеукупног
друштвеног развоја?Да ли је рок уморну социјалистичку
политичкуелитуубациоуорбитукретањамодернихземаља
света?Напокон,каквоједанассећањенароккултуруЈуго
славије?Јер,рокнијесамо„музиканаструју”,рокједржа
ње, став, слобода,љубав, самопоуздање, иницијатива, по
гледнасвет.Дабисестварипојасниле,упутнојеначинити
малудигресијукојасетичеоријенталнекултуре,трансцен
денталне медитације и фасцинације рокера источњачком
филозофијом, апосебносеверноафричкимиисточњачким
музичкимидиомима.Узенфилозофијии јапанскојкулту
рипостојиједнаречзасвенапреднабројано,штосеодно
синароккаокултуру.Таречјеsatoriилитипросветљење
(„ударацуоко”)ионаскупноподразумеваослобођењеуну
трашњегживота(морално,духовноиинтелектуално)којеје
основниусловсопственестваралачкеакције.24Западњачком
умуидруштвукојејебилоогрезлоусувишномвербализо
вањуидискурзивностибилајепотребнабаштаиницијална
капислакојајекреталаизунутрашњегживотаикреативне
енергијемладихрокера.Њиховаинспирацијадолазилајеиз
духовногискуствапросветљењакојесеуконтекстукулту
репоклапасапланетарноменергијомрока.Свеовоизгледа
миљамадалекооддржавекојасезвалаСФРЈ,алирокерису
учинилидачитавсветпостанеглобалнаи јединственаза
једницабунтовникаиборацазаслободуиправаљуди.Због
отвореностимузичкихформи(неконвенционалност,слобо
да импровизације, једноставност и непосредност) и апсо
лутненеспутаностикадајеупитањудруштвенокомуници
рањерока,свакакултураималајемогућностдаовојмузици
подарипонекуодсвојихспецифичности.Југословенскиро
кериискористилисутосвоје„право”напосебност.

Ниједнакултурнановотаријаненастајеexnihilo.Свакино
викултурнипројекатнаслања сенанештошто је створе
нопрењегаиштосеуизвесномсмислуможеназватитра
дицијом.Такојеисајугословенскимрокенролом.Онније
паосанебабудућида јеу Југославији (даклеиуСрбији)
јошпред други светски рат већ биломузицирања на „ла
кеноте”.Наиме,свештонијебилоизкорпуса„озбиљног”
стваралаштватретиранојекаозабавалишенакреативнихи
квалитетних садржаја. Ти садржаји смештали су се у јед
нуолакоинабрзинусмишљенуреч–„популарно”.Данас

24Упоредити: Suzuki, D. T. (2005)Zen i japanska kultura, Beograd: Geo
poetika,str.17–24.
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популарновишененоси(само)негативнеконотације,алиу
првимдеценијамапрошлогавекаонојесадржавалосвеод
ликетривијалног,медиокритетногиповршног.Већједобро
познатнегативантретманзабавнеи,нарочито,џезмузикеу
бившимЈугославијама–имонархистичкојисоцијалистич
кој.25Џезкојисвирају„црнци”,пајошпевајунаенглеском,
његовипревисокитоновиитапретећаимпровизација,од
увексубилитабузаунитаристичкеитоталитарнережиме.
Онје,међутим,биопоукусуинтелектуалацаиурбанегра
ђанскеомладинеизмеђудваратакоја јетражилаправона
својизбориразличитост.Колизијаизмеђувластииурбаног
грађанства,измеђуконзервативизмаилиберализма,тради
ционализмаимодерностипостојалајеодувек,јерсуједни
хтелидазадржестатускводоксудругитежилипроменама.
Прекомузичкогукусапреламалисусемноговажнији со
цијални проблеми који су се тицали карактера друштва у
целини.

МузикауСФРЈкојаједолазилаиззападногкапиталистич
когсветаодпочетка јебилатретиранакаоидеолошкине
прихватљиваитумачиласекаосвојеврстанотпоррежиму.
ОнасењихаланакултурномклатнуизмеђутадашњегСо
вјетскогСавезаиСједињенихДржава.Југословенскикому
нисти су читаву политику, па и културну, у првим после
ратнимгодинамаусаглашавалисасвојимсовјетскимидео
лошкимистомишљеницима.Међутим,почеткомпедесетих
годинадолазидоидеолошкогпрестројавањаидоотварања
премаЗападу,чијиутицајна југословенскомпросторупо
стајесвеочигледнији.Културајебилаправилакмуспапир
који је показивао све већу беневолентност власти за при
хватањезападњачкихсадржаја(музичких,ликовних,филм
ских,литерарних),атомејесвакакопретходилаекономска,
војнаиполитичкапомоћкојајережимуосигураваласуве
реностибезбедност.СФРЈје,осимотварањаграницазаго
стовањапознатихавангарднихуметникаизСАДиземаља
ЗападнеЕвропе,исопственукултурнуполитикумодернизо
валаиусклађиваласастиловимакојисуутовремебилинај
популарнији.Упочеткусумузичкипрограмибилиоблико
ванипоувезенимзападњачкиммоделима.Најближинамје
биомузичкифестивалСанРемо.Поугледунањегаињему
сличне,уЈугославијисусе,каопечуркепослекише,један
задругимпочелиосниватифестивализабавнемузике–Бео
град,Загреб,Опатија,Сплит,Скопјеитакоредом,углавном

25Видети: Simić,V. (2011)Sentimentalno putovanje, Beograd:Clio; Blam,
M.(2011)JazzuSrbiji1927–1944,Beograd:Stubovikulture;Božilović,N.
(2014)Kulturno klatno: ogledi o tradiciji i modernizaciji kulture srpskog
društva,Niš:Filozofskifakultet.
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пополитичком,односнонационалном„кључу”.Нањимасу
афирмацију стекла имена која и данас представљају узор
многим музичарима, композиторима и певачима. Музика
којусуониизводилиималајетипичанјугословенскипред
знак,апредстављалајеконгломератразличитихправацаи
стилова.Каткадсутобилишлагери,романсе,шансоне,ба
ладе,апотомразниџезаранжмани,твистилатиноамерички
стандарди.Светопропраћенојеразвојемдискографскеин
дустријеиоснивањемпрвихдискографскихкућа,начелуса
загребачкимЈуготономибеоградскимПГПРТБом.26

Свенаведенопредстављалојеидеалантемељзаимплемен
тацијурокенролаимузичкихрокстандардакаквисусена
Западупојавиливећсрединомпедесетихгодина.Првобит
нирок,као„инструменталниесперанто”,биојеидеаланме
дијзапланетарнипродормузикекоја јесвојом једностав
ношћуидемократичношћуизразанепосреднокомуницара
ла са публиком и отварала простор групном идентитету.27
У години подизања Берлинског зида (1961) у Југославији
сепојављујупрвирокбендови: београдскеИскре,Силуе
те,Златнидечаци,Елипсе,сарајевскиИндекси,загребачке
СјенеиБијелестријелеитакоредом.Масовнафасцинација
звукомелектричнегитареучинилаједазарелативнократко
времерокенролистиснесвемузичкежанровекојисуседо
тадапрактиковали.Овде јеречокултурним,и јошближе
естетским,узроцимаприхватањарокенрола,мадамногите
оретичариинсистирајунаважностисоцијалних,апресве
гаполитичкихдимензијаовогфеномена.Тачноједасетих
годинадогађала„американизацијасвета”којајеутицалана
економију,технологијуикултуру,алиништамањенамен
талитет, обичаје, понашање и систем вредности. Упоредо
саовимпроцесомјављасеињемусупротан„антиамерика
низам”,којитакођеносисвојустереотипну„материјализа
цију”симболизованукрозсудбинуИндијанаца,Хирошиму,
мултинационалнекомпаније,НАТОпакт.Упркостоме,џез
ирокенрол,каоиводећиавангарднисликарскиправци,учи
нилисудапотрошачкодруштвоиамеричкиначинживота
постанусанкомесутежилимногиљуди.28

26Видети: Škarica, S. (2005)Kad je rock biomlad: Priča s istočne strane
(1956–1970).Zagreb:V.B.Z.;Janjetović,Z.(2011)OdInternacionaledo
komercijale:PopularnamuzikauJugoslaviji1945–1991,Beograd:Institut
zanovijuistorijuSrbije;Ivačković,I.(2014)Kakosmopropevali:Jugoslavi
jainjenamuzika,Beograd:Laguna.

27Škarica,S.(2005)Kadjerockbiomlad:Pričasistočnestrane(1956–1970),
Zagreb:V.B.Z.,str.26.

28Видети: Vučetić, R. (2012) Kokakola socijalizam, Beograd: Službeni
glasnik,str.27–29.
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Југославијаутоменијебилаизузетак.Штавише,уодносу
наодушевљењемладихупогледуприхватањазападнихкул
турнихновотарија,билајеводећаземљамеђуонимазако
јесесматралодасеналазесонестране„гвозденезавесе“.
ДалекосмоодпримислидачитавуситуацијууЈугослави
јиидеализујемо,будућида јеиовдекаоиусвакојдругој
земљипитањеслободезаправобилостриктноповезаноса
питањемекономскеиполитичкемоћи.Утицајполитикена
културунетребазанемаривати,алиганетребанипрецењи
вати.Уистинујеапсурдновероватидаје,какотомислеиго
воретеоретичаризавере(којисупоправилуамерофоби),да
јерокенролиспорученЈугославијикаонекакав„тројански
коњ”којићепоспешитирушењекомунизма.Ониприкрива
јуистинудајејошпреДругогсветскогратауЈугославији
биласолидноутемељенатрадицијаџезаизабавнемузике,
на коју се рокенрол згодно „накалемио”. Тадашњи кому
нисти, једнако каои садашњинационалисти, у рокенролу
сувиделиекспанзијузападних„декадентних”вредностии
стиловаживота,којисунаводнопредстављалиопасностза
интегритетисуверенитетњиховеземље.Музикатих„чупа
ваца”критикованаје,дакле,и„слева”и„сдесна”.Рокенрол
је,супротноњиховимслутњама,представљаопрозорусвет,
аурбанаомладинајежелеладабудедеотогсвета.

Генерацијекојесуобликовале„духшездесетих”стасавале
суу веомабурномраздобљу.Свет јебиоблоковскиподе
љен,колонијализмисубилијошувекактуелни,абеснелису
имеђудржавниратови,одкојихјенајпознатијионајизмеђу
САДиВијетнама.Сдругестране,шездесетесуукултурном
погледубилегодинеогромнихстваралачкихпотенцијала–
укњижевности,науци,сликарству,нафилму,урокмузици
идругимобластимапопуларнекултуре.Тихгодиначинила
семогућомчувенамаксима зен културе, по којој је човек
кадардасопствениживоттрансформишеустваралачкоде
ло.29Тешко јемладимаданаспренетидухвремена„кад је
рокбиомлад”,алиитајдухјекаоисвиосталинепоновљив.
Рокгаједодатноучиниојединственим.30

29Suzuki,D.T.(2005)Zenijapanskakultura,Beograd:Geopoetika,str.25.
30„Никоконијеимаосрећедатоком1966.и1967.годинеимаизмеђуче

трнаеститридесетгодина,никаданећеосетитиусхићењетихгодинау
популарнојкултури.Ведриоптимизамсеразлиопосвудаичинилосе
да сумогућности бескрајне. Зајахавши британску јавну сцену која је
већобгрлиламузику,модуифилминакојојјеенглескифудбалуправо
поразиосвет,Битлсисубилинаврхунцуинањихсегледалоспоштова
њем,каоугласноговорникепозитивногновогдобаукомћемртвиоби
чајистаријегенерацијебитиобновљениипреправљеникрозкреативну
снагубескласнеомладине”;Makdonald,I.2012.Revolucijauglavi:Pesme
Bitlsaišezdesete,Beograd:Clio,str.374.
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Рокенрол јепревасходноглобалнимузичкижанр,алитео
ретичариразличитихпрофилапостављајупитањедалион
садржиилокалнудимензијукојасетичељудикојисуживе
лииликојиживеизванВеликеБританијеиСАД.Проблемје
приличноделикатансобзиромнатодајенајважнијамисија
рокасоцијалнокомуникацијскеприродеуглобалнимокви
рима,тојестдајесадржанаубрисањугеографскихилокал
нихграница.Културајеподефиницији„безобална”,алисе
условноможеприхватититезапокојојсемузикасхватакао
„производ”прекокогаљудиизражавајусвојаосећањаисте
ченаискустваикојикаотакавнастављадаживикроззначе
њакојамуконзументидодељују.Музика,овдерокенрол,по
стајеважанградитељодређенепредставенаосновукојеје
могућепрепознатинекоместо.31Другимречима,рокенрол
јеформално,посвојојестетскојсуштиниуниверзалнаму
зика,доксеконтекстуално,каопроизводдискурса,онможе
перципиратиикаолокалнифеномен.Тусевећпостављају
питањаидентитетаиидентитетскогобликовања.

КадајеоСФРЈреч,реченоможебитипоткрепљенобројним
примеримакојидоказујупостојањејугословенскогиденти
тета као таквог и југословенског рокенрола који је, осим
глобалних значајки, имао и локални легитимитет. Многе
композицијепоппевачаЈугославијеи„електричарских”са
ставапосвећене су земљиу којој суживелии вредности
манакојима јеонабилаутемељена.Отудабројневерзије
револуционарних, патриотских, партизанских и бригадир
скихпесама.Најпознатије одњихизводили су чаки бен
дови„чврстог”рокерскогзвука,каквисубилиTimeилиYU
група(самоимебендаимаидентитетскуконотацију).Ђор
ђеБалашевићјепесмомРачунајтенанасслаопорукувла
стима,тојестодраслима,ИсметаКрвавацјетугаљивоиса
љубављупевалаЗемљомоја,аКорнигрупајеималасплет
песмаукојимасеисказивалаприврженостсвојојдржавии
личностимапопутЛолеРибара,вођеомладинскогреволу
ционарног покрета у Југославији.32 Коју деценију касније
Електричниоргазамизашаојесарокенрол„химном”Игра

31Ristivojević,M.(2012)Rokenrolkaolokalnimuzičkifenomen.Etnoantro
pološkiproblemi,god.7,sv.1,str.214.

32ИвоЛолаизистоименепесмеКорнигрупебио јеидол југословенске
омладинеупогледуњеговемладости,храбрости,лепотеиучености.Он
јемладимапредстављаосимболслободеипоштења,врхунскихморал
нихвредноститогадоба,аузтоижртвууимебудућностиновихгене
рација.Данасбисерекло:ИвоЛолаРибарјепопикона,панданЏејмсу
Дину(Dean),његовомталентуибунтовништву.Узсвето,погодилосе
дајеонизгубиоживоту27.години,кадаинајвећезвездерокенролакоје
припадајутзв.Клубу27:БрајанЏонс(Jones),ЏимиХендрикс(Hendrix),
ЏенисЏоплин(Joplin),ЏимМорисон(Morrison)...
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рокенролцелаЈугославија,аПеђаD’Boyостаћеупамћенпо
песмиЈугословенка.33Свеовоидеуприлогтезиостварању
групног идентитета југословенске омладине, формираног
подснажнимутицајимарокмузике.Шездесетих годинау
Југославијипопуларнакултуранијепризнаваларепубличке
границе,нитијеималанационалнепредзнаке,већјесагле
давана у југословенском контексту.34 Поменута локална и
патриотскаосећањанисугушилаилипоништавалаоноуни
верзалноипрепознатљивоупоп/рокмузици:рокерскери
фовеиимпровизацију,једноставност,непосредност,некон
венционалностипознатуамбивалентностосећањаукојима
сусједињенибукаинежност,дрскостисета.35

Југословенски случај је пример једног веома успешног
акултурационог(бољерећитранскултурационог)моделау
комејекултурапрималацуистовремебилаупозицијида
будеикултурадавалац.Идентитетскикоктеламеричкоги
југословенског„семена”показаосекаоживотвораннаде
лу.Антрополозимабибиоинтересантаниенкултурациони
контакт,којиседогађаоприликомгостовањанашихраних
бендовауиностранству.Златнидечацису,рецимо,оставили
снажнеимпресијекодпубликесвојимконцертимауЕнгле
ској,доксуРоботи(подименомTheFiveUp)имализапаже
ненаступенаконцертимапоИталијииНемачкој.36Полити
чарибиреклидасуонибилиправиамбасадорисвојеземље.
НовиталасипанкпокретуЈугославијиосамдесетихтакође
семорајуузетикаорелевантнифакторикултурнетрадиције
југословенскогдруштва,разбијањанекихстарихилузијаи
деконструкције идентитета, но то су у културноми поли
тичкомсмислувеомаособенипокретиизахтевајупосебну
социолошкуанализу.37

Свеовојесусоциолошкеикултурноантрополошкеконстан
теинемајувезенисакаквомјугоносталгијом,уконкретном
случајурокносталгијом.Носталгичнинаративипроизлазе
износталгичнихосећања.Они,осимпрошлостиисећања

33Видети: Janjatović, P. (2007)Ex YU enciklopedija 1960–2006, Beograd:
autorskoizdanje.

34Vučetić,R.(2012)Kokakolasocijalizam,Beograd:Službeniglasnik,str.40.
35Božilović,N.(2004)Rokkultura,Niš:SKC,str.145.
36Up.Škarica,S.(2005)Kadjerockbiomlad:Pričasistočnestrane(1956–
1970).Zagreb:V.B.Z.; Janjatović, P. (2007)ExYUenciklopedija 1960–
2006,Beograd:autorskoizdanje.

37Видети:Божиловић,Ј.иПетковић,Ј.(2014)Политичкоестетскадимен
зијајугословенскогновогталаса,у:Уметностињенаулогауисторији:
измеђутрајностиипролазних–изама,посвећеносећањунапроф.др
МиодрагаЈовановића(1932–2013),уредиоЈовановић,З.М.идруги,
КосовскаМитровица:ФилозофскифакултетуПриштини,стр.35–48.
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нању,садржеиодређенапоређењасасадашњошћу.Сећа
њаипоређењамогуиматиисторијскуиличнудимензију,
одкојихпрваизражаважељузаповлачењемизсавременог
живота повратком у прошло време, док се у случају лич
неносталгијеидеализујеперсоналнозапамћенапрошлост.38
НашесећањенаранегодинерокенролауЈугославијизасно
ванојенаисторијскимфактимакојасуудржавицаманаста
лимњенимраспадомдобримделомпрекривенаколектив
нимзаборавом.Запримерћемоурадитиједнумалустудију
случајаСрбије.

Политичкипрограмиранзаборав

Постојиједанпарадоксусавременомсрпскомдруштву:што
јепрошлоствременскидаљатојесећањенању„свежије”.
МитовиоКосовскомбојупрепричавајусекаостварнидога
ђајикојимакаодасуСрбиовогавекаприсуствовали.Косов
скиархетипикултКосоваомогућилисудакрозвековепро
шлостпослужикаоузајамнаконтекстуализацијасадашњо
сти,39атојечињеноуправомтрадиционалистичкоммани
ру:дапрошлостзаклонисадашњост.Штојенештомитскије
иирационалније,тонамсечинистварнијимиразумнијим.
Штојемањечињеничкихдоказа,књига,чланака,фотогра
фија,филмова, архивскихдокуменатаидругихфаката, то
смосигурнијиуаутентичностнечегапрошлог.Иобратно:
скорашњаисторијапоткрепљенадоказимачининамседа
леком,њенаперцепцијајенесигурна,памћењенањубледо,
интересовањеслабо,асећањемагловито.Урбанаиграђан
скаСрбијаготовода јенесталаизнашихисторијскихчи
танки.Кодњесећањеуступаместозабораву.Разлозитоме
могусепотражитииучињенициданекрофилијаусрпској
култури смрти заузимаизузетно високоместо, докњене
маувредносномсистемуурбанеСрбијекојаславиживоти
вредностимодерногсвета.Усвакомслучају,овапроблема
тиканеможесеобјаснитиванполитичкогконтекстаиодно
савладајућихструктурапрематрадицијиимодернизацији
српскогдруштва.

Бројни индикатори говоре у прилог социолошкој тези, по
којојсеуСрбијиданасдогађасвеопштаретрадиционализа
ција.Онајеприсутнанасвимнивоимадруштва,аобухва
та и обе компоненте културе сећања: историјску и личну.
Једну која из савремености „вуче” на прошло време, које
је наводно боље него ово сада, и другу, која некритички

38Kovačević,I.,Trebješanin,Ž. iAntonijević,D.(2013)Teorijskopojmovni
okvirzaproučavanjenostalgije,Antropologija13,sv.3,str.10.

39Рогач Мијатовић, Љ. (2014) Културна дипломатија и идентитет
Србије,Београд:ФДУиClio,стр.101.
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идеализује читаву прошлост. Наравно да је у оба случаја
речоносталгијама,укојимаемоцијепотискујурационално
расуђивање.40УслучајуСрбије,течињеницесамепосеби
небипредстављалевеликуопасносткададруштвенасвест
иколективно сећањенебибилирезервисани само за јед
нусферудруштваиједансегменткултуре–руралноикон
зервативно.Актуелнавладајућаполитичкаелитакојучине
„умерени”десничаринационалисти(алиништамањеиона
претходна,тзв.демократска)готовоупотпуностијебацила
узасенакипрепустилазаборавуонајдеотрадицијеуСр
бијикојиједаодоприноскултурномживотуусмислуње
говеурбанизацијеиизграђивањаинивидуалне,креативне,
критичке – авангардне свести.У имемитова, фолклора и
пасторала, уСрбији се заборављанавредности тзв. елит
некултуре(књижевност,поезија,сликарство,балет),каои
наостварењаизмногобројнихжанровапопуларнекултуре.
Актуелнојвластизаборавслужикаоштиткојимсеонабра
ниодчињеница,каоалибиуодносунаоноштосезбилоа
нијејојповољи,склоништеоднечегаштоможедапољу
љањендруштвениположајиугрозиегзистенцију.Урбана
култура једна је од претњи лагодностињеногживљења и
произвољнеупотребепрошлости.

Собзиромнадужинуиконтинуитет„заборава”,имаоснова
засумњудајеоннамеран,вештачкипроизведениидеоло
шкипрограмиран.Извизуреактуелнедоминантнекултуре,
минулакултурасрпскогдруштваповезанајеискључивоса
традицијом„гуњаиопанка”.Речјеотрадиционализмукоји
јепосебиискључив,авидљивјепрекооживљавањадале
кепрошлостииисторијскихмитова,глорификације„наци
оналногбића”ирелигиознеафилијације.41Традиционали
стичкидискурсјенеприхватљивјеруњему,осимнародне
исеоскекултуре,немаместазаобликепопуларнекултуре,
каоштосуфилм,џез,забавнаирокмузика.Урбанакултура
иалтернативнистиловиживотаупотпунојсусупротности
савредностимакојеимајутрадиционалистичкоупориште,
а то су: колективизам – антииндивидуализам, култ вође –
ауторитарност, затвореност према свету – непријатељство
премадругом.42Ускоријојпрошлости,токомдеведесетих,

40Што се југоносталгије тиче, „овајфеномен се неможе објаснити ис
кључивокаодеонегативнихефекататранзиције,већикаопоследица
губиткадруштвеногповерења,каоитренутнедруштвененесигурности,
којизаједнојачајуосећајꞌчежњезапрошлошћуꞌ...Утомсветлу,југоно
сталгијасеможесагледатикаокритикапостојећепостсоцијалистичке
стварности, каои дискурсу креирању једнеполитике сећања”;Исто,
стр.108.

41Božilović,N.(2014)Kulturnoklatno,Niš:Filozofskifakultet,str.99.
42Lazić,M.(2005)Promeneiotpori,Beograd:„FilipVišnjić”,str.24.
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уСрбијиједошлодоразарањадруштвеностикојејеподра
зумевалоразарањесвихмогућихалтернатива,одполитич
кихиинформативнихдомузичких.43Данас сенијемного
одмаклоодтога,будућидаразарањеалтернативнихстило
важивотанијеутихнуло.Усавременомсрпскомдруштвуу
коме преовладава затворена и парохијална (провинцијска)
свест,народнасветковинајошувекимапрвенствоуодно
су на модерне урбане изражајне форме у култури. Свему
томе увелико доприносе медији у Србији који су отвори
липросторезаинтензивнеинекритичкепродореизразито
комерцијалних садржаја и необјективних, политички при
страснихкоментара.Истраживањапоказујудапостоји јак
утицајкомерцијализацијеитаблоидизациједомаћихмеди
јанаформирањевредности,чимесејошједномпотврђује
позната социолошка теза да сумедији не само преносио
ци већ и креатори вредносних образаца.44 Овде није реч
само о класичним медијима (штампа, радио, телевизија),
већимодернимсредствимамасовногопштења,каоштосу
билборди,интернетсајтовиилидруштвенемреже.

Штосерокератиче,онисусвојебиткеса„народњацима”
почелигубитивећуседамдесетима,дабиратконачноизгу
билитокомдеведесетих.АнтеПерковићсматрадаЈугосла
вијанијебиласељачкијадржаваоднекихдругих,већтврди
дајеондашњетржиштепроценилодаћевишепрофитирати
одЛепеБренеињенихбројних југословенских„клонова“
негоодурбанихи„млитавих”рокера.Кадасународњаци
схватилидајевага„дебелопретегнула”нањиховустрану,
онисусчеличнометикомсвадбарскихзабављача,неопте
рећениуметничкимаспирацијама,на„турбопогонуракије
икокаина”,рокеремоменталнозакључалиу„урбанигето”.
Укратко,кафанскифолкјеједноставнобиодиректнијиира
зумљивијипублицикојојсеобраћао,нијегатребалопрево
дити,аивремекојеједолазилопрефериралоје„музикуза
пиће,пуцњаву,крикиплач”.45Међутим,садашњизаборав
нарокенролкао„седмурепублику”Југославије,нетичесе
самодихотомијаурбано–рурално,већонпроизлазиииз
одређенихидеолошкихпобуда.

(Не)културазаборавананашемподручјуналазисеублиској
везисаидејомјугословенства(којасепрезире)ијугословен
скекултуре(одкојесезазире).Разлозитомесувишеструки,

43Gordi, E. (2001)Kultura vlasti u Srbiji: nacionalizam i razaranje alter
nativa,Beograd:SamizdatB92.

44Vukadinović,M.(2013)Zvezdesupermarketkulture:medijskaslavaupo
trošačkomdruštvu,Beograd:Clio,str.13.

45Perković,A.(2011)Sedmarepublika,Zagreb,Beograd:NoviLiber,Službeni
glasnik,str.44–45.
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али су суштински повезани са карактером, апсолутизмом
и популизмом елите на власти.Најпре, однос према југо
словенскојдржавнојзаједници,апосебноонојсасоцијали
стичкимпрефиксом,приличнојенеодређен,алигенерално
исуштинскионјенегативан.Набившудржавугледасеис
кључивокрозидеолошкенаочарикојесоцијализамприка
зују као изузетно негативну друштвену и политичкуфор
мацију, а Југославију представљајукао„тамницусрпског
народа”.Предрасудепопутовеупотпуностизамагљујупо
гледиунапредпаралишусвакипокушајдругачијегвиђења.
Иумногогоримполитичкимсистемимаодјугословенског
културајеуспеваладасеиздигнеиствориврхунскадела,а
камолиуовомкоји јеусвојојнајпрогресивнијојразвојној
фази афирмисаоманифестације које суоставиленеизбри
сиветраговеусветскимразмерама(Mediala,BITEF,FEST).
ПрвегитаријадеуБеоградуазањимаигитарсканадмета
њаширомземљеградиласуновукултуру,инспирисанурок
стваралаштвом.Утоммиљеустворенасуделакојазасигур
ноулазеуфондтрадиционалнихвредностипосвојиместет
скимдометима,алиисоцијалнимконсеквенцама–жанрови
попутџеза,попаирокадалисудоприноссрпскојтрадицији
јерсуобликовалинесамомузичкеукусенегоикреирали
укупнопонашање,моралнасхватања,научнаискуства,иде
јеисазнањатадашње„социјалистичке”омладине.46Њихо
ва „мана”није у томешто су врхунска у свомжанру, већ
пре свега затошто су „југословенска”.Отуда наводно за
борављањеилипрећуткивање свих успеха и величанстве
нихрезултатанесамонапољумодернеуметностивећина
пољумедија,списатељства,архитектуре,дизајна,спортаи
осталихобластистваралачкепраксе.

Рокенрол као елемент популарне културе у свести људи
на власти двоструко је неприхватљив: најпре, затошто је
„југословенски“, а затимшто је „увезен” са Запада и има
субверзивнодејство.ВластуСрбијипонашасеудухукон
струисанихстереотипнихпредставапокојимапостоје„две
Србије”.Такосе„ПрваСрбија”доживљавакаопатриотска,
националнаиправославна,аза„ДругуСрбију”резервишу
сепојмовимодерног,европског,космополитског,грађанског
и либералног. Наведени придеви су заправо симболичке
границеизкојихсеизводеидругевредноснеконструкци
је.Представницивластинесмејудаиздајуоно„национал
но“ и „аутентично” у име нечегашто долази са стране, а
опет,онизнајуданасбашоностраночиниграђанимасве
та.Поштојојјеразуму„другој”Србији,асрцеу„првој”,
властуимесрпствазанемарујејугословенство,апредност

46Božilović,N.(2014)Kulturnoklatno,Niš:Filozofskifakultet,str.129.
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даједомаћим„артиклима”(српско,народно,фолклорно,до
маће,„ћирилично”)уодносунастранеиувезенеживотне
стилове,међукојимајеирокенрол.47Стогајеприроднода
натржиштунационалнихсимболаприоритетимаГучаане
Егзит.

Једнаважнадигресија:културусећањанадруштвенефено
менеобликујуинекетеоријскепарадигме,анесамосоци
јалнополитичкапракса.Наиме,укултуролошкимрасправа
макодтеоретичараприметнојенеједнакогледањенаоднос
измеђупојмовакултураидруштво.Свејевишекултурних
социолога који, попут Џефрија Александера (Alexander),
указујунарелативновисокстепенаутономијекултуреуод
носунадруштво.48Пренетонанашпроблем,тобизначило
следеће:ПопуларнакултурасоцијалистичкеЈугославијене
може се изводити априори из карактера друштвенополи
тичкогсистемајеронапредстављакритику,анерефлекси
пасивниодразтогасистема.Заразликуодсоцијалистичког
друштвеног система који је грађен на јединству, колекти
витетуиидејнојсагласности,рокенрол јесвесупротноод
тога:онјестрогоиндивидуализован,дисонантанидисхар
моничан, умузичком, алии социјалномсмислу.Затохра
мљусветеоријекојепокушавајудакарактерјугословенског
рокенролаизводеизразноразнихполитичких(партијских)
извора,одлука,декларацијаидокумената.Моглисуградски
комитети,паиСавезомладинеЈугославиједоноситисвако
јакезакључке,рокенролјеишаосопственимпутемиширио
идејекојејеисамодруштвопочелодаприхвата(апотоми
приписујесеби!).

Рокенрол као уметност, речено Адорновим (Adorno) јези
ком, друштвеност показује управо преко свог асоцијалног
карактера(sic).Овајставнијепротивречанусебијерсе,по
овом франкфуртовцу, социјабилност уметности не сагле
дава уњеном апологетском додворавању, већ супротно, у
опречнојпозицијипремадруштву(субверзијиибеспоштед
нојкритици).Еманципацијасубјектаможесеиздејствовати
самоуатмосфериукојојјеуметнострезистентнаинепокор
на,аутономнаи„асоцијална”.49Рокенрол,паиовајокоме
миговоримо,имабаштуадорновскусоцијалноасоцијалну

47УРепублициСрбији, на чијеммедијском Јавном сервису постоји са
мо једна емисија („Трибоје звука”) у којој се рокенролизводи „ужи
во”,додељивањенекаквихдржавнихпризнањаодстранепредседника
Србијечлановимастарихрокбендова,попутYUgrupe,јесте„фејк”и
представљаобичнозамазивањеочију.

48Видети:Alexander, J. C. (2003) The meanings of social life: a cultural
sociology.NewYork:OxfordUniversityPress.

49Adorno,T.V.(1979)Estetičkateorija,Beograd:Nolit,str.370–371.
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димензију,апрепознатљивјеипосебанбашпоонојкојаје
превасходноподземна(underground)и(у)лична.50Збогсвега
тогаонзаслужуједабудеколективно„меморисан”.

Креирањеодносапремапрошлостипредстављаважандео
политикесећањаусвакомдруштву.Оноподразумевајасан
и стабилан системвредности јербез тогадруштводоспе
вау кризуидентитета.У југословенскомдруштвубило је
вредностикојебииданашњаСрбијавределаследити(обра
зовањеимеђуљудскиодноси,моралнипринципи,поштова
њекултурнихтј.националнихразличитости,низуметнич
ких алтернативних избора и изнад свега – антифашизам).
На крају, позитивно југословенско наслеђе за Србију би
билозначајнонесамонапланусимболичкогпозиционира
њапремаЕвропиисвету,већиуодносунареалнеспољ
нополитичкеодносе.51ЛековитоједанасуСрбијиоживети
сећањенавремекадајерокенролкао„уметностпобуне“52
помагаоЈугословенимадасеослободенекихстарихзаблу
даикадајесвојиминдивидуалистичкимиантиауторитар
нимсхватањимадопринеодаЈугославијапостане„свет“.Са
свимсвојимврлинамаиманама,оваземљајетих„лудих“,
„непоновљивих“,„немирних“и„превратничких“шездесе
тихпосталадеоглобалногфеномена.53Приближавањедуху
југословенскогрокакојиједеонашекултурнеисторијеби
лобиодпомоћиданашњојкултуриСрбиједаизађеизучма
лости у смислу превладавања вредности које су анахроне
иантимодерне,азасавременимултикултурни,плуралнии
постмодернисветједноставнонеразумљиве.

Закључак

Степен модернизације једнога друштва могуће је (између
осталог) утврдити и на основу културе сећања коју елита
властиимоћинегујепремаделовимапрошлости.Токако
се сећамоичега се сећамоприличнопоузданоисказујеи
нашеприоритетнеполитичкевредности.54Када јекултура
упитању,властуСрбијијезанајвишинационалниинтерес
прогласилачувањефолклораинеговањенародногствара
лаштва–језика,вере,морала,обреда,ритуала,пословица,

50Божиловић, Н. (2014а) Антиномије југословенског рокенрола
шездесетих,Културабр.145,Београд:Заводзапроучавањекултурног
развитка,стр.236.

51Рогач Мијатовић, Љ. (2014) Културна дипломатија и идентитет
Србије,Београд:ФДУиClio,стр.124.

52Ivačković, I. (2012)TheRollingStones:umetnostpobune,Beograd:Krug
Commerce.

53Vučetić,R.(2012)Kokakolasocijalizam,Beograd:Službeniglasnik,str.45.
54Kuljić,T.(2006)Kulturasećanja,Beograd:Čigojaštampa,str.7.
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песамаиигара.УСрбијисепопуларнакултураинесматра
традицијом,барнеономкојајевреднанарочитогпоштова
њаипамћења.Тимпрејерсетаврстатрадицијевезујеза
бившусоцијалистичкудржавнузаједницу.Тајставсрбијан
скихвластинијеруковођенникаквиместетскимпринципи
ма,већискључивопартикуларнимнационалнимиличним
интересимаизакојихсеонемогунајбезбеднијезаклонити.
БранкоРосићизносизанимљивеподаткекојисетичуодно
савластипремарокмузициусоцијалистичкојЈугославији
иовогаданасуСрбији.Докзасадашњемедијерокготово
иданепостоји,некадасунаградуСедамсекретараСКОЈа,
која је додељивана за највећа достигнућа младих, добија
леигрупе,којесу(попутПанкрта)певалепротиврежима.
ИстунаградусуосамдесетихдобилиБулдожериЕкатарина
Велика,„каодајеПартијаодлучиладаподржионајнајхра
бријидеојугословенскогрокенролакојинијебиомејнстрим
типаЦрвене јабукеилиГалије”.55Дакле, садашњидржав
нииполитичкиестаблишментнежелидаупамтиактуел
не српскебендове, а јошмањеда очува сећањенабивше
југословенскерокере.Сећањенарокенролињегове вред
ностипрепуштенојепојединцима,музичкиментузијастима
изанесењацимакоји јошувекимајуилузијуопоштовању
вредности које су обликовале идентитете неких генераци
јасрпскеомладинестасалеуЈугославији.Сећањемнањих
негује се и култура сећањана друштво које је утемељило
урбаникултурнииидентитетскиобразац.

Наосновутогаможесепоставитиприличнопоузданасо
цијалнадијагноза,покојојјесадашњаСрбијапредмодерно
друштвосајакимнаслагаматрадиционализмаиауторита
ризма,сједне,иегалитаризма,колективизма,антиинтелек
туализмаиантиурбанихнавика,сдругестране.56Традици
онализамсрпскогадруштваогледасеубазичнимструктур
нимиинституционалним елементима (начинпроизводње,
јакесродничкевезеупородици,нефункционалнеустанове,
ограниченапросторнапокретљивост),алииуонимкултур
ним сферама обележеним колективистичким духом, јаком
хомогеношћуи,пресвега,односомпремапрошлости–се
ћањемили заборавомнанекењене делове.УСрбији још
увек постоји инструментализација традиције у политичке
сврхе, неговање конзервативних образаца деловања и по
нашања,одбацивањемодернихцивилизацијскихидејакао
штосуиндивидуализам,личнаправаислободе,демократи
јаидруге.Кадасетомепридодаауторитаризамкојивлада

55Rosić,B.(2016)Država(ne)volibuntovnike,Nedeljnik,str.59.
56Stojanović,D.(2010)Uljenavodi,Beograd:Peščanik,str.73.
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на свимнивоима друштва, одпородице до државе,57 онда
постајејаснозаштоутаквојдуховнојатмосферинемаместа
зарокенрол.Рокенрол,паионај југословенски,почивана
обрасцимакојисупотпуносупротниоднаведених.Патри
јархалнитипдруштвенезаједнице,симпатијеза„оријентал
нидеспотизам”путиновскогтипа,садржавом,империјоми
армијом као кључним елементима националног идентите
та,58каоиорганицистичкосхватањедруштвакојепостојиу
врхусрбијанскихвласти,непружајумогућностзапостмо
дерни заокрети „игру саидентитетима”каквупретпоста
вљајусавременисветипопуларнакултура.59Флексибилни
иплуралниидентитетимогусеградитисамоуотвореноми
хетерогеномдемократскомдруштву,атоСрбијаданасни
је.Србијанећемоћида станеузрамемодерним земљама
Европскеуниједоклегодсеслужи„селективнимпамћењем”
и„срачунатимселективнимзаборавом”којипретидапрера
стеу„тоталнизаборав”.60Напростозатојерсуипамћењеи
заборавдиктираникризомвредностиукојуоназападазбог
дугогодишњенеодлучностиисталногтумарањаизмеђудве
крајности:западнедемократијеиауторитарногцезаризма.
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CULTUREOFREMEMBRANCEAND
YUGOSLAVROCKANDROLL

Abstract

ThepaperisdedicatedtothecultureofremembranceoftheYugoslav
rockandrollinSerbiahereandnow.Accordingtotheauthor,rockand
rollrepresentsanimportantlinkinthechainofculturaltraditionofthe
Serbiansocietyintheaestheticandsociologicalsense.Bothrocknroll
andpopularcultureingeneral(includingjazzandpopmusic)havebeen
unjustifiably neglected regardless of the fact that they stand side by
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sidewiththefolkandruralcultureastraditionalformsofcreation.The
currentpoliticalandculturalelitedoesnotcomprehendthattheSerbian
urbantraditioncanactasthemostimportantlinkbetweenSerbiaand
theglobalizingandmodernizingworld.Thecultureof remembrance
and identities is reserved by this elite primarily for the traditional
folkloreformsofourculturalheritage,withthereasonforthis(likely)
lyingintheunderstandingthatthenotionoftraditioncoversonlythe
elementsofrurallifestyle.Theauthorofthispaperreflectscriticallyon
theculturalpolicywhich is incompatiblewith thecontemporaryand
modernculturaldevelopmentsintheworld.Whatisalsonotunderstood
inSerbiaisthatidentitiesarenotfixedandgivenonceandforall,but
that theyrepresentamatterofchoice,constructionandstrategy.The
paperisdividedintothreechapters:“Amarcordinthecontextofculture”
(where culture is defined as a sociological phenomenon), “Yugoslav
rockandrollcommunity”(whichconsidersthescopeandcontribution
ofYurock)and“Politicallyprogrammedoblivion”.Theoblivioninthis
caseisnotincidentalandepisodicbutaconsciousand(itseems)along
termorientationofthepoliticalestablishment.Rockandroll,andabove
allthatwhichbearstheYugoslavprefix,doesnotsuititsideological,
absolutistic and populistmatrix. InSerbia, little attention (primarily,
by themedia) is paid to the fact that rockmusicians of this society
have contributed immensely to the establishment of Yugoslav rock
androllscene,whichthereforemustnotbeforgotten.Rockandrollin
thisregionwasnotapassingfashionablecrazebutawayoflifewhich
formed opinions, beliefs, behaviors, communication and the entire
activityoftheyounggenerationsatthatpointintime.Culturaltraces
ofthatwayoflifearestillpresentandtheydeservetoberemembered
andusedas important for future lifeandconnectingwith the restof
theworld.These facts areneglecteddue to the allencompassing re
traditionalization that has taken hold of the present Serbian society
whose culture is positionedwithin themythical reshaping of reality.
ThispreventsSerbiafrombecomingapartofthemodernworld,andthe
revivaloftheremembranceofrockandrollwouldhelpSerbiatoagreat
extentintheattempttoreachtheenviablestatusthatitonceenjoyedon
theglobalscale.Inshort,thecultureofremembranceishiddenbehind
thenoncultureofforgetting,withthereasonsforthisbeingnotonly
aestheticinnaturebutpoliticalandideologicalaswell.Rockandroll
is undesirable to the current political establishment for at least two
reasons:first,becauseitisYugoslav(withasocialistconnotation),and
second,becauseitdoesnotoriginateinSerbiabutis“imported”from
theWest.Whenoneadds thesubversiveness, individualistic leanings
andthecriticalintonationsofrockandroll,thenitisclearthatnurturing
thecultureof its remembrancewouldbecontrary to thevaluesupon

whichthemodelofthecurrentSerbiansocietyisbased.

Key words:Yugoslavrockandroll,cultureofremembrance,identities,
spiritofthesixties,retraditionalization,cultureofforgetting
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ПРЕОСТАЛИХВЕТРЕЊАЧАУ
ТУРИСТИЧКУПОНУДУ

ВОЈВОДИНЕ
Са же так:КрајемXVIIIипочеткомXIXвекахоландски,мађарски,
словачкиисрпскимајсторисаградилисувишеод280ветрењачау
Војводини.Каонајсавршенијеграђевинезамлевењежитарицадо
тада,ветрењачесукористилеснажнуенергијујугоисточног,се
верногисеверозападногветра,олакшавајућиживотељудиматог
времена.Двавекакасније,наосновутеренскогистраживањакоје
јеспроведноуВојводиниупериодуод2012.до2014.године,утвр
ђеноједафизичкипостојијошједанаестветрењача.Упркосто
мештовећинањихимаодређенистепензашите,овиважниспо
меницинародногградитељстваналазесеувеомалошемстањуи
немајусвојуфункцију.Циљовоградаједаукаженапримередобре
праксеиукључивањеветрењачаутуристичкупонудуевропских
земаља,каоинамогућностиимплементацијепреосталихветре
њачаВојводинекаоважнихкултурноисторијскихспоменикаиса
ставногделаисторије,културеибаштиненашеземљекаошанси
заобогаћивањетуристичкепонудеВојводине.

Кључ не ре чи: ветрењаче, културни мотиви, културно наслеђе,
туризам,Војводина,туристичкапонуда
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Увод

Oднајстаријихвременадоданас,културнимотивисубили
главнипокретачиљудикапутовањимаисаставнидеопрвих
путовања,иакопотребетуристазакултуромнисубилеозна
чене као основне.Промене на страни туристичке тражње
довелесудостварањавеомазахтевнихтуриста,асамимтим
исвебржегразвојапосебнихобликатуризма,међукојесе
убрајаикултурнитуризам.Последњихдеценија,културни
туризамдоживљава експанзију захваљујућитражњитури
стаза„културнимпроизводима”,којипостајупримарнимо
тивитуристичкедестинације,њенимиџ,деонационалног
идентитетаиутичунаповећавањепотрошње.1

Значајкултурезаразвојтуристичкедестинацијеможесепо
сматратисавишеаспеката:културнитуризамважанјезафи
нансијскипрометјерпосетиоцизаинтересованизакултуру
трошевишеновца;културастварапозитиванимиџлокали
тетаалиикултурнуразноликост.2Истицањеразличитости
између две сличне, конкурентске туристичке дестинације
неопходнoјекакобисестворилаодређенапредност,ства
раоквалитетнијирејтингприликомизборациљапутовања.3

Променеуразличитимсферамаљудскогдруштвакојеједо
неоXXIвек,одразилесусеинапонашањетуристаиисти
цањењихових„другачијих”потреба.Туриститрагајузано
вим,аутентичнимпроизводиматуризмакојинисудоступни
великом бројуљуди.Најчешћи предмет интересовања са
временогтуристесунеистраженедестинацијесаочуваном
животном средином, необичним облицима смештајне по
нуде,узбудљивимдогађајимакојибудеадреналин,стварају
посебнедоживљајеизаувекостајуусећањима.

Особине „културног туристе” су да се фокусира на једну
географскулокацијуиливишењенихкултурнихентитета.
Ово јетиптуристекојиизбегавакомерцијалнесадржајеи
којићевишепутапосетитиодређениград,регионилизе
мљуупотразизакултурнимразумевањемнекеврстеумет
ности,историје,фестивала,музеја.4

1 Jeлинчић, Д. А. (2005) Култура као покретачка снага редефинирања
имиџадестинације,Actaturistica,вол.17,бр.1,Загреб:Свеучилиштеу
Загребу,Економскифакултет,стр.5678.

2 Исто.
3 Пирјевец,Б.(1998)Креирањеимиџатуристичкедестинацијенаконра

та,Actaturistica,вол.10,бр.2,СвеучилиштеуЗагребу,Економскифа
култет,стр.93182.

4 Stebbins, R. A. (1997) Cultural tourism as a Serious Leisure,
Annalsoftourismresearch,vol.23,Elsevier,p.948950.
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Какосеутицајкултурнихмотиванаразвојтуризмаповећа
ваокрозвреме,посебнокадајеречоекономскимефектима,
веомајеважносагледатимогућностимплементацијепосто
јећихспоменикакултуресациљемпостизањапозитивних
утицајанатуристичкудестинацију.5

Позитивниефектикултурногтуризмаодносесеинаподи
зањеопштегкултурногнивоастановништва,успостављања
међународнихконтаката,ширењакултуре.6

Циљовоградаједаскренепажњунапреосталеветрењачеу
Војводини,њиховкултурнииекономскизначајимогућно
стиимплементацијеутуристичкупонуду,сациљемпости
зањапрепознатљивостииконкурентскепредностиуодносу
насличнедестинацијеуокружењу.

Ветрењачеутуристичкојпонуди
европскихземаља

Прваинајједноставнијаветрењачапосвојојфункцији са
грађенајеуXIвекууНемачкој.7Захваљујућихоландским
мајсторима,нештосложенијеветрењачесакрилиманакоји
масубилазатегнутаплатна,појављујусекакоуХоландији,
такоиуразличитимделовимаЕвропеупериодуодXVдо
XIXвека.Њиховафункција била је везана за уситњавање
житарицазаисхрануљудиистоке,испумпавањеводе,сит
њењекамена,зачина,итд.Брзразвојљудскогдруштвауце
лини,појавапарних,електричнихмлинова,довелаједоиз
умирањаирушења„дивованаветар”већпочеткомXXвека.

Преостале ветрењаче на подручју Европе данас пред
стављају остатке некадашњих млинова и претворене су
у атрактивне смештајне капацитете, ресторане, музеје,
сувенирнице.

Већинамедитеранскихземаљапоседујеветрењаченавеома
атрактивнимлокацијамаитонанајвишимтачкамаострва
како би могле да користе ветар.Међу најлуксузније сме
штајне капацитете спадају ветрењаче острваСанторини у
Грчкој.8Зањиманезаостајенипетатрактивнихветрењача

5 Крејић,Ж.,Черовић,С.иМилићевић,С.(2016)Theimpactofsociode
mographic characteristics on travel expenditures of Hungarian tourists in
thevillageofSkorenovac,EconomicsofAgriculture,Vol.2,Belgrade,The
BalkanScientificAssociationofAgrarianEconomists,p.601617.

6 Томка,Д.(2001)Tуризамикултура:Образовањестановништваикул
турне навике као основа успешног културног туризма, Култура бр.
103/104,Београд,Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.271285.

7 Николић,Р.(1955)ВетрењачеуЈугославији,РадмузејаВојводинебр.4,
НовиСад:Војвођанскимузеј,стр.97112.

8 http://www.windmill.gr/18.5.2014.
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острваМиконосизXVIвека,којесусаградилиМлечанира
диуситњавањажитарица.Онесуданасмузејиукојимасе
одвијајулокалнеманифестацијенаострву.

Са циљем да се подстакне развој културног туризма у
Грчкој,предузетесумереподршкекојесеодносенаобно
вуцркава,манастира,традиционалнихпутева,ветрењачаи
воденица.9УблизиниБискајскогзалива,уФранцуској,на
лазисеветрењачапретворенаусмештајникапацитет,окру
женавиноградимаисунцокретима.Уњојсеможеборавити
минималноседамдана,аценасмештајазаноћпрелазине
коликостотинаевра.10Шпанскеветрењачесупредметтра
жњетуристапресвегазбогатрактивнепричеоДонКихоту
ињеговојборбисаветрењачама.НалазесенаБалеарским
острвимаипредстављајувеомаважнекултурноисторијске
споменикечијаулогајенепроцењиваутуристичкојпонуди
овогподручја.Ветрењаче као културноисторијски споме
нициимајусвојуфункцијуиутуристичкојпонудиФинске,
Шведске, Немачке, Велике Британије, Пољске, Мађарске,
Румуније,итд.

Холандске ветрењаче у прошлости су, као и данас, биле
међунајатрактивнијимграђевинама,алииузорзаградњу
војвођанскихветрењача.Преосталихосамветрењачасагра
ђенихупериодуодXVIIдоXIXвека,билојеразмештено
наразличитимкрајевимаХоландије.Данассуовеветрења
ческонцентрисанеидонетеназаједничкипросторутури
стичкикомплексZanseSchanseуградуЗандаму,гдеупот
пуњавајумузејосновансрединoмXXвекаичинеједноод
најпопуларнијих и најатрактивнијих туристичких места у
Холандији,којесвакитуристаобавезнопосећујеприликом
боравкауовојземљи.11Ветрењачемељусвежезачине,троп
скепроизводе,житарице,алиисастојкеодкојихсепроизво
дебиљнауљапопутланеногиуљаодрепице,каоиразли
читебоје,креде,пигментииуљанамењенауметницимаиз
целогсвета.Такојеједнаодњихпретворенаууљару,друга
упилану,трећаупродавницу,четвртаумузеј.Tоком2014.

9 Sdrali,D.andChazapi,K.(2007)CulturaltourisminaGreekinsularcom
munity: the residants’ perspective,Tourismus: an Internationalmultidisci
plinaryjournaloftourism,Vol.2,No2,UniversityoftheAegean,Greece,
p.6175.

10Крејић,Ж.(2014)ВетрењачеВојводиненекадисад,Панчево:Удружење
грађанаПосетиПанчево,стр.112.

11Moufakkir, O. (2007) Heritage Attractions and the Case of the Dutch
Windmills,TourismAnalysis,Vol.12,No.56,CognizantCommunication
Corporation,p.493497.
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године,овонасељејепривукло1.6милионапосетилаца,а
бројпосетасеповећава.12

НастанакветрењачауВојводини

МотивзаизградњуветрењачауВојводинибиојеистикаои
уосталимделовимаЕвропе.„Разлогњиховогнастанкабио
је,пресвега,млевењежитаижитарица,којесуљудикори
стилиусвакодневнојисхраниалииисхранистоке; захва
љујућиветрењачама, секла сечоја, дромиосе камен, сит
ниосепапир.”13Изградњаветрењачазаменилаједуготрај
ноимукотрпноручноситњењежитарица,алиипотиснула
дотадашњемлиновенакоњскипогонсуваче.

ПрваветрењачауВојводинисаграђенајенаподручјуЗре
њанина,итоуЕлемиру1794.године14.Подигаојујебога
титрговацАгоштонКиш,поузорунахоландскеветрења
чекојејеимаоприликедавидинасвомпутууХоландији,
тражећилекзасвојуболест.

По узору на прву ветрењачу, широм Војводине се граде
„млиновинаветар”.Доминиралесууразличитимподруч
јимаВојводине, ањиховамасовна градњапочињеуоним
деловимаземљекојасуималанајвећеприносежитарицаа
самимтиминајплоднијуземљу:БачкаиБанат.Ветрењаче
су се градиле напериферијиместа, у деловима који нису
билинасељени,иучијојоколининијебилодрвећанитиби
локаквихпомоћнихобјеката,којибистваралипотешкоће
у„хватању”доброгветра.Садругестране,масовнакрила
ветрењачачестосуугрожавалабезбедносткаковетрењара,
такоиљудикојисужитодоносилинамељаву,алиидеце.

Имале су облик зарубљене купе. Спољни зидови грађени
суодцигле,аунутрашњиодћерпича(непеченециглекоја
јенастајаламешањемблатаикукурузнеплеве).Каонајви
шеграђевинеуместу,ималесучетирикрила,накојимасу
биларазапетаплатна.Наврхупокретногкроваветрењаче,
налазио се ветроказ, најчешће у облику петла, који је по
казиваоправацдувањаветраиусмераваомлинаренакоју
странусветадаокренукров.Млелајепомоћудрвеногме
ханизмаизграђеногодбагремаилихраста,алиимасивног

12www.zaansmuseum.nl/zaandam,10.6.2016.
13Черовић, С. и Крејић, Ж. (2011) Ветрењаче као специфични облици

туристичкепонуде,Хотеллинк–часописзахотелијерство,рестора
терствоигастрономију,Београд:Вишахотелијерскашкола,вол.12,
бр.1718,стр.135141.

14Крејић,Ж.(2014)ВетрењачеВојводиненекадисад,Панчево:Удружење
грађанаПосетиПанчево,стр.10.
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камењакојесеукомадиманалазилоуприродиидовозило
изМађарскеиРумуније.15

Најчешћесумлелекукуруз,пшеницу,овасијечам.Према
сећањиманајстаријихВојвођана,најлепшихлебјебиоонај
одбрашнадобијеногуветрењачи.Приповољномсевероза
падномијугоисточномветру,ветрењачајеза24часамогла
дасамељепросечно700кгжита.Типичновојвођанскоокру
жењесастојалосеодветрењаче,млинаревекуће(укојојје
живеомлинар)иђерма(којијебионеопходанзапојењесто
кекојаједовозилажитонамељаву).Током1885.годинеу
БачкојиБанатујеевидентиранопреко280ветрењача.16

ПреосталеветрењачеуВојводини

TeренскоистраживањеуВојводиниспроведеноупериоду
од2012.до2014.годинепоказалоједасенаподручјусе
вернесрпскепокрајинеВојводиненалази11ветрењачакоје
суграђенекрајемXIXвека,итоуследећимместима:ветре
њачауМеленцима(општинаЗрењанин),ветрењачауБелом
Блату (општина Зрењанин), ветрењача уОрому (општина
Кањижа), ветрењача у Суботици, ветрењача у Гунарошу
(општинаБачкаТопола),ветрењачауОборњачи(општина
Ада), ветрењача уБачкојТополи, ветрењача уКарађорђе
ву(општинаБачкаПаланка),ветрењачауБечеју,ветрења
чауЧуругу(општинаЖабаљ),ветрењачауГоспођинцима
(општинаЖабаљ).

УвидомусписакзаштићенихкултурнихдобараПокрајин
ског завода за заштиту споменика културе, утврђено је да
језаштићенопетветрењача,одкојихједнафизичкинепо
стоји. Ветрењача у Чуругу (општинаЖабаљ), означена је
каокултурнодоброодвеликогзначајаиналазисеудругој
категоријизаштите,каоиветрењачауМеленцима(Зрења
нин)којафизичкинепостоји.Налистизначајнихкултурних
добараналазисеветрењачауОборњачи,Орому,ветрењача
уМеленцима(познатијакаоБошњаковаветрењача).17Оста
леветрењаче,иакосуграђенеуистомпериоду,неналазесе
подзаштитомдржавенинапапиру.

Теренскоистраживањепоказалојеидасебезобзиранасте
пензаштитекојеимају,ветрењаченалазеукатастрофалном
стању, посебно ветрењаче у Госпођинцима, Белом Блату,
Гунарошу,ЧуругуиМеленцима.Самприлазветрењачама

15Исто,стр.12.
16Николић,Р.(1955)ВетрењачеуЈугославији,РадмузејаВојводинебр.4,

НовиСад:Војвођанскимузеј,стр.97112.
17ИнтернадокументацијаПокрајинскогзаводазазаштитуспоменикакул

туре,НовиСад.



287

ЖИВАНА КРЕЈИЋ и СЛОБОДАН ЧЕРОВИЋ

јеотежанјерсепросторокоњихнеодржава,докјеспоља
шњостапосебноунутрашњостветрењачаврлонебезбедна
запосетиоце,уследодрањањаматеријала.Ниједнаодпре
осталих ветрењача нема крила, кровови углавном проки
шњавају,илисудомовиптицама,штоселошеодражавана
целокупанобјекатиубразавањиховопропадање.

Током 2008. године, постојећа ветрењача уМеленцима је
реконструисана са циљем да се преуреди у туристичко
угоститељскиобјекат.Међутим,лошомреконструкцијоми
неадекватнимматеријалимакоришћенимуобнови,дошло
једообрушавањазидоваикрова,чимејеветрењачадоведе
наујошгорестање.

Немар и проблеми заштите ових важних објеката народ
ног градитељства постоје деценијама. Средином XX века
постојале су иницијативе појединаца за стављање ветре
њачаподзаштиту.Међутим,таквизахтевисуодбијаниуз
образложењедасеобјектиналазеулошемстању.18

Остајенејаснозаштосвеветрењаченемајуистиобликза
штитејерпотичуизистогпериода.Доксуједнезаштићене
каоспоменицикултуреодизузетногзначаја,другенисуза
штићенеуопште,аветрењачакојанепостојивишенифи
зички,јошувексеналазиналистизаштићенихкултурних
добара.

Лошестањеветрењачанијепоследицасамонедостатканов
ца,већиопштенемарностиљудиузаједници,алииуста
нова које се баве њиховом заштитом. Иако су ветрењаче
стављенеподзаштитувеомакасно,забрињавачињеницада
недостајеидејаииницијативазањиховуобновуистављање
уфункцију.Јединаветрењачаизпрошлостикојаимасвоју
наменујеветрењачауБечејукојајепретворенауресторан.

Могућностиимплементацијеветрењачау
туристичкупонудуВојводине

Природни и културни мотиви представљају туристичке
атрактивности једне дестинације. „Културно наслеђе даје
одређенуаутентичностдестинацији,чинијепрепознатљи
вомидрукчијом,инањемусечестотемељиконкурентска
предностуодносупремадругимдестинацијама”19.

18Интерна документација Покрајинског завода за заштиту споменика
културе, Нови Сад; Захтев из 1962. године за стављање ветрењаче у
Оборњачиподзаштиту.

19Вртипрах,В.(2006)Културниресурсикаочинитељтуристичкепонудеу
21.стољећу,Економскамисаоипраксабр.2,Дубровник:Свеучилиште
уДубровнику,стр.279296.
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Важност ветрењача као културноисторијских споменика
изначајњиховеимплементацијеутуристичкупонудуВој
водине, може се посматрати са више аспеката.Пре свега,
ветрењачесуспоменицинародногградитељстваипредста
вљајуважносведочењеоживоту,радуиобичајимаљудиса
подручјаВојводине.Тосунеафирмисаникултурниресурси,
чијомбисеобновомизаштитомстворилашансазаимпле
ментацијуистварањепрепознатљивогтуристичкогпроиз
водаВојводине.Ветрењачепредстављајуиспоменикекул
туре који имају посебан културни идентитет, заснован на
културноисторијскомнаслеђу.Просторинакојимаседанас
налазепреосталеветрењачеуВојводиниможемоозначити
каоатрактивнелокације,којепоредкултурног,погодујураз
војуразличитихврстатуризма,попутекотуризма,сеоског
иодрживогтуризма.Собзиромначињеницудасуовобили
објектипоредкојихсеокупљалолокалностановништвоне
самозавремемељавежитарица,већиувремесеоскихсла
ваивашара,ветрењачемогубитизначајнеисааспектага
строномије,фестивалаиупотпуњавањасадржаја.Такође,са
циљемобогаћивањапостојећих,алиистварањановихкул
турнихрутаВојводине,неопходнајеимплементацијаветре
њачарадипобољшањаравојакултурногтуризма.

Онесузначајнеисаенергетскогаспекта:тосуобјектикоји
користечистуенергијуветразасвојрадиимајумогућност
њеногакумулирања.Ветрењачемогутражитисвојушансуи
усеоскојпонудиВојводине,несамокаосмештајникапаци
тети,већиикаомузејиисувенирнице.Каообјектикултур
ног наслеђа, ветрењаче доприносе националном поносу и
стварајудругачијусликуземљенатуристичкомтржишту.20

„Ветрењаче задовољавају сва начела одрживости, и стога
семорају узети веома озбиљно у разматрање приформи
рањуновогидругачијегтуристичкогпроизводананашем
тржишту.”21

Ветрењаче се могу имплементирати у туристичку понуду
Војводинеи стварaњемкултурнихрута. „Туризамбазиран
накултурнимрутама јеврстанаслеђаитуристичкиметод
који се врло често користи у појединим земљама како би
сеискористилонаслеђесаосновномсврхомуконзервацији,
културномочувању,туризму,алиикаопокретачдруштвено

20Moufakkir,O.(2007)HeritageAttractionsandtheCaseoftheDutchWind
mills, TourismAnalysis, Cognizant Communication Corporation, Vol 12,
No.56,p.493497.

21Крејић, Ж. (2011) Ветрењаче као атрактивни елементи просто
ра Србије за развој посебних облика туризма, мастер рад, Факултет
за туристички и хотелијерски менаџмент, Универзитет Сингидунум,
Београд,стр.67.
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економског развоја.”22 Креирањем тематских културних
рута ветрењача, ови важни споменици културе могли би
дапронађусвојеместонесамоутуристичкојикултурној
понудиВојводине,већиЕвропе.

Садругестране,обједињавањемсвихпреосталихветрења
чана једној, атрактивнојлокацији самноштвомсадржаја,
можесеформиратинови,конкурентскипроизводВојводине
каотуристичкедестинације.

Закључак

ТрадицијаграђењаветрењачауВојводини,изузетанпотен
цијалветракаообновљивогизвораенергије,развојпосеб
нихобликатуризмаусветуипроменетуристичкетражње,
дајунашојземљизначајнешансеупогледуимплементира
њапреосталихветрењачауВојводиниуњенутуристичку
понуду. Иако је економски значај ветрењача израженшре
свегауонимземљамакојеимајувисокутурстичкутражњу,
важност преосталих ветрењача као културноисторијских
споменикаимотивазабудућиразвојкултурногтуризмане
смебитизанемарен.Ветрењачезаистамогубитиатрактив
ниелементипростораВојводинеипотенцијалзастварање
конкурентскепредностидестинацијеуодносунасуседе.

Међутим, теренским истраживањем преосталих „млинова
наветар”утврђеноједасеоњиховојимплементацијиуту
ристичкупонудунашеземљеможеговорититекпозаврше
нојобновииреконструкцијикојанебибилаштетнапоњих
каоштојетовећбиослучај.

Лошаинфраструктура и катастрофално стање у којима се
налази већина ветрењача у Војводини, необележени пу
тевикоји водедоњих, алиилокалитетина којима сена
лазе, упућују на хитну реконструкцију објеката народног
градитељства.

Услед вандалског понашања појединаца и скрнављења
културноисторијскихспоменика,неопходнојепримењива
тиказне,јернијепознатодајеикоикадаодговараозамно
штвокрађаиразбојништава,одношењаделоваветрењача,
којасуседеценијамауназаддешавала.

Туристичке дестинације које желе остати и постати кон
курентне морају развијати иновативне туристичке произ
воде. Имплементацијом ветрењача у туристичку понуду

22Терзић,А., Бјељац,Ж. и Јовановић, Р. (2014)Tуризам и култура: За
штита,ревитализацијаиупотребанаслеђакрозсистемформирањару
таEвалуацијамастерпланапутевимаримскихцарева,Културабр.141,
Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.319335.
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Војводинеи стварањем културних атракција, обогаћује се
туристичка понуда дестинације, проширује понуда тури
стичкихаранжманаиутичесенапрепознатљивостземље
уцелини.

Оживљавање културноисторијских споменика утиче и на
порастпрофита,запошљавањелокалногстановништва,чи
месеподиженивоквалитетаживотаљудинадестинацији
алиидоживљајатуриста.

Наосновупретходноизнесенихчињеницаопреосталимве
трењачамауВојводини,можесезакључитидапостојиши
рокспектармогућностињиховеимплементацијекаооста
такакултурнебаштинеутуристичкупонудуВојводине.До
брепримерепраксестранихземаљатребаприменитиине
говатикултурноисторијскеспоменикекаодеопрошлости,
историје,традицијеједногнарода.

Преостале ветрењаче на оригиналним пределима и енер
гијаветра,укомбинацијисаелементимановогидругачи
јегтуристичкогпроизвода,дајушансуВојводинизаразвој
специфичнихобликатуризмауближојбудућности.

УколикоимлементацијаветрењачаутуристичкупонудуВој
водинеиСрбијеизостане,тобизначилоипотпунинеста
наковихважнихкултурноисторијскихспоменикасанаших
простора,чијејестањепоследњихдеценијазабрињавајуће.
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THEPOSSIBILITYOFINCLUDINGTHEREMAINING
WINDMILLSINTHETOURISTOFFEROFVOJVODINA

Abstract

Attheendoftheeighteenthandintheearlynineteenthcentury,Dutch,
Hungarian,SlovakandSerbianbuildersbuiltmorethan280windmills
in Vojvodina. As the most advanced facilities for grinding grain,
windmillsusedthedriveenergyofthenorthernandthenorthwestern
windsandfacilitatedthelivesofthepeopleofthattime.Twocenturies
later,basedonafieldresearchcarriedout inVojvodinaintheperiod
from 2012 to 2014, it was determined that eleven windmills still
physically exist.Despite the fact thatmost of themareprotectedby
law,theseimportantmonumentsoffolkarchitectureareinverypoor
conditionandhavelosttheirfunction.Theaimofthispaperistopoint
totheexamplesofgoodpracticeandtheinclusionofwindmillsinthe
tourist ofer of European countries aswell as the possibility for the
revitalization of the remaining windmills inVojvodina as important
culturalandhistoricalmonumentsandanintegralpartof thehistory,
cultureandheritageofourcountry–asachancetoenrichthetourist

oferofVojvodina.

Key words: windmills, cultural motives, cultural heritage, tourism,
Vojvodina,touristoffer
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ОПРЕОВЛАЂУЈУЋЕМ
СХВАТАЊУКУЛТУРЕУ

ТЕОРИЈИОРГАНИЗАЦИЈЕ
Са же так:Урадусенастојеприказатиелементипреовлађујућег
схватањакултуреутеоријиорганизације.Наведенопоимањесе
објашњавасамимодликаматеоријеорганизацијекаонаучнеди
сциплинеипрофесије,конкретнијењенимизразитопримењеним
карактером. Економска глобализација и интернационализација
пословних активности представљали су кључни подстицај раз
војадисциплинепоследњихдеценија.Схватањеорганизацијекао
отвореногсистемаувелојепојамкултуреутеоријуиистражива
ња,омогућавајућиразвијањеиконкретнихпоступакаипраксиза
стварањеефективнијихиефикаснијихорганизација(првенствено
економских).Наведениваннаучниподстицајзаразвојдисциплине
управојеикључниразлогдонеклепоједностављеногинедовољно
промишљеног схватања и истраживачког операционализовања
појмакултуреусавременојтеоријиорганизације.

Кључ не ре чи:теоријаорганизације,култура,професија,опера
ционализација

Увод1

Тривијално је али несумњиво тачно истаћи да живимо у
„светуорганизација”.Вотсон(Watson)2сматрадасурадне

1 ТекстјенастаокаорезултатраданапројектуИзазовиноведруштвене
интеграцијеуСрбији:концептииактери(ев.број179035),којифинан
сираМинистарствопросвете, наукеи технолошкогразвојаРепублике
Србије.

2 Watson,T.J.(2003)Sociology,WorkandIndustry,4thedition,London:Rou
tledge,str.75.
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организацијекључнезаразумевањеначинанакојисумо
дерна индустријализована друштва структурисана. Орга
низацијеимајуводећуулогуусавременомсветубудућида
онеутичунаготовосвакиаспектнашегдруштвеногживота.
ПитерДракер (PeterDrucker) сликовитоистичеда „млади
људиданасморајудаучеоорганизацијамананачиннакоји
суњиховипрециучилидаобрађујуземљу”.3

Речорганизацијапотичеодгрчкеречиorganonкојаознача
ваалат,инструмент,справу,направу.4Иакосуорганизације
биле присутне и у древним друштвима и цивилизацијама
(Кина,Грчка,Индија),текумодерниминдустријскимдру
штвимапојављујесевеликибројорганизацијачијајесвр
ха оснивања остваривање веома разноврснихциљева.По
знатисоциологПарсонс(Parsons)справомјетврдиодаје
„развој организација кључнимеханизампомоћу којег је у
високодиференцираномдруштвумогуће ’обавити ствари’
(toget thingsdone),тј.постићициљевекојесуизванмоћи
појединца“.5

Због свега поменутог није изненађујући брз развој теори
јеорганизацијекаонаучнеалисвевишеипримењенеди
сциплинеодсвојихпочетакадоданашњихдана.6Потврда
затоможесепронаћииуснажномакадемскомутемељењу
изучавања организације на економским факултетима, фа
култетима заменаџмент, пословнимшколама, одељењима
за психологију и социологију широм света. Но, можда и
најјачиподстицајпрофесионализацијиобластидајенесум
њивипрактичнопримењивиаспект знањаоорганизација
ма (укључујућии „консултантски” ангажманистраживача
ипредавача).Управосеуовојчињеницинастојипронаћи
објашњење преовлађујућег схватања појма културе у овој
области.Стимувезисудефинисаниипредмет,циљихи
потезерада.Предметрадајестесагледавањепреовлађујућег
поимањапојмакултуреутеоријиорганизацијекаонаучној
ипрактичнојдисциплини.Циљрадајеуказатинаелементе
објашњењапоменутогпреовлађујућегсхватањапојмакул
туре.Основнахипотезаједајеуправонепосреднапрактич
на примењивост знања из ове области кључни разлог до
минантног схватања и истраживачке операционализације
појмакултуреутеоријиорганизације.

3 Scott,R.W.(2003)Organizations:Rational,Natural,andOpenSystems,5th
edition,UpperSaddleRiver,NJ:PrenticeHall,р.1.

4 Sikavica,P.(2011)Organizacija,Zagreb:Školskaknjiga,str.3.
5 Scott,R.nav.delo,str.3.
6 Više u:Mojić,D. (2014)Organizacije i (post)moderno društvo, Beograd:

InstitutzasociološkaistraživanjaFilozofskogfakulteta;Čigojaštampa.
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Теоријаорганизацијекаонаучнаи
практичнадисциплина

Теоријаорганизацијеилиобласторганизационихпроучава
ња(OrganizationStudies)јеинтердисциплинарнаобласткоја
сенајчешћесматраделомизучавањаменаџментаилиупра
вљања. Прецизније речено, област организације обухвата
две централне фазе процеса менаџмента: организовање и
вођење.Уовојобластисепроучавају структурирањерада
члановаорганизацијекрозефикасандизајн,узроцииобли
ци понашања чланова организације и могућности утицаја
нањих.Организацијасеодсамогпочеткаиздвојилауједну
препознатљивуцелинусасвојимтемамаинтересовања,ме
тодимаистраживањаинаставнонаучнимдисциплинамау
академскимкруговима.Њенеглавнекомпонентесуследеће:

Организационатеоријаидизајн.Овајдеоорганизацијеима
за предмет проучавања структуралне, формалне или тзв.
„тврде” елементе организације. Теме истраживања у овој
области суподеларада, дистрибуција ауторитетадоноше
њаодлука,груписањејединица,бројхијерархијскихнивоа,
распон контроле руководилаца, координација и различити
моделиорганизационеструктуре.

Организационо понашање или понашање људи у органи
зацији.Уцентруистраживањауовојобластијечовек.Два
основна задатка организационог понашања су објашњење
понашањаљуди у организацијама и откривање начина на
којисенањегаможеутицати.Основнетемеистраживања
у овој области су перцепције и учење, мотивација, вред
ности и ставови, вођство, групе и тимови, доношење од
лука,сукоби,моћ,организационакултура,комуникацијаи
организационоучење.

Менаџментљудскихресурса.Садржајовогделаорганиза
цијесуметодеитехникеуправљањаљудимауорганизаци
јама.Основне теме у овој области представљају планира
њељудскихресурса,регрутацијаиселекцијаљуди,њихова
обука, тренинг и развој, оцењивање учинка, награђивање,
итд.

Организационе промене и развој.Оваобласторганизације
имазапредметинтересовањапроменеорганизације.Основ
ниистраживачкизадатаковеобласти јестепроцесвођења
промене организације. Теме интересовања су узроци који
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доводедопромена,садржајорганизационихпромена,каои
сампроцеспромена.7

Изнаведеногсејасноможезакључитидатеоријаорганиза
цијеимаувеликојмеринормативни(атимеипрактични)
карактерштоје,например,увеликојмериразликујеодсо
циологијеорганизације.Занимљивоје,утомпогледу,даље
анализирати разлике између дисциплина. Социологија се
бавипрвенственодруштвенимактерима(укључујућиипо
јединце)идруштвенимпроцесимаусавремениморганиза
цијама.Можесерећида,наизвестанначин,социолошкаис
траживањаорганизацијанаврлоупечатљивначинодслика
вајудугогодишњу„напетост”измеђудвеструје:једне,која
у социологији види првенствено хуманистичкоеманципа
цијску(интелектуалну)идруге,којауњојвидиутилитарно
прагматичку(стручњачку)делатност.8Идокусоциологији
организацијетанапетостнегубиназначају,чиниседа је
утеоријиорганизацијеонаразрешенаукористдругеори
јентације,очемуговориисвеприсутанконсултантскианга
жманвећинеаутораизовеобластинаунапређивањуефек
тивности и ефикасности различитих врста организација
(поготовопословних).

Наравно,неможесеоспоритида јекарактеристикаинду
стријског и постиндустријског друштва примена науке у
праксинасвимнивоимаиусвимсферама,такодасведи
сциплинепостајуипрофесије9,алисе,садругестране,не
можеоспоритинитврдњадатаквиваннаучниразлозисва
какоутичунасвеукупникарактердисциплине(укључујући
исхватањеиоперационализацијутемељнихпојмова).Ото
мећебитиречиуовомраду.

Увођењепојмакултуреу
изучавањаорганизација

Темељни појмови неке научне дисциплинеморају се ана
лизиратиуоквирунајважнијихтеоријскихобјашњењапо
јавакојесепроучавају.Иакопостојинизподела10,чинисе
дајенајпримеренијакласификацијатеоријскихприступау
теоријиорганизацијенакласичне,неокласичне,модернеи

7 Petković,M. i dr. (2013)Organizacija: dizajn, ponašanje, ljudski resursi,
promene,desetoizdanje,Beograd:CentarzaizdavačkudelatnostEkonom
skogfakulteta,str.7.

8 Milošević, B. (2007) Sociologija i savremeni svet, Novi Sad: Filozofski
fakultet,str.23.

9 Županov,J.iŠporer,Ž.(1984)Profesijasociolog,Revijazasociologiju,god.
14,br.12,str.12.

10Višeu:Mojić,D.nav.delo.
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постмодерне.11Нарочитзначајимајумодернетеоријеорга
низације,којесејављајукаоодговорнапривреднеиуопште
друштвенеизазовенакојенисумоглиодговоритиранијите
оријскиприступикадајеречообјашњењуфункционисања
организација.

Утимнастојањимамодернетеоријетежилесуинтеграци
јипозитивнихдоприноса класичнеинеокласичне теорије
организације,теихнекиауториназивајуиинтегративном
перспективом.12Наведенетеоријепојављујусеод1960их
годинаињиховаглавнаодредницаиновинауодносунара
није приступе јесте схватање организације као отвореног
система.Докјезакласичнутеоријуорганизацијапредста
вљалазатворентехничкисистем,занеокласичнеприступе
организацијајепрвенственопоиманакаозатворенсоцијал
нисистем.Модернетеорије,садругестране,организацију
првенственовидекаоотворенисоциотехничкисистем,што
сесматравеликимискоракомуодносунаранијасхватања.

Усхватањуорганизацијакаосоциотехничкихсистемамо
гусеаналитичкииздвојититехничкисистем(којиобухвата
технологијуи техничкаправиларада)исоцијалнисистем
(формалниинеформални),алиобаградеједнуцелинуиоба
суважназаразумевањефункционисањаорганизација.13Нај
зад,схватањеорганизацијекаоотвореногсистемаодликује
међусобнаповезаностактивностиорганизацијаичинилаца
окружењаили околине.14 Реч је о савременој перспективи
организацијекојаподразумевадасуорганизационеструк
туре, системиипроцесиунајвећојмериуправоодређени
поменутимфакторимаизоколине.

Управо је схватање организације као отвореног (социо
техничког)системакључнипредуслов„увођења”појмакул
туреизантропологијеисоциологије.Поготовојесоцијал
нисистеморганизацијеподутицајемширихсоцијалнихи
културнихчинилацаизокружењаорганизације.Интересза
проучавањеутицајакултуренаорганизацијепостепеносе
развијаонаконДругогсветскогратакаорезултатдватренда
развоја:интернационализацијепословања,наједној,иин
тернационализациједруштвенихнаука,надругојстрани.

Под утицајем наведених трендова, шездесетих годи
на двадесетог века појављују се прве сумње у раније

11Видети:Sikavica,P.nav.delo;Scott,R.nav.delo.
12Sikavica,P.nav.delo,str.152.
13Bolčić,S.(2003)Svetradautransformaciji:lekcijeizsavremenesociologije

rada,Beograd:Plato,str.305.
14Sikavica,P.nav.delo,str.9.
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претпостављенууниверзалнупримењивостпојмоваутео
рији и истраживањима и практичних техника повећавања
ефективностииефикасностиунепосреднојорганизационој
пракси.Већусамимнасловиманаучнихистручнихрадо
ва јасносеуочаваистицањезначајакултурнихваријабли15
или се проблематизује питање примењивости америчког
знања о менаџменту (knowhow) у другачијим културним
амбијентима.16

Временомсуобјављиваниобимнииисцрпнипрегледили
тературеизовеобластикојисунасистематскиначинука
зивали на развој трендова у теорији и истраживањима.
Занимљиве су метафоре којима су аутори наведених при
казастањаразвојадисциплиненасловљавалисвојерадове:
од „џунгле теоријаокомпаративномменаџменту”17,преко
„посматрања слона” (где оношто се може видети зависи
одпосматрачевогположаја)18и „ноја” (који забија главуу
песак упркос све присутнијем тренду интернационализа
ције корпоративних активности)19, па све до „парохијал
ногдиносауруса” (тј. теоријаоорганизацијамаамеричких
аутора).20

Наведенинасловинајсликовитијесведочеокритичкомто
нуиоценистањауовојобласти.Поготовојекритичкиин
тониран један од првих и најутицајнијих приказа стања у
релативно новој дисциплини. Ауторка је извела закључак
да се већина студија заснивала на емпиријским анализа
ма које су врло слабо осмишљене, са недовољно разрађе
нимтеоријскимоквирима,неубедљивимподацимаитешко
разумљивимзакључцима.21

15Richman, B. M. (1965) Significance of Cultural Variables, Academy of
ManagementJournalVol.8,No.4,pp.292308.

16Negandhi,A.R.andEstafen,B.D.(1965)AResearchModeltoDetermine
theApplicabilityofAmericanManagementKnowHowinDiferingCultu
res and/orEnvironments,AcademyofManagement JournalVol.8,No.4,
pp.309318.

17Schollhammer, H. (1969) The Comparative Management Theory Jungle,
AcademyofManagementJournalVol.12,No.1,pp.8197.

18Roberts,K.H.(1970)OnLookingatanElephant:AnEvaluationofCross
culturalResearchRelatedtoOrganizations,PsychologicalBulletinVol.74,
No.3,pp.327350.

19Adler,N.J.(1983)CrossCulturalManagementResearch:TheOstrichand
theTrend,AcademyofManagementReviewVol.8,No.2,pp.226232.

20Boyacigiller,N.A.andAdler,N.J. (1991)TheParochialDinosaur:Orga
nizational Science in aGlobal Context,Academy ofManagement Review
Vol.16,No.2,pp.262290.

21Roberts,K.H.nav.delo,str.347.
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Наравноданаведенонијеизненађење,имајућиувидучи
њеницудакултураспадамеђуонепојмовекојисе„опиру“
једнозначномдефинисању,тедаимаскорооноликозначења
културеколикоиљудикојиупотребљавајутајизраз.22Но,
садругестране,остајенесумњиводакултура„представља
централнипроблемцелокупнедруштвененауке”.23Тимви
шејеважнодасењеномпроучавањуприступитеоријскии
методолошкикрајњеобазриво.

Почетнинесигурникорацинисудовелиупитање(справом)
преовлађујуће уверење у теорији организације последњих
деценијадакултурненормеивредностиувеликојмериути
чунаорганизацијекаоцелине,апоготовонадруштвениси
стем и друштвене односе уњима.Често се питање да ли
постојиутицајкултуренаорганизацијесматрасувишним.
Чакипитањеукомпогледуидокогстепенасуорганизаци
јекултурнодетерминисанениједокрајапрецизно.Кључ
нојеследећепитање:„Каквајерелативнајачинакултурних
утицајанаспрамдругихнакарактеристикеорганизација”.24
Но,недоводећинаведеноупитање,указаћемонатешкоће
ипроблемеуанализикултурнихутицајанаорганизације,а
каснијеуказатиинанекеразлогепојављивањапоменутих
тешкоћаипроблема.

Тешкоћеипроблемиупроучавању
утицајакултуренаорганизације

Велики број аутора из области организације указао је на
озбиљне теоријске практичне проблеме у спровођењу ин
теркултурногистраживања.25Ипак,полазноепистемолошко
питањекоје сечестопомиње јестедалисукомпаративна
проучавањаразличитихдруштаваикултуратеоријскиуоп
ште и могућа. Наведено становиште је добро изражено у
дилеми познатог антрополога Малиновског (Malinowski).

22Ajiferuke,M. andBoddewyn, J. (1970) “Culture” andOther Explanatory
Variables in ComparativeManagement Studies,Academy ofManagement
JournalVol.13,No.2,р.154.

23Malinowski,B.(1939)ReviewofSixEssaysonCulturebyAlbertBlument
hal,AmericanSociologicalReviewVol.4,No.4,р.588.

24Lammers,C. J. andHickson,D. J.AreOrganizationsCultureBound? in:
OrganizationsAlikeandUnlike:InternationalandInterInstitutionalStudies
in theSociologyofOrganizations,еds.Lammers,C.J.andHickson,D.J.
(1979)London:Routledge&KeganPaul,pp.402419.

25Видети:Child,J.Culture,ContingencyandCapitalismintheCrossNational
StudyofOrganizations,in:ResearchinOrganizationalBehavior,еds.Cum
mings,L.L.andStaw,B.M.(1981)Greenwich,CT:JAIPress;Tayeb,M.
(2001)ConductingResearchacrossCultures:OvercomingDrawbacksand
Obstacles,InternationalJournalofCrossCulturalManagementVol.1,No.
1,pp.91108.
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Наиме, ако структуре организација и институција изводе
своје значењеифункцијеизкултуресвогокружења,онда
онемогубитианализиранеиобјашњаванесамоуодносуна
својеконкретнокултурноокружење.Јединијезиккојиможе
битиупотребљензаанализусоцијалнеструктурејестејезик
њенекултуре.Тозначидасемогувршитисамоидиограф
ске студије случаја.Номотетска поређења су, по овом ви
ђењу,бесмислена,поштонепостојиметајезикуниверзалне
природекојиможеизразитисвекултуре.Доведендокрај
ности,наведениставнебидозвољаваобилокаквакомпара
тивнаистраживањаиникаквегенерализацијеодруштвеној
организацијинебибиломогућеизвести.26

Наравно,овајставнијеприхваћенураду(каоиуцелокуп
нојобласти),но,одбацујућиовакво„екстремно“схватање
небитребалозаборавитинаозбиљнетешкоћенакојесу(ка
ко је већ поменуто) указивали бројни истраживачи. Чајлд
(Child)јесумираоосновнепроблемевећинерадовакојисе
бавеодносомкултуреиорганизација:

1.Културајереткодефинисана.

2. Границе културних јединица тешко је одредити. Не
може се нужно претпоставити да културне границе од
говарају националним границама,што је видљиво и на
примерухетерегенихвишенационалнихдржава.

3.Идентификовањеваријабликао„културалних”јепро
блематично у већини студија пошто нема објашњења
њиховогпореклауразвојуконкретногдруштва.

4. Премало пажње се придаје спецификовању потком
понентикултурекојесузначајнезаорганизацијеињене
чланове,каоипитањукојисутоаспектиорганизационог
понашањаукључениуовупретпостављенувезу.

5. Сложени проблеми постоје и у мерењу културних
особина; ово је делимично и због недостатка јасно
ће у појмовном дефинисању, а делом и због начина
операционализације.27

Када је реч о методологији, постоје проблеми језичког и
функционалногуједначавањаистраживачкихинструмената
којисепримењујууразличитимкултурама,питањееквива
лентностиузорака,могућностиуопштавањаистраживачких
налазаидругихпроблемакојисуприличнодоброуочени,

26Inzerilli,G.(1981)Preface:SomeConceptualIssuesintheStudyoftheRe
lationshipbetweenOrganizationsandSocieties,InternationalStudiesofMa
nagement&OrganizationVol.10,No.4,р.4.

27Child,J.nav.delo,str.307.
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али ни приближно нису тако добро решени. Поред наве
дених, често се у литератури помињу и други практични
проблемисакојимасеистраживачисусрећу.Првопитање
јеобезбеђивањесредставазаистраживање,поштосутакви
подухвати много скупљи од истраживања у оквиру једне
државе.Наравно,оваквестудијетрајуидуже,штододатно
отежаваистраживачкипроцес.Интернационалнаистражи
вањасвевишеподразумевајустварањеинтердисциплинар
них тимова истраживача, због све наглашеније међузави
сностиекономских,друштвенихипсихолошкихваријабли
прианализиутицајакултуренаорганизације.Нетребазабо
равитинипроблемесаодређивањемузоракакојибитреба
лодананајверодостојнијиначинпредставекарактеристике
свакогпојединачногкултурногокружења.28

Појединиауториистичудасеуинтернационалнимстуди
јамаразлике у организацијипонекаднеутемељеноприпи
сују културнимчиниоцима.Наиме, у таквим студијама се
непружајунитеоријскиниемпиријскидоказиотомекако
култура узрокује такве разлике. Сходно томе, релевантне
теоријесуретке,препарадигматскеинепружајудовољно
прецизнообјашњењеулогелокалнихкултурауспровођењу
организационихпринципаипракси.Ауторисматрајудаби
пажњуубудућноститребалообратитинатрикључнапи
тања:а)далијекултуразначајанобјашњавајућичинилац;
б)акојесте,којисутоконкретниаспектикултурекојимасе
могу приписати поменуте разлике и ц) на који начин ови
културниелементиузрокујуразлике.29

Културнедимензије

Упркоснаведенимтешкоћама,појамкултуреутеоријиорга
низацијепостајесвеприсутнији.Доминацијаквантитатив
неметодологијеуистраживањукултуравременомјеомогу
ћилаиздвајањедимензијакултурештоједовело,наједној
страни, до све већег броја искуствених проучавања и, на
другојстрани,дојошснажнијихкритикатаквеистраживач
кеоријентације.Нарочито је,утомпогледу,хваљеноути
цајноалиичестооспораваноделоГертаХофстедеа(Geert
Hofstede)Culture'sConsequences.30

28Kraut,A.I.(1975)SomeRecentAdvancesinCrossNationalManagement
Research,AcademyofManagementJournalVol.18,No.3,str.546.

29Lachman,R.etal. (1994)AnalyzingCrossNationalManagementandOr
ganization:ATheoreticalFramework,ManagementScienceVol.40,No.1,
р.40.

30Hofstede, G. (1980) Culture’s Consequences: International Diferences in
WorkRelatedValues,ThousandOaks,CA:SAGEPublications;Hofstede,G.
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Већинааутораузимеовогистраживачавезује„димензио
нализацију“културеиуказујенапотоњучестуинекритич
ку примену овог приступа у интеркултурним студијама.31
Основнапреднострашчлањивањакултуренањенеконсти
тутивнекарактеристикејестеутомештоолакшавапоређе
њаразнихкултура.Међутим,несумњивопостојиопасност
дасевеомасложенипојамкултурепревишепоједностави
итимедоведеупитањетачностистраживања.Ослањањем
искључивонанеколикокултурнихдимензијадонеклесеза
немарујешириконтексткултураукојимасеспроводиис
траживањеитедимензијесевидекаојединедетерминанте
културнихразлика.

Поједини аутори32 називају „димензионализацију” култу
ре „софистициранимстереотипизирањем”,недовољним за
разумевањекултура.Но,ониипаксматрајукултурнедимен
зијекориснимзаобјашњењепонашањауразличитимкул
турама. Културни стереотипи могу бити од помоћи – под
условомдапознајемоњиховаограничења.Онисувреднији
приликомпоређењаизмеђуразличитихкултуранегоураз
умевањуваријацијаупонашањуунутарједнекултуре.Ис
траживачиименаџериуинтеркултурномконтекстуморају
дасхватедасупочетнекарактеризациједругихкултураса
мо„најприближнијепретпоставке”којеморајупроменити
кадастекнувишеискустваотимкултурама.

Ипак,упркосчестооправданимприговоримакојисеупућу
јуовимисличнимистраживањима,поређењекултурапрема
различитим димензијама постало је доминантан истражи
вачки приступ у интеркултурним студијама организација.
Развијенојенеколиковрлоутицајнихмодела:Хофстедеов,
Тромпенаров(Trompenaars),моделуоквируистраживачког
пројектаGLOBE,иниздругихмањепознатих.Наприме
рупрватримоделауказаћесенадоминантносхватањепој
макултуреутеоријиорганизацијеислабостимакојеоноса
собомнесумњивоноси.

(2001)Culture’sConsequences:ComparingValues,Behaviors,Institutions,
andOrganizationsacrossNations,ThousandOaks,CA:SAGEPublications.

31Видети:Tayeb,M.(2001)nav.delo.
32Osland,J.S.andBird,A.(2000)BeyondSophisticatedStereotyping:Cultu

ralSensemakinginContext,AcademyofManagementExecutiveVol.14,No.
1,pp.6579.
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Преовлађујућесхватањеиистраживачкаопера
ционализацијапојмакултуреунајутицајнијим
моделимапроучавањакултурнихразлика

Нагласакуизлагањууовомделубићенакритикамакојесе
(углавномоправдано)упућујупоменутиммоделимаужељи
дасеукаженаслабостидоминантногпоимањаиистражи
вачкеприменепојмакултуреутеоријиорганизацијеииску
ственимпроучавањима.Можесерећидапостојивећинско
слагањеда јепојавапоменутекњигехоландскогистражи
вачаХофстедеапрекретницаупроучавањуутицајакултуре
на организације, првенствено због цитираности и великог
бројаобластиукојимајемоделпримењиванипровераван–
теорији организације, психологији, антропологији, социо
логији33,алииинформационимтехнологијама,рачуновод
ству,пословнојетициибројнимдругим.34

Хофстеде културу одређује као „колективно програмира
ње ума које разликује чланове једне групе или категорије
људи од друге”.35 Средишњи појам Хофстедеовог моде
ла јесу вредности,што је видљивоиизподнасловањего
вогкључногделаCulture'sConsequences:поднасловпрвог
издањаиз1980.годинебиојеМеђународнеразликеурад
нимвредностима,докје2001.годинепромењенуПоређе
ње вредности, понашања, институција и организација у
различитимнацијама.

Саме културе аутор у оригиналном раду из 1980. године
разликујенаосновучетиридимензије:дистанцимоћи,ин
дивидуализму,мушкимнаспрамженскимвредностима,из
бегавањунеизвесности.Каснијејеипетадимензијаразли
ковањаизмеђукултурадодата–конфучијскидинамизам,на
основуистраживањакојејеХофстедеспровеосаканадским
психологомМајклом Бондом (Michael Bond) на простору
ДалекогИстока.Димензијајеубрзодобиланазивдугороч
наоријентацијанаспрамкраткорочне.Наведенедимензије
одражавајуосновнепроблемесакојимасесуочавабилоко
једруштво,ализакојасерешењаразликујуоддруштвадо
друштва.

1.Дистанца моћи означава „степен у којем мање моћ
ни чланови организација и институција у некој земљи

33Baskerville, R. F. (2003) Hofstede Never Studied Culture, Accounting,
OrganizationsandSocietyVol.28,No.1,р.2.

34Hofstede,G.(2001)nav.delo,str.463.
35Исто,стр.9.
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прихватајуиочекујучињеницуда јемоћнеравномерно
расподељена”.36

2. Избегавање неизвесности представља „степен у ко
јем се припадници неке културе осећају угроженим у
нејаснимилинепознатимситуацијама”.37

3.„Индивидуализамсеодносинадруштваукојимасуве
земеђупојединцималабаве:одсвакогасеочекуједасе
бринејединоосебиисвојојужојпородици.Колективи
замсеодносинадруштваукојимасуљудиодрођењаин
тегрисаниуснажне,кохезивнегрупекојештитељудето
комцелогживотногвекаузаменузанеупитнуоданост”.38

4. „Мушке вредности односе се на друштва у којима је
друштвена подела родних улога јасно изражена: за му
шкарце се подразумева да буду агресивни, снажни и
усмеренинаматеријалниуспех;женебитребалодабуду
умерене,мањегрубеизаинтересованезаквалитетживо
та.Женскевредностисеодносенадруштваукојимасе
роднеулогепреплићу:имушкарцииженебитребалода
будуумерени,брижнипремадругимаизаинтересовани
заквалитетживота”.39

5.Дугорочнанаспрамкраткорочнеоријентацијеодноси
сена степенукојемкултураподстиче својечлановеда
прихвате одложено задовољавање својих материјалних,
друштвенихиемоционалнихпотреба.40

БројнеиозбиљнекритикесуупућиванеХофстедеовоммо
делу. Већ класичне су примедбе да је истраживање спро
веденоулокалнимогранцимасамоједнекомпаније–IBM
(узизузетакЈугославијекаојединесоцијалистичкеземље)
и да је, због тога, немогуће занемарити утицај организа
ционекултуреовекомпаније.Такођесенаглашаваида је
истраживање замишљенокаоанализараднихвредностии
да закључивањео разликамамеђу културама уопштеније
билопланирано.Другиправацкритикеодносисенаодсу
ствонапораауторадасвојутеоријуразвијеиизалтернатив
нихкултурнихперспектива.ОвукритикуХофстедејеува
жиоувођењемпоменутепетедимензије,првобитноназване
конфучијскидинамизам,која јенасталауважавањемвред
ностиИсточнеАзије.Међутим,најозбиљнијеинајснажније
субилекритикеметодолошкихрешењааутора.

36Исто,стр.98.
37Исто,стр.161.
38Исто,стр.225.
39Исто,стр.297.
40Исто,стр.359.
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Поједине ауторке41 су на примеру дистанцемоћи настоја
ле да укажу на арбитрарност начина на који Хофстеде
операционализује варијабле. Критикована је и његова за
мисаодимензијеизбегавањанеизвесности,поштосунеки
аутори сматралиданије датоубедљивообјашњење зашто
су изабране конкретне три ставке из упитника као инди
катори поменуте димензије.42 Димензија индивидуализам
колективизам, убедљиво највише истраживана, изазвала
јенајмањеконтраверзиидискусија.Онајескорообавезан
елемент већине утицајнихмодела културе.Са друге стра
не,премаСмитовом(Smith)мишљењу43,димензијамушко
женскевредностинесумњивојеизазваланајвишекритикаи
неразумевања,докјепетадимензијадугорочнакраткорочна
оријентација у великојмериигнорисанаод странедругих
истраживача.

Можесерећидапостојивећинскослагањеистраживачада,
упркосогромномутицају којинесумњивоима, овоистра
живање има бројна појмовна и методолошка ограничења.
Једаноднајвећихпроблемајеизвођењеврлодалекосежних
закључака о важностима разлика у културама како самог
Хофстедеа,тако јошвишеауторакојисунекритичкипри
хватили и примењивали његов модел. О разлозима за то
бићевишеречиузакључку.

Занимљиво,идругинајутицајнијимоделразликовањакул
тураделојеаутораизХоландије,Тромпенара.Његованај
познатијакњигајеRidingtheWavesofCulture(првоиздање44
самосталнообјављено1993.године,адруго451998.укоау
торству).Мид(Mead)46овајмоделназива„консултантским
доприносом“усмислудајестворенпрвенственозаменаџе
реиконсултантеидаимаисвојепредностиинедостатке.
Аутори47наводедајеприступрезултатпетнаестогодишњег
академскогитеренскоградатокомкојегсуодржаливише

41Roberts,K.H.andBoyacigiller,N.CrossNationalOrganizationalResearch:
TheGraspoftheBlindMen,in:ResearchinOrganizationalBehaviorVol.6,
eds.Cummings,L.L.andStaw,B.M.(1984),Greenwich,CT:JAIPress.

42Fernandez,D.R. et al. (1997)Hofstede’sCountryClassification25Years
Later,TheJournalofSocialPsychologyVol.137,No.1,pp.4445.

43Smith,P.B.(2002)Culture’sConsequences:SomethingOldandSomething
New,HumanRelationsVol.55,No.1,pp.119135.

44Trompenaars,F.(1993)RidingtheWavesofCulture:UnderstandingCultu
ralDiversityinBusiness,London:EconomistBooks.

45Trompenaars,F.andHampdenTurner,C.(1998)RidingtheWavesofCul
ture: Understanding Cultural Diversity in Global Business, New York:
McGrawHill.

46Mead, R. (1998) International Management: CrossCultural Dimensions,
secondedition,London:BlackwellBusiness.

47Trompenaars,F.andHampdenTurner,C.nav.delo.
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одхиљадуинтеркултурнихпрограмаобукеупрекодвадесет
земаља.

Свака култура, сматра Тромпенар (попут многих других),
разликујесеоддругихкарактеристичнимрешењимазапро
блемекојисејављајууобликудилема.Овипроблемимогу
сесврстатиутриопштијекатегорије:односсадругимљу
дима,односпремавременуиодноспремаокружењу.Разли
ковањекултуразаснивасе,премањеговомсхватању,насе
дамдимензијакојепредстављајупоменутеопштепроблеме
(дилеме)људскихдруштава.

1.Универзализампартикуларизам. Да ли људи у орга
низацијамаследеуобичајенаправилаилидајупредност
„флексибилном”приступуујединственимситуацијама?48

2. Индивидуализамкомунитаризам. Да ли култура по
држава појединачна постигнућа и креативност или је
нагласакнавећојгрупикојаводикохезијиисагласности?

3.Неутралностафективност.Далисуосећањаконтро
лисанаилиихљудиотвореноисказују?

4.Специфичностдифузност.Којијестепенукључивања
у личне односе? Висок степен подразумева дифузност,
низакспецифичност.

5.Постигнућеприписивање.Далисуположајимоћза
снованинауспеху(постигнућу)самогпојединцаилису
више одређени рођењем, родбинским везама, познава
њем тзв. правих људи и сличним унапред приписаним
чиниоцима?

6.Секвенцијалностсинхроницитет.Далисевремеорга
низујесеквенцијално(обављањемједногпоједногзадат
ка)илиупоредо(синхронизовано),обављањемвишеак
тивностиистовремено?Другиаспектодносапремавре
менуодносисенасагледавањепрошлости,садашњости
ибудућностиунекомдруштву.

7.Унутрашњиспољнилокусконтроле.Подразумевасте
пенукојемљудиизпојединихдруштававерујудамогу
утицатинасвојеокружењеилигаконтролисати.

КаоиХофстедеов,иТромпенаровмоделједоживеоозбиљ
неиобухватнекритике.СамХофстеде је сународнику за
мериоизразитунеоригиналност,проналазећисведимензи
јекоддругихаутора.Другаозбиљнапримедбаједаемпи
ријскиподациприкупљениистраживањемнисуподржали

48Trompenaars,F.andWoolliams,P.(2003)BusinessacrossCultures,Oxford:
Capstone,р.31.
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његовмодел, тј. да седамдимензијапредстављапојмовне
категоријеуумуистраживачакојенисупотврдилиодгово
рииспитаника.Накрају,Хофстеде,парафразирајућинаслов
његовогнајпознатијегдела,озбиљнооптужујеТромпенара
да„јашенаталасимакомерцијалног(успеха)иприлагођа
ва своју поруку ономешто је мило уху 'потрошача'... Ре
зултат је fast foodприступинтеркултурнојразличитостии
комуникацији”.49

Накрају,трећиипоследњимоделкојићебитиприказан
„Глобалнипрограмефикасностивођстваиорганизационог
понашања” (Global Leadership and Organizational Behavi
orEffectiveness –GLOBE), несумњиво спадамеђунајвеће
и најутицајније интеркултурне програме истраживања ор
ганизацијапоследњихдеценија.Начелуса једнимоднај
познатијихистраживачаиз областименаџментаи органи
зације,РобертомХаусом(RobertomHouse)саУниверзитета
Пенсилванија,одсвогпочетка1993.годинедоданаспостао
је један од најзначајнијих истраживачких пројеката цело
купнеобласти.Узучешћевишеод170истраживачаиз62
земље света анализиран је међусобни однос социјеталне
(националне)културе,организационекултуреивођства.

Културу, према наведеним ауторима, представљају „зајед
ничкимотиви,вредности,уверења,идентитетииинтерпре
тације или значења значајних догађаја који проистичу из
заједничких искустава чланова колектива који се преносе
генерацијама”.50 На основу обимног прегледа литературе
издвојеноједеветдимензијасоцијеталнекултуре:дистанца
моћи, избегавање неизвесности, хумана оријентација, ин
ституционалниколективизам,унутаргрупниколективизам,
агресивност,родна једнакост,оријентацијанабудућности
оријентацијанапостигнуће.51

ГотовоодсамогпочеткапројекатGLOBEјеизазваовелику
пажњунаучнеистручне јавности.Амбициозностзамисли
ипотенцијалнеогромнеистраживачкеипрактичнепосле
дице заинтригирале су бројне истраживаче из ове обла
сти. Два најважнија правца критике су теоријски и мето
долошки.Критикујућиизбордеветдимензија (штасматра

49Hofstede,G.(1996)RidingtheWavesofCommerce:ATestofTrompena
ars’“Model”ofNationalCultureDiferences,InternationalJournalofInter
culturalRelationsVol.20,No.2,р.198.

50House,R.J.andJavidan,M.OverviewofGLOBE,in:Culture,Leadership,
andOrganizations:TheGlobeStudyof62Societies,eds.House,R.J.etal.
(2004),ThousandOaks,CA:SAGEPublications,р.15.

51Javidan,M.etal.ANontechnicalSummaryofglobeFindings,in:Culture,
Leadership,andOrganizations:TheGlobeStudyof62Societies,eds.House,
R.J.etal.(2004),ThousandOaks,CA:SAGEPublications,p30.
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претераним и непотребним), Хофстеде главни приговор
упућује на дизајн инструмената истраживања – упитника.
Наиме,онсматрадаставкеизупитниканисунаадекватан
начинмерилеоноштосуистраживачизамислилииплани
рали.Хофстедесматрадасупитањабилаисувишеапстракт
надабиихиспитаницимоглиупотпуностиразуметиидати
одговарајућеинформације.Ончак говориоимплицитним
иексплицитнимпретпоставкамаистраживачакао„идеоло
гији”,којанемамногододирнихтачакасастварношћу.Нај
зад,Хофстедеаутореоптужујеизакултурнупристрасност
(утемељеностистраживањапрвенственонапретпоставкама
ивредностимакултуреСАД).52

ДругаутицајнакритикадолазиодстранеЏорџаГрена(Ge
orgeGraen).53Напочетку,ауторсепитадалијебројод300
менаџераизнеколикоорганизацијадовољнодобарирепре
зентативан узорак за, на пример, кинеско друштво са 1,3
милијарди(тада–примедбаД.М.)становникаимногоброј
ниметничкимирелигијскимзаједницама(ињиховимпот
културама).Ондоводиупитањеиосновузакласификацију
појединихкултураукластере.Када јеречоинструменти
ма истраживања, аутор истиче да не успевају да обухвате
сву сложеност предмета истраживања. У принципу, Грен
целокупни приступ, слично Хофстедеу, сматра културно
пристрасним.Његоваоцена једапројекатGlobe у сушти
нинудиналазекојисузаснованинавеликомбројуизолова
них,међусобнонеусаглашених,културнопристраснихан
кета.54Упрактичномсмислу,сматраГрен,ауторипрограма
Globeизводенеоправданодалекосежнезакључкеиимпли
кације из својих (теоријско иметодолошки неадекватних)
истраживања.

Закључак

Појамкултуребиоје(иостао)једанодтемељнихпојмова
друштвенихнаукауцелини,алиуједноипојамкојисена
веомаразличитеначинесхватауразличитимдисциплина
ма.Урадусенастојалопоказатидаутеоријиорганизације
доминирауглавномпоједностављеноинедовољнопроми
шљено разумевање и истраживачко операционализовање

52Hofstede,G.(2006)WhatDidGLOBEReallyMeasure?Researchers’Minds
versusRespondents’Minds,JournalofInternationalBusinessStudiesVol.
37,No.6,p.886.

53Graen,G.B. (2006) In theEyeof theBeholder:CrossCulturalLesson in
LeadershipfromProjectGLOBE:AResponseViewedfromtheThirdCul
ture Bonding (TCB) Model of CrossCultural Leadership, Academy of
ManagementPerspectivesVol.20,No.4,pp.95101.

54Graen,G.nav.delo,str.100.
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овог важног појма. Упркос бројним критикама и указива
њиманатеоријскеиметодолошкепроблемеупроучавању
утицајакултуренаорганизације,некритичкопреузимањеи
проширивањедоменаоваквихобјашњењасвакимданомпо
стајесвеприсутније.

Разлози за томогу се,преманашеммишљењу,пронаћиу
изразито примењивом карактеру знања теорије организа
ције и поготово могућностима консултантског ангажмана
истраживачаумултинационалнимкомпанијама(MNC).По
следњихдеценијаMNCобављајублизудветрећинесветске
трговине,представљајуглавнеактерекадајеречоувођењу
иширењуновихтехнологијаинајактивнијечиниоцетран
сакцијанамеђународнимфинансијскимтржиштима.Има
јућинаведеноувидунесумњивосеможемосложитисаути
цајнимистраживачимаглобализацијекојисматрајуда„мул
тинационалне компаније представљају стожере савремене
економије”.55

Уовомдраматичноубрзаномповећањубројаиобимапо
словнихоперацијаMNCпоследњихдеценијанаглобалном
нивоуједанодкључнихизазовапредстављакултурнахете
рогеностсакојомсаонесуочавају.Поднаведенимсемисли
каконапословањесаорганизацијамаизразличитихкулту
ра,алиинасуочавањеса„унутрашњом”културномразно
врсношћу,оличеномумултикултурномкарактерузапосле
них,какоуцентрали,такојошвишеуиспоставамаMNC.

Занимљивоједанекиаутори56,анализирајућимогућестра
тегијеMNCусуочавањусаизазовимакоједоносикултурна
разноликост, заговарају ангажовање „културних функцио
налнихспецијалиста”.Њиховзадатакбибиодаосигурајуда
свеодлукеиактивностиMNCбудусагласнесакултурним
одликама земљеукојој се спроводепословнеактивности.
То,наравно,незначидасвидругименаџериизапосленине
требадаразвијусопственоразумевањекултурнихчинилаца
иузмуихуобзирприликомсуочавањасакултурноразноли
кимсаставомзапосленихуMNCилиорганизацијисакојом
сепословносарађује.Ипак,значајисложеностовогпита
њапревазилазидоменсамогенералнихилифункционалних
менаџера.Медокс(Maddox)заступаставдаодлукеиобра
сци понашања свих менаџера морају бити надгледани од
странепоменутихкултурнихфункционалнихспецијалиста,

55Held, D. et al. (1999)Global Transformations: Politics, Economics, and
Culture,Cambridge:PolityPress,р.282.

56Maddox,R.C. (1993)CrossCulturalProblems in InternationalBusiness:
TheRoleoftheCulturalIntegrationFunction,Westport,CT:QuorumBooks,
р.39.
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управокаоштоправнифункционалниспецијалистинадгле
дајуправнеаспектењиховиходлукаипоступака.Каошто
MNCне би основала и водила странуфилијалу без одго
варајућих савета о правним аспектима локалног друштва,
истоважиизакултурниаспект,којитакођеувеликојмери
утиченањеговопословање.

У сличном духу поједини аутори57 јасно указују на најва
жнијапрактичнапитањасакојимасе,утомпогледу,суочава
теоријаорганизације:

1. На који начин се може управљати мултикултурним
организацијама?

2.Накојиначинбитребалоорганизацијеизједнекултуре
да сеприлагоде културномокружењуи запосленимаиз
другекултуре?

3.Како„домаћа”култураможенанајбољиначинусвоји
тиорганизационепоступке„спољне”компаније?

4. Које су то организационе праксе које су успешно
примењивеизједнеудругукултуру?

Имајућиувидусвенаведенонечуди„експлозија”теориј
скихиемпиријскихистраживањаоутицајукултурена(по
готовомултинационалне)организације.Опојнизовконсул
тантског ангажмана често је примамљивији од темељног
појмовног промишљања и истраживачке операционализа
цијеуоваквимисличнимаподухватима.Коћенајбољеоб
учитиранијепоменуте„културнефункционалнеспецијали
сте“негоистраживачиизтеоријеорганизације?!Логичноје
даћеониустварањупрограма„културногприлагођавања”
посегнути за кључним појмом – појмом културе, не уду
бљујућисепревишеутешкоћеипроблемекојесмораније
помињалиураду.

Наравно, није мали број теоријски и методолошки добро
осмишљенихиутемељенихистраживањано,таквасу,сваје
прилика,увеликојмањини.Но,дапоновимо,оваквостање
никако не би требало да буде разлог да у потпуности од
бацимоквантитативнаиквалитативнапроучавањакултур
них утицаја на организације. Схватање организација као
отвореногсистема,прихватањеутицајакултурнихнормии
вредностинаорганизационеструктуре,системеипроцесе,
разликовањекултуранаосновупојединихдимензија(које,
опет,различитоутичунаорганизације)посталисусвојевр
сни стандарди којих се никако не треба одрећи у теорији

57Redding, S. G. (1994) ComparativeManagement Theory: Jungle, Zoo or
FossilBed?OrganizationStudiesVol.15,No.3,pp.323359.
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организације.Остајесамодаистраживачитаквестандарде
достигнуикадајеречодефинисањуиистраживачкојопе
рационализацији појма културе и утицаја који онаимана
функционисањесавременихорганизација.
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Abstract

Elementsoftheprevailingcomprehensionofcultureintheorganization
theory have been presented in the paper. This conception has been
explainedbythefeaturesoftheorganizationtheoryitselfasascientific
discipline and a profession, and more accurately by its dominantly
applied character. Economic globalization and internationalization
ofbusinessoperationshadbeenkeymotives for thedevelopmentof
thisdisciplineoverthelastdecades.Theperceptionoforganizationas
anopensystemhasintroducedtheconceptofcultureintheoryandin
research,enablingthedevelopmentofactionsandpracticesforcreating
moreefectiveandefcientorganizations(mainlyeconomic).Thenon
scientificimpetusforthedevelopmentofthisdisciplinehasalsobeen
themainreasonforsomewhatsimplifiedandinsufcientlydeliberated
comprehensionandresearchoperationalizationofthenotionofculture

incontemporaryorganizationtheory.
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ПРАКСЕОЛОШКИПРОБЛЕМИ
ИЗГРАДЊЕОДНОСАНАУКЕИ

УМЕТНОСТИ
Са же так:Уразматрањукрајњесложеногодносанаукеиумет
ности,великупомоћнамможепружитипраксеологија.Основни
задатак ове науке о ефикасној делатности, по Котарбињскoм,
јестедаформулишеопштепрепоруке, захтевеинормекојих се
требапридржаватиприсвакојделатностидабитаделатност
билауспешна.Уметничкоделопредстављасложенпроизводкоји
имаспецифичнуструктуру,патакоанализањеговихразличитих
аспеката захтева, поред методолошких основа теоријских ис
траживања, иметодолошке основе емпиријских истраживања.
Даљеформирање историје итеорије уметности биће све више
условљено спољашњим утицајима који су производ интензивног
научногитехничкотехнолошкогразвоја.Нашедобакарактери
шеконгломератнајразличитијихнаучнихобласти,теоријаина
учнихметода.Отудајенашзадатакда,сходнозацртаномциљу
праксеолошкогпроучавањаодносанаукеиуметности,употреби
моодговарајућасредстваиалаткекојићеупотпуностибитиу
функцијирешавањаодређенихпроблема.

Кључ не ре чи:праксеологија,теорија,наука,уметност,историја
уметности,теоријауметности,диференцијацијасистема

Увод

Пољски филозоф и праксеолог Тадеуш Котарбињски
(Tadeusz Kotarbiński) сматра да методологија наука – или
боље речено – методологија умне делатности представља
са своје стране посебан случај опште методологије сваке
делатности(праксеологије),тесенањојзаснива,мадасес
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другестранезасниваиналогици.1Припостављањумето
долошкихоквира,миморамоданаправиморазликуизмеђу
чињеницеивредности,чињеницеитеорије,иизмеђучиње
ницеитумачења.Важнојенаправитиразликуизмеђучиње
ницакаореалнихстањаичињеницакаоистинитихописа
стања.Уконтекстуисторијскеанализеметодачињеницекао
стањабимогледапостојеупрошлости,докчињеницекао
истинитиописипостојеусадашњости.Котарбињскипише
да„праксеологпрактичноискуствоможекориститинанај
мање два начина: или црпећи уопштавања непосредно из
посматрања чињеницаилипреузимајућии уводећи у свој
системуопштавањакојасудругиизвршили.”2Супротност
измеђучињеницеитеорије јепотенцијалнозначајна,иако
јошувектражијаснообјашњењеулогечињеницаитеорија
уисториографскомопису. Јаснообјашњењепочињепита
њемдалисучињеницекао језграописаепистемичкипо
четне.Настојећидаодговоринапитања:Даличињенички
описиговорезасебе,далисеонисастојеоддиректнеин
формацијеизпрошлости,далисујаснообјашњенибезда
љегдоказивања,идалинамсечињеницепрезентују,илисе
прикупљајуиизграђују–ФлоренсР.Снид(FlorenceSneed)
наглашавадасечињенице,чакикадсуприкупљенеиот
кривенепренегоизумљене,њиховоприкупљањеибирање,
каоиначиннакојиихизносимо–могуоткрити.Неизбе
жан процес селекције, описа и организације у терминима
значајности,бићеспроведенподутицајемпостојањанаших
уверењаометодимаизпрошлости.Онaсматраданаовај
начин,чакиакосучињеницепојединачнонезависнеодна
шихсадашњихидеја,онезаједничкиформирајусликукоја
јепредметтумачења.Поњoj,методнаукеистичепонавља
њеиовоизгледакаонезависнапарадигма,односнообјек
тивнистандард;илисурезултатипоновљивиилинису,иако
нису,ондасузакључцисумњиви.3

Моћ понављања је везана за потребу контроле. Наука се
ослањанаконтролисанеекспериментеукојимајеједанили
више параметара промењен да би се видело какав утицај
имајунарезултат.Овојетежеостваритиуисторијиумет
ности, али је у историографији метода могућно.Методо
лошкопитањеједалиовајнедостатакисторијууметности
епистемичкиоштећује;важнојенапоменутидасенекена
укесуочавајусасличнимпроблемом.Астрономи,рецимо,
немају контролу кроз ствари које проучавају; не постоји

1 Kotarbinjski,T.(1964)Traktatodobromdelanju,Beograd:Nolit,str.34.
2 Исто,стр.42.
3 Sneed,F.R. (1878)Parallelism inTwoDisciplines,NorthStratford:Ayer

Publishing.
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преобликовањеСунца,јединоуразличитојтемператури.Ге
олозисунемоћнидапоновемногефеноменезакојесунај
вишезаинтересовани;например,Андисујединствениине
постојепоновнислучајевињиховогформирања.Али,Сунце
јетипичназвездааАндисупланина.Сједнестране,мето
дисуупроцесунаучногистраживања,каоштојеиСунце
уширимоквиримавеомаважанизворјерубитнојмериод
ређујуправацнаучногтока.Ипак,иакопостојивеликиброј
различитихметода,мићемосеувекопределитизанекикоји
ћебитиглавниинајбитнијикаоосновазаистраживање.То
незначиданећемокориститиинекедругеметоде,асвеу
зависностиодпредметаистраживања.Овоподразумевада
претходноморамоизвршитиупореднуанализуионихмето
дакојисунаизгледдостаудаљениодглавногпредмета.Тако
минеможемоиматидиректанконтактсаСунцем,уколико
бисмохтелидагаистражујемонатајначин.Међутим,ако
бисмо узели да јеСунце најприближније кругу, тајмодел
бимогаодабудепренесенунашеокружење.Истотако,ми
Сунцеможемодапосматрамоуњеговомреалномоблику,
каотродимензионалнотело.Овомтродимензионалномтелу
биунашемокружењунајприближнијабилалопта.Посебни
случајеви и акције су разумљиви када се поставе ушири
контекст.Али,шириконтекстјеразумљивпомоћуизградње
појединачнихслучајева.

Историјскидискурсистраживањауметности

Унаучнимобластимасекористеразличитиметодикојидају
чврстуосновузањиховоструктуралнограђење.Уисторији
уметностисечињеницеидоказиизводеиндуктивним,од
носнодедуктивнимзакључивањем.Овозначида,рецимо,у
овојнаучнојобластиможемоузетиједанпериод–безобзи
радалијеуближојилидаљојпрошлости,идалитумаче
њезапочињеодсамогпочеткауисторијскомсмислу–као
основу за  извођењеи закључивањеиндуктивнимилиде
дуктивнимпринципом,узависностиодтогадалиполази
одпојединачногилиопштег.Кодоваквеврстетумачењаод
великепомоћинамможебитипраксеологија,закојуЛарс
Скитнер (Skyttner)мислида семора сматратиинаукоми
уметношћу.Ова област је поњему понекад нормативна и
усредсређујесенаефекторнуфункцију,јерсепозиванаис
куствоиинтуицију.4Историјауметностисекаодисципли
насуштинскиразликујеодопштеисторије,иаконамсена
првипогледможеучинитидасепредметињиховогинтере
совањаунекурукуподударају.Писанаисторијапрезентује

4 Skyttner, L. (2005) General Systems Theory: Problems, Perspectives,
Practice,London:WorldScientific,p.390.
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догађајекојечиталацнијемогаодавидисвојимочима.Ма
да се у историјскоуметничком дискурсу користи сличан
доказниматеријал,онимабитнодругачијециљеве.

Тако ми можемо да прелазимо, рецимо, преко моста у
Аржентилу (1874,слика1)који јеМоне (Monet)насликао
насвојојистоименојслици,алинеможемодаприсуствује
моисторијскимдогађајимакојисусеодигралинањемуиу
његовојоколини.Овасликакаоцентралнимотивприказу
јемосткојијеутомтренуткупредстављаооличењеинду
стријскогдоба.Река коју онпремошћује суштински сене
мења,докјеовајмостпретрпеобројнеизменетокомисто
рије,штојебилодиректноусловљенотехничкимитехно
лошкимразвојем.Уовомслучајунаманализаисторијски
активногобјекта,његовамоћтрансформације,можепослу
житидасепројектујемоиупрошла,каоиубудућавреме
на.Такоможемо завиритиудобаренесансеиразмотрити
самепочеткенастајањамостова,адауистовреметумачимо
иЛеонардове скицемостова које су директно претходиле
настанкумодернихмостова.ПриказујућиМонеаудобаим
пресионизма–докседипоредмостаАржентилипреноси
ганасликарскоплатно–реактивирамоиЛеонардоводобаи
смештамоМонеауњега,каоинаместосамеакције.

Историја уметности се, такође, бави историјом у погледу
тумачењадогађајакојисупретходилистварањуслике,дру
штвенимконтекстомукојем јеуметникствараодело,ње
говимположајему томдруштву, ратовимакоји суу већој
илимањој мери захватили подручје у коме је он стварао;
тако су се, сразмерно,различитиутицајипрожималикроз
сама уметничка дела.Међутим, главно средство којим се
историјауметностислужиикојејеусредиштуњеногинте
ресовања јестеуметничкодело.Дабиисторијауметности

Слика1КлодМоне,МостуАржентилу,
уљенаплатну,1874.година
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постала више од пуког историјског тумача уметности и
уметничкихдела,онамора користитиметодекојидолазе
ииздругихнаучнихобласти.Овиметодисеморајуравно
правнообрађиватикаоиметодиисторијеуметности,јерсу
научнеобластикојесењимаслужеиндиректниучеснициу
стварањууметничкогдела,каодеоширегделовањабројних
чинилаца.

Проблембесконачностикао
праксеолошканедоумица

Проблембесконачностиунауциимплицирањеговоразре
шењеиутеоријиуметности,тојестсамојуметности.Ши
роказаступљеностовогодувекприсутногпроблема,наводи
насна размишљањеи о различитиммогућностима зање
говотумачењеувећембројунаучнихобласти.Једнаодта
квихмогућностиједасепомоћутумачењапроблемабеско
начностиууметностииуметничкимделима,интуитивним
средствима допринесе делимичном разрешењу овог ком
плексног,пачакипомоћунаучнихдоказа тешкорешивoг
проблема.Обрнуто,научнасазнањанамслужедабисмоег
зактнијеутемељилипроблембесконачностииусамојумет
ности.ПаулФајерабенд(Feyerabend)износиједношироко
распрострањено тумачење које модерном човеку изгледа
веомаприродноикојесу,такође,заступалимногиистори
чариуметностиинаука,ијошгаувекзаступају:„Поовом
тумачењу,човекјепостављенудоброуређенисвет,онживи
укосмосу.Онтонеувиђаодмах,пачакикадапочнепола
кодаразазнајеконтуресвета,честомунедостајусредства
дасвојесазнањеваљаноизрази.Али,човексеучи.Полако
поправљасвојуситуацију.Заблудеигрубостинестају,ана
њиховоместодолазиприроднијиистваримапримеренији
начинприказивања.Такоиуметностиинаукенапредујуод
несавршеногкасвесавршенијемсазнавањуиприказивању
света.”5

Далиуметникутокустварањасвојихделанабилокојина
чинразмишљаокосмосуињеговомбесконачномширењу?
Илион,пак,приказујесамотренутак,стварноокружењеу
којемсеутомтренуткуналази?Минеможемотврдитини
једнонитидруго,јернесмемодаискључимоједанзначајан
фактор,атосууметниковаинтуицијаиподсвест.Чињеница
једауметникнијеуобавезидаобјаснисвоједело,тојест
оноштојетимделомжелеодакажеиприкаже.Оноштомо
жепредстављатипроблемкодтеоријеуметностииликовне

5 Фајерабенд,П.(1994)Наукакаоуметност,НовиСад:МатицаСрпска,
стр.22.
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критике,јестетодаонепропагирајуидејупокојојћеобја
снитионоштајеуметникжелеодакаже,алиионоштоније
желео.Такавприступможедовестидотогадасеуанализу
укљученетачна,пачакпроизвољнаисубјективнатумаче
ња.Утомслучајунасценуступанаука,тојестуразматрање
сеукључујуинаучнечињеницеидокази,какобисеизбегле
билокаквенедоумицеибројпогрешнихзакључакасвеона
штојемогућемањиброј.

Разматрајућипроблембесконачностиупогледуформење
говогприказа,првонаштапомислимојестетродимензио
налнаформа,собзиромнатодаживимоутродимензионал
ном,материјалномсвету;дводимензионалниприказнамсе
нечиникаониприближнодоброрешењезаовајпроблем.
Ипак,коликогоднамтродимензионалнипросторизгледао
каоблизак(будућидауњемупостојимоиживимо),мисмо
иограниченитимпростором,јернисмоумогућностидана
зремонињеговегранице,нитињеговбесконачникарактер.
Дводимензионалнаповршинанампружамогућностзафик
тивно надограђивање опипљивог простора који је сувише
читљив. Имагинарно грађење елемената који сачињавају
простор,акојинисувидљивинаслици(алисенадовезују
нању),представљадобарпочетакзапостепеноструктури
рање„бесконачности”наограниченомдводимензионалном
простору.ТакохоландскиграфичарЕшер(Escher)усвојој
литографијиСусрет (1944,слика2)указујенаповезаност
између наративности и реалистичких норми; позадина са
људима представља бесконачну, пре него коначну репети
цију.Непостојиразлог заштопозадинанебимогладасе
неодређеношириналевоидесно,докбилокакванаратив
наакцијамораиматипочетакикрај.Међутим,коначност
супротстављену бесконачности, наговештавају фигуре на
подијуму,којезаразликуодонихбелихназиду,учествујуу
коначнојакцији.

Слика2.МаурицКорнелисЕшер,Сусрет,графика,1944.година
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Применанаучнихметодау
историјскомконтексту

Научникможе да надоградипостојеће сазнањеновимчи
њеницама, а у неким случајевима и да знатно измени но
висадржајпредметакојимсебави.Тоукључујеипромену
методакојећекористититокомистраживања.Надругачије
тумачењемогуутицатииноветеоријекојесусекрозвише
периодамењале.ТакавпримерможемопронаћикодРенеа
Декарта(RenéDescartes),којијевероваодајетокдушакоје
кружемозгомконтролисанпомоћупинеалнежлезде,седи
штачовековедуше.Он јеписаоотомедадушекоје теку
крознервеумишићепроузрокујукретањасвихудова,ида
темаленитиодкојихјеунутрашњасупстанцасастављена
служеосећањима.6Декартовнаучниметодкојијекоришћен
пренеколиковекова,имајасноутврђенаначелаипринципе
на којима се темељи. То је првенствено резултатњегових
напораиразмишљањаоконкретномпроблему.

Међутим,окружењеукомејенастаотајметод,каоиисто
ријске прилике тог периода које су генерално утицале на
развојметода,такођесуутицалинаДекартовистраживачки
поступак.УсредиштуДекартовогистраживањасудух(или
душа)сједнестране,ителоинекиелементикојисусастав
нидеотела,сдругестране.Такође,видимодајепокретање
и кретање тог тела веома значајан проблем који је заоку
пљаоДекартовупажњу.Битнојенапоменутидајеонусвом
истраживачкомпоступкукористиовивисекцију(дисекција
живихживотиња),којајебилапрактикованаширомЕвропе
сведоПросветитељства.Декартјевероваодајепинеална
жлездатачкаповезаностиизмеђуинтелектаитела.Овоје
билоделомзатоштојеуњеговомверовањуонајединстве
науанатомијиљудскогмозга,аупостојањуструктуреније
идентичнанадеснојилевојстрани.Међутим,захваљујући
микроскопуиметодикојајетомприликомкоришћена,нађе
ноједајепинеалнажлездаподељенанадвечистехемисфе
ре.Уданашњевремећеметодистраживањабитидругачији
збогпојавеновихметодаупериодуизмеђуДекартовогина
шегвремена,алииновихмоделакојинамслужезаиспити
вање.Тојеусловљеноипроблемомкојимседанасбавимо,
атосуроботичијијеразвојвећзапочео.Тако,захваљујући
измеђуосталогиДекартукојијенаговестиоовајпроблем,
миданаснаодређеномстепенуразвојаимамомашинуко
јујеДекартразматраоуконтекстуфункционисањаљудског
тела.Приутврђивањуметоданаосновуновихмодела,ми
ћемо сигурнонаићинапроблеме.Таквиметодинаммогу

6 Dekart,R.(1981)Strastiduše,Beograd:Grafos.
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битикориснији,јеруказујунатодајерешавањепроблема
непрекиданпроцес,идаукључујенаговештавањеимогуће
предвиђањеправцаразвојаметодаубудућности.Чакидаје
немогућерешитиодређенепроблеме,значајноједефиниса
тиметодекојиуказујунаједно,апритомпредлажуинеко
другорешење.

Рембрантова (Rembrandt) слика Час анатомије доктора
НиколасаТулпа(1632,слика3)једобарпримеркадајереч
о анализиуметничкогдела са аспектаприроднихнаука,у
овомслучајумедицине.Тумачећиделоизовогугла,мипо
стављамолешусредиштецелокупногистраживања.Сдру
гестране,биолошкиителесниприступнамомогућавајуда
прекотумачењалешадођемодопроблемаличногиденти
тета, односно уметникове свести о себи, и процеса током
којегонстварауметничкодело.Такође,овајвидтумачења
делаомогућуједасеоноразматрапрвенственоизугластро
гоегзактнихнаучнихрезултата(уовомслучајупроизашлих
измедицине).Ово јепримердиректног, непосредног ути
цаја егзактне науке на апстрактне манифестације ликовне
уметности.Котарбињскипишеотомеда јепраксеологији
одвеликепомоћиисторијамедицине,којауказујенанапре
дакупроширењуформилекарскеинтервенције,идатакву
истулинијунапреткаможемовидетииупедагогијиидру
гим областима делања.Такође, он напомиње како та иста
историјамедицинеобилујепоукамаосјајнимрезултатима
опита вршенихналешевима,и да су свепроменеопштег
карактерауовојобластиважнеизначајнезаопштетехнич
кипрогрес,каоидапревазилазеспецијалнуобластлекарске
вештине.7Будућидасенаучниметодинепрекидноразвијају,
икаконаучнетеоријекојесејављајуунекомпериодумогу
бититачнијеодпретходних,усмислудабољеусмеравају
развојнауке,немаразлогадасеиуметностпосредствомте
оријеуметностинеукључиутакавпроцес;довољанјеједан
методдабипроузроковаопојавудругих,азастарелетеори
јесемогунадоградитиновимилиупотпуностизаменити.
Свакипроблемзахтеватачансуд, ауспостављајусеило
гичкиодносиизмеђуразличитихметода,исветонесмеда
реметиграђењетеорије.Укључивањевећегбројаелемената
отварановепроблеме,усмислудасетимеповећавабројсу
довапостављенихналогичкеоснове.

Конзистентанразвојнаукеусловљавапојавуновихметода
унутарсистемакојинефункционишустрогопопринципи
манауке.Научниметодисеконстантноразвијају,мењајући
законитостикојепочивајунафундаменталнимчињеницама.

7 Kotarbinjski,T.(1964)Traktatodobromdelanju,Beograd:Nolit,стр.46.



323

ГОРАН ГАВРИЋ

Притом,научнетеоријекојесејављајуунекомпериодумо
гу да буду тачније од претходних, у смислу да дају боље
смернице заразвојцелокупненауке; једанметодпроузро
кује појаву других, застареле законитости надограђују се
новим.Тачансудоодређеномпроблемуможеседонетиу
случајукадасуодређениодносиунутарсамихметодало
гичкиповезани,нереметившипритомцелину.Корелација
већегбројаелеменатаотварановепроблеме,усмислудасе
тимеповећавабројсудовапостављенихналогичкеоснове.
Одређендоказможедабудевалидануједномограниченом
периоду, адасењеговаистинитостуследећемилинеком
наредномпериодудоведеусумњу.Такавдоказможедабу
деоповргнутизамењендругим,аможебитиинадограђен
новим сазнањима и чињеницама.Могло би се рећи да су
уметностинаука у тесној вези, јер развој једне у великој
меризависиодразвојадруге.

Односнаукеиуметности:
теоријскеипраксеолошкеимпликације

Уданашњевременамсеодређивањеулогеуметностииње
ногместаубудућностипредочавакаоједаноднајтежихза
датака.Ово се првенствено дешава из разлогашто је чак
иданасвеоматешкопронаћињеноместоумноштвукон
стантнопроменљивихпроцесакојинасокружују,икојене
успевамодаупотпуностисагледамо.Такође,мисаданемо
жемодапредвидимоукаквомобликуинакојиначинћесе
онапрактиковатиубудућности.Раскидањесатрадицијомје
једнаодпотенцијалнихопасностизауметност,којабинатај
начиносталанастакленимногама.Акобисетодесило,са
мобибилопитањетренуткакадабиуметностосталаибез
тог ослонца. У данашњем времену постпостмодернизма

Слика3.РембрантХарменсонванРајн,
ЧасанатомиједоктораНиколасаТулпа,

уљенаплатну,1632.година
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јошвећесу,чинисе,осцилацијеуразвојнимоквиримали
ковногизражавањанегоштојеточакбиослучајисапост
модернизмом. Раслојавање данашње уметности на велики
бројнајразличитијихизражајнихформистваранекуврсту
хаотичногстања,гдеслободавишенемасвојуодувекразу
мљивуфункцију,и гдетермин„слободнатворевина” губи
своје раније значење,па садапостаје означитељ занешто
штоподразумеватоликистепенслободедавишенемајасну
концепцијуиоквире.

Наукапредстављавеомаважансегменткакоучитавомси
стемукојифункционишепопринципуправила,такосвеви
шеиууметности.Међутим,онасејављакаоједаноддело
вакојипозитивномогудаутичунаразвојуметности.Ин
корпорирањеелеменатанаукенијеусловбезкогауметност
неможедаостварујепрогресивнираст,алијепредусловбез
когаонаaprioriнеможедаидеукораксапојавамакојесе
дешавајупаралелносаопштимразвојемчовечанства.Ипак,
тонезначидајеовакавпутнајисправнијиидасетакоумет
носткрећеуправомсмеру.Различитисупоглединаумет
ностињенодноспремадругимобластима.Бројничиниоци
условљавајупроменуставаоодређенојпроблематици.Су
протстављањеразличитихставовасврсисходнојеинеути
чесамонадаљинапредакунутарједнеобласти,већнаоп
штипрогресивнираст.Могућностбржегразвојаједнеобла
сти,уовомслучајууметности,повећавасеуколикодођедо
процесапрожимањанајразличитијихнаучнихобласти.При
томнесмедоћидосинтезекојаводинекохерентномодносу
елеменатаизовихобласти.Различитиелементикојичине
већибројнаучнихобластинесмејуугрожаватифункциони
сањејезграуметностикојеостајенетакнуто.Иунутарједне
научнеобластикојајесачињенаодвишесегменатапосто
јеметодинакојесењенсистемослања,ипомоћукојихсе
увеликојмеридоприносиструктуралномграђењучитавог
система.ЛиоСтајнберг(LeoSteinberg)пишекакосунаука
иуметностнесличнеисличне,ипоновонесличне,аузави
сностиодтогагдесезадире.Свиможемонавестиодређе
необластигдесе,историјски,наукаиуметностпреклапају.
Можеморазмишљатионачиниманакојенекауметност,или
некафункцијауметности,можесерећи,метафоричкибива
неканаука.8

Историчар уметности као посматрач који заузима тачку
гледиштауодносунапраксу,одкојесеодвајадабијепо
сматрао, да би је гледао издалека и са висине, практичну

8 Steinberg,L.(1986)ArtandScience:DoTheyNeedtoBeYoked?Deadalus,
Vol.115,No.3,ArtandScience,116,MITPress.
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делатностпретвараупредметпосматрањаианализе.Пјер
Бурдије(PierreBourdieu)истичекакоје„архитектамамно
готребалодаприметедаихптичијаперспективасањихо
вихплановаимакетанаводида граде градове за својевр
сногбожанскогпосматрачаанезаљудекојитудатребада
пролазе:апсолутнатачкагледиштанаукебезтачкегледишта
сличнајетачкигледишталајбницовскогБогакоји,каошто
генералунапредвладапоступцимасвојихпотчињених,вој
нички подређеним правилу, стварно влада суштином коју
АдамиЦезартектребавременомданауче.“9Награфици
МеланхолијаI(1514,слика4)можесевидетитодајеДирер
(Dürer)усвојиоиталијанскутеоријууметностизасновануна
хармонијимакроимикрокосмоса,нахармонијисхваћеноју
суптилнимгеометријскимтерминимаипропорцијамаљуд
скогтелауодносуназаконекојивладајукосмосом,онако
како су дати одАрхитектеУниверзума.Мердевине иАн
ђеоговореуприлогтомедајеграђевинаприказананаовом
бакрорезу такође и Божја кућа, а инструменти на њој су
показатељдасеонасагледавапомоћумерењаиаритметике.

ПостављасепитањедалијеоваграђевинакаоБожјакућа
направљенаодкамена,односнополиедракојисеналазина
графици.Забунуможеунетисеновиталобањакојасенала
зинакамену,јерсеуБожјукућунепримаматеријално,већ
самодуховно.Међутим,каколобањанакаменуишчезава,
томожедазначидасесвиљуди,градитељисвојимдухом
уграђујуусветукућујерсуувеликонапустилиматеријал
нисвет.Оваквуконстатацијуможемодадонесемоистога
штојеДирер,заразликуодЛеонардакојијеписаодазнање
долазиизискуства,сматраоданаучнознањеводикаБогу.
МатеријалодкојегјесаграђенаБожјакућа,Творацједаои
човекукакобисаградиокућу.Тозначидабичовековакућа
требалодабудесаграђенапоузорунаБожјукућу.Вагом,
којајеокаченанаграђевину,мерисеоноштојечовексагра
дио.АнализирајућиАнђелаињеговмеланхоличникарактер
из угла психологије,МартинКемп истиче да „каошто се
оддоктораочекуједапосматраспољашње‘знакове’нерав
нотеже нарави, посматрачу су представљени дијагностич
китраговикрозкојенасДирернаводинатодараспозна
јемоњиховенајдубљеприродеу контекстучетвороструке
суштинеБожјегстварања.10

9 Burdije, P. (1999) Nacrt za jednu teoriju prakse: tri studije o kabilskoj
etnologiji,Beograd:Zavodzaudžbenikeinastavnasredstva,str.145.

10Kemp, M. (2000) Visualizations: The Nature Book of Art and Science,
Berkeley:UniversityofCaliforniaPress,p.15.
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Једанпериодсеможеузетикаопочетнаинстанцаупроцесу
структуралногнадограђивања.Уследограниченостинеког
периода, насупрот неограниченом еволуцијском процесу,
кључнопитањејекакоједансегментинкорпориратиуоп
штисистем.Проблемјевећиуколикосеуметностпосматра
уједномограниченомпериоду,састановиштареалниход
носаидруштвеногуређењаунутарзасебногсистема.Зато
језакључивањенаосновуограниченогбројачињеницане
поуздано,усмислуданедајеодговоренапитањакојаиз
лазеизоквираограниченог.Полажењеодфундаменталних
чињеницакојесуважиленасамомпочетку,сврсисходноје
састановиштатумачењаобластикојеизлазеизоквираумет
ности.Такосесагледавањеразвојауметностисводинапа
ралелнусинтезуњенихзаконитостиинаучнихтеоријакроз
читав еволуцијски процес. У овом случају, конзистентан
развојнаукепредстављаапроксимативанмоделзаеволуциј
скипроцесукомесеповезивањемпојединачнихпроизво
даразличитихпериодавршиструктуралнонадограђивање.
Прогресивниразвојнаукереалнијијеодинтуитивногпро
цесакојисеодвијаунутаруметности,затоштосезаснивана
конкретнимчињеницама.

Као полазна тачка може да послужи појединачни процес
унутарпериодакојијетренутноактуелан.Такавпроцессе
заснива на реалним, актуелним односима, и стога пружа
бољуоснову заразматрањеосталихпериодаиодносако
јисеодвијајуунутарњих.Можесеповућиизвеснапарале
лаизмеђуразвојанаукеиразвојауметности.Конзистентна
очекивањаодређеногбројаљудикрећусеуправцуопштег
еволуцијскогразвитка.Такосеизвесномлогикомпокуша
ваповућипаралелаизмеђупроцесакојисеодвијајуунутар

Слика4.АлбрехтДирер,МеланхолијаI,
графика,1514.година
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различитихобласти,тојестнаосновунапреткаунутарјед
незакључујеседаћесетајнапредакостваритииудругој
научнојобласти.Очекивањаћебитиутоликовећауколико
је разматрањемобухваћен дужи временскипериод у коме
бибиломогућекомплекснијесагледавање.Понекојлогици,
већибројнаучнихтеоријаидоказапружамогућностзакон
зистентанипрогресиванразвојуметности.Тозначидасе
утеоријиуметностиапроксимативнимметодомвршисин
тетизовање научних теорија. Синтезом наизглед потпуно
различитихелеменатауметностпостајечитљивија,тојест
апстрактниелементиускупуреалниходносадобијајуново
значење.Међутим, оношто је у науци разумљиво у свом
фундаменталномоблику,ууметностинеможебитиумет
нуто у садржај дела. Стога је немогуће повлачити преци
знупаралелуразвојнихпроцесаунутарнаукесаразвојним
путемуметничкогсадржаја.Процесстварањапојединачних
производаподразумеваињиховупрактичнусврхукојауве
ликој мери утиче на реалне односе унутар једног и више
периода.Наместо инваријантности научних теорија стаје
њиховаваријабилност,пасетакоодређенивећустановље
нидоказинадограђујуновимчињеницамаилисенапростоу
потпуностизамењујудругим.Извеснепотешкоћесејављају
икадатребастриктнодефинисатиразвојнициклускаоин
варијантаниакосеонидаљеодвија.Врлојеосетљивопи
тањекакозапочетитумачење,тојесткојипериодизабрати
зафундаментални.Такоускоросвакојваријантиможедасе
нарушијасноконституисанисторијскиток.Усвемуовоме
добарпутоказможепредстављатиметодологијанаука, са
ставна дисциплина логике уширем значењу те речи, која
представљапосебанслучајопштеметодологије,атозначи
праксеологије.Котарбињскисматрадајеонакаотаквате
рен замогућуприменуњенихуопштавања.Оннапомиње
да и кад, на пример, извесни познаваоци научних метода
развијајумисаооусавршавањутихметодаупогледуеконо
мичностипоступањауистраживањуиизлагањурезултата
истраживања,онисеусуштиниствариуправобавепраксе
олошкимиспитивањимакојасуограниченасамонаизвесне
областиумноградакаотеренањиховепримене.11

Закључак

Једноодбитнихпитањауразматрањуодносанаукеиумет
ности тиче се начина на који се вршипрерасподела поје
диначних садржаја у еволуцијском процесу. Таква прера
споделајенеопходнајерјенемогућедефинисатиеволуцију
уметности,сходноњеномнеограниченомтоку.Законитости

11Kotarbinjski,T.(1964)Traktatodobromdelanju,Beograd:Nolit,str.96.
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које сувладалеуодређеномвременскомпериодуу следе
ћемсезамењујудругачијим,такодаједефинисањепреци
знеспиралеисторијскогтокаусловљеноибројнимдругим
чиниоцима. Тако друштвени чиниоци могу, пре свега, да
изменеисторијскитоккојијеоквирнаосноваразвојаумет
ности.Развојодређеногсегментауједномпериодуможеда
будеинтензиван,доксеудругомотварамогућностињего
вогстагнирања,илипакрегресивногпроцеса,усмислуопа
дања.Овоможебитноутицатинанемогућностпрецизног
дефинисањаеволуцијскогтока,јернеправолинијскиразвој
кроз периоде утиче на општи развој уметности.Апсолут
никритеријумизадефинисањеуметностимоглибисходно
евидентнореалном,свеинтензивнијемразвојунаукеубу
дућности,дапостануинваријантни,алисамоуједномод
ређеномвременскомпериоду.Инваријантносеовдесхвата
каоједаннедељивисегментуоквируваријабилногсистема.
Надограђивањетихсегменатајепроцескојинереметивећ
структурирансадржај.

Што је већа практична вредност једног уметничког дела,
оноћебитиибољеприхваћеноодстраневећегбројањего
вихконзумената,атимећеипрогресивнирастпосматран
кроз призму реалних односа бити интензивнији. Ипак, у
уметностићесходноњенојстриктнонеодређенојпрактич
нојвредности,прогресивнирастосцилиратиузависности
одпомерањабројнихпараметара.Унауцисуовипараметри
стриктнопостављени,такодабитноодређујуфункциониса
њенаучногсистема.Научнетеоријећесеувекмењатиили
допуњаватиновимсадржајима,алићеувекпостојатијасно
утврђенамерилазапроценуњиховогзначаја.Овденегово
римоовредности,јерједнанаучнатеоријанеможедабуде
дефинисана вредноснимкритеријумима.Можемода гово
римооњеномепохалномзначају,предусловузанекооткри
ће. Уметничко дело подлеже критици, његова процена се
вршинаосновувредноснихкритеријума.Онатакођеможе
дабудеодзначајазаразвојнипроцес,алијетакводеловање
индиректно,инкорпорирасеуинволуцијскипроцеспреко
значењасамогдела.

Будућидајеконачностцелокупногпроцесаипаксамоуфа
зипредвиђања, тумачење се сводина одређену епохуили
самоједанпериодуоквирутеепохе.Ограниченостједног
периода даје могућност за прецизније изношење хипоте
за, ако јепрецизностуопштемогућа, пошто се ради само
опредвиђању.Ипак,штојевременскипериодкраћи,тоје
ипрецизносттумачењавећасходноњеговојвећојограни
чености. Оквир који је постављен непосредно пред поче
так структуралне анализеможе бити проширен, у смислу
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даљегструктуралногнадограђивања.Али,тајоквирнеби
ваљалоупотпуностиотклонити,јербиутомслучајуана
лизабилавишеусферинагађања.Делимичноизлажењеиз
оквирајесврсисходно,поготовоакојепроизашлоизсинте
зедискурзивногиинтуитивногтумачења.Идискурзивнии
интуитивниелеменатпотребнисукакоуметнику,такоина
учнику.Затојестриктнопонављањеоквиранесврсисходно
јернепружамогућностзадаљуанализу,асамимтимсеи
могућностизвесногпредвиђањасводинаминимум.
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PRAXEOLOGICALPROBLEMSINDEVELOPING
THERELATIONSHIPBETWEENSCIENCEANDART

Abstract

In considering an extremely complex relationship between science
andart,praxeologycanprovidegreatassistance.Themaintaskofthis
science of efective actions, byKotarbinsky, is to formulate general
recommendations, requirements and standards to be followed in
everyactivitythatwantstobesuccessful.Aworkofartisacomplex
productthathasaspecificstructure,soanalysisofitsvariousaspectsis
requiredinadditiontothemethodologicalbasisforboththeoreticaland
empiricalresearch.Furtherdeliberationofhistoryandtheoryofartwill
beincreasinglysubjecttoexternalinfluenceswhicharetheproductof
intensescientific,technicalandtechnologicaldevelopment.Ourageis
characterizedbyawiderangeofdiferentscientificfields,theoriesand
methods.Hence,ourtaskaccordingtoitsgoalofpraxeologicalstudyof
therelationshipbetweenscienceandartistouseappropriateresources
andtoolsthatwillbefullyfunctionalinsolvingcertainproblems.

Key words:praxeology,theory,science,art,historyofart,theoryof
art,scientificmethods,differentiationsystem
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ПРЕДИКТОРИНАМЕРАИ
ПОНАШАЊА:МОГУЛИ
МУЗЕЈСКИФЕСТИВАЛИ

ПОВЕЋАТИПОПУЛАРНОСТ
МУЗЕЈА?

Са же так: Музејски фестивали привлаче велики број људи: неки
долазе само тада (потенцијални посетиоци редовних музејских
програма),докдругидолазеимимофестивала(посетиоци).Ово
истраживањеспроведенојетокомфестивалаМузејиСрбиједе
сетданаод10до10(N=2472).Ускладусатеоријомпланира
ногпонашања (ТПП)ирезултатимаранијегистраживањакоје
јепоказалодаставови, субјективненормеиопаженаконтрола
јаснодиференцирајупосетиоцеодпотенцијалнихпосетилацаре
довнихмузејскихпрограма–првициљовогистраживањабиоједа
сепроверидалисетиналазиреплицирају.Другициљјебиодасе
испитадалиТППдодатнодиференцирапотенцијалнепосетиоце
узависностиоднамерадачешћепосећујумузејенаконфестива
ла.Резултатисупотврдилиранијеналазеипоказалидаставовии
опаженаконтроладодатнодиференцирајупотенцијалнепосети
оце.Дискутованесутеоријскеипрактичнеимпликацијерезулта
та,каоиприменљивостконцептапотенцијалнемузејскепублике
уконтекстуфестивала.

Кључ не ре чи:теоријапланираногпонашања,публика,посетиоци
музеја,културнапартиципација,став,намера
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Паралелно1саемпиријскимналазимаотомедаљуди,апо
себномлади,највећидеослободногвременапроводеураз
личитимврстамазабаве,углавномузТВпрограмимобил
нителефон,ауториупозоравајунамогућенегативнеефек
те тако структурисаног слободног времена2.Наглашава се
да је унапређење квалитета активности у слободно време
важнозапобољшањеопштегблагостањапојединца,каои
за смањење ризичних облика понашања3. При том, иначе
слабозаступљенисадржајикултуреиуметности,углавном
сеодносеначитањекњига,одлазакубиоскопилипозори
ште, док је посећивање музеја међу најмање популарним
активностима4.

Релативнодавно јеустановљенодадемографскаобележја
нисудовољназапредвиђањедалићенекопосетитимузеј
илинеће,тедајеважноидентификоватиипсихолошкефак
торекојиутичунадоношењеодлукеопосетимузеју,како
бисеускладустимпланиралеактивностизапривлачење
новихпосетилаца5.Поштојетакођеутврђеноданекиљуди
једноставноневоледапосећујумузејеиволедараденешто
друго у слободно време, препорука је да се истражи онај
део популације који нема навике посећивања музеја, али
имапозитивнеставовеипоказујеинтересовањезањихове
програме,пасемогусхватитикаопотенцијалнипосетиоци
(енгл.intenders6).Какодоњихдоћи?

Уовомраду,основнаидејајебиладасеконцептпотенци
јалнихпосетилаца редовнихмузејскихпрограмаиспита у
контекстуновогмузејскогфестивалаМузејиСрбиједесет
данаод10до10.Наиме, већ је регистрованфеноменма
совногпосећивањамузејауСрбијитокомједнефестивалске

1 РадјенастаоусклопупројектаЗаводазапроучавањекултурногразвит
каПосетиоциманифестације`МузејиСрбиједесетданаод10до10`,
којифинансираМинистарствокултуреРепубликеСрбије.

2 Stepanović,I.(2011).Mladiizabava:Imalimestazazabrinutost?Engrami
33,str.33–46;Cvetičanin,P.(2007)Kulturnepotrebe,navikeiukusgrađana
SrbijeiMakedonije,Niš:Odborzagrađanskuinicijativu.

3 Anić, P. (2014) Hedonic and eudaimonic motives for favourite activiti
es,Primenjenapsihologija7,str.5–21;Mannell,R.C.andKleiber,D.A.
(1997)Asocialpsychologyofleisure,StateCollege,PA:VenturePublishing;
Newman,D.B.,Tay,L.andDiener,E.(2014)Leisureandsubjectivewell
being:Amodelofpsychologicalmechanismsasmediatingfactors,Journal
ofHappinessStudies15,pp.555–578.

4 Cvetičanin,P.нав.дело;Mrđa,S.(2011)Kulturniživotipotrebestudenata
uSrbiji,Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka.

5 Hood,M.(1983)Stayingaway:Whypeoplechoosenottovisitmuseums,
MuseumNews61,pp.150–157;Andersen,A.R.andBelk,R.W.(1980),Pre
dictorsofattendanceattheperformingarts,JournalofConsumerResearch7,
pp.112–120.

6 Digl,K.(1998)Marketingumetnosti,Beograd:Clio.



333

БИЉАНА ЈОКИЋ

ноћи(Ноћмузеја)насупротнепромењенослабоминтересо
вањузапрограмеистихустановаосталимданима7.Емпи
ријскиподацисупоказалида39%испитаниканијепосети
лониједанмузејтокомпретходнихгодинудана,алисуипак
одлучилитодаучинетокомтеједненоћи,упркосдугачким
редовима и обиљу алтернативних понуда, па су означени
каопотенцијалнамузејскапублика8.Упоређењуспосети
оцимафестивала који сумузеје посећивали упретходном
периоду,потенцијалнипосетиоцисуималинегативнијеста
вовеопосећивањуовихустанова.

Специфичностфестивалскеатмосфереипрограмскепону
деНоћимузејаупоређењусредовномпонудоммузеја,те
могућаразликаумотивацијизапосећивање једнихидру
гих програма (социјални фактори у случају фестивалске
публике9;едукација,релаксацијаидругоуслучајуредовне
музејскепублике10)–указалисунапотребудодатнепрове
реприменљивостиконцептапотенцијалнихпосетилацаре
довнихмузејскихпрограма(удаљемтексту:потенцијални
посетиоци)уконтекстуфестивала.Такође,осталојеотво
ренопитањедиференцијацијепотенцијалнихпосетилацау
погледунамередапосетемузејенаконфестивала,имајући
увидунапоменеауторадакатегоријапотенцијалнихпосе
тилацаније јединствена, те да се састоји од група које се
могуразликоватиупогледупотреба,ставова,намераитд11.
Управотапитањабиласуосновазаосмишљавањеовогис
траживања током новог фестивала 2016. године. Концепт
новогфестивалаподразумевадамузејитокомдесетданаод
10до22часа,узбесплатанулаз,понудеразличитепрограме
(сталнапоставка,каоитрибине,предавања,изложбеитд),

7 Martinović,D. i Jokić,B. (2012)Noćmuzeja kao kulturološki i društveni
fenomenuSrbiji,Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka.

8 Јокић,Б.иЖежељ,И.(2013)Заштопосећеност`Ноћимузеја`непред
виђа посећеност музеја током године: однос ставова и понашања,
Култура број 140, Београд: Завод за проучавање културног развитка,
стр.445–469.

9 Crompton,J.L.andMcKay,S.L.(1997)Motivesofvisitorsattendingfesti
valevents,AnnalsofTourismResearch2,pp.425–439.

10Burton,C.,Louviere,J.andYoung,L.(2009)Retainingthevisitor,enhan
cingtheexperience:Identifyingattributesofchoiceinrepeatmuseumvisita
tion,InternationalJournalofNonprofitandVoluntarySectorMarketing14,
pp.21–34;Mastandrea,S.,Bartoli,G.andBove,G.(2009)Preferencesfor
ancientandmodernartmuseums:Visitorexperiencesandpersonalitycharac
teristics,PsychologyofAesthetics,Creativity,andtheArts3,pp.164–173;
Martinović,D.(2010)MuzejskapublikauSrbiji,Beograd:Zavodzaprou
čavanjekulturnog razvitka;Prentice,R.,Davies,A. andBeeho,A. (1997)
Seekinggenericmotivationsforvisitingandnotvisitingmuseumsandlike
culturalattractions,MuseumManagementandCuratorship16,pp.45–70.

11Digl,K.нав.дело.
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ипакнепосреднијеповезанесамузејскимсадржајиманего
штојетотокомНоћимузеја.

Определилисмосезатеоријупланираногпонашања(енгл.
Theory of planned behavior12), као одговарајући теоријски
оквирзаовоистраживањеизвишеразлога.Најпре,овоје
јошувекемпиријскинајутемељенијатеоријаоодносуста
воваинамера,коједаљепредвиђајупонашањеубудућно
сти13.Њенуприменуудоменуактивностиуслободновре
медемонстриралисуисамиауторитеорије14.Поредтога,
истраживањепубликеНоћимузеја такође је спроведено у
овом теоријском оквиру, који се показао применљивим за
разликовање посетилаца фестивала по навикама посећи
вања музеја у претходном периоду, као и за предвиђање
намераобудућемпонашању15.

Теоријапланираногпонашања(ТПП)представљапрошире
нуформутеоријеразложнеакције(енгл.Theoryofreasoned
action,ТРА16).ПремаТРА,понашањеједетерминисанона
мером,анамераставовимаопонашању(вредновањеизво
ђењапонашања)исубјективнимнормама(опажањетогада
лисузначајнидругинаклоњенитомедасеиспитаниканга
жујеупонашањукојесеиспитује)–намеразаправоможе
битидетерминисанаставовимаилисубјективнимнормама
илии једнимидругим.Претпоставка једадругифактори
нећеиматиутицајананамереипонашање,односнодаћесе
њихов утицајманифестовати кроз елементемодела.ТПП,
поредпоменутихфактора,уобзирузимаиопаженуконтро
лупонашања,односноопаженулакоћуилитешкоћуизво
ђењапонашањакаопредиктораипонашањаинамере.ТПП
јепрепоручљивауслучајевимакадапонашањенијесасвим
под вољном контролом, односно када јењегово извођење

12Ajzen,I.Fromintentionstoactions:Atheoryofplannedbehavior,in:Action.
control:Fromcognitiontobehavior,eds.Kuhi,J.andBeckmann,J.(1985),
Heidelberg:Springer,pp.11–39.

13Ajzen,I.Thetheoryofplannedbehaviour:reactionsandreflections.Psycho
logy&Health,26,pp.1113–1127;Armitage,C.J.andConner,M.(2001)
Ef cacyofthetheoryofplannedbehaviour:Ametaanalyticreview,British
JournalofSocialPsychology40,pp.471–499;Fishbein,M.andAjzen, I.
(2005)The influenceof attitudesonbehavior, in:Thehandbookof attitu
des, eds. Johnson,B.T. andZanna,M.P. (2011),Mahwah,NJ:Erlbaum,
pp.173–221.

14Ajzen,I.andDriver,D.L.(1992)Applicationofthetheoryofplannedbeha
viortoleisurechoice,JournalofLeisureResearch3,pp.207–224.

15Јокић,Б.иЖежељ,И.нав.дело.
16Ajzen,I.andFishbein,M.(1980)Predictionofgoaldirectedbehavior:Atti

tudes,intentions,andperceivedbehavioralcontrol,JournalofExperimental
SocialPsychology22,pp.453–474;Fishbein,M.andAjzen,I.Theinfluence
ofattitudesonbehavior,in:Thehandbookofattitudes,eds.Johnson,B.T.
andZanna,M.P.(2005),Mahwah,NJ:Erlbaumpp.173–221.
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ограниченомогућностима,вештинамаилиспособностима.
Претпоставкаједанамерадасеизведепонашањенећеби
тиформиранауколикопојединацосећанедостатакконтро
ленадизвођењем,чакиуколикосуставовиисубјективне
нормеповољни.

Поштојебилоочекиванодаћеитокомновогфестивалаби
типрисутниионикојииначенемајунавикупосећивањаму
зеја,овоистраживањејеосмишљеносадваглавнациља,ау
складусаелементимакојепредвиђаТПП.Првициљјебио
дасеиспитадалиставовиопосећивањумузеја,субјективне
нормеиопаженаконтроладиференцирајупосетиоцемузе
ја (оникоји точинеимимофестивала) одпотенцијалних
посетилаца(оникојинепосећујумузејемимофестивала),
тедалитојдиференцијацијидоприноседемографскевари
јабле (пол, старост степен стручне спреме).На тај начин,
требалоједасепроверидалисереплицирајурезултатииз
истраживањапубликеНоћимузеја,кадасепоказалодасу
значајнипредикторинавика биле све варијабле које пред
виђа ТПП, а од демографских варијабли значајан ефекат
имао је степен стручне спреме17.У том смислу, резултати
бимоглидаукажунаспецифичностипубликеједногидру
гогфестивала,каоидаоткријуевентуалнеправилностиу
овомдомену,којесеиспољавајууразличитимконтекстима.
Требалобинапоменутиданекиауторипрепознајусуштин
скуразликуизмеђутерминапубликаипосетилац,утомсми
слуштопрвитерминподразумевакритичкоразмишљањеи
активанодноспремапрограму,докјемогућеданекопосети
музеј из тзв.параразлога, нпр. само да би правио некоме
друштво18.Уовомраду,претежноћемокористититермин
музејскипосетиоци,алисенећемострогодржатипоменуте
дистинкције,затоштоуовомтеоријскомконтекстуонаније
пресудна,аистогашто јеуистраживачкомсмислутешко
измеритиразликеизмеђуовакодефинисанемузејскепубли
кеионихкојијојнеприпадају,иакојесупосетиоцимузеј
скихпрограма.Удискусији ћемо се још једномосврнути
наовепојмовеизугладобијенихрезултата.Такођејеважно
нагласити да, иако претходно понашање иницијално није
било укључено у Ајзенов модел, емпиријски је показано
даономожебитиважанпредикторнамереилибудућегпо
нашања19.Претпоставкаједанавикемогуиматидиректан

17Јокић,Б.иЖежељ,И.нав.дело.
18Dragićević–Šešić,M (1998)Publika,Kultura broj 97,Beograd:Zavod za

proučavanjekulturnograzvitka,str.69–88.
19Abraham,C.andSheeran,P.(2003)Implicationsofgoaltheoriesforthethe

oriesofreasonedactionandplannedbehavior,CurrentPsychology22,pp.
264–280;Smith,J.R.,Terry,D.J.,Manstead,A.S.R.,Louis,W.R.,Kotter
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ефекатнабудућепонашањебезсвесногпроцесадоношења
одлуке,алиуновомконтексту,претходнопонашањезаједно
саваријабламакојепредлажеТППможеутицатинанаме
ре,којезатимимајуефектанабудућепонашање20.Уовом
истраживању, план је био да се испита однос претходног
понашањасаставовима,субјективнимнормамаиопаженом
контролом,штобиизперспективеразвојапубликемоглода
будеинформативнијеодподаткадаоникојисуранијепосе
ћивалимузејеимајунамерудаидаљеточине.Другициљје
биодасеиспитадалиставови,опаженаконтролаисубјек
тивненормедодатнодиференцирајупотенцијалнепосетио
цеупогледунамередаунаредномпериодумузејепосећују
чешће,штојеновинауодносунаранијеистраживање21.

Укратко, планирали смо да ставове, субјективне норме и
опаженуконтролу,сједнестране,повежемосанавикамау
претходномпериоду(далипосетиоцимузејскогфестивала
јесуилинисупосећивалимузејепрефестивала),асдруге
странесанамерамазабудућност(далинамеравајучешћеда
посећујумузејенаконфестивала, сапосебномзанимањем
заонекојитонисучинилиупретходномпериоду).

Метод

Узоракипроцедура
Регионалностратификованислучајниузоракдефинисан је
наосновуподатакаопосећеностимузејанаистомфести
валу2015. године,стимштосукритеријумизаизборис
питаникадефинисанитакодабудуукљученистаријиод14
година,поштодецаосновношколскогузрастауглавномдо
лазеупратњиродитељаилиуоквируорганизованихшкол
скихпосета.Обухваћеноје40.5%испитаникасатериторије
градаБеограда,23.5%сатериторијеВојводине,21%Јужне
иИсточнеСрбијеи14.9%ШумадијеиЗападнеСрбије,на
укупно47музејскихлокацијау28градова(N=2472).

Просечнастаростиспитаникајебила38година(SD=15.66),
аобухваћенојевишежена(61.1%)негомушкараца,штоје
ускладусауобичајеномструктуромпосетилацапрограмау

man,D.andWolfs,J.(2008)Theattitude–behaviorrelationshipinconsumer
conduct:Theroleofnorms,pastbehavior,andselfidentity,TheJournalof
SocialPsychology148,pp.311–333.

20Quellette,J.A.andWood,W.(1998)Habitandintentionineverydaylife:
The multiple processes by which past behavior predicts future behavior,
PsychologicalBulletin124,pp.54–74.

21Јокић,Б.иЖежељ,И.нав.дело.
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областикултуреиуметности22.Упогледустепенастручне
спреме,вишушколуилифакултетзавршилоје42.3%,докје
онихсапостдипломскимобразовањемнештомање(12.2%).
Завршену основну или средњушколу има 45.5% (од тога
8.9%основну).

Анкетајереализованаод13.до21.маја2016.године.Обу
чени анкетари бирали су испитанике по стандардизованој
процедури случајног избора. Проценат одбијања учешћа
уанкетирањујебиорелативнонизак(мањеод5%насва
којлокацији),што јеуобичајеноуистраживањимауовом
домену23.Свакомиспитаникујепонуђенодабирадалиће
сампопунити упитникилићењегове одговоре уписивати
анкетар.У67.7%случајева,упитникјепопуниоиспитаник,
анисузабележенасистематскаварирањарезултатапоовој
варијабли.

Инструмент
Креиранјеупитник,којијеобухватиодвасетапитања,по
што је истраживање изведено у склопу ширег пројекта о
праћењуразвојафестивала.Једансетсеодносионаевалу
ацијупрограма,штонијерелевантнозаовоистраживање.
Следидетаљнијиописдругогсетапитања,односнокључ
нихваријаблиињиховихоперационализацијау складуса
циљевимаовогистраживања.

Демографске варијабле. Пол, старост (категорије: 15–18,
19–24,25–34,35–44,45–54,55–64,65ивише),степенструч
не спреме (последња завршена школа: основна, средња,
висока/факултет,постдипломскестудије).

Претходнопонашање(навикепосећивањамузеја).Питање
далијесуилинисупосетилинекимузејуСрбији(акојесу,
коликопута)ограничилисмонапериододпретходнихгоди
нудана,имајућиувидуподаткеоучесталостипосећивања
музејаиуобичајеноразликовањепосетилаца(онихкојито
чинеретко,повременоиличесто)одонихкојинемајунавику
посећивањаодређенихпрограмакултуреиуметности24.

22Јокић,Б.иМрђа,С.(2014)Посетиоцијесењихбеоградскихманифеста
ција ифестивала, Београд: Завод за проучавање културног развитка;
Martinović,D.(2010)MuzejskapublikauSrbiji,Beograd:Zavodzaprouča
vanjekulturnograzvitka;Mrđa,S.(2016),Demokratskevrednostiikulturna
participacijauSrbiji(nepublikovanadoktorskadisertacija),Fakultetpolitič
kihnauka,UniverzitetuBeogradu,Beograd.

23Јокић,Б.иМрђа,С.нав.дело.
24Јокић,Б.иЖежељ,И.нав.дело;2013;Mrđa,S.(2011)Kulturniživotipo
trebestudenatauSrbiji,Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka.
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Намера за будуће понашање. Ова варијабла операциона
лизована је с обзиром на социјалну пожељност одговора
(уранијемистраживању,вишеод70%испитаникаусвим
категоријамапопретходномпонашањуодговорилоједаће
музеје посећивати сигурно или вероватно чешће25).Поку
шалисмодаумањимоовајефекаттакоштосмонамерудасе
музејичешћепосећујунаконфестиваламерилипетостепе
номскаломсаполовимасигурночешћеисигурноређе,али
јесредњаопцијабилаподједнакочестокаодосадауместо
нисамсигурна/а.Тозначиданијемогућедиректнопоређе
њенамерапосетилацаипотенцијалнихпосетилаца,алито
заовоистраживањезаправонијерелевантно,поштојеби
лоочекиванодаћеоникојисупосетилинекимузејтоком
претходнихгодинуданаубилокојојформулацијипитањаи
понуђениходговораисказатинамерудатоучинеиунаред
нихгодинудана(уовомслучају,очекиваноједаћеодабрати
опцијеподједнако често иличешће него до сада).Пошто
сунаспрвенственозанималенамерепотенцијалнихпосети
лаца,изборсредњеопцијеуњиховомслучајузначиобида
немајунамерудапосетемузејниунареднихгодинудана.

Опаженаконтрола.Операционализованаједиректнимпи
тањемСобзиромнаВашемогућности,коликојезаВаслако
/тешкодапосетитенекиодлокалнихмузеја?ускладуса
уобичајеним решењима у ТПП. Испитаници су процењи
валинаседмостепенојскалисполовималакоизводљивои
тешкоизводљиво.

Субјективненорме.УскладусамоделомТПП,операцио
нализованесукаоопажениставовизначајнихдругихотоме
колико је важно да испитаник посећујемузеје – оцена на
петостепенојскалисполовимамиследајевеомаважнода
јапосећујеммузејеимиследајепотпуноневажнодајапо
сећујеммузејеисредњомопцијомнемислеотоме/незнам
штамисле.

Ставопонашању.Ставопосећивањумузејаоперациона
лизовалисмоускладусаТПП,адабисмоумањилисоцијал
нупожељност,понуђенеодговореформулисалисмотакода
сенепосредноискуствоумузејуконтрастирасапосредним
искуствомпутемелектронскихмедија,такодасунапита
њеКоликојепоВашеммишљењупосећивањемузејабитно?
понуђениодговорибили:1.приличнојебитно,немазамене
засазнањаидоживљајеумузеју;2.битноје,алиможедасе
замениинформацијамаизмедија(ТВ,интернет,радио);3.
нијемногобитно,светоможедасесазнаидоживипутем
медија;4.садржајикојенудемузејиприличносунебитни.

25Јокић,Б.иЖежељ,И.нав.дело.



339

БИЉАНА ЈОКИЋ

Резултати

Предикторинавикапосећивањамузеја
НиједанмузејуСрбијитокомпоследњихгодинудананије
посетило41.6%испитаника(потенцијалнипосетиоци).Ме
ђупосетиоцима,највишејеонихкојисутоучинили13пу
та(32.7%одукупногузорка,N=809),докјенајмањеоних
којисупосетилинекимузеј10иливишепута (7.4%,N=
184).

Демографске варијабле. Бинарна логистичка регресија
(N=2408)скритеријумскомваријабломнавикепосећивања
музеја токомпретходних годинудана (категорије: посети
ли/нисупосетили)идемографскимваријаблама(пол,сте
пен стручне спреме, старост) као предикторима, показала
једајемоделстатистичкизначајан,алидаобјашњавасвега
7.9%варијансе (χ2 (28)=145.56,p< .001,NegelkerkeR2=
.079).Главниефектиполаистаростинисубилистатистички
значајни,докјеефекатстепенастручнеспремебиомарги
налнозначајан,али јебиластатистичкизначајнаинтерак
цијастепенастручнеспремеистарости(Wald(11)=23.33,
p<.05).Додатнеанализепоказалесудајестепенстручне
спремезначајанпредикторнавикапосећивањамузејаука
тегоријамастаријиход24године(већајешансадасумузеј
посетилионикојисузавршиливишушколу/факултетили
постдипломскестудијенегоониса завршеномосновном /
средњом школом), док у млађим старосним категоријама
степенстручнеспременијезначајанпредиктор(попослед
њојзавршенојшколи,млађисузаправоразврстаниуједну
илидвекатегорије).

Ставопонашању,субјективненормеиопаженаконтрола.
Опажена контрола, субјективне норме и став према пона
шањуодређенисукаопредикториупрвомкоракухијерар
хијскебинарнелогистичкерегресије(категорије:посетили
/нисупосетили),аинтеракцијастаростиистепенастручне
спремеукљученајекаопредикторудругомкораку.Резул
татисупоказалидамоделупрвомкоракуобјашњава15.3%
варијансе(χ2(5)=289.58,p<.001,NegelkerkeR2=.153),ау
другомкоракунештовише,19%варијансе(χ2(16)=363.63,
p<.001,NegelkerkeR2=.190).Иакојеуобаслучајаречоре
лативномаломпроцентуваријансе,штоостављамогућност
деловањадругихфактора,главниефектисвихваријаблииз
моделаТППбилисустатистичкизначајни(Табела1).Већа
јешансадасумузејпосетилионикојиимајупозитивније
субјективненорме,каоионикојиимајупозитивнијуоце
нуопаженеконтролеодноснолакоћеорганизовањапосе
те.Ставовиопонашањутакођесуповезанисапретходним
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понашањемнаочекиваниначин:већесушанседасумузеј
посетили они који сматрају да су непосредни доживљаји
умузејунезаменљиви,негооникоји сматрајуда таиску
ствамогудасезаменесадржајимаизмедијаилидапосете
уопштенисубитне.

Табела 1 Резултат бинарне логистичке регресије за
критеријумскуваријаблунавикепосећивањамузеја

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

ссс * старост 69.32 12 .000

Став о понашању 59.77 3 .000

Став о понашању (1) 0.76 0.11 50.61 1 .000 2.13

Став о понашању (2) 0.79 0.26 9.46 1 .002 2.20

Став о понашању (3) 1.64 0.66 6.09 1 .014 5.13

Субјективне норме 0.30 0.05 30.17 1 .000 0.74

Опажена контрола 0.27 0.03 86.51 1 .000 0.76

Напомена:Заваријаблуставопонашању,референтнакатегоријаје
прваопција(немазаменезаискустваумузеју).Уциљупреглед
ности,нисуприказаниредовикојисеодносенаефектеукрштених
категоријастепенастручнеспреме(ссс)истарости.

ОдноселеменатаТППинавикапосећивањамузејадослед
носеиспољаваикадасеуобзирузмеучесталостпосећи
вања музеја. Категорије испитаника по броју остварених
посета (ниједна,1–3,4–9,10ивишепосета), статистички
значајносеразликујупосубјективнимнормама, (F (2394,
3)=38.13,p<.001,ηp²=.046),каоипоопаженојконтро
ли,(F(2389,3)=60.67,p<.001,ηp²=.046(Табела2).Уоба
случаја,posthocTuckey testпоказао једасепотенцијални
посетиоцизначајноразликујуодсвихосталих,алиидасе
оникојисунајчешћепосећивалимузеје(10ивишепосета)
такођезначајноразликујуодсвих.

Табела 2 Субјективне норме и опажена контрола према
учесталостипосећивањамузејатокомпретходнихгодину
дана;

Напомена:Утабелисуприказанеаритметичкесредине(M)ињи
ховестандарднегрешке(SE).Субјективненормеоцењиванесуна
петостепенојскали,аопаженаконтроланаседмостепенојскали.

Број посета Субјективне норме Опажена контрола
M SE M SE

Ниједна 3.25 0.02 5.12 0.06

1 – 3 3.49 0.03 5.79 0.05

4 – 9 3.53 0.05 5.95 0.07

10 и више 3.91 0.07 6.44 0.09
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Када се став о понашању додатно анализира према уче
сталостипосећивањамузеја,такођесебележестатистички
значајнеразлике:χ2(2390,9)=168.68,p<.001.Очекивано,
усвимкатегоријама,већинаиспитаникаоценила једапо
сећивањемузејајестебитно,алисапорастомбројапосета,
растаојеипроценатонихкојисматрајуданемазаменеза
сазнањаидоживљајеумузејима,доксеистовременосма
њиваопроценатонихкојисматрајудапосећивањемузејаје
стебитно,алиможедасезамениинформацијамаизмедија
(Табела3).

Табела3Ставовиопосећивањумузеја,премаучесталости
посећивањамузејатокомпретходнихгодинудана

Намера да се музеји у Србији посећују чешће након
манифестације
Укатегоријамапосетилаца,напитањеонамерамадачешће
посећујумузејенаконфестивала,проценатодговораподјед
накочестокаодосадарастесапорастомбројапретходних
посета,доксесмањујезаступљеностодговорадаћесемузе
јипосећиватичешћенегодосада(Табела4).Акосерезулта
тиинтерпретирајуизперспективепредвиђањапонашањау
нареднихгодинудана,тобизначилодаготово100%усвим
категоријама посетилаца има намеру да посети бар један
музеј у наредних годину.Међутим, 36.3% оних који нису
остварилиниједнупосетумузејутокомпоследњихгодину
дана,неманамерудапроменипонашањеунаредномперио
ду,ајош3.4%намеравадапосећујемузејеређенегодосада.
Ускладусдругимциљемовогистраживања,унаставкусмо
анализиралипредикторењиховихнамера.

Предикторинамерапотенцијалнихпосетилаца.Запотре
бенаредниханализаваријаблунамерарекодиралисмотако
дапоредимоиспитаникекојиимајумањеиливишеизраже
нунамерудапосећујумузејечешћенегодосада(сигурно

Ставови о посећивању музеја Број посета музејима током претходних годину дана
ниједна 1 до 3 4 до 9 10 и више

Битно је, нема замене за 
сазнања и доживљаје у музеју 60.1% 76.4% 86.5% 92.9%

Битно је, али може да се замени 
информацијама из медија (ТВ, 
интернет, радио)

32.2% 20.8% 12.2% 6.0%

Није много битно, све то може 
да се сазна и доживи путем 
медија

5.9% 2.4% 1.3% 1.1%

Прилично је небитно 1.8% 0.4% 0.0% 0.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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чешће ивероватно чешће,N=622) са онима којинемају
намерутодачине(категоријеподједнако,вероватноређе,
сигурноређе,N=398).

Табела 4Намера да се музеји посећују чешће након фе
стивала, према учесталости посећивања музеја током
претходнихгодинудана

Ефекти демографских обележја нису били статистички
значајни,пасмоубинарнулогистичкурегресијуукључи
ли намеру као критеријумску варијаблу (категорије: има /
нема),апредикторисубилеваријаблекојепредлажеТПП:
став о понашању, субјективне норме и опажена контрола.
Модел,којијеобухватио1008испитаника,уцелинијебио
статистичкизначајан(χ2(5)=86.96,p<.001),објашњавао
је11.2%варијансеиправилно јепредвиђао65.7%случа
јева.Статистички значајни субили главни ефекти ставао
понашањуиопаженеконтроле:већесушанседапозитив
нунамеруимајуоникојиимајупозитивнијуоценуопажене
контроле, каои они којинепосредноискуствоумузејима
сматрајунезаменљивим,негооникојисматрајудамедији
могудазаменеискустваизмузејаилидасупосетемузејима
умањојиливећојмеринебитне(Табела5).

Табела5Резултатибинарнелогистичкерегресијезакри
теријумску варијаблу намера да се музеји чешће посећују
наконманифестацијеуоквирупотенцијалнихпосетилаца;

Напомена:Заваријаблуставопонашању,референтнакатегоријаје
прваопција(немазаменезаискустваумузеју).

Понуђени одговори Број посета музејима током претходних годину дана
ниједна 1 до 3 4 до 9 10 и више

Сигурно чешће него до сада 26.4% 27.8% 28.4% 25.5%
Вероватно чешће него до сада 34.0% 33.3% 23.5% 15.8%
Подједнако често као до сада 36.3% 37.8% 47.6% 58.7%
Вероватно ређе него до сада 2.5% 0.9% 0.5% 0.0%
Сигурно ређе него до сада 0.9% 0.2% 0.0% 0.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Став о понашању 37.89 3 .000
Став о понашању (1) 0.73 0.15 25.26 1 .000 0.48
Став о понашању (2) 1.19 0.30 15.72 1 .000 0.31
Став о понашању (3) 1.57 0.59 7.01 1 .008 0.21
Субјективне норме 0.12 0.09 1.84 1 .175 1.12
Опажена контрола 0.19 0.04 23.57 1 .000 1.21
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Дискусија

Ауториистичузначајквалитетаактивностиуслободновре
меизапојединцаизадруштвоуцелини,доксеистовремено
откривајуупозоравајућитрендови,укојимасеизмеђуоста
логиздвајарелативнослабазаступљеностсадржајакултуре
иуметности,амеђунајмањепопуларнимактивностимасу
посетемузејима26.Какоповећатипопуларностипосећеност
музеја?Уовомистраживањупроверилисмоприменљивост
концептапотенцијалнемузејскепубликеуконтекстумузеј
скогфестивала, водећи се варијаблама које предлаже тео
ријапланираногпонашања27.Натајначин,с једнестране,
резултатиистраживањадоприносепроверамаТППуовом
домену,асдругестране,могуиматиипрактичнуприменуу
развојумузејскепублике.

Нановомфестивалу,МузејиСрбиједесетданаод10до10,
уприближноистомпроцентубилисузаступљенионико
јинисупосетилиниједанмузејуСрбијитокомпоследњих
годинудана(41.6%),каоштојебилоуслучајуНоћимузеја
(39%)28.По плану, анализирано је да ли се они (потенци
јални посетиоци редовних музејских програма) разликују
од оних који јесу посетили неки музеј током претходних
годину дана (посетиоци).Најпре, издвојићемо два налаза,
којасуускладусарезултатимапретходнихистраживањао
културнојпартиципацијииможесерећидаседоследнои
очекиванопотврђују29:1.оддемографскихваријаблистати
стичкизначајанпредикторпонашањаупретходномпериоду
јестепенстручнеспреме(након24годинестарости,пошто
оваваријаблаготовоуопштенедиференцирамлађеиспита
никекојисујошувекусистемушколовања);2.оникојијесу
посетилинекимузеј токомпретходних годинуданаимају

26Anić, P. (2014) Hedonic and eudaimonic motives for favourite activities,
Primenjena psihologija 7, pp. 5–21; Mrđa, S. нав. дело; Stepanović, I.
(2011)Mladiizabava:Imalimestazazabrinutost?Engrami33,str.33–46.;
Cvetičanin,P.нав.дело.

27Ajzen,I.Fromintentionstoactions:Atheoryofplannedbehavior,in:Action.
control:Fromcognitiontobehavior,eds.Kuhi,J.andBeckmann,J.(1985),
Heidelberg:Springer,pp.11–39.

28Јокић,Б.иЖежељ,И.(2013)Заштопосећеност`Ноћимузеја`непред
виђа посећеност музеја током године: однос ставова и понашања,
Култура број 140, Београд: Завод за проучавање културног развитка,
стр.445–469.

29Abraham,C. and Sheeran, P. (2003) Implications of goal theories for the
theoriesof reasonedactionandplannedbehavior,CurrentPsychology22,
pp.264–280;Brida,J.G.,Disegna,M.andScuderi,R.(2014)Thebehavio
urofrepeatvisitorstomuseums:Reviewandempiricalfindings,Quality&
Quantity48,pp.2817–2840;Јокић,Б.иЖежељ,И.нав.дело;Мрђа,С.
нав.дело;Qullette,Ј.А.andWood,W.нав.дело;Smith,нав.дело.
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намерутодаучине(подједнакочестоиличешће)иунаред
нихгодинудана.Међутим,сазнањеотомедајевећашанса
даобразованијипосетемузејенегомањеобразовани,каони
податакдаћеоникојисуранијепосећивалимузејенастави
титодачинеиунаредномпериоду,нијеодвеликепомоћи
запривлачењеновихпосетилаца30.Утомсмислу,кориснији
бимоглидабудурезултатикојиуказујунаразликеизмеђу
посетилацаипотенцијалнихпосетилацаупогледуставова,
субјективнихнормииопаженеконтроле:иакоовеваријабле
објашњавајурелативномалипроценатваријансеиуслучају
навикаиуслучајунамеразапосећивањемузејаубудућно
сти,главниефективаријабликојеобухватамоделТППбили
сустатистичкизначајни.Иначе,кадајеречокултурнојпар
тиципацији, подразумева се сложени утицај разноврсних
фактора,одкојихсунекииекстерни,каонпр.приступач
носткултурнихсадржаја,културнапонудаитд31.

Као у истраживању публикеНоћи музеја, резултати овог
истраживања показали су да посетиоци у поређењу с по
тенцијалним посетиоцима редовних музејских програма:
1.позитивнијепроцењујунепосредноискуствоумузејуупо
ређењусаинформацијамаизмедија(ставовиопонашању),
2. позитивније оцењују ставове значајних других (субјек
тивненорме)и3.позитивнијеоцењујулакоћуорганизова
њапосетемузеју(опаженаконтрола).Овеваријабленесамо
дадиференцирајукатегоријупосетилацаодпотенцијалних
посетилаца,негоидоследнодиференцирајукатегоријепо
сетилацапоучесталостипосећивањамузеја:оникојинај
чешћепосећујумузеје(бардесетпутагодишње),акојисе
могусматратиредовнимпосетиоцима,издвајајусепонај
позитивнијимставовимаисубјективнимнормама,тенајпо
вољније оцењеном опаженом контролом.Ако се потенци
јалнамузејскапубликасхватикаодеопопулацијекојијош
увекнемаразвијененавикепосећивањамузеја,алиможеда
ихразвије,поштоимапозитивнеставовеиинтересовања32,
одређење потенцијалне публике могло би се односити не
самона категорију оних који нису посећивалимузејеми
мофестивала,негоинанекекатегоријепосетилаца.Наиме,
највећипроценатпосетилаца умузеј долази свега 13пу
тагодишње.Притом,свакитрећииспитаникукатегорији
потенцијалнихпосетилацаисвакипетиукатегоријионих

30Подразумеваседајеналазоулозистепенастручнеспремеуовомдо
менузначајанутоликоштоупућујенапотребууспостављањаконтину
иранесистемскесарадњересоракултуреиобразовања,штоизлазииз
оквираовограда.

31Cvetičanin,P.нав.дело.
32Digl,K.(1998)Marketingumetnosti,Beograd:Clio.
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који најређе посећују музеје – сматра да посете музејима
јесубитне, алидаипакмогудасе заменеинформацијама
измедија.Другимречима, концептпотенцијалнемузејске
публикеможесепроширитиинапосетиоцемузејакојито
чинереткоилиповремено,иакосуупоређењусонимакоји
ниједномнисупосетилимузејпрефестивала,испољилипо
зитивнијеставове,субјективненормеиопаженуконтролу.

Резултати у вези са другим циљем овог истраживања – о
додатнојдиференцијацијипосетилацамузејскогфестивала
којинисупосетилиниједанмузејупретходномпериоду–
показалисудасуставопонашањуиопаженаконтролазна
чајнипредикторинамередасемузејичешћепосећујунакон
фестивала,доксубјективненорметонису.Уистраживањи
мареализованимуТППпарадигми, субјективненорме су
сеиначепоказалеслабимпредикторомнамера,упоређењу
са ставовимаи опаженомконтролом33.ПремаТРА, нана
меруможеутицатибилостав,билосубјективнанормаили
иједноидруго,аТППдодајеопаженуконтролукаонеоп
ходануслов34.Стога,можемозакључитидарезултатиовог
истраживањаподржавају претпоставкеТПП.Подразумева
седабизапрецизнијупотврдуТППбилопотребноосми
слитиначинзаевидентирањебудућегпонашања,какобисе
проверилодалијенамерањеговзначајанпредиктор.Пошто
јетоуобичајениметодолошкипроблемуистраживањимау
ТПП парадигми, решења најчешће представљају ретроак
тивни извештаји испитаника: након дефинисаног периода
поштојерегистровананамера,испитанициизвештавајуда
лијесуилинисуизвелиодређенопонашањеупретходном
периоду35.Уовомистраживању,задржалисмосенаиспи
тивањуодносапретходногпонашањаиваријаблиизмодела
ТПП.Кадасетоповежесаутврђенимпредикториманамере
онихкојинемајуразвијененавике,откривасеспецифичан
статуссубјективнихнорми:онесузначајанпредикторнави
ка,алинеинамераопосећивањумузејаубудућностиако
тогпонашањанијебилоупретходномпериоду.Унаредним
истраживањимабилобизанимљивоосмислитиначиндасе
прецизније испита улога субјективних норми у развијању
навикапосећивањамузеја:далионеунекомнаредномтре
нуткудодатноутичунанамерупреизвођењапрвепосете
музејуилиимајуефекатнапонављањепосета(преконаме
реилидиректнимутицајемнапонашање).

33Armitage,C.J.andConner,M.(2001)Ef cacyofthetheoryofplannedbe
haviour:Ametaanalytic review,British Journalof SocialPsychology40,
pp.471–499.

34Ajzen,I.andFishbein,M.нав.дело;Ajzen,I.нав.дело.
35Armitage,C.J.andConner,M.нав.дело.
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Такође,могаобидетаљниједасеистражипроблемопажене
контроле,будућидасеонапоказалакаозначајанпредиктор
инавикаинамераопосећивањумузејаубудућности.Овај
концептуоквируТППуглавномјеиспитанувезисапона
шањимакојасуумањојмериподвољномконтролом(нпр.
дијета,престанакпушењаитд36).Уконтекстуорганизовања
посетемузеју,опаженаконтроламожебитиповезанасараз
личитимопаженимпрепрекама,патребаосмислитиначин
дасеонепрецизнијесагледају,будућидаиспитаницинису
увекустањудаихексплицитнонаведу37.

Удугорочномсмислу,континуираноистраживањеопажених
препрека, ставова о музејима, те начина да се ти ставови
формирајуилимењају,билоби значајноиу теоријскоми
у практичном смислу: акумулирала би се научна сазнања
о овим феноменима у специфичном контексту уметности
и културе,што биистовременомогло да допринесе тран
сформацијимузеја,такода постанупрепознатљиваместа
запровођењекреативноосмишљеногслободногвремена.

36Исто.
37Јокић,Б.иЖежељ,И.нав.дело.
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PREDICTORSOFINTENTIONSANDBEHAVIOR:CAN
MUSEUMS’FESTIVALSINCREASETHEPOPULARITY

OFMUSEUMS?

Abstract

Research results reveal that visiting a museum is one of the least
popular leisure activities. However, museums attract many visitors
duringfestivals:therearepeoplewhovisitmuseumsexclusivelyduring
festivals(potentialvisitorsofmuseums’regularprograms),andthose
whocometomuseumsbothbeforeandduringfestivals(visitors).This
research was conducted during the festival Museums of Serbia ten
daysfrom10amto10pm(N=2472).Followingthetheoryofplanned
behavior (TPB)andprevious resultson the researchof the audience
of the Museum Night festival, when it was found that the visitors
compared to potential visitors havemore positive subjective norms,
perceived control, and attitudes toward visitingmuseums – the first
goal of this studywas to examinewhether those results replicate in
thecontextofnewmuseumfestival.Thesecondgoalwastoexamine
thepossibilityof furtherdiferentiationofpotential visitors:whether
attitudes,subjectivenormsandperceivedcontrolpredicttheirintentions
to visitmuseums after the festival. Results showed that visitors had
morepositiveattitudes,subjectivenorms,andperceivedcontrol than
potentialvisitors,whileregularmuseumvisitors(whovisitedmuseums
atleasttentimesduringthepreviousyear)hadthemostpositiveones.
Additionally,attitudesandperceivedcontroldiferentiatesubcategories
of potential visitors with and without intention to visit museums
after the festival.The results are discussedwithin the framework of
TPB.Inparticular,therolethatTBPvariableshaveinexplainingpast
behaviorhasbeenconsidered,withrespect toidentifiedpredictorsof
theintentionstovisitmuseumsafterthefestival.ApplicabilityofTBP
model for the purpose of museum audience development has been
discussed,aswellas further implicationson theconceptofpotential

museumaudienceinafestivalcontext.

Key words: theory of planned behavior, audience,museum visitors,
culturalparticipation,intention,attitude
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ЋИРИЛИЦАУУСТАВУ
СРБИЈЕ:ПРЕГЛЕД
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Са же так: Упркосувођењућирилицекаослужбенезасрпскијезик
њена употреба показује тенденцију даљег пада. Преглед реле
вантнеправнеиправописнеграђепоказуједајепитањеположаја
ћирилице једна од манифестација идеолошке борбе двеју група
ција,еврорегионалистичкечијејеупориштејезичкаполитикаиз
1972.године,уставиз1974.годинеиМишљењеВенецијанскеко
мисијесанационалноцентралистичкомчијејеупориштеупоред
ноправодржавачланицаЕвропскеУније.Токиодносснагаутој
борбипреламају се уодлукамаУставног судакоји се, упитању
ћирилице,наметнуокаоврховниправописниауторитет.

Кључ не ре чи:устав,правопис,уставнисуд,законослужбеном
језикуиписму

Чланом10.УставаРепубликеСрбије(2006.године)заслу
жбенисуодређенисрпскијезикићириличкописмо1;регули
санаје,такође,службенаупотребадругихјезикаиписама.
Премдасусрпскијезикићириличкописмоипретогадефи
нисани правописно стандардним,њихова употреба опада.
Тојеивишеуочљивоуслучајуписма.Сврхаовоградаједа,

1 РадјенастаооквирупројектаЗаводазапроучавањекултурногразвит
каподназивомПрегледположајасрпскећирилицеукултурии јавној
комуникацији.

СИНИШАСТЕФАНОВИЋ
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ослонцемнаизворнуграђуихронолошкимредом,прикаже
правнииправописниоквиртогпроцеса.

Графикон1:Кретањепроцентаћириличкихиздањакњигаи
периодикеуСрбији(безАПКосовоиМетохија)упериоду

1998–2012сапоказатељемучешћаСрбауукупнојпопулацији2

Основазаанализуразличитиходређењаположајаћирилич
когписмауРепублициСрбији јепрегледуставне грађе у
периодуод1989.до2006.године:издвојенисучлановикоји
се у важећим и предложеним уставима односе на језик и
писмо.Уосенченимпољимаприказујемопроменекоје је,
процесомнестанкаСФРЈугославијеираспадасрпскохрват
ског језика, о положају националне редакције ћириличког
писмадефинисаоОдборзастандардизацијусрпскогјезика.3

2 Графиконисуизведенинаосновуистраживањакојејезапотребепро
јектаЗаводазапроучавањекултурногразвиткаспровелагђаБојанаВу
котић изМатичног одељењаНародне библиотекеСрбије.У обзир су
узетекњигеипериодикаштокавскогјезикапремаместуиздања(уни
верзитетски центри). Статистику националног удела у становништву
уредилајепремаподацимаРЗСгђаМајаМаринковић.Изворнетабеле,
изведениграфикони(ауторјегђаМаријанаУзуновски)идругаизворна
грађаслободносудоступнинаадресиhttp://zaprokul.org.rs/pregledpolo
zajasrpskeciriliceukulturiijavnojkomunikacijiprelazniizvestajprve
fazeistrazivanjapublikacija/.

3 „Одборзастандардизацијусрпског језикаоснован је12.12.1997.го
дине уСрпској академији наука и уметности у Београду. То је зајед
ничкостандардолошкотелотријуакадемијанауканаговорномпросто
ру српског језика –Српске академије наукаи уметности,Црногорске
академије наука и умјетности и Академије наука и умјетности Репу
бликеСрпске, осамфилолошких/филозофскихфакултета с катедрама
засрпскијезик(Београд,БањаЛука,КосовскаМитровица,Крагујевац,
Никшић,Ниш,НовиСадиИсточно[ранијеСрпско]Сарајево),тејош
триупориштасрпскогајезика(Матицасрпска,Институтзасрпскијезик
САНУиСрпскакњижевназадруга).Брборић,Б.,Вуксановић,Ј.иГа
чевић,Р.(2006)Српскијезикунормативномогледалу.50одлукаОдбора
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Особитапажњаусмеренајена2007.годину,тачније,наМи
шљењеВенецијанскекомисијеочлану10УставаСрбијете
уздизање израза „латиничко писмо српског језика”.4 При
казане су, такође у основним цртама, релевантне одлуке
УставногсудаСрбиједоношенепоусвајањуважећегУстава.

Положајћирилицеууставима,
нацртимаиправопису

УпотребаћирилиценаглојеопадалаодоснивањаФНРЈ.По
кушајгрупекњижевникада„Предлогомзаразмишљање”из
априла1967.године5ћириличкописмонепосредновежуза
српскијезикинационалнаправаСрбауСФРЈпресекаоје
ЦКСКСрбијепрогласившииницијативушовинистичком.6
Одранијесумњиво,одтогајевременаинсистирањенаћири
личкомписмуприхватано,ублажемизразу,националистич
ким.7ПартијскодржавниврхСРСрбијесеукризиод1967.
до1972. године,када јехрватскастранаинституционално
иступилаизјезичкогспоразума8,определиозасрпскохрват
ски језик и равноправну употребу обају писама, али није
показаовољудајеоствари.9Утомпериодуразазнајесепет

застандардизацијусрпскогајезика,Београд:Београдскакњига,стр.9.
Доступно на: http://zaprokul.org.rs/wpcontent/uploads/2015/02/1997_od
bor_osnivacka_akta.pdf

4 Bugarski,R.(2009)JezičkapolitikaijezičkastvarnostuSrbijiposle1990.
godine,u:Evropaujeziku,Beograd:Čigojaštampa,стр.129146.

5 Аноним, (20. април 1967), Шта садржи „Предлог за размишљање”,
Борба, стр. 15. Доступно на: http://zaprokul.org.rs/wpcontent/uplo
ads/2015/02/1967_04_predlog_za_razmisljanje.pdf

6 Танјуг, (22.март1967)Шовинизамна једној странихранииодржава
шовинизамнадругој,Борба,стр.1,4.доступнона:http://zaprokul.org.rs/
wpcontent/uploads/2015/02/1967_03_22_borba_ck_2.pdf

7 „SavezkomunistaSrbijejesvojevremenoosudiotzv.Predlogzarazmišlja
nje kaomanifestaciju nacionalističkepolitike, kaopokušaj da se u oblasti
lingvistikeproturenacionalističkivelikosrpskiinteresi.Tajpredlognijebio
lingvistički,većprevashodno,političkiakt.Nemanikakvograzlogadadeza
vuišemoovakvuocenuPredlogazarazmišljanje.Iranijeidanastojeplatfor
masuprotnaplatformiSavezakomunistaSrbije.Zatobisvakipokušajreafir
macijestanovištaizraženihutompredloguSavezkomunistaSrbijevideokao
dejstvosnacionalističkihpozicijaikaoaktsračunatnapodrivanjedoslednei
jasnepolitičkeorijentacijeSavezakomunistaurazvojuiostvarivanjupoliti
kepunenacionalneravnopravnostisvihnarodainarodnostiunašojzemlji.”
Наводиз„Вечерњихновости”од25.фебруара1971.према:Vukomano
vić,S.(1987)Jezik,društvo,nacija,Beograd:Jugoslovenskarevija,стр.94.

8 Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika, (17. travanj
1967. godine) http://hjp.noviliber.hr/?show=povijest&chapter=29deklara
cija;IzjavaMaticehrvatskeod16.travnja1971.godine,http://hr.wikisource.
org/wiki/Izjava_Matice_hrvatske__Novosadski_dogovor_odbačen

9 „Досадашњепотискивањећирилице,акосеотомеможеговорити,не
требадабудезамењеноњенимпроглашавањемзазваничнописмоуСо
цијалистичкојРепублициСрбијиипотискивањемлатинице.Обаписма
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токова мишљења о положају ћирилице: скерлићранкови
ћевски(екавицалатиницом),природноматематички(лати
ница),национални(ћирилица),институционални(ћирилица
илатиница,правнорегулисаногположајаиодноса)идржав
нопартијски(ћирилицаилатиница,безправнерегулативе,
индивидуалниизбор).10

Графикон2:Кретањепроцентаћириличкихиздањакњигаи
периодикеуСрбији(безАПКосовоиМетохијаиАПВојводина)

упериоду1900.2012.сапоказатељемучешћаСрбау
укупнојпопулацији

УставомСРСрбије(„УжеСрбије”)из1974.годинеслужбе
наупотребасрпскохрватскогјезикаједвадаједефинисана,
аписманитолико.Уставупрвомчл.146одређено је:„У
СоцијалистичкојРепублициСрбијиравноправнисујезици
народаинародностиињиховаписма.”Осталиставовитог,
претходногидвапотоњачланаунутародељка7.Оствари
вањеравноправностинародаинародностинеодређујуко
ји је језикуСРСрбијислужбен.Одредницуналазимотек
уодељкуУставностизаконитост,гдејеучл.233.пред
виђено:„Закониидругипрописииопштиактирепублич
кихоргана...објављујусенасрпскохрватскомјезику...”;у
првомставучл.234.:„Закониидругипрописииопштиакти
републичких органа објављују се у Службеном Гласнику

суравноправна.(...)Демократскојеправосвакогпојединцадасеслужи
писмомкојимжели.(...)Штосе,пак,тичешкола,произвођачаписаћих
машинаиорганизацијаиинституцијакојекомуницирајусљудима–њи
хова једруштвенаиполитичкаобавезадаосигурајууставнаначелао
равноправностијезикаиписма.”(Л.Перовић,секретарЦКСКСрбије)
Кордић,З.,(19.новембар1971)Двеазбукедвојаотворенаврата,Свет,
бр. 787, Београд, стр. 4.Доступнона: http://zaprokul.org.rs/wpcontent/
uploads/2015/09/1971_anketa_o_cirilici_svet_beograd.pdf

10Образложењеовеподелепонудилисмоу:Стефановић,С.(2016)Ојав
ној употреби језика и писма,Векови, 2/2015., Андрићград: Андрићев
институт,стр.109138.
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СоцијалистичкерепубликеСрбије”;упрвомставучл.240.:
„Државниорганииорганизацијекојевршејавнаовлашће
ња воде поступак на српскохрватском језику.”11 Насупрот
томе, Устав САПВојводине језик и писма одређује у на
челимаустава,чланом5.:„УСоцијалистичкојАутономној
ПокрајиниВојводиниравноправнисусрпскохрватскиодно
снохрватскосрпски,мађарски,словачки,румунскиирусин
скијезикиписма.”Покрајинијетоком1972.иутомпитању
већбиладатазаконодавнанадлежност.12Графиконпоказује
дасепроменаснажноодразиланаупотребућирилице:удео
књигаштампанихтимписмомопадаса66.67%у1972.на
31.91%у1973.години.

Графикон2:Кретањепроцентаћириличкихиздањакњигаи
периодикеуВојводини(каоосновнипоказатељузетје,будући
националнимкултурнимцентром,НовиСад)упериодуод

1900.до2012.годинесапоказатељемучешћаСрбау
укупнојпопулацији

11Детаљанпрегледуставногположајасрпскохрватскогјезика(након1974.
годинекористи сеи термин„стандарднановоштокавштина”којим је,
збогхрватскогодбијањаНовосадскогспоразума,требалодабудуизбег
нутисукобиоконазивајезика)уСФРЈиСРСрбијивидети:Брборић,Б.
(2000)Српскохрватскијезикусвјетлууставноправнихисоциолингви
стичкиходређења,у:Ојезичкомрасколу,Београд:Центарзапримењену
лингвистику,стр.241291.

12„СкупштинаВојводинећеускоро,какосеочекује,донетипокрајински
закононачинуобезбеђивањаравноправнеупотребејезикаиписамана
родаинародностиудржавниморганимаиорганизацијама које врше
јавна овлашћења уПокрајини.После преузимања законодавне делат
ности, ово ће, како се сматра, бити једаноднајзначајнијихпокрајин
ских закона. (...)Осимтога,предложено једанајвишепредставничко
телоПокрајинедонесеиполитичкиакткојимбисепосебноуказалона
обавезеорганизацијаудруженограда,меснихиинтереснихзаједницаи
другихдруштвенихинституцијауспровођењузаконаусвојимсреди
нама.” Аноним, (13. новембар 1972), Равноправна употреба језика и
писама,Политика,стр.5.
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ГОДИНА ПРЕДЛАГАЧ СЛУЖБЕНИ ЈЕЗИК И ПИСМО

1989. Амандман бр. XXVI
Уставне комисије 
Скупштине СР Србије од 7. 
јануара 1989. године

У Социјалистичкој Републици Србији у 
службеној и јавној употреби је 
српскохрватски језик и његова писма –
ћирилица и латиница.
У Социјалистичкој Републици Србији, на 
подручјима на којима живе поједине 
народности, у равноправној службеној и 
јавној употреби су српскохрватски језик и 
језици тих народности и њихова писма, у 
складу са Уставом и законом.
У раду државних органа и организација која 
врше јавна овлашћења, у Социјалистичкој 
Републици Србији и у другим случајевима 
утврђеним републичким законом, у службеној 
и јавној употреби је ћириличко писмо.“

1990. Устав Србије из 1990. Члан 8.
У Републици Србији у службеној је употреби 
српскохрватски језик и ћириличко писмо, а 
латиничко писмо је у службеној употреби на 
начин утврђен законом.
На подручјима Републике Србије где живе 
народности у службеној употреби су 
истовремено и њихови језици и писма, на 
начин утврђен законом.

1993. Правопис МС ... поглавље о писму у овом приручнику не 
ограничава се на нормативне обрасце, него 
излаже оно што треба да уђе у општа знања ...

Та знања спадају у образовни минимум за ... 
који признају двоазбучност као реалност свог 
културног света, истовремено словенског и 
европског  без обзира на то дају ли у личној 
употреби предност ћирилици или латиници.

У нашем језику као двоазбучном ... 
1999.
децембар

Одбор за стандардизацију 
српског језика, „Картотека 
језичких недоумица“

„Наша културна историја изабрала је била 
само ћирилицу. (...) Одбор је ипак одређен у 
једноме: примарно писмо језичке културе на 
српском говорном простору, осим ако ко 
моћан не одабере какав други курс, мора 
остати ћирилица ...“

2000. крај 
године

Скупштина АП Војводине 
(предлог за измену Закона о 
службеном језику и писму)

"У Републици Србији у службеној је употреби 
ћириличко писмо, а латиничко писмо на начин 
утврђен овим законом" допуњено са "а у 

Аутономној Покрајини Војводини у 
равноправној службеној употреби су 
ћириличко и латиничко писмо"

2001. Београдски центар за људска 
права (Грађански савез 
Србије)

У Републици Србији у службеној употреби су 
српски језик и ћириличко и латиничко писмо.
Службена употреба језика и писама других 
народа, на подручју Републике Србије где 
чине већину, гарантује се Уставом, на начин 
ближе утврђен законом.

2001. мај Одбор за стандардизацију „... премда важећи Закон о службеној 
употреби језика и писама  допуштајући и 
секундарно писмо наше културе у неким 
елементима службене употребе језика и 
писама (нпр. у саобраћајним знацима) 
свакоме јасно ставља до знања да је (и када је 
све) у службеној употреби искључиво 
ћирилица, примарно писмо културе српскога
језика.“

2002. Forum Iuris, Нови Сад чл. 7. Језик и писмо
(1) У Србији је у службеној употреби српски 
језик и екавског и ијекавског изговора и 
ћириличко или латиничко писмо.
(2) Свим грађанима и грађанкама Србије 
гарантује се право да слободно употребљавају 
свој језик и писмо, у приватној и јавној 
комуникацији, усмено и писмено.

2002.
новембар

Декларација Савезне 
скупштине Србије и Црне 
Горе о заштити ћирилице

„Скупштина Савезне Републике Југославије 
овим позива државне органе, органе локалне 
самоуправе, предузећа која врше јавна 
овлашћења, просветне, културне и медијске 
установе да у складу са законским прописима 
користе ћирилицу. (...) На исти начин се мора 
строго придржавати законских прописа када 
они предвиђају употребу неког другог писма 
уместо ћириличког.“

2003. мај Демократска странка Члан (Језик и писмо)
(1.) У републици Србији у службеној употреби 
је српски језик и ћирилично писмо.
(2.) Начин употребе латиничног писма, као и 
писма и језика националних мањина регулишу 
се законом.

2003.
јули

Демократска странка Србије Чл. 10 Језик и писмо
У Републици Србији у службеној употреби је 
српски језик и ћириличко писмо.
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Табела1.Прегледважећихипредложенихуставнихнормите
правописнедефиницијеОдборазастандардизацију.

НаконОктобарскогпреврата2000.годинеобјављенојене
коликопартијскихистручнихпредлогановогустава.Пола
зећиодзборникакојегјеуредиоЗоранЛутовац13изабрани
су, прегледностиради, таданајутицајнијипредлагачи.Из
остављена је странкаГ17Плус, јернема јаснуодредницу
о писму теСрпска радикална странка која је учествовала
у изради и консензусу којим је нови Устав досегнут, али
није поднела формалан предлог14. Каснији предлози при
купљенисупретраживањеминтернетанаосновуназнакау
штампанојграђи.

Владајућа Демократска странака Србије и у скупштини
најбројнија Српска радикална странка су за српски језик
предвиђалесамоћириличкописмо, јасноиходвојившиод
мањинскихјезикаиписама.ПриступДемократскестранке

13Лутовац, З., прир. (2004) Предлози за нови устав Србије, Београд:
FriedrichEbertStiftung.НисмоуспелидадођемододокументаОсновна
начелазановиУставРепубликеСрбијекојег је2001.годинеобјавила
ДемократскастранкаСрбије.

14Komšić,J.(2008)Decentralizacijairegionalizacijauprogramimarelevant
nih političkih partija Srbije, u:Decentralizacija u kontekstu novog ustava
SrbijeiEUintegracija,NoviSad:Centarzaregionalizam,str.28.

Националне мањине имају право на службену 
употребу свог језика и писма, у складу с 
органским законом.

2003,
октобар

Уставна комисија Народне 
скупштине Србије

Члан 15. (Језик и писмо)
У Републици Србији у службеној употреби је 
српски језик и ћириличко писмо.
Зајамчена је службена употреба језика и писма 
националних мањина на начин утврђен 
законом.
(Поткомисија за основна питања и 
координацију)

Алтернативни предлог: 
У Републици Србији службени језик је српски 
језик и ћирилично писмо. 
На подручјима Републике Србије где 
припадници националних мањина чине 
значајан део популације, њихов језик и писмо 
је у равноправној службеној употреби. 
Начин службене употребе латиничног писма 
као и писма и језика националних мањина 
регулишу се законом.
(Антон Бијачи)

2004. јун Влада Републике Србије Језик и писмо
Члан 10.
У Републици Србији у службеној употреби су 
српски језик и ћирилично писмо.
Националне мањине имају право на службену 
употребу свог језика и писма, у складу са 
органским законом

2005.
јануар

Демократска странка члан 18 (Језик и писмо)
Српски језик, ћириличног и латиничног 
писма, у службеној је употреби, у складу с 
Уставом и законом.

2006 УСТАВ 2006 Чл. 10. 
У Републици Србији у службеној употреби су 
српски језик и ћириличко писмо. Службена 
употреба других језика и писама утврђује се 
законом, на основу Устава.
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Србијеитадашњевладеовомпитањупринципијелноодго
варарешењупримењеномуХрватској,гдесуслужбеније
зик и писмо регулисани уставом, правамањина уставним
законом, а правана службену употребумањинских језика
и писама законом.15 Тај приступ налазимо у предлогу из
ложеномуНацртуУставне комисијеСкупштинеСрбијеи
предлогурепубличкевладеизследећегодине.

Посебно је интересантан нови нацрт устава Демократске
странкеизјануара2005.године(„Тадићевустав”).Чланко
јисеодносинајезикиписмоодређуједваписма,ћирилич
коилатиничко,засрпскијезик.ОдредбаупредлогуДемо
кратскестранкедефинисаномзаживотаЗоранаЂинђића16,
председникатестранкеипремијераСрбијенастрадалогу
атентату12.марта2003.године,засрпскијезикначелнове
зујесамоћириличкописмо,докзалатиничкописмо(нека
жесекоје)предвиђапосебнузаконскурегулативу.Двастава
„Милошевићевог”уставаиз1990.годинетусуспојенаује
дан:начин„употребелатиничкогписма,каоиписмаијези
канационалнихмањина”регулишесезаконом.

Нисмомогли да дођемо до податка ко је, осим саветника
Зорана Ђинђића за политичка питања и координатора за
уставнапитањаод2001.до2003.годинеЗоранаЛутовца17,
учествоваоурадуна„Ђинђићевомнацрту”.Ауториисарад
ницинаизради„Тадићевогустава”наведенисуууводуутај
документ.18Списакауторапоказуједајеприњеговојизради

15Ustavni zakon o pravima nacionalnihmanjina, pročišćeni tekst, (Narodne
Novine155/02,47/10,80/10,93/11),приступљено:01.септембар2015.,
http://www.zakon.hr/z/295/Ustavnizakonopravimanacionalnihmanjina;
ZakonouporebijezikaipismanacionalnihmanjinauRepubliciHrvatskoj
(“Narodnenovine”broj51/00.i56/00.ispr.),приступљено:01.септембар
2015.,http://www.propisi.hr/print.php?id=5271

16DSnudipredlogUstavasaasimetričnomdecentralizacijom,(2.mart.2003)
B92,Beograd,Приступљено:20.фебруар2014.,http://www.b92.net/info/
vesti/index.php?yyyy=2003&mm=03&dd=02&nav_category=11&nav_id
=102448

17„Lutovac je ...namestusavetnikazapolitičkapitanjapokojnogpremijera
ZoranaĐinđićaradioodĐinđićevogstupanjanačelovladedonjegovogubi
stva.Bioje...stručnikonsultantKomisijezapisanjeUstavnepoveljeSCG.
TufunkcijuobavljaojeiuKomisijizadonošenjenovogUstava2003.godi
ne.UKoordinacionomteluzaKosmetradiojeod2001.do2003.Naredne
godineprešaojenamestokoordinatorazaUstavutimupredsednikaSrbije.
Uistovremebiojeinjegovspecijalnisavetnik,aukabinetuBorisaTadića
vršiojeidužnostpredsednikaSavetazaodnosesagrađanskimdruštvom.G.
S., (11. август2007)ZoranLutovac (Crnogorac sevraćakući),Глас јав
ности,приступљено:24.јул2014.http://www.glasjavnosti.rs/clanak/glas
javnosti11082007/zoranlutovaccrnogoracsevracakuci

18„NapozivpredsednikaRepublikeSrbijeBorisaTadića,ovajmodelUstava
Srbijeizradilajegrupastručnjakausastavu:prof.drMomiloGrubač,prof.dr
VojinDimitrijević,prof.drMarijanaPajvančić,prof.drDragoljubPopović,
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постојао веома снажан утицај Грађанског савеза Србије.19
Суштина уставног концепта коју заступа та идеолошко
политичкагрупацијајеграђанскаимултикултуралнадржа
ва,првенственанадлежнострегионаудводомномсистему
каорадикаланраскидсацентрализованомдржавомтесадр
жајнодругачијиположајнационалнихмањина.20Окретање
Демократске странке ка идеологији „грађанске левице”
(ГрађанскисавезСрбијесеаприла2007.ујединиосаЛибе
ралнодемократском партијом) по смрти Зорана Ђинђића
приближио је основама језичке политике из 1974. године.
БудућидајеСкупштинаАПВојводине2001.и2008.21годи
не,уоквирунацртапокрајинскогстатутапредлаганихре
публичкојскупштини,истаклапретензијунанадлежности
захтевзаслужбеномупотребомћирилицеилатиницеусрп
скомјезику,можесаизвесношћудасетврдидајетомставу

drOliverNikolić,mrSvetislavaBulajić,mrVladimirĐerić,mrRužicaŽa
revac,mrZoranLutovacimrSvetozarČiplić.Dragocenupomoćprilikom
sastavljanjaovogtekstapružilisuprof.drLidijaBastaFleiner,prof.drDejan
Popović,prof.drDragorHiberiprof.drNenadDimitrijević.“Demokratska
stranka,(2005)PredlogUstavaSrbije,Beograd:Demokratskastranka,str.1.

19ПрофесореЛидијуБастуФлајнериДрагољубаПоповића,узосталеиз
Београдскогцентразаљудскаправаналазимокаоауторе“Уставнепрет
поставкезадемократскуСрбију”из1997.године.Стејеосновеграђен
предлогуставакојегајетаневладинаорганизацијапонудила2001.го
дине.Потписницитогпројектакојисуучествовалиуизради„Тадићевог
устава”супрофесориЛидијаБастаФлајнер,ДрагољубПоповић,Мари
јанаПајванчићимагистарВладимирЂерић;проф.ВојинДимитријевић
јенаведенкаоиздавач.Узњихјена„Тадићевомуставу”радиоипроф.
НенадДимитријевић,чланновосадскераднегрупеForumIuris,укојој
јеучешћаузелаиМаријанаПајванчић.

20„2.1.Легитимацијскитемељи–ТекстпреамбулезановиуставСрбије
залажесезаграђанскисуверенитетуусловимамултикултурнеимул
тиетничке заједнице. Демократска реконституција Србије могуђа је
самокаодемократскаинтеграцијамултикултурнеимултиетничкеСр
бије.Стогасуслободарскадржавнатрадицијасрпскоганародаиравно
правностсвихнародауСрбијиподједнакоодлучујућизалегитимитет
истабилностСрбије.Предлогсезалажезаконачанраскидсаначелом
етнонационалне државе већинскенације у којој „мањине уживају сва
права”,иодређујеСрбијукао„мултикултурнудемократскудржавусвих
грађанаи свихнарода којиуњојживе”.Сдруге стране,Предлог са
држиипосебнаправаприпадниканационалнихмањинаусклађенаса
важећиммеђународнимстандардима.Тимесенијеодступилоодлеги
тимацијскогначеладаудржавотворномсмислунепостојеетничкаве
ћина,каоконститутивнинарод,имањине,већсемултикултуралности
равноправностсвихнародаобезбеђујууправотакоштосемањинским
групама додељују посебна права. То уједно значи да националне ма
њинеуживајунепосреднууставнузаштитуидасамоУставможебити
основ заограничавањењиховихправа.”Београдскицентар заљудска
права,ПредлогзановиУставСрбије,у:З.Лутовац,нав.дело,стр.13.

21СкупштинаАПВојводине, (6. септембар 2008),НацртСтатутаАуто
номнеПокрајинеВојводине,НовиСад.приступљено:12.август2015.
http://www.zentasenta.co.rs/doc/2008%20TervezetStatutumVajdasagsr.
pdf
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нагињаоивеомаутицајанПокрајинскиодборДемократске
странке.

ТокомпроцесаукојемјеМитровданскиустав(2006)конач
ноуобличениприхваћенДемократскастранканијебилау
позицијидаинсистиранадвојностиписмазасрпскијезик:
уосталом,нидржаванијебиладефинисанакаограђанска,
већкаонационална.КористећисеодустајањемДССодмо
делауређењамањинскихправапримењеногуХрватскојус
пелаједапоткопачланкојисеодносинаслужбенијезики
писмо.Упрвомставучл.10.налазимовишепутапоновље
нуформулацијуДемократскестранкеСрбије:УРепублици
Србији у службеној употребису српски језикићириличко
писмо.Другистав,Службенаупотребадругихјезикаипи
сама утврђује се законом, на основуУстава, настао је из
другогстава„Ђинђићевогпредлога”.Проблемјеизостанак
одреднице „њихових”испредречи„писама”.Демократска
странка јепод„утврђујесезаконом”подразумевалаЗакон
о службеној употреби језика и писма („Сл. гласник РС”,
бр.45/91,53/93,67/93,48/94,101/2005–др.закони30/2010)
којег јетек2010.вербалноприлагодилановомуставу,али
изчијег је тумачења, заразликуод2002. године,потпуно
искључила правописни став Одбора за стандардизацију
српскогјезика.

ДССје,премасвемусудећи,предвиђалаусвајањеновогза
конаослужбеномјезикуиписму.Утомконтекстузапажа
модајеПреднацртЗаконаонационалномслужбеномјезику
ињеговомматичномписму (15.новембар2004. године)22,
којегјеподржаваоОдборзастандардизацију,већбиопози
тивнопримљенуМинистарствукултуреиинформисања.23
Прематомпредлогузаширокосхваћенуслужбенуупотребу

22ПреднацртЗаконаонационалномслужбеномјезикуињеговомматич
номписму(15.новембар2004.године),12.Раднаверзијабилаједовр
шенановембра2004.годинеипредатаМинистарствукултуре(министар
ДраганКојадиновић,СПО).Јануара2007.годинебиојеуразматрању.
Нестао у процедури.Документ је доступан на адреси: https://docs.go
ogle.com/file/d/0B0uzvUzBMBdEUjJRY3VkMnZTVTg/edit

23„ДрВељкоБрборићподсетио јеприсутнедасепрошлегодине(2005.
прим.аут)МинистарствокултурепохвалноизразилооНацртузакона
ослужбеномјезикуиписмуидасеусвајањемновогУставаОдборза
стандардизацијујошједномобратинадлежнимаизатражињеговохит
ноусвајање. (...)ДрМилошЛуковић (...)Послеизборасигурноћесе
усвојити,бареммиочекујемо,Законослужбеномјезикуиписму,аса
предложенимНацртомвећјеупознатозаконодавство.Уизрадинацрта
овогЗаконаучествоваојеипокојниБраниславБрборић.ЗадатакОдбора
једаинсистиранањеговомштоскоријемусвајању.”Одборзастандар
дизацију српског језика, (2007), Белешка са седнице комисије број 8,
одржане 5. децембра 2006. године,Списи одбора за стандардизацију
српскогјезика,књ.10.,Београд:ИнститутзасрпскијезикСАНУБео
градскакњига,стр.102.
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српског језикабило јепредвиђеносамоћириличкописмо.
Латиничко писмо у службеној употреби је алфабет енгле
скогјезикакаоприхваћенимеђународнистандардсаобраћа
јаисаобраћања(linguafranca),другијезициињиховаписма
(„кадајеумесно”)тејезицииписманационалнихмањина.

Закон 2010 Преднацрт Закона нов. 2004

Члан 1.

У Републици Србији у службеној је 
употреби српски језик.

У Републици Србији у службеној је 
употреби ћириличко писмо, а латинично 
писмо на начин утврђен овим законом.

На подручјима Републике Србије на 
којима живе припадници националних 
мањина у службеној употреби су, 
истовремено са српским језиком и језици и 
писма националних мањина, на начин 
утврђен овим законом.

Члан 2.

Службеном употребом језика и писама, у 
смислу овог закона, сматра се употреба 
језика и писама у раду: државних органа, 
органа аутономних покрајина, градова и 
општина (у даљем тексту: органи), 
установа, предузећа и других организација 
кад врше јавна овлашћења (у даљем 
тексту: организације које врше јавна 
овлашћења).

Службеном употребом језика и писама, у 
смислу овог закона, сматра се и употреба 
језика и писама у раду јавних предузећа и 
јавних служби, као и у раду других 
организација кад врше послове утврђене 
овим законом.

Члан 3.

Службеном употребом језика и писама 
сматра се нарочито употреба језика и 
писама у:

1) усменом и писменом општењу органа и 
организација међусобно, као и са 
странкама, односно грађанима;

Члан 1.

Овим законом уређује се употреба 
националног службеног језика и његовог 
матичног писма у јавном животу и правном 
промету на територији Републике Србије.

Национални службени језик у Републици 
Србији јесте српски језик, а матично писмо 
јесте ћирилица.

Члан 5.

Службеном језику и писму може се, кад год 
је умесно и корисно, присружити и страни 
језик, језик универзалне међународне 
комуникације (енглески), и сваки други 
страни језик, са својим писмима, као и 
језици и писма националних мањина, чија 
се сужбена употреба уређује посебним 
(органским) законом. (...)

Члан 8.

Употреба службеног језика и матичног 
писма обухвата укупно усмено и писмено 
општење:

1) органа државне власти (законодавне, 
извршне и судске);

2) органа покрајинске аутономије и 
локалне самоуправе;

3) предшколских установа, као и установа 
основног, средњег, вишег и високог 
образовања, те других образовних 
установа;

4) научноистраживачких установа;

5) јавних гласила (медија), штампаних и 
електронских;

6) привредних предузећа и установа на 
осталим подручјима јавног живота 

Табела2.ПоређењеЗаконаослужбеномјезикуиписмуи
Преднацртазаконаонационалномслужбеномјезикуи

његовомматичномписму
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ПристалицеУставаистицалесувредностикоје„усвојојце
ловитостиводеСрбијунапредкаевропскиминтеграцијама
и модерним европским државама.“ Међу тим вредности
ма,премаједномодаутора,„припадностСрбијеевропским
вредностимаипринципима“јенапрвомместу,аначетвр
томје„утврђивањећириличкогписмакаоуставногинсти
тута“.24РаскидсаСФРЈзначиираскидсасрпскохрватским
језиком–тимеиштокавскомлатиницом–учлану8.устава
из1990,јерто„моженоситиодређенемеђународноправне
последице,посебноуодносимасасувереномдржавомчи
ји је језикхрватски.“25Противћириличкогписмакаослу
жбеногијединогзасрпскијезикнисусеодредилиниоштри
критичари, попут проф. Марка Павловића26 или проф.
РадмилаМарковића27.

Табела2.ПоређењеЗаконаослужбеномјезикуиписмуиПредна
цртазаконаонационалномслужбеномјезикуињеговом

матичномписму
БранећиновиУставодбучнихприговоракруговаидеоло
шки блиских Грађанском савезуСрбије на текст и посту
пакусвајања28ипозивајућиграђанедаУставподрже,Борис
Тадић је у јавном обраћању уставни компромис бранио
нужностима тренуткаи онимшто је уУстав, ипак, ушло.
Например,уставнузабрануумањивањадостигнутогнивоа
права националних мањина, или покрајини враћено пра
вонаимовинуивисоке сопственеприходе, али јеи тиме
биосневесељен:„Нећудакријемдасесадржинапредлога
Уставанепоклапау свему са визијомВојводинекоју смо
ја, странка коју предводим и наши политички пријатељи
имали.”29„Митровданскиустав”јепрелазногкарактера:„А
ако,евентуално,будепотребнодасеутекстунештоизмени,
овајуставотворенјезапромене.”30

24Vasiljević, M. Pravni, politički i vrednosni razlozi neophodnosti donoše
njanovogustava,u:Okoizbora(14),prir.Mihailović,S.(2007),Beograd:
CeSID,str.87.

25Исто,стр.86.
26Павловић,М.КарактеристикеуставаСрбијеод1888.и2006.,у:Прав
нисистемСрбијеистандардиЕвропскеУнијеиСаветаЕвропе,књ2,
прир.Бејатовић,С.(2007),Крагујевац:ПравнифакултетУниверзитетау
Крагујевцу,стр.12.

27Марковић,Р.(2006)УставРепубликеСрбијеиз2006.године–критич
кипоглед,АналиПравногфакултета,годLIV,бр.2,Београд:Правни
факултетУниверзитетауБеограду,стр.10.

28Например:RakićVodinelić,V.(2007)Ustavkaonormativnaformanemo
žepomeratigranicerealnosti,u:Mihailović,S.,нав.дело,стр.90–95.

29Tadić,B. (2007)ZaštopodržavamUstav,u:SrećkoMihailović,нав.дело
стр.84.

30Tadić,B. (2007)нав. дело, стр. 85.ОдносДемократске странкепрема
УставујошјејаснијеизнеоДесимирТошић:„...trebadavodimoračuna
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Осим зловоље Демократске странке и њених политичких
пријатеља положај ћирилице у уставној дефиницији ве
ома је тешко оптеретилоМишљење о Уставу Србије (бр.
405/2006) Европске комисије за демократију путем права
(„Венецијанскакомисија”).Комисија је1718.марта2007.
усвојилапримедбуначл.10.Устава:

12.Премаовомчланууслужбенојупотребисусрп
скијезикићириличкописмо.Упадљивоједаупо
ређењусаУставомиз1990.годинепостојиумањење
заштитеправанајезикмањина,јерјеучлану8.тог
устава изричито било предвиђено да је латинично
писмотакође„услужбенојупотребинаначинутвр
ђензаконом.”Какопроизилазиизчлана14,18.2,и75
до81Уставајаснајенамеразаконодавцадасеправа
мањиназаштитенауставномнивоу.СтогаВенеци
јанској комисији није јасно из којих разлога се за
кономзаштићенаупотребалатиничногписма,које
већинамањинарадијекористи,вишенеспомињеиз
ричитоуУставу.То је јошвишезачуђујуће јерсе
премачлану20.2Уставадостигнутинивољудскихи
мањинскихправанеможеумањивати.

ПадауочиданиКомисијанигденепрецизираокојемла
тиничком писму говори. Највише, ипак, збуњује то што
јеидејудабивећинскинарод–билокоји–требалодасе
служи и писмом које се мањинама више свиђа, Комиси
ја увела у оквир заштите језичких права мањина. Право
већинскогнародауСрбијинастандарднописмоодређено
јенаклоношћу„већинемањина”премањему.31Премадру
гом мишљењу, оцена Комисије је начелно нетачна и не
стручна,лишенаупориштаукомпартивномправу32штосе,
очигледно,односиинапитањеписма.

daje,nažalost,ovajustavnerezultatjedinstva–kakotvrdenašipolitikanti
–negorezultatkompromisa.Dakle,prihvatamojedanustav(1)bezoduše
vljenjaisajasnomijavnomnamerom(2)dagamenjamouprvojmogućoj
prilici.”Tošić,D.(2007)Ustavnopravnaistorija,pravnaoriginalnostipravna
svest,нав.дело,стр.104.

31„МождатребаВенецијанскукомисијупредложитизанекунаградупо
што јеоткрила једно,заистадосаданикадазахтеваноиникадаупра
жњаваноправо–правоетничкемањиненесамодатражидадржаваса
њомсаобраћанањеномјезику,већидазахтевададржавасасвојимгра
ђанимакојиприпадајуетничкојвећинисаобраћанаписмукојевишеод
говараетничкиммањинама.”Антонић,С.(2008)Венецијанскакомиси
јаићирилица,у:КултурниратуСрбији,Београд:Заводзауџбенике,
стр.47.

32Јовановић,М.(2007)МишљењеВенецијанскекомисијеоУставуСрби
је–случајслободнимандат,ГодишњакФакултетаполитичкихнаука,
Београд:Факултетполитичкихнаука,стр.243.
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Проф. СлободанАнтонић је одговорност за овакву оцену
видеоуизворуинформацијаКомисије:„угледнику”који„не
волићирилицу”.33

Присталице става Комисије према Уставу нису пронашле
ништаспорно:оценасеуправилупрепричаваипонавља.34
Извеснометодолошкоодступање,којеносиизначајнуса
држајнуновину,налазимокодМаријанеПајванчић.Иона
парафразира одлуку Комисије, али не истичући директну
везусправимамањина(„већинамањинарадијекористи”).
Онаистичељудскаправаначелно,аизостанакслужбености
латинице јењиховоумањење,премачл. 20 став2.35Тиме
сеефективновраћанастањеиз1972.године.Увезистим,
оспоренјеправописнирадОдборазастандардизацију, јер
умањуједосегнутинивољудскихправа.

НајдубљипроблемМишљењаочл.10налазимоузапажању
данемаосновениуОквирнојконвенцијизазаштитунаци
оналнихмањинаиз1995.ниупреамбулиЕвропскеповеље
орегионалнимилимањинскимјезицима,којујеСрбијапри
хватиладецембра2005.године.Утомважномдокументу36
се,насупротКомисији,наглашава„дајезаштитаиунапре
ђењерегионалнихимањинскихјезиканештоштонетреба

33Антонић,С.нав.дело,стр.4849.Доизворнеграђе,нипоредпоновље
нихписменихобраћањаСекретаријатуКомисијеиКанцеларијиСавета
ЕвропеуБеограду,нисмоуспелидадођемопаћетезапроф.Антонића,
овомприликом,остатинепровереном.

34YUCOM,(2011),Ustavnaprekretnici,Beograd:Komitetpravnikazaljud
skaprava–YUCOM,str.13http://mojustav.rs/wpcontent/uploads/2013/03/
YUCOM_Ustavnaprekretnici_pdf.pdf ;YUCOM,(2013),UstavRepubli
ke Srbije – nedostaci i potreba za reformom, Beograd: Komitet pravnika
za ljudska prava – YUCOM, стр. 18. http://mojustav.rs/wpcontent/uplo
ads/2013/03/Preliminarniizve%C5%A1tajonedostacimaUstavaRepubli
keSrbijeipredlozizareformu.pdf;YUCOM,(2013)UstavRepublikeSr
bije.Sedamgodinapravneneizvesnostiipetprioritetazapromenu,Beograd:
Komitetpravnikaza ljudskaprava–YUCOM,стр.32.http://mojustav.rs/
wpcontent/uploads/2013/03/ustav1.pdf;приступљено26.јуна2014.

35„UprkostomeštoUstavizričitogarantujedasedostignutinivoljudskihima
njinskihpravanemožesmanjivati(čl.20st.2),ovunormuprekršiojesâm
Ustavjerjedostignutinivopravanaslužbenuupotrebujezikaipismauklju
čivaoilatiničnopismo(čl.8,ičl.109.st.2UstavaSrbijeiz1991.godine).“
MarijanaPajvančić,М.(2009)KomentarUstavaRepublikeSrbije,Beograd:
KonradAdenauerStiftung,str.22.Чиниседастогразлогадомаћеневла
динеорганизацијезазаштитуљудскихправа,коликосмопретрагоммо
глидаутврдимо,насвојиминтернетпрезентацијамапоправилууопште
некористећирилицу.

36Запрегледдекларација,конвенцијаисл.,њиховзначајикарактер,акоја
сеодносенајезичкаправанационалнихмањинавидети:Petričušić,А.
(2013),Ravnopravnaslužbenauporabajezikaipismanacionalnihmanjina:
izvori domaćeg imeđunarodnog prava,Zagrebačka pravna revija, vol. 2,
knj.1,Zagreb:PravnifakultetSveučilištauZagrebu,str.1139.
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дабудесметњазваничнимјезицимаипотребидасеонипо
знају”37.

ТежинаМишљењаВенецијанскекомисијенајвишесеосећа
учињеницидајеЕвропскакомисијаузелазаполазиштеу
извештајимаонапреткуСрбијеуприлагођавањупрописи
маиполитициЕвропскеУније.Уодељкукојисеодносина
устав,од2008.годинепонављасепотребадабудеизмењен:
„наконоценеВенецијанске комисијеСаветаЕвропе, у ве
зисауставнимодредбамаоцењенихданисуупотпуности
ускладусаевропскимстандардима”азатимсепрецизира
које се у датој години виде као најзначајније: парламен
тарнимандати,изборсудијаисл.38Променудоносиизве
штајза2015.годину:„Уставтектребаревидиратикакоби
у потпуности био у складу са препорукама Венецијанске
комисије...”39

Европскакомисијајенатајначинодбацилавластитифунда
менталнипринцип:одређивањеслужбеногјезикаиписма,
паиправамањинана службенуупотребу језикаиписма,
суверено је право државачланица.40 Необично тумачење
Венецијанскекомисијеуслучајучл.10такојестеклопри
родуlexspecialisaзалатиницуусрпскомјезику,поставши
јеусловинтеграцијеуЕвропскуунуију.

На питање која је то, тачно, латиница одговор је пружио
проф.РанкоБугарски:тоје„српскалатиница,илилатини
цасрпскогјезика,акотоосетљивијимушимабољезвучи”.41
Употреба латинице у српском језику је, према Бугарском,
датосткојанијенасталаидеолошком,политичкомиполи
цијскомприсиломвећпостепеноиприродно,захваљујући

37УказопроглашењуЗаконаоратификацијиЕвропскеповељеорегионал
нимилимањинскимјезицима,Београд,21.децембар2005.Приступљено
18.јула2015.:http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/nacionalnemanji
ne2/multilateralniugovori/evropskapoveljaoregionalnimilimanjinskim
jezicima/77evropskapoveljaoregionalnimimanjinskimjezicima

38Комисија Европске заједнице, (2008) Извештај о напретку Срби
је за 2008. годину SEC(2008) 2698, Брисел, 05. 11. 2008., стр. 6.
Сви извештаји Европске комисије доступни су на адреси Канце
ларије за европске интеграције Владе Србије http://www.seio.gov.rs
/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D0%B0/%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BA
%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.187.html

39Европска Комисија, SWD (2015) Србија 2015, извештај о напретку,
Брисел,10.11.2015.,стр.7.

40Anоnim,(03.rujna2013),Jutarnjilist,Europskakomisija‘Vukovarjeuva
šojnadležnosti,alijezičnaraznolikostjekamentemeljacEU’,Zagreb.При
ступљено:24.03.2015.http://www.jutarnji.hr/utosenemozemomijesa
titonijeunasojnadleznostieuropskakomisijabezkomentaranadoga
danjauvukovaru/1123898/

41Bugarski,R.,(2009),нав.дело,стр.141.
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својимкомуникацијскимиинтегративнимпреимућствима.
Стогасенајбољеуставнорешењејезикаиписманалазиу
уставуСРСрбијеиз1974.године.42Нечуди,дакле,штосе
вуковски жестоко окомио наПреднацрт Закона о нацио
налномслужбеном језикуињеговомматичномписму (15.
новембар 2004. године)., приказавши предложено реше
њеосрпскојћирилицииенглескомалфабетукаонеукусан
националистичкииспад.43

Накојиначинјеизраз„латиничкописмосрпскогјезика”по
челодабивакоришћенокаотермин?Заразумевањетог,али
ипроблемадаљегопадањаупотребећирилиценакондоно
шењауставакојијеуздиже,одпосебногсузначајаодлуке
Уставног судаСрбије доношене у спору оконадлежности
АПВојводине.

УставнисудјеоНацртуСтатутаАПВојводинеод16.сеп
тембра2008.44расправљаочетиригодине.Решењеспораје
ОдлукаУставногсудабројIУо360/2009ииздвојеномишље
ње судије и сагласност судије са издвојеним мишљењем45
усвојенонаседници5.децембра2013. године.46Нацртом
статутаиз2008.годинебилојепредвиђенодапокрајина
у надлежностиима уређење употребе службених језика и
писама.Чланом26.упрвадваставаодређеноје:

„УрадуорганаиорганизацијаАПВојводинеуслужбеној
употребисусрпскијезикићириличнописмо,мађарски,
словачки,хрватски,румунскиирусинскијезикињихова
писма.

42„A sve skupa, ako u kvalitativnom smislu uporedimo ustavne odredbe iz
1974.,1990.,i2006.godine,nemožeseizbećizaključakonjihovojopadaju
ćojadekvatnostiupogledujezičketematike:prvijebionajbolji,druginešto
slabiji,atrećiizrazitonajlošiji”134.Bugarski,R.,нав.дело,стр.134.

43Bugarski,R.,нав.дело,стр.142143.
44СкупштинаАПВојводине, (6. септембар 2008),НацртСтатутаАуто

номнеПокрајинеВојводине,НовиСад.приступљено:12.август2015.
http://www.zentasenta.co.rs/doc/2008%20TervezetStatutumVajdasagsr.
pdf

45Одлука Уставног суда број IУо360/2009 и издвојено мишљење суди
јеисагласностсудијесаиздвојениммишљењем,Београд,5.децембар
2013., стр. 3233. http://www.ustavni.sud.rs/Storage/Global/Documents/
Misc/I%D0%A3%D0%BE3602009.pdfПриступљено:14.августа2015.

46КакосепроцесотегаоуместоНацртаСтатутапредложен јеиусвојен
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине
(„Сл.гласникРС”,бр.99/2009).ИонједопаопредУставнисуд.Закон
оутврђивањунадлежностинијесадржаоодељак„Службенијезикипи
смо”.ОдлукаУставногсудаIУо353/2009,Београд,10.јул2012.http://
www.ustavni.sud.rs/Storage/Global/Documents/Misc/Odluka%20APV.pdf
Приступљено:14.августа2015.
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Примена латиничног писма српског језика уредиће се
покрајинскомскупштинскомодлуком.(...)”47

УобразложењукојегсуУставномсудуупутилизаступници
скупштине аутономнепокрајине уочљиво је стављањена
гласканаа)разумевањедостигнутогстепенааутономијекао
достигнутогстепенаправанационалнихмањинаб)тумаче
ње,наосновуважећегзакона,постојања„латиничкогписма
српскогјезика”уУставу.

Доказујеседабисамоизостављањечланаослужбеномје
зикуиписму„моглобитипротумачено”каозакидањеодна
челаочувањадостигнутихправанационалнихмањина48јер
јесличнорешењепостојалоучл.6СтатутаАутонономне
ПокрајинеВојводине(СлужбенилистАПВ,број17/91):

У раду органа Аутономне Покрајине Војводине у слу
жбеној употреби истовремено са српскохрватским је
зиком и ћириличним писмом, и латиничким писмом на
начинутврђензаконом,суимађарски,словачки,румун
скиирусински језикињиховаписмаи језицииписма
народности,наначинутврђензаконом.

Други аргумент покрајинске скупштине ослања се на За
конослужбенојупотребијезикаиписма(„Сл.гласникРС”,
бр.45/91,53/93,67/93,48/94и101/2005–др.закон).Према
разумевањупокрајинскескупштинетајзакон„познајеиуре
ђујеслужбенуупотребулатиничкогписмасрпскогјезика”.49

БудућидајеУставСрбијеиз2006.годинедостигнутиусво
јен консензусом парламентарних странака у време прве
владеВојиславаКоштуницезатумачењеовогчланаНацрта
веомајезначајанставДемократскестранкеСрбије.Управ
нојанализиНацртакојег јетастранкаобјавиланалазимо
следећиаргумент:

„...Уставу(члан10)којипрописуједајеуслужбенојупо
требиуСрбијисамосрпскијезикићириличкописмо,док
сеупотребадругих језикаиписаманачелнодозвољава,
алисетопитањеуређује законом ... (...)Такође,ставом
2.истогчланаПредлогаСтатутапредвиђаседаћескуп
штинскомодлукомбитирегулисанаиприменалатинич
когписмасрпскогјезика,којеУставуопштенепознаје50.”

47ОдлукаУставногсудабројIУо360/2009,стр.32.
48Исто,стр.33.
49Исто.
50ДемократскастранкаСрбије(2008)ПравнаанализанеуставногПредло

гаСтатутаАПВојводинекојијесачинилавладајућакоалиција,Порука,
св.2,Београд:ДемократскастранкаСрбије,стр.19.
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Уставни суд је прихватио аргументе којима је оспоравана
надлежностпокрајинедасамосталноодлучујеослужбеном
језикуиписму,алијеодпокрајинскескупштинеусвојиоиз
раз „латиничко писмо српског језика” и унео га у правни
системцелеСрбије,уместо–какојеод2000.годинебило
тражено–самоуједанњендео:

„Наиме, ни закон, а доследно томе нити један општи
правни акт ниже правне снаге од закона неможе утвр
ђивати службену употребу српског језика и ћириличког
писма,јерјетоучиниоуставотворацуодредбичлана10
став1Устава.Садругестране,службенаупотребанеса
модругих језика,већидругихписама,штозначиила
тиничког писма српског језика, према ставу 2 члана 10
Устава,уређујесезаконом.”51

Међутим,ниутренуткукада јеНацртусвојенникада је
ОдлукадонетауважећемЗаконуослужбенојупотребијези
каиписаманијепостојао–непостојиниуревизијииз2010.
године–израз„латиничкописмосрпскогјезика”.Тајзакон
самочлановима2и3нејасноограничаваупотребуслужбе
ногјезикаиписма–ћирилице–нарад(ураду)државнихи
јавнихорганаиинституција.Уставнисудприрасуђивању
уобзирнијеузеонисписеОдборазастандардизацију,ни
ПравописМатицесрпске(2010).

Будућидајепокрајинскаскупштинауаргументацијиизне
ла„даважећиЗаконослужбенојупотребијезикаиписама
познајеиуређујеслужбенуупотребулатиничкогписмасрп
ског језика,авеза јесатимзакономуспостављенаприме
номформулације‘ускладусазаконом’,накрајуоспорене
одредбе” ваља приметити да је две године пре доношења
одлуке оНацрту Уставни суд већ расправљао о Закону о
службеномјезикуиписму.ПредлагачјеЗаконоспориопо
лазећиодпремиседајечл.10.Устава„императиванимогу
ћајењеговадиректнаприменауправнојпраксиизасрпски
језикјевезаноиименованоједнописмо–ћириличко”.

Полазећиодуставнихправанационалнихмањина(чл.79)и
члана1.изкојихпроистичу(Србијајезасновананавладави
ниправаисоцијалнојправди,начелимаграђанскедемокра
тије,људскимимањинскимправимаислободамаиприпад
ностиевропскимпринципимаивредностима)Уставнисуд
јеиницијативуодбацио:

Полазећи од наведеног, прописивање у оспореним од
редбамачлана1ст.1и2ичл.4и5,називаПоглављаII
„Службенаупотребалатиничкогписма”,члана10ичлана

51ОдлукаУставногсудабројIУо360/2009,стр.100.
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20став3Законаслужбенеупотребепоредћириличкоги
латиничкогписма,пооцениСуда,непредстављаповре
дучлана10 став1Устава како то сматраиницијатор, с
обзиромна тода је ставом2члана10Уставаизричито
утврђенодасеслужбенаупотребадругихјезикаиписама
уређујезаконом,наосновуУстава.

Како јеЗакономо службеној употреби језикаиписама,
сагласноУставу,одређенаупотребаидругихјезикаипи
сама,наподручјиманакојимаживеприпадницинацио
налнихмањинакојисуистовременосасрпскимјезикоми
писмомуслужбенојупотреби,нестојенаводииницијато
радајепремаУставу„засрпскијезиквезаноиименовано
једнописмо–ћириличко.“52

УтомјеконтекстуразумљиваирасправакојајеоЗаконуо
службеномјезикууписмувођенауСкупштиниСрбије13.
априла2010. године.53Предтогашто јеминистаркултуре
НебојшаБрадићпропустиодаизнесеобразложењепредло
га,овојезаседањеобележиопосланикБалинтПастор54који
јетокомрасправесуверењемизјавио:

„Онда сте требали да избришете и ту одредбу и да буде
јасноданемамогућностизакоришћењелатиничкогписма
српскогјезика.Противтогрешењасмоисматрамодатреба
оставити латиничко писмо, али ако остављамо латиничко
писмо,ондатотребаурадитинаначиндатоиупраксибуде
примењиво”.55

Тиме је „латиничкописмосрпског језика”напоконпоста
вљенопремапрепоруциВенецијанскекомисије:каопред
метокојемнационалнемањинеимајуправодаодлучују.У
таквојполитичкојикултурнојатмосфери,наосновупрет
ходниходлука,усвојенјеЗакључакУставногсудаРепубли
ке Србије бр. IУз–309/2013 од 24. децембра 2013. године.

52Уставни суд Републике Србије, Решење о неприхватању иницијативе
удружења„Ћирилица“НовиСадоуставностиЗаконаослужбеномје
зику и писму, Београд, 8. децембар 2011. http://www.ustavni.sud.rs/pa
ge/predmet/srLatnCS/6829/?NOLAYOUT=1 Приступљено: 14. августа
2015.

53Народна Скупштина Републике Србије, Друга седница Првог редов
ног заседања, Београд, 13. април 2010. http://www.otvoreniparlament.
rs/2010/04/13/page/2/Приступљено:12.априла2014.

54УтомсазивубиојепредседникПосланичкегрупемањина,чланОдбора
заиностранепословеиОдборазафинансијеНароднескупштине.

55Balint,P.(2010)OZakonuoizmenamaidopunamaZakonaoslužbenojupo
trebijezikaipisama;ogranicamaupravnihokruga,13.april2010, http://
www.pasztorbalint.rs/sr/skupstinskigovori/ozakonuoizmenamaidopu
namazakonaosluzbenojupotrebijezikaipisamaogranicamaupravnih
okruga#.Vrx9fvIrKt8
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Њимесекао„апсолутнонеоснован”одбијаПредлогзаоце
нууставностиизаконитостичлана40.Законаотрговини
(СГбр.53/2010,10/2013)којегје2.септембраистегодине
поднеог.ДрагојлоЛековићизБеограда.

Он је оспориодруги став, којиодређуједа „свиподацио
роби...морајубитинаведенинајасан,лакоуочљивначин,
насрпском језикунаћириличкомилилатиничкомписму.”
Добиојеследећеобразложењеразлогазаодбијањепредлога
ооцениуставности:

„ПремасхватањуУставногсуда,употребалатиничкогпи
смаистраних језикаиписамаусмислуоспореногчла
на40.Законаотрговининеможесесматратислужбеном
употребом језикаиписмау смислуЗаконао службеној
употреби језика и писама и члана 10Устава, већ спада
удоменјавнеупотребејезикаиписамакојисеуустав
ноправном смислу може законом уредити на предвиђе
ниначин,панисуоснованетврдњедаоспоренезаконске
одредбенисуусагласностисаУставом.”56

Овимјеуразумевањеиприменучл.10Уставаиз2006.го
динепоновоуведенаподеланаслужбенуи„јавну”употре
бујезикаиписма.Насталаизсистемауведеног1972–1974.
године ова подела постоји у амандману из јануара 1989.
године,аограничавањемподручјаслужбенеупотребепре
носијеЗаконослужбенојупотребијезикаиписма.Онје,
уосталом,прематомамандманубиоискројен.57Изанејасне
линије поистовећивања службене са државном употребом
налази се подразумевана терминолошка вредност израза
јавнаупотребајезикаиписма.58

Овимпрегледомизворнеграђеутврдилисмодајеположај
ћирилицеусрпскомјезикуиправуСрбије,предвиђенпри
ликомдоношењаУставановембра2006.године,неостварен
иоспорен.Узроцитомесуунутрашњииспољашњи.

ОкретањуДемократске странкекаидеологијииполитици
„грађанске левице”, односно напуштање положаја левог
политичког центра у којем се странка налазила уследило
је слабљење десног центра окупљеног око Демократске
странкеСрбијекојије,упитањућирилице,имаоподршку

56Обадокументадоступна суна адресиhttp://zaprokul.org.rs/wpcontent/
uploads/2015/09/2013_lekovic_ustavni_sud_cl_40_zakona_o_trgovini.pdf

57Преднацрт Закона о националном службеном језику и његовом ма
тичном писму (15. новембар 2004. године), стр. 12. Документ је
доступан на адреси https://docs.google.com/file/d/0B0uzvUzBMBdEUj
JRY3VkMnZTVTg/edit?pli=1

58Стефановић,С.нав.дело.
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деснице.ТајјеставбиоускладусамишљењемОдбораза
стандардизацију српског језика.Спорна тачканалази се у
захтеву Војводине за увођењем у службеност, поред ћи
рилице,„латиничкогписмасрпскогјезика”.Тајјеизраз,као
правописнорешење,понудиоРанкоБугарски.

Напроцес је великог утицаја имало „Мишљење”Венеци
јанске комисијеСаветаЕвропеоУставуСрбије у коме је,
безутврдивогосноваумеђународнимконвенцијама,пита
њеупотребелатиничкогписмаусрпском језикустављено
у оквир неумањивих права националнихмањина. Те при
медбеЕвропскакомисијаузимазаполазиштегодишњегиз
вештајаонапреткуСрбијеупросецуевроинтеграције,што
нијеосталобезодјекамеђустариминовимнезадовољни
цимаУставом.У таквимоколностимаУставни судСрбије
прихватиоје„латиничкописмосрпскогјезика”.

Наположајћирилице,будућидасеочекујеизменаУстава,
дубокоћесеодразитиизбормеђутумачењима–последњи
изворуовомпрегледу–деветнаестогодељкаУводнеизјаве
ВладеСрбијенаМеђувладинојконференцијиоприступању
РепубликеСрбијеЕвропскојУнији:

„19.НационалниикултурниидентитетСрбиједеојеза
једничкеевропскекултурнебаштинеиЕУ,утемељенеу
максимиУједињениуразличитостима.Употребасрпског
језикаићириличногписмакаоједногодслужбенихјезика
иписмаЕвропскеунијећедопринетиразвојукултурног
богатстваиразноликостикојуЕвропскаунијасапуним
правомбаштини,каоиочувањунационалногидентите
тасрпскогнародаиРепубликеСрбије,каобудућедржаве
чланицеЕУ.Истовремено,РепубликаСрбијабаштиниза
једничкеевропскевредности.Каодржавакојамеђусво
јимграђанимаимапреко20националнихмањина,Србија
у потпуности подстиче културу поштовања различито
сти,солидарности,једнакостиипартнерствамеђудржа
вамаизалажесезаочувањекултурногидентитета,језика
итрадицијесвихнарода.”59

Проблемуставногположајаћирилицекаојединеслужбене
усрпскомјезикуиначинупотребештокавскелатиницеје
сте питање првог реда за културуСрбије: уњему се пре
ламајумногострукаидеолошкасхватања,политичкиискази
иправнепоследице.Осимклишеизиранеполаризације на
националистећириличаре и еврофилелатиничаре мораће

59УводнаизјаваВладеСрбијенаМеђувладинојконференцијиопристу
пањуРепубликеСрбијеЕвропскојУнији,Брисел,21.јануар2014.http://
www.seio.gov.rs/upload/documents/pristupni_pregovori/pregovori_uvodna
izjava.pdf;Приступљено:12.августа2015.
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дабудерешенпроблемкојегиницираставпристалицависо
кеаутономијеАПВојводинедасрпскијезик,тамомакари
каорегионалнакултурнаспецифичност,имадваписмако
јијетумачењимаУставногсуда(„латиничкописмосрпског
језика”)проширенначитавудржаву.Значајовогдокумента
упитањенедоводињеговунеодређеноступогледубудућег
положајаћирилице:расуђујућинаосновунеуређеногстања
укојемсеононалазиназирусесамомогућности.Тамуод
лика,каоизворнојграђи,дајевеликзначај.
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CYRILLICINTHECONSTITUTIONOFSERBIA:
AREVIEWOFMAJORSOURCES(1974–2014)

Abstract

In spite of introducing Cyrillic as an ofcial script in the Serbian
language, its use shows a declining tendency.A review of relevant
legal and language sources show that the question of the status of
Cyrillic is one of the manifestations of ideological struggle of two
opposedgroups: theEuroregionalonewhosestandpointarises from
thelanguagepolicyfrom1972,the1974ConstitutionandtheOpinion
givenby theVeniceCommittee,and theotheroneofanationalistic/
centralistic tonegroundedinthecomparativelawof theEUmember
states.The balance of power in this struggle is also reflected in the
decisionoftheConstitutionalCourt,whichhasimposeditsauthorityin
themattersoftheCyrillicscript,asparamountlanguageuseauthority.

Key words:Constitution,languageuse,constitutionalcourt,Lawon
officiallanguageandscript
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Сажетак: У овом ра ду се из но се не ка за па жа ња по во дом књи ге 
Де сти на ци ја као бренд – упра вља ње ре пу та ци јом ме ста ко ју су 
при ре ди ли Нај џел Мор ган, Анет При чард и Ро џер Прајд. Из ла жу 
се и ко мен та ри шу раз ли чи ти аспек ти нај о бу ха ва ни јег и нај ком
плет ни јег до са да об ја вље ног де ла на срп ском је зи и ку на те му 
дести на циј ског брен ди ра ња.

Кључне речи: брен ди ра ње, брен ди ра ње дис ти на ци ја, ту ри зам, 
ети ка

Са по ја вом ма сов ног тур зи ма у дру гој по ло ви ни два де се тог 
ве ка, до та да шња ту ри стич ка ме ста по ста ла су „коч ни чар” у 
на прет ку ту ри зма, усло вив ши по ја ву ту ри стич ких де сти на
ци ја као ши ре од ре ди ште са ра зно вр сни јом, ин те ре сант ни
јом и бо га ти јом по ну дом.1 Бренд де сти на ци је је скуп пер
цеп ци ја ко је осо ба има о ме сту, а стра те шки при ступ брен
ди ра њу де сти на ци је је нео п ход ност уз хо ли стич ко посма
тра ње ути ца ја брен да де сти на ци је на раз ли чи те сфе ре, а не 
са мо на ту ри зам.

Упр кос од ре ђе ном бро ју чла на ка из обла сти брен ди ра ња де
сти на ци ја, на ро чи то у нај но ви јем пе ри о ду, ова на уч на ди
сци пли на је у Ср би ји још увек у по во ју и свакo но во де ло 
чи ни зна чај не по ма ке у по гле ду раз во ја брен ди ра ња де
сти на ци је као на уч не ди сци пли не и ње не по пу ла ри за ци је. 
У том сми слу, збор ник ра до ва Дестинација као бренд, са 
под на сло вом упра вља ње ре пу та ци јом ме ста, пред ста вља 

1 По во дом књи ге Де сти на ци ја као бренд – упра вља ње ре пу та ци јом ме
ста, Нај џел Мор ган, Анет При чард и Ро џер Прајд (уред ни ци), Clio, 
Бе о град, 2015, 429 стр., (Мир ја на Ива њи пре ве ла са ен гле ског, на слов 
ори ги на ла: De sti na tion Brands  Ma na ging Pla ce Re pu ta tion, Ni gel Mor gan, 
An net te Pritchard, Ro ger Pri de (ed.), El se vi er  Li mi ted, 2011) .
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до сад нај све о бу хват ни је и нај ко млет ни је де ло о де сти на циј
ском брен ди ра њу, у ко јој во де ћи свет ски струч ња ци из обла
сти брен ди ра ња – брен ди ра ња де сти на ци ја, да ју сво је ви
ђе ње о овој про бле ма ти ци. Збор ник је по де љен у три де ла: 
Пр ви део По јам де сти на ци је као брен да; дру ги део Иза зо
ви брен ди ра ња де сти на ци ја и тре ћи део Сту ди је случајева 
брен до ва де сти на ци ја. 

I

Пр ви рад у пр вом де лу је рад при ре ђи ва ча овог збор ни ка, 
Нај џел Мор га на, Анет При чар да и Ро џер Прај да, Ме наџ
мент ту ри стич ких ме ста, брен до ва и ре пу та ци је. Ау то ри 
у свом ра ду ука зу ју на нео п ход ност хо ли стич ког при сту па 
брен ди ра ња де сти на ци ја, на во де ћи да су раз вој ту ри стич
ких де сти на ци ја, мар ке тинг и ме наџ мент ре пу та ци је ме ста, 
уза јам но по ве за ни и у ком плек сном су од но су. Као до бит ни 
круг угле да де сти на ци ја ау то ри иден ти фи ку ју шест еле ме
на та ко ји тре ба  да „об ли ку ју” бу ду ће брен до ве: тон ко му
ни ка ци је, тра ди ци ју, то ле ран ци ју, та ле нат, тран сфор ма бил
ност и све до че ња. Као нај зна чај ни ји еле ме нат, на во де упра
во по след њи, јер су за углед јед не де сти на ци је ве о ма ва жни 
ко мен та ри или све до че ња ту ри ста. Ау то ри за кљу чу ју да је 
та ко ђе, од ве ли ке ва жно сти да ме наџ мент ре пу та ци је ме
ста бу де јед на це ло ви та стра те ги ја ко ја сје ди њу је ту ри зам, 
еко ном ски раз вој, ур ба но пла ни ра ње, пла ни ра ње ве ли ких 
догађа ја и мно штво дру гих ак тив но сти и обла сти. 

Све ве ћи број зе ма ља схва та ва жност и нео п ход ност брен
ди ра ња сво је др жа ве, бри гу о соп стве ном ими џу и ре пу та
ци ји. Уви дев ши да се до бра ре пу та ци ја и по зи ти ван имиџ 
од ра жа ва не са мо на ту ри стич ку по се ту, већ и на ин ве сти
ци је, про из во де, до би ја ње ра зних спорт ских и кул тур них 
ма ни фе ста ци ја и друго, др жа ве у по след ње вре ме све ви
ше по све ћу ју па жњу овој про бле ма ти ци. Сај мон Ан холт је 
тво рац кон цеп таКон ку рент ски иден ти тет, као сво је вр сне 
над град ње брен ди ра ња, где те жи ште по ста вља на на ци о
нал ни иден ти тет, ко ји се мо ра пер ма нент но по на ша ти так
ми чар ски на гло бал ном ни воу, а пр ве ко ра ке и про ме не тре
ба на пра ви ти у вла сти тој др жа ви, не пре ста но мо ти ви шу ћи 
сво је ста нов ни штво. Ан холт твр ди, да се имиџ зе ма ља увек 
ме ња ис кљу чи во због два раз ло га: или за то што се зе мља 
про ме ни ла, или за то што ути че на љу де. Цен трал на те о ри ја 
овог кон цеп та је да вла де ко је же ле ре брен ди ра ти сво ју др
жа ву, по пра ви ти имиџ и из гра ди ти нов по зи ти ван иден ти тет 
мо ра ју има ти ја сну ви зи ју шта же ле, где се тре нут но на ла зи 
њи хо ва др жа ва, где же ле да бу де и ус пе ју да ин те гри шу све 
рад ње, по ли ти ке, ко му ни ка ци ју из свих шест „при род них” 
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ка на ла ко му ни ка ци је (ту ри зам, брен до ви, по ли ти ка, ин ве
сти ци је, кул ту ра и ста нов ни штво). Са мо у том слу ча ју, на
во ди ау тор, по сто ји шан са да се из гра ди и одр жи сна жна 
и по зи тив на до ма ћа ре пу та ци ја и до не се ду го роч ну до бит 
из во зни ци ма, уво зни ци ма и вла ди, сек то ру кул ту ре, ту ри
зма, ими гра ци је и свим дру гим ак те ри ма у ме ђу на род ним 
од но си ма.

Гло бал но тр жи ште за брен ди ра ње ме ста ни ка да ни је би ло 
кон ку рент ни је. Ме ста, ка ко већ афир ми са на, та ко и но ва су 
под по ве ћа ним при ти ском да при ву ку и за др же ста нов ни ке, 
ту ри сте и ин ве сти то ре на тр жи ште убр за не гло ба ли за ци је и 
фраг мен та ци је. У том сми слу, Фи лип Ко тлер и Деј вид Герт
нер у свом ра ду По нов ни пре глед пер спек ти ве мар ке тин га 
и брен ди ра ња ме ста на во де, да ка да је реч о при вла че њу ту
ри ста, ин ве сти то ра, ста нов ни штва и ма ни фе ста ци ја, кон ку
рен ци ја из ме ђу раз ли чи тих ме ста се ве о ма про ме ни ла. Не
ка да је не ко ли ко гра до ва или ре ги ја има ло „та пи ју” на из бор 
ту ри ста (Па риз, Лон дон, Њу јорк, САД, Евро па...), али да 
се вре ме на по ла ко ме ња ју.2 Та ко ђе, по сто је си ту а ци је ка да 
по тро ша чи ма ни је бит но где је од ре ђе ни про из вод про из ве
ден, то им ни је бит но јер за до во ља ва основ не на ме не по
тро ша ча. Ме ђу тим, по сто је и они про из во ди ко ји раз ли чи то 
пер ци пи ра ју код по тро ша ча ка да са зна ју зе мљу по ре кла тог 
про из во да (брен да). Узев ши у об зир на ве де но, ау то ри твр де, 
да је јед на од нај ин те ре сант ни јих од ли ка мар ке тин га ме ста 
на сто ја ње др жа ве да при ву че но ве фа бри ке и ин ве сти ци је. 
Ка да ком па ни је за по чи њу про цес ода би ра зе мље, ре ги је или 
де сти на ци је у ко ју ће ин ве сти ра ти, при ку пља ју ин фор ма ци
је о по тен ци јал ним кан ди да ти ма, као што су рад на сна га, 
по ре ски за ко ни, за ко ни енер ги ја, ко му ни ка ци је и по сло ва
ње, шко ле и ви со ко обра зо ва ње.3 Упра во је ово по след ње 
би ло од пре суд ног зна ча ја, због че га је Ко ста ри ка при ву кла 
ин ве сти то ре, ви сок ни во тех нич ке обра зо ва но сти и ве ли ки 
број фир ми ко је се ба ве елек тро ни ком ути цао је на до ла
зак ве ли ког бро ја ин ве сти то ра, на во де ау то ри. Мар ке тинг и 
брен ди ра ње ме ста чи не ком плек сан и це ло вит про цес стра
те шког пла ни ра ња и ме то до ло шко раз у ме ва ње по тро ша ча. 
На кон ана ли зе окру же ња, сег мен ти ра ње тр жи шта је нај зна
чај ни ји про цес стра те шког мар ке тин га. На кон то га, др жа ва, 
ре ги ја или де сти на ци ја од лу чу је на ко ји на чин ће се по зи ци
о ни ра ти. Ефи ка сно по зи ци о ни ра ње обез бе ђу је ин фор ма ци је 

2 Da šić, D., i dr. Grad ski tu ri zam u funk ci ji de sti na cij skog bren di ra nja, u: 
Upra vlja nje kva li te tom i po u zda noš ću, me đu na rod na kon fe ren ci ja 18, prir. 
Pa pić, Lj. (2015), Ča čak, str. 260.

3 Ви де ти ви ше: Da šić, D. i Ra do sa vlje vić, N. (2014) Bren di ra nje ide ja u 
funkci ji eko nom skog pro spe ri te ta, FBIM Tran sac ti ons, (2), str. 89101.
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о ка квом про из во ду је реч, ко ме је на ме њен и ка ко се мо же 
упо ре ди ти са по сто је ћим ал тер на ти ва ма. За кљу чак је да се 
мо ра схва ти ти да мо же про ћи мно го го ди на док се ин ве сти
ци је у обла сти мар ке тин га и брен ди ра ња не ис пла те.

Во ли Олинс и Џе ре ми Хил дрет по ста вља ју пи та ње у свом 
ра ду Брен ди ра ње др жа ве: ју че, да нас, су тра, да ли је мо гу
ће ко ри сти ти исте тех ни ке у брен ди ра њу на ци ја, про из во да 
и ком па ни ја. На во де ћи да брен ди ра ње др жа ве ни је исто што 
и брен ди ра ње ком па ни је, твр де да љу ди мо гу би ти мо ти
ви са ни, ин спи ри са ни и во ђе ни на исти на чин, уз при ме ну 
истих тех ни ка. Шпа ни ја и Ау стра ли ја, ко је су исто вре ме но 
ус пе ле да зна чај но по бољ ша ју имиџ на ци је, исто вре ме но су 
из гра ди ле ве о ма ве ли ки број брен до ва у сво јим зе мља ма.4 
Као цен трал но пи та ње у ра ду, на ме ће се про бле ма ти ка ЕУ 
и ка ко на го во ри ти ми ли јар ду Евро пља на раз ли чи тих на ци о
нал но сти да се емо тив но иден ти фи ку ју са Евро пом? По ред 
од ре ђе них сво јих ста во ва и иде ја, ау то ри као по зи тив не при
ме ре на во де Ин ди ју и САД. Ин ди ја има 28 др жа ва и нај ма ње 
14 глав них је зи ка, ко ји се ме ђу соб но раз ли ку ју, где се де ша
ва да љу ди из раз ли чи тих ин диј ских др жа ва не мо гу да чи та
ју пи смо оних дру гих, мно штво ре ли гиј ских гру па, Ка шмир, 
ве ли ке раз ли ке из ме ђу си ро ма шних и бо га тих.... ка ко он да 
Ин ди ја успе ва да се одр жи? Ау то ри на во де не ке од раз ло
га. Иде ја о Ин ди ји раз ви ја ла се на уну тра шњем и на спо ља
шњем ни воу. Страх од дру гих, спо ља шњих непријaтеља ује
ди њу је на ци ју (ми сли се на Па ки стан и Ки ну). Дру га ствар 
је по нос на др жав на до стиг ну ћа, ну клер на си ла, еко но ми
ја у екс пан зи ји, ја ка ар ми ја, мор на ри ца, ва зду хо плов ство и 
слично. Ка да се ра ди о САД, ау то ри за по чи њу пи та њем, 
шта је то за јед нич ко за Ха ва је и Мејн, ко ји ма је је ди на за
јед нич ка ка рак те ри сти ка то што се и јед ни и дру ги сма тра ју 
Аме ри кан ци ма и ка ко Евро па из овог при ме ра мо же не што 
да на у чи. САД су др жав ни иден ти тет раз ви ја ли ор ган ски, 
др жав на до стиг ну ћа, стал ни по раст жи вот ног стан дар да, 
спорт ска до стиг ну ћа и слично ути ца ла су на ства ра ње ја ког 
брен да Аме ри ка. Што се ти че ЕУ, на кон ова два по зи тив на 
при ме ра Ин ди је и САД, ау то ри да ју мно го број на ре ше ња а 
оно се мо же са же ти у јед ну ре че ни цу: „Ускла ди ти за јед нич
ки иден ти тет у ко јем је евро пеј ство ис так ну ти је од њи хо ве 
на ци о нал но сти”.5

4 Да шић, Д. (2013) Брен ди ра ње др жа ва и на ци ја, Кул ту ра бр. 139, 
Београд: Завод за проучавање културног развитка, стр. 396415.

5 Ви де ти ви ше: Ca sells, M. (2002) Moć iden ti te ta, Za greb: Gol den mar ke ting, 
str. 1573.
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II

У дру гом де лу овог збор ни ка сви на сло ви по чи њу са реч
ју „иза зо ви”, што са мо по се би го во ри да се да нас про цес 
брен ди ра ња де сти на ци ја су о ча ва са ве ли ким про бле ми ма 
и иза зо ви ма. Етич ки иза зов је на слов пр вог ра да, а ау тор 
је Кејт Дај ни. Етич ко про мо ви са ње и из град ња про из во да и 
услу га кључ на је мар ке тинг ак тив ност, где се углав ном ми
сли са мо на про мо ци ју и на то, да је то је ди ни аспект мар
ке тин га. Ка ко се спек тар про мо тив них тех ни ка про ши ру је, 
ра сте по тре ба за ко ор ди ни са њем по ру ка и њи хо вом ег зе ку
ци јом.6 У ра ду се на во ди да су етич ки иза зо ви у брен ди ра њу 
де сти на ци је, број ни и ши ро ко рас про стра ње ни, на ста ју пр
вен стве но због бес крај ног бро ја гру па и по је ди на ца ко ји ле
ги тим но зах те ва ју да уче ству ју у брен ди ра њу де сти на ци је, 
че сто ва тре но за сту па ју ћи уве ре ња и ста во ве о на чи ни ма на 
ко ји брен дом де сти на ци је тре ба или не тре ба да се упра вља. 
Нео п ход ност етич ког по на ша ња, им пе ра тив је ко ји на ме ће и 
по тре бу при ме не мар ке тин га као стра те шки ва жног пи та ња 
за одр жи ви раз вој. Брен ди ра ње де сти на ци је за не ко га пред
ста вља екс пло а та циј ски про цес ко јим је бо гат ство кул ту ре 
и исто ри је не ког под руч ја све де но на ста тус по тро шне ро бе. 

Упра вља ње брен дом де сти на ци је зах те ва по што ва ње ло кал
не кул ту ре и под сти че уче шће ло кал них ста нов ни ка. У том 
сми слу, ве о ма је ва жна уло га љу ди ко ји упра вља ју брен дом 
ме ста, јер, брен ди ра ње се нај е фи ка сни је спро во ди ка да за
ин те ре со ва не стра не за јед но ис пла ни ра ју и упра вља ју сво
јим ин ве сти ци ја ма и кре и ра ју до жи вљај свог ме ста она ко 
ка ко би же ле ли да га при хва те по се ти о ци. Зна чај за јед нич
ког ли дер ства упра во се об ра ђу је у на ред ном ра ду Иза зо
ви ли дер ства, Мал колм Ала на. Узев ши у об зир да је бренд 
ме ста мно го ком плек сни ји не го бренд про из во да, услу га и 
друго, јер пред ста вља ме ша ви ну број них еле ме на та, по ну да 
и ис ку ста ва, обје ка та и услу га (од ко јих су мно ге ме ђу со бом 
кон ку рен ци ја), ли дер ство и па трт нер ство су све зна чај ни ји 
за раз вој брен да ме ста. То је зна чај но ко ли ко и исто ри ја тог 
ме ста, кул ту ра, ин ве сти ци је, по сло ва ње, ар хи тек ту ра, жи
вот на сре ди на, ква ли тет обра зо ва ња и ста нов ни штво, а нај
ве ћи иза зов у том про це су је да ли ће јав ни сек тор би ти во
љан да де ли моћ са ли де ри ма за јед ни ца и ком па ни ја. 

Са све ја чом кон ку рен ци јом, са зна њем да мно ге де сти на ци
је мо гу ве о ма ла ко и бр зо би ти „за ме ње не” дру гим, атрак
тив ни јим и по жељ ни јим де сти на ци ја ма, ја вља се по тре ба за 
удру жи ва њем или са рад њом. По тре ба да се „са ра ђу је”, „фор

6 Да шић, Д. (2014) Етич ки аспек ти мар ке тинг мик са не про фит них ор га
ни за ци ја, По слов на еко но ми ја, бр. 2/2014, стр. 315330. 
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ми ра парт нер ство” или „по слу је за јед но” те ма је на ред ног 
ра да, Иза зо ви прт нер ства, Алан Фајл. Парт нер ски при ступ 
ме наџ мен ту де сти на ци ја до но си број не ко ри сти. На при мер, 
че сто се ума њу је ри зик услед ве ћег бро ја ак те ра, по ве ћа ва 
ме ђу соб на по ве за ност уну тар јед не де сти на ци је и из ме ђу 
ви ше де сти на ци ја, јер се мо гу ефи ка сно и де ло твор но раз
ме њи ва ти ре сур си ра ди за јед нич ке ко ри сти. Де сти на ци о на 
парт нер ства, осим што по ма жу и у су про ста вља њу по сред
нич ким аген ци ја ма на пе ри фер ним ло ка ци ја ма, омо гу ћа ва ју 
про ши ри ва ње про сто ра јед не де сти на ци је. Она та ко ђе мо гу 
да по мог ну у бор би про тив стан дар ди за ци је у ин ду стри ји 
ко ри шће њем ино ва тив них са рад нич ких мар ке тин шких кам
па ња и обез бе де по тен ци јал за раз вој си сте ма за ре зер ва ци је 
ши ром де сти на ци је, као и дво смер ни ди ја лог са ко ри сни ци
ма пре ко тех но ло шке са рад ње. Скан ди нав ски Оре сунд (Ore
sund) ре ги он че сто је спо ми њан као при мер успе шне при ме
не мар ке тин га ме ста, са рад ње две де сти на ци је, где др жав не 
гра ни це ни су би ле ни ка ква пре пре ка, већ пред ност. Овај ре
ги он је са ста вљен од два ра ни је не за ви сна ре ги о на, јед ног у 
Дан ској а дру гог у Швед ској. Па ра лел но са ус по ста вља њем 
но вог ре ги о на вр ше но је ње го во брен ди ра ње, кроз је дин
стве не сим бо ле и ло го ти пе, фо ку си ра не на кон цепт мар ке
тин га ме ста, ре ги стро ван за штит ни знак, као и кре и ра ње 
Оре сунд да на и до га ђа ја. На овај на чин кре и ран је до бар 
бренд ко ји мо же успе шно да па ри ра оста лим ре ги ја ма у ЕУ, 
ко ји се фо ку си рао на три кључ на сег мен та: раз вој фир ми из 
обла сти ме ди цин ске тех но ло ги је, ту ри стич ки аспект и ква
ли тет жи во та ста нов ни ка.7 Упр кос ова квим, и мно го број ним 
при ме ри ма до бре са рад ње у са мом ра ду, ау тор на по ми ње да 
парт нер ство ме ђу де сти на ци ја ма ни је ши ро ко рас про стра
ње но на во де ћи не ке од раз ло га: не по ве ре ње и сум њи ча вост 
парт не ра, не спо соб ност ра зних сек то ра унутар де сти на ци
је, ме ђу људ ски раз ло зи, незаинтересованост пре сти жних 

7 И код нас по сто је слич не иде је, по пут ини ци ја ти ве за спа ја ње За је чар
ског и Бор ског окру га, од но сно да се фор ми ра Ти моч ки ре ги он, што би 
сва ка ко сма њи ло тро шко ве ад ми ни стра ци је и при ву кло но ве ин ве сти
ци је. Од два сла ба окру га на пра вио би се јак ре ги он чи ји би ад ми ни
стра тив ни цен тар био За је чар, а ин ду стриј ски Бор. По узо ру на Оре
сунд ре ги он Шу ма диј ски и Ра син ски округ (не са мо они) има ју сјај не 
усло ве да пла ни ра њем и раз во јем спе ци фич них ви до ва ту ри зма (се о ски, 
здрав стве ни и сл.) за поч не са озбиљ ним де сти на циј ским брен ди ра њем. 
Ова кав при ступ, с јед не стра не, за у ста вио би де мо граф ско пра жње ње 
ве ли ког де ла те ри то ри је Ср би је, на ро чи то у не до вољ но раз ви је ним кра
је ви ма, док с дру ге стра не, у раз ви је ним под руч ји ма, у ве ћим гра до ви ма 
и ре ги о нал ним цен три ма, ре шио би про блем пре те ра не кон цен тра ци је 
ста нов ни штва; Да шић, Д. Ре ги о на ли за ци ја у функ ци ји одр жи вог и рав
но мер ног раз во ја Ср би је, у: На у ка и сло бо да, збор ник ра до ва, књи га 9, 
том 2/2, (2015), Уни вер зи тет Ис точ но Са ра је во, Фи ло зоф ски фа кул тет 
Па ле, стр. 1115.



383

ДЕЈАН ДАШИЋ

де сти на ци ја за парт нерство, над ме та ње општин ских вла сти 
и слично.

Пр ви циљ кам па ња брен ди ра ња је би ло утвр ђи ва ње ау
тен тич но сти на осно ву ње ног по ре кла. Ис ку ства број них 
европ ских гра до ва до ка зу ју да гра до ви са иден ти те том и 
кул тур ним до сто јан ством да ле ко ви ше при вла че од на гло 
мо дер ни зо ва них и тран сфор ми са них ста рих гра до ва са 
ар хи тек ту ром по са вре ме ној без лич ној ре цеп ту ри. У том 
сми слу, рад Иза зов ау тен тич но сти. Се рен Бул Хорн ско ва, 
раз ма тра зна чај из гра ђе ног окру же ња и пи та ње есте ти ке у 
окви ру де ба те о кон ку рент но сти гра до ва. Као оквир упра
вља ња ди зај ном гра да ау тор на во ди сле де ће еле мен те: то
по гра фи ја гра да, оп шти ути сак, пред ста вља ње и ме наџ мент. 
Ау тор у за кључ ку кон ста ту је да је да нас кон ку рен ци ја из ме
ђу гра до ва ве о ма ве ли ка. Сна жан град ски бренд је зна чај
но оруж је за мак си мал но из но ше ње ква ли те та јед ног гра да. 
Упра во за то, циљ упра вља ња из гле дом гра да је сте по ве ћа ње 
кон ку рент но сти, ти ме што ће се ди зајн тог гра да из дво ји ти 
и раз ли ко ва ти од дру гих. 

Иза зов то на ко му ни ка ци је, Ро џер Прајд, по ред раз ма тра ња 
стра те ги је про мо ви са ња и рас пра ве о ту ри стич ким брен до
ви ма, у глав ним цр та ма при ка зу је кон текст вел шког брен да 
и раз ма тра шта се же ли по сти ћи брен ди ра њем Вел са. Ау тор 
на во ди да се ис тра жи ва њем от кри ло, да се пер цеп ци ја Вел
са ве о ма раз ли ку је из ме ђу оних ко ји су та мо про ве ли од мор 
и оних ко ји ни су по се ти ли ово ме сто. Они ко ји су по се ти
ли ме сто сво ју пер цеп ци ју ба зи ра ју на осно ву ис ку ства, а 
они ко ји ни су, на осно ву ме диј ских при ча о ма њим те ро
ри стич ким на па ди ма, тур бу лен ци ја ма у обла сти ин ду стри је, 
на ро чи то у ру дар ству, што асо ци ра на те шку ин ду стри ју. У 
ве зи с тим, од лу че но је да у брен ди ра њу Вел са у пр вој фа
зи, су штин ски еле мен ти бу ду го сто љу би вост (Hu man Pla
ce) и пра ви љу ди (Real Pe o ple). По ред ту ри зма, дру га ва жна 
спољ на мар ке тин шка ак тив ност Вел са би ла је усме ре на на 
пред ста вља ње Вел са као ло ка ци је по жељ не за стра не ди
рект не ин ве сти ци је. Ау тор на во ди, да су ре ше ња за брен
ди ра ње Вел са ко ја су он и ње гов тим у то вре ме раз ра ди ли, 
функ ци о ни са ла, али да је пред њи ма и да ље пу но по сла. Као 
на ред не ко ра ке нав оди раз ви ја ње ја сне при че о брен ду, ка ко 
би он по стао ја сни ји, при сту пач ни ји и ра зу мљи ви ји за све 
ак те ре. Као и све до бре при че, при ча о Вел су мо ра би ти ис
при ча на на до бар на чин. Упра во за то, тон ко му ни ка ци је има 
ве о ма зна чај ну уло гу, јер је на тај на чин мо гу ће за ин те ре со
ва ти ве ли ки број љу ди да бу де уоп ште за ин те ре со ван да чу је 
при чу о Вел су, а са мим тим и не што пре ду зме. 
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За са вре ме но дру штво се са пра вом мо же ре ћи да је и ме
диј ско дру штво, схва ће но као си стем не бро ја них ко му ни
ка циј ских ве за и ин тер ак ци ја ма ко је се ус по ста вља ју ме ђу 
ње го вим чла но ви ма. Тра ди ци о нал ни ме ди ји до би ли су кон
ку рен ци ју на дру штве ним мре жа ма, а бр зи пре нос Ин тер
не том пред ста вља ве ли ки иза зов за оне чи ји је до не дав но, 
екс клу зив ни по сао, био да ин фор ми шу јав ност.8 Стил жи
вље ња у ин фор ма тич ком до бу уз ко ји ста са ва ју мла де ге
не ра ци је, уво ди но ве ме ђу од но се у про стор ко ји нас окру
жу је. Ин тер нет ну ди ту ри стич ким де сти на ци ја ма нов про
стор за пла си ра ње ин фор ма ци ја а Ин тер нет пре зен та ци је, 
ства ра ју усло ве за аде кват ну ин тер пре та ци ју ре ла циј ског 
про сто ра ло кал не за јед ни це, ис ка зу ју ћи ре ла ци је из ме ђу 
чо ве ка и про сто ра, при ча ју при че о про сто ру и до ча ра ва ју 
„дух ме ста” ко ји пре зен ту ју. „Срп ски ту ри зам па ти од не
пре по зна тљи во сти на ту ри стич кој ма пи, с јед не стра не, због 
сла бе ку пов не мо ћи до ма ћег ста нов ни штва, с дру ге, због 
не до вољ не и не до вољ но до бре и не ин те гри са не про мо ци је 
на ших ту ри стич ких по тен ци ја ла. То по твр ђу је и по да так да 
број за сту пље них фо то гра фи ја на ших ба ња на сај ту Go o gle 
Earth, шест пу та je ма њи у од но су на ба ње у Сло ве ни ји и 
Ау стри ји”.9 Упра во у ра ду Иза зо ви ди ги та ли за ци је, Џо на 
Ман роа и Бе та на Ри џард са, твр ди се, да се ди ги тал ни ка
на ли ве ли ком бр зи ном раз ви ја ју и да ви ше не пред ста вља ју 
„но ви” ме диј. Ау то ри на во де мно го број не ин стру мен те или 
по ма га ла и тех но ло ги је у обла сти ту ри зма, на во де ћи да је 
бло го ва ње по ста ло си но ним за ин тер нет и при хва та се као 
из у зет но зна ча јан фак тор за сфе ру пу то ва ња и ту ри зма. Ми
кро бло го ва ње се иден ти фи ку је као моћ на  пре тра жи вач ка 
ма ши на у ре ал ном вре ме ну10 у ко јој се мо же од мах при сту
пи ти и у тре нут ку ускла ди ти и за до во љи ти ин те ре со ва ња 
и спе ци фич не по тре бе кли је на та. Као оп шти за кљу чак, мо
же се из ве сти, да Ин тер нет  омо гу ћу је истин ски са рад нич ко 
окру же ње, а да брен ди ра ње де сти на ци ја пре ко Ин тер не та 
по ста је све ком пли ко ва ни је и сло же ни је. „Иза зов се са
сто ји у то ме да се на ђе на чин да де сти на ци ја осна жи сво је 

8 Да шић, Д. и Ста мен ко вић, Ј. Ма сме ди ји у функ ци ји гло ба ли за ци је ми
ра, у: До при нос на у ке дру штву у тран зи ци ји, збор ник ра до ва II том, 
(ур) Веј но вић, Д., Ма ца но вић, Н. и Ла лић, В. (2015) Европ ски де фен
дологија цен тар, XII, Ба ња Лу ка, стр. 921934.

9 Да шић, Д. (2013) Зе ле ни брен до ви Хо мо ља у функ ци ји одр жи вог раз
во ја и де сти на циј ског брен ди ра ња, Ми то ло шки збор ник Ра ча, бр. 30,  
стр. 351371.

10 О ово ме ви де ти ви ше: Me er man, S. D. (2011) Mar ke ting & PR : u stvarnom 
vre me nu, Za greb: De no na d. o. o.
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ресур се и мо би ли ше их ка ко би ор га ни за ци ја ис пу ни ла сво је 
маркетин шке ци ље ве”. 11 

Ка да је у пи та њу пра ће ње и ме ре ње сна ге брен да ме ста, тј 
ран ги ра ња де сти на ци ја по сто је мно го број не кон тра вер зе и 
мањ ка во сти, а до би је ни ре зул та ти мо ра ју се ин тер пре ти ра
ти па жљи во и кри тич ки. Је дан од пр вих, за чет ник ран ги ра
ња брен до ва ме ста је An holtGf K Ro per Na tion Brand In dex. 
По чео је са ра дом 2005. го ди не и из ве штај је пре зен то ван 
че ти ри пу та го ди шње, а да нас са мо јед ном јер се схва ти ло 
да се ре зул та ти не ме ња ју до вољ но бр зо, не  ис пу ња ва ју свр
ху и не оправ да ва ју тро шко ве ан ке ти ра ња ви ше од 20.000 
љу ди у 20 раз ли чи тих зе ма ља. Опа сност од при ме не јед ног 
не по у зда ног ме то да ран ги ра ња је дво стру ка: пру жа ла жан 
осе ћај по у зда но сти и ну ди по гре шну ал тер на ти ву за не ке 
бо ље при сту пе12, на во ди се у ра ду Иза зов ме ре ња, ау то ра 
Џе ре ми Хил дре та. Ко ли ко су по ку ша ји да се про це ни оп шти 
имиџ јед ног ме ста, или упо ре ђи ва ње ими џа раз ли чи тих ме
ста, не мо гу ћи, ау тор на во ди сле де ће при мер. Fu tu re  Brand13 
об је ди њу је гло бал нокван ти та тив не ан ке те, ми шље ња екс
пе ра та, и ста ти стич ке по дат ке из дру гих из во ра као што су: 
ре зул та ти ан ке ти ра ња асо ци ја ци ја ко је по ве зу ју не ку зе мљу 
с од ре ђе ним од ли ка ма, на ме ра ма да се она по се ти, бли ско
сти и све сти у по се та ма о про шло сти.... Та ко ђе, ста ти сти ка 
укљу чу је и по дат ке о уво зу и из во зу, сто пи кри ми на ла, кур
су мо не те, из да ци ма за бр зу хра ну по гла ви ста нов ни ка (?), 
сто пи раз во ја и друго што са мо го во ри о сред стви ма ко ји ма 
рас по ла же јед на зе мља, уме сто о то ме ка ко је до жи вља ва ју 
по се ти о ци. Као што мо же мо ви де ти из све га до са да на ве
де ног, по сто је број ни на чи ни ме ре ња вред но сти или ими џа 
мар ке, а у јед ном ис тра жи ва њу иден ти фи ко ва но је чак 26 
раз ли чи тих ме ре ња вред но сти мар ки ко ја се ве о ма раз ли ку
ју.14 Уко ли ко су те про це не у свр ху по мо ћи да ме сто по ста не 

11 Man ro, Dž. i Ri čards, B. Iza zo vi di gi ta li za ci je, u: De sti na ci ja kao brend: 
upra vlja nje re pu ta ci jom me sta, pri re di li Mor gan, N., Pri čard, A. i Prajd, R. 
(2015), Be o grad: Clio, str. 175.

12 Је дан од нај пре глед ни јих и нај це ње ни јих ста ти стич ких пре гле да у све ту 
је сва ка ко ран ги ра ње Hu man De ve lop ment In dex, ко је је об у хва ти ло 187 
зе ма ља. Ср би ја је за 2014. го ди ну на 77 ме сту, ис пред Ма ке до ни је, Ал
ба ни је и БиХ. Ме ђу тим, за ова ко ло шу по зи ци ју при ева лу а ци ји на ше 
зе мље смо и ми са ми кри ви... Ср би ја од ре ђе не по дат ке ша ље без по да
та ка за Ко со во, а ка да се ра ди ко нач на кал ку ла ци ја, уме сто 7,2 ми ли о на 
ста нов ни ка, узи ма се у об зир 9,5 ми ли о на; Да шић, Д. (2015) Ре брен ди
ра ње Ср би је – мит или ствар ност, Тре ћи про грам РТС.

13 Ин декс др жав них брен до ва од 2006. го ди не спро во ди се јед ном го
дишње.

14 Да шић, Д. (2013) Етич ки аспек ти раз ли чи тих ви до ва брен ди ра ња са 
освр том на ме ђу за ви сност по себ них ви до ва брен ди ра ња, док тор ска 
дисер та ци ја, Бе о град, Ал фа уни вер зи тет, стр. 154.
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бо ље или по сто ји истин ска мо рал на на ме ра, он да су по врат
не ин фор ма ци је вред не.

У по след њем ра ду дру гог де ла Бу ду ћи иза зо ви, Ијан Јо у
мен и Ина Мак манБи ти, као што и сам на слов ра да го во
ри, раз ма тра ју  бу ду ће иза зо ве у брен ди ра њу де сти на ци ја. 
Они та ко ђе твр де, да моћ дру штве них ме ди ја под ра зу ме ва 
да да на шњи ту ри ста мо же тре нут но да ис при ча це лом све ту 
о ва шој де сти на ци ји пре ко Ју тју ба или Феј сбу ка. За ни мљи
ва су и њи хо ва „че ти ри сце на ри ја” (Брак, Ге ри ла, Жа ље ње 
и Тај на) бу дућ но сти брен ди ра ња де сти на ци ја, ба зи ра на на 
две основ не по кре тач ке си ле: уло га по ве ре ња и раз вој од но
са. Ау то ри на бра ја ју мно го број не иза зо ве са ко ји ма ће се у 
бу дућ но сти су о чи ти де сти на ци је, као што су по ве ре ње, кон
ку рен ци ја, кул тур ни ка пи тал, од но си и ло јал ност, по зна те 
лич но сти... Узев ши у об зир на ве де но, ау то ри сма тра ју као 
нај по де сни ји сце на рио Брак (по ве ре ње, при ча о брен ду, ква
ли тет, ве за са ту ри стом, не за ви сност и ин те гри тет и про ак
тив ност), об ја шња ва ју ћи га и упо ре ђу ју ћи са фил мом Мел 
Гиб со на „Шта же не же ле”, очи то алу ди ра ју ћи на спо соб
ност да се ту ри сти ма чи та ју ми сли и на тај на чин до но се ис
прав не од лу ке. Тај сце на рио, пред ста вља про цес на ла же ња 
пра вих парт не ра, утвр ђи ва ња шта они же ле, про ак тив но де
ло ва ње, љу бав и емо тив на по ве за ност. Ка ква год да је бу дућ
ност де сти на ци о них брен до ва, брак ни је „ле жај од ру жа” 
и зах те ва ин ве сти ра ње, ко ми ни ка ци ју, вре ме и поверење, 
закљу чу ју ау то ри.

III

Пр ви рад у тре ћем де лу Сту ди је слу ча ја брен до ва де сти
на ци ја, но си на зив Брен ди ра ње и при ступ акре ди то ва ња: 
Син га пур, ау то ра Ча Сенг Оија (CanSeng Oi). Ау тор твр ди 
да се брен дом од ре ђе не де сти на ци је же ли фо ку си ра ти па
жња љу ди на то ме сто, а то је лак ше ре ћи не го оства ри ти. У 
ана ли зи брен ди ра ња Син га пу ра на гла ша ва се аспект стра
те ги је акре ди то ва ња. На пр вом ни воу ко ри сте се ко ри сне и 
по пу лар не ма ни фе ста ци је ко је то ме сто већ има и уз по ве зи
ва ње де сти на ци је са слав ним лич но сти ма из гра ђу је се свест 
и до но се при че15.При ча ње при ча је по ста ло све зна чај ни је у 
кор по ра тив ном жи во ту. Као кон цепт, оно је чак и у де ба ти, 

15 Без об зи ра на то, по је ди ни мар ке та ри и да ље не схва та ју ва жност при ча 
и анег до та о брен ду, чи ње ни ци да при ча ње при ча у ин ду стриј ском кон
тек сту, за и ста мо же да дâ ре зул та те и да ље ни је при хва ће на. За ни мљи ве 
и по зи тив не при че и анег до те из жи во та ком па ни је или про из во да, ла ко 
се пре но се на крај ње по тро ша че и нај ши ру јав ност. До бре при че се по
том на ши ро ко пре при ча ва ју. Ако за и ста же ли те да ваш бренд бу де по се
бан, мо ра те има ти при чу, не ку вр сту ле ген де, на при мер, о то ме ка ко сте 
по че ли.
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ка ко ће се об ли ко ва ти бренд у бу дућ но сти, осво ји ло до бру 
старт ну по зи ци ју.16 По пу лар не ма ни фе ста ци је ода ју при зна
ње и да ју кре ди би ли тет јед ној де сти на ци ји на ви ше ни воа. 
Ка ко ау тор ис ти че, тран сфор ма ци јом бив ше ма ле ко ло ни је 
Бри та ни је у ефи ка сан по слов ни и фи нан сиј ски град, Син
га пур ужи ва имиџ „до сад не зе мље”. Упра во за то, на кон што 
су ау то тр ке за бра ње не 1973, по но во је 2008. године одр жа
на пр ва ноћ на тр ка Ф1, ко ја је гла му ро зна и при вла чи ве ли ки 
број слав них лич но сти. Го ди не 2010 град је отво рио и пр ва 
ка зи на у сти лу Лас Ве га са, ко ја на не ки на чин ша љу по ру ку 
да у гра ду „ни је баш све стро го уре ђе но”. Дру ги ни во акре ди
то ва ња ко ри сти гло бал но по зна те и брен ди ра не ту ри стич ке 
де сти на ци је, ка ко би се де сти на ци ја учи ни ла при ма мљи вом. 
Гу ген хај мов му зеј у Бил бау, из ме нио је при вре ду тог гра да 
и чи та ве ре ги је. Ино ва тив на ар хи тек ту ра ове згра де то ли ко 
је је дин стве на, при влач на и за ди вљу ју ћа да је сам про је кат 
не за ви сно од му зеј ске по став ке по стао сво је вр сна атрак ци
ја. Од че ти ри ми ли о на по се ти ла ца из це ло га све та ко ји сва
ке го ди не оби ђу ову не ве ро ват ну гра ђе ви ну од за кри вље них 
све тлу ца вих пло ча (у пи та њу је ти та ни јум), нај ма ње 40 од
сто ка же да нај ви ше до ла зе да би до жи ве ли ово је дин стве но 
ар хи тек тон ско де ло. Оно што овај му зеј из два ја и чи ни га 
та ко успе шним је сте што је, ус пео да оства ри свој емо ци о
нал ни циљ, да хип но ти ше љу де.17 Тре ћи ни во од но си се на 
ма ни фе ста ци је и атрак ци је ко је још ни су „брен ди ране”. 

Рад Брен ди ра ње но ве де сти на ци је: Абу Да би, Ши не Ве
ствуд, ба ви се стра те шким кре и ра њем пот пу но но вог све
о бу хват ног брен да, а као при мер ко ри сти град Абу Да би. 
Иа ко си гур но нај по зна ти ји бренд у ре ги о ну, нај ви ше за
хва љу ју ћи „4S ту ри зму” (sand, sun, sea, shop ping – пе сак, 
сунце, мо ре и шо пинг), 2007. го ди не је оформ љен OBAD18 
са ци љем да раз ви ја и шти ти бренд ко ји ће утвр ди ти бренд 
Абу Да би ја, ко ји рас по ла же огром ним фи нан сиј ским ре
сур си ма, за из град њу спек та ку лар них обје ка та и по др шком 
владе холистич ком брен ди ра њу гра да.

Брен ди ра ње де сти на ци је за сно ва но на по зи тив ном ути ца ју 
на здра вље је ре ла тив но но ва стра те ги ја у ко јој се мар ке тинг 

16 Да шић, Д. (2014) Етич ки аспек ти еле ме на та бренд мик са, Кул ту ра по ли
са, год. XI бр. 25, стр. 175.

17 Go be, M. (2006) Emo ci o nal no bren di ra nje  no va pa ra dig ma po ve zi va nja 
bren do va sa lju di ma, Be o grad: Mass Me dia In ter na ti o nal, str. 117.

18 Др жав но те ло чи ја је ду жност да пру жи нео до љи вог и до след ног брен
да Абу Да би ја ко ји оли ча ва ви зи ју бу дућ но сти Еми ра та и по што ва ње 
кул ту ре, на сле ђа и тра ди ци је; Ve stvud, Š. Bren di ra nje no ve de sti na ci je: 
Abu Da bi, u: De sti na ci ja kao brend: upra vlja nje re pu ta ci jom me sta, pri re di li 
Mor gan, N., Pri čard, A. i Prajd, R. (2015), Be o grad: Clio, str. 242.
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стра те ги ја при ла го ђа ва та ко да ко му ни ци ра вред но сти ве за
не за здра вље. Она укљу чу је, не са мо ну три тив не и здрав
стве не из ја ве, не го и упо тре бу по зна тих брен до ва ко ји ма се 
мо же ве ро ва ти. Упра во у ра ду „Брен до ви гра до ва и ту ри
зам окре нут спе ци фич ним ин те ре со ва њи ма: Ма као”, ау то ра 
Син диа Ле ма и Кла ре Леи, на гла ша ва се тр жи шни по тен ци
јал Ма ка оа за про ме ну са да шње по зи ци је гра да ка зи на, ка
ко би се ува жи ла ње го ва ре пу та ци ја у обла сти ме ди цин ског 
ту ри зма. Уз пре по ру ку да Ма као не би тре бао да из гу би по
тен ци јал за раз вој овог ви да турз ма, као нај ве ће кон ку рен
те у ме ди цин ском ту ри зму Ма ка оа иден ти фи ку ју Хонг конг, 
Тај ланд и Син га пур.

Ре по зи ци о ни ра ње брен да гра да и до га ђа ња: Ми ла но, Ма ну
е ла Де Кар ла и Фран че ска Ди Ан ђе ла, го во ри о то ме, да и 
у слу ча ју из о стан ка по др шке др жа ве, мо гу ће је да се је дан 
град ета би ли ра као ме ђу на род на де сти на ци ја, што је упра во 
слу чај гра да Ми ла на. У ра ду се раз ма тра ју сла бо сти по зи ци
о ни ра ња гра да, са на гла ском да је као пр ви ко рак у ре брен
ди ра њу, био фор ми ра ње стра те шке ви зи је ре по зи ци о ни ра ња 
гра да и иден ти фи ка ци ја су штин ских вред но сти Ми ла на и 
ње го вог исто риј ског и кул тур ног на сле ђа. Ту ри зам је стра
те шка ак тив ност Ми ла на и у том сми слу ис так ну та је кан
ди да ту ра за до ма ћи на EX PO 2015, свет ску из ло жбу чи ја је 
те ма „Хра на за пла не ту, енер ги ја за жи вот”. Ми ла но је са 86 
гла со ва по бе дио Из мир и прет по став ке су да ће овај до га ђај 
при ву ћи 21 ми ли он по се ти ла ца, где се оче ку је да 27% бу ду 
из ино стран ства.

Филм ска ин ду стри ја је у са вре ме ним усло ви ма је дан од ве о
ма зна чај них ви до ва брен ди ра ња на ци ја и др жа ва. Уз по моћ 
„хо ли вуд ских” про дук ци ја мо гу ће је јед ну на ци ју по зи тив но 
или не га тив но пред ста ви ти остат ку све та, али и по ве ћа ти 
ин те ре со ва ње ту ри ста за од ре ђе не де сти на ци је ко је су при
ка за не у ко мер ци јал ним фил мо ви ма.19 У ра ду Брен ди ра ње и 
мо гућ но сти ко је пру жа ју фил мо ви: Ау стра ли ја, Бил Беј ке
ра, из но си се тврд ња, да је по се та од ре ђе ним де сти на ци ја ма 
из ве сни ја уко ли ко се та де сти на ци ја при ка же у фил мо ви
ма. Као при мер на во ди филм „Кро ко дил Дан ди“ или филм 
„Ау стра ли ја” ко ји је ви де ло пре ко 23 ми ли о на љу ди ши ром 
све та. Сма тра se да ће хо ли стич ки при ступ брен ди ра њу уз 
ди стри бу ци ју фил мо ва, ре зул ти ра ти по ве ћа њем бро ја по
се та Ау стра ли ји. Филм се мо же ко ри сти ти и у дру ге свр хе, 
па та ко „Вр хун ско оруж је” (Top Gun) ко ји је, и у СФРЈ, ме
ђу пи ло ти ма по стао узор по пи та њу сти ла про та го ни ста, а 

19 Да шић, Д. (2015) Ки не ма то гра фи ја у функ ци ји ства ра ња не га тив них 
сте ре о ти па о Ср би ма, Со ци о ло шки пре глед, вол. XLIX, бр. 1, стр. 25–46.
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лан си ран је у тре нут ку опа да ња по пу лар но сти Бе ле ку ће и 
ин те ре со ва ња за вој ску САД. Филм је био пра ви хит, а глав
ну уло гу је играо та да шњи идол ти неј џе ра у САД и ши ром 
све та – Том Круз. Ин те ре со ва ње за вој ску САД је ско чи ло, 
на ро чи то за ави ја ци ју.20

Из ван Не мач ке и Ју жне Афри ке, На ми би ја је би ла ре ла тив
но не по зна та и пер ци пи ра на као зе мља кон флик та, на си ља, 
не си гур но сти, за ра зе, гла ди и сл. У ра ду Брен ди ра ње, но
си о ци и ин те гра ци ја: На ми би ја, Том Банкл, об ја шња ва ка
ко је јед на зе мља, по зна та по сво јој тур бу лент ној исто ри ји, 
2007. го ди не пре сти гла свог ве ли ког су се да Ју жну Афри ку и 
по ста ла јед на од нај по пу лар ни јих ту ри стич ких де сти на ци ја 
у Афри ци. Кон ста ту ју ћи да су по се ти о ци или за љу бље ни у 
На ми би ју или је мр зе, на во ди три кључ на ко ра ка у ње ном  
брен ди ра њу: усре сре ђе ност на пре по зна тљи вост брен да, 
ан га жо ва ње свих за ин те ре со ва них гру па у про це су брен ди
ра ња и ин те гри са на мар ке тин шка ко му ни ка ци ја ка остат ку 
све та. На во де ћи да је брен ди ра ње На ми би је из вр ше но го то
во у „ла бо ра то риј ским” усло ви ма, пре зен ту ју се ис тра жи ва
ња про фе си о нал них аген ци ја ан га жо ва них у Ен гле ској, Не
мач кој и Ју жној Афри ци. Ис пи та ни ци су нпр. на пи та ње о 
пред но сти ма На ми би је од го ва ра ли: ве ли чан стве ни пеј за жи, 
ти ши на, мир, сла ба на се ље ност, ди вља при ро да, без бед ност 
и сл. На осно ву тих ис тра жи ва ња до шло се до кључ них са
зна ња ко ја су чи ни ла срж или кон цепт на ми биј ског брен да: 
„не дир ну та”, „бес крај на”, „ду хов на” и „ми стич на”. Уз кон
ста та ци ју ау то ра да тре ба при хва ти ти да за по је ди не љу де 
ва ша де сти на ци ја ни ка да не ће би ти при влач на, на во ди да је 
На ми би ја за ту ри сте ко ји су сна ла жљи ви, не за ви сни, жељ
ни иза зо ва, пу ни са мо по у зда ња, за ко је је На ми би ја ви ше 
дожи вљај не го ме сто.

Рад Брен ди ра ње, имиџ де сти на ци је и по зи ци о ни ра ње: Сан 
Ан то нио, Џо на тан Де ја, пру жа све о бу хва тан пре глед ком
по нен ти ефи ка сне кам па ње брен ди ра ња. Схва тив ши да је 
брен ди ра ње де сти на ци је мно го ви ше од мар ке тин шке ко
му ни ка ци је, ство рен је флек си би лан бренд ко ји је омо гу ћио 
по зи ци о ни ра ње на раз ли чи тим циљ ним тр жи шти ма, до ма ће 
и ме ђу на род но, тр жи ште од мо ра, тр жи ште кон гре сног ту
ри зма… Та ко ђе, сва ки еле мент мар ке тин шке ко му ни ка ци
је био је ин те гри сан у бренд Сан Ан то нио, чи ји је ре зул
тат иден ти тет брен да на че ти ри основ на еле мен та: Љу ди, 
Понос, Страст и Обе ћа ње.

20 Да шић, Д. (2014) Ре брен ди ра ње вој ске Ср би је, Вој но де ло, је сен 3/2014, 
стр. 203
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Имиџ др жа ве у ве ли кој ме ри ути че на ту ри зам, тј. по се ће
ност ту ри ста од ре ђе ним де сти на ци ја ма тој зе мљи. Са мим 
тим, све ту ри стич ки раз ви је не зе мље и оне ко је то на сто је 
да по ста ну ја ко во де ра чу на о по бољ ша ва њу ими џа. Упра во 
због то га је д но од нај зна чај ни јих под руч ја де сти на циј ског 
ме наџ мен та је сте ис тра жи ва ње и кре и ра ње ими џа де сти на
ци је. У ра ду Бренд и иден ти тет др жа ве: Сло ве ни ја, Ма ја 
Ко неч ник Ру зи јер, на во де се два аспек та ко ја су од и гра ла 
од лу чу ју ћу уло гу у брен ди ра њу Сло ве ни је: ње на исто ри ја 
(иа ко је но ва др жа ва) и ње на бо га та ге о граф ска, исто риј ска 
и кул тур на ра зно ли кост. Иа ко је по чет ни циљ ра во ја брен да 
био пред ста вља ње ви зу ел них еле ме на та ло го ти па и сло га на, 
по пут I Feel Slo ve nia ау тор овог тек ста за кљу чу је, да би се 
брен ди ра ње успе шно спро ве ло нео п ход но је: кон ти ну и тет, 
по ли тич ка во ља и по др шка свих гра ђа на Сло ве ни је.

Ка да љу ди раз ми шља ју о гра до ви ма, обич но то чи не из 
прак тич не пер спек ти ве, усре сре ђу ју ћи се на пи та ња као што 
су кли ма, пре воз и про мет, тро шко ве жи во та, ре кре а циј ске 
и спорт ске објек те, ред и за кон и на кра ју, кул тур ни жи вот 
гра да. У ра ду Брен ди ра ње де сти на ци ја и ур ба ни лек си кон: 
Лон дон, Њу јорк и Бар се ло на, Ро за не Ви те ло и Мар кус Вил
кок са, твр ди се, да бо гат ство кул ту ре од ре ђе не де сти на ци је 
мо же увек из но ва да за ин те ре су је и ло кал но ста нов ни штво 
и ту ри сте. Иа ко се да нас иден ти фи ку ју раз ли чи та под руч ја 
ис тра жи ва ња град ског ту ри зма, на уч на ин те гра ци ја ну жна 
је по ла зна осно ва у усме ра ва њу раз во ја гра да. Ур ба ни цен
три по ста ли су нај зна чај ни ја ту ри стич ка од ре ди шта Евро пе. 
У ве ћи ни гра до ва сме ште не су на ци о нал не кул тур не уста
но ве, уни вер зи те ти и на уч ни цен три, цен три умет но сти, ар
хи тек ту ре и др. 

По ли тич ка не ста бил ност ве о ма не га тив но ути че на ту ри зам 
јед не зе мље и од вра ћа ње на по тен ци јал не по се ти о це. Ве
ли ки гу би ци ко је је пре тр пе ла бив ша Ју го сла ви ја, са мо је 
је дан од мно го број них при ме ра. Фун да мен та ли стич ко на си
ље у Ка шми ру и не дав на по ли тич ка не ста бил ност у Егип ту 
има ли су за по сле ди цу по нов ну про це ну тих де сти на ци ја од 
стра не вла да и пру жа о ца и кон зу мен та ту ри стич ких услу
га, као и фи нан си ј ска не ста бил ност Грч ке и страх од про
те ста, не ста ши ца нафт них де ри ва та и слич но, си гур но су 
не га тив но ути ца ли на ту ри зам. У ра ду Брен ди ра ње зе мље са 
бур ном про шло шћу: Се вер на Ир ска, Мајкл Гулд, на во ди да 
је Се вер на Ир ска при ме ни ла јед ну стра те ги ју за брен ди ра
њеван зе мље, на тр жи шти ма при вр же ним Ир ској, пред ста
вља ју ћи сво је „ир ско ли це”, док је „бри тан ско ли це”, пред
ста вља ла на тр жи шти ма на кло ње ним Ве ли кој Бри та ни ји. 
По ли тич ка по др шка и сна жно вођ ство са нај ви ших ни воа у 
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јав ном и при ват ном сек то ру су би ли кључ ни за  пре но ше ње 
конзистент не и ко ор ди ниса не по ру ке о Се вер ној Ир ској. 

Раз вој стра те ги је по зи ци о ни ра ња брен до ва се по не кад сма
тра нај ва жни јом ди сци пли ном у упра вља њу брен дом. То 
до слов но зна чи, по зи ци о ни ра ти свој бренд у све сти ку па ца 
да би се иза зва ле од ре ђе не же ље не асо ци ја ци је у од но су на 
кон ку рент ске брен до ве. Ме ђу тим, тр жи ште је „жи во” и под
ло жно је про ме на ма, та ко да се јед ном по зи ци о ни ра ни про
из вод или услу га мо ра на но во по зи ци о ни ра ти. Ре по зи ци о
ни ра ње је на чин на ко ји ме ња мо пер цеп ци ју, би ло пер цеп
ци ју о на ма са ми ма или о на шим кон ку рен ти ма. Мно го број
ни те ро ри стич ки на па ди ко ји су се од и гра ли у Је ру са ли му, у 
ве ли кој ме ри сма њи ли су број ту ри ста ко ји оби ла зе ово ме
сто. Рад Ре по зи ци о ни ра ње брен до ва де сти на ци ја у кри зним 
вре ме ни ма: Је ру са лим, Јорама Миткија (Jo ram Mit ki), Рама 
Херштајна (Ram Her stein), Еугена Јафеа (Eu gen Ja fe), по ку
ша ва да дâ од го вор, на ко ји на чин брен ди ра ти де стинаци ју и 
на кон ова квих до га ђа ја.

И на кра ју, по след њи рад у збор ни ку је рад при ре ђи ва ча 
Епи лог: Ту ри зам и ре пу та ци ја ме ста у не ста бил ним тр
жи шним усло ви ма. Као што и сам на слов го во ри, у ра ду се 
ре зи ми ра ју кључ не по ру ке овог збор ни ка и раз ма тра упра
вља ње ре пу та ци јом де сти на ци ја и уоп ште ка рак те ри сти ка
ма ту ри зма. У члан ку овог оби ма ни је би ло мо гу ће де таљ но 
из ло жи ти све о бу хват ну ана ли зу сва ког од укуп но два де сет 
пет об ра ђе них ра до ва. Оно што је ја сно, је, да су при ре ђи
ва чи овог збор ни ка обо га ти ли и за о кру жи ли на уч на са зна ња 
о брен ди ра њу де сти на ци ја. У том сми слу, збор ник се мо же 
тре ти ра ти као из у зет но вред но шти во не са мо у кон тек сту 
де сти на циј ског брен ди ра ња, не го и за све оне ко ји су за ин
те ре со ва ни за про у ча ва ње и раз у ме ва ње пој ма брен ди ра ња. 
Оп шти је за кљу чак да, у го то во свим ра до ви ма се на гла ша ва 
по тре ба и нео п ход ност ин те гри са не мар ке тин шке ко му ни
ка ци је и хо ли стич ког при сту па брен ди ра ња де сти на ци ја. Та
ко ђе, на гла шен је и од нос кул ту ре и брен ди ра ња са по ру ком 
да упра вља ње ре пу та ци јом де сти на ци ја за слу жу је ве ћу па
жњу на уч ни ка и прак ти ча ра. На чин на ко ји за ин те ре со ва не 
гру пе ви де и осе ћа ју од ре ђе но ме сто у ве ли кој ме ри ути че 
на од лу ке, по на ша ње и по ступ ке у ве зи са тим ме стом. Ме
ђу тим, мар ке тинг и брен ди ра ње ме ста под ра зу ме ва ју ви ше 
од ло гоа и сло га на, то је ком плек сан и це ло вит пр о цес стра
те шког пла ни ра ња ко ји зах те ва ме то до ло шко раз у ме ва ње 
по на ша ња по тро ша ча у ци љу фор ми ра ња и пре зен то ва ња 
сво јих вред но сти ефи ка сни је не го што то чи не кон ку рен ти. 
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CITY AND / OR DESTINATION BRANDING

Abstract

This paper presents some observations about the book “Destination 
Brands – Managing Place Reputation”, edited by Nigel Morgan, 
Annette Pritchard and Roger Pride. It also exposes and comments on 
different aspects of this book which is so far the most complete and 
comprehensive work on the topic of destination branding translated 
into the Serbian language. Cities, regions, states, nations and even 
whole continents are actively competing in promoting destinations 
(through various integrated marketing communication channels) 
– all to the end of developing positive associations with a particular 
destination to be visited. A country image has a profound effect on 
tourism, i. e. tourist visits to certain destinations. Since the image is 
considered as one of the key factors in the decision of tourists to visit a 
destination, its importance in the tourism industry is huge. Therefore, 
all the touristically developed countries and those that aspire to become 
so, care a lot about improving their image. This is why one of the most 
important areas of research is the destination management and the 
creation of a destination image. Many authors in the field of destination 
branding present various methods to evaluate the possibilities of 
certain cities to become brand names. In essence, these methods do not 
differ much and are reduced to the following segments: infrastructure 
development (land, rail, waterway and air transport), rich historical 
heritage, natural environment, education, cultural and sports facilities, 
urban infrastructure, municipal environmental conditions etc. The 
holistic branding means that everything, from the trademark, through 
design, to the implementation of marketing programs, processes and 
activities is seen as permeable and interconnected. Holistic marketing 
and holistic brand management recognize that “everything matters”. 
Relationship marketing, integrated marketing, internal marketing and 
marketing of corporate social responsibility are the components of 

holistic marketing.

Keywords: branding, destination branding, tourism, ethics
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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: 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 
је аутор обавио истраживање. У сложеним организацијама 

УПУТСТВО
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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.

3.4. Текстови који се достављају на објављивање часопису 
Култура подлежу антиплагијат контроли коју врши  
Центар за евалуацију у образовању и науци – ЦЕОН. Поред 
тога, од аутора се тражи дигитализована изјава са потписом 
којом гарантује да је текст који је доставио оригиналан.

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 
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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. 

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.
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Пример: Brunet, R. and Ferras, R. Identité, in: Les mots de la 
géographie. Dictionnaire critique, eds. Brunet, R. Ferras, R. and 
Théry, H. (1992) Paris: Monpellier, p. 30.

5.5. Необјављене магистарске тезе и докторске дисертације:

Презиме, Иницијал имена. (година на насловној страни 
тезе или дисертације) Назив тезе или дисертације (курзив), 
врста рада (магистарска теза или докторска дисертација), 
назив факултета где је одбрањена, назив одговарајућег 
универзитета, Место издања, страна.

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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социологију културе и културну политику / 
главни уредник Александар Прњат ; одговорни 
уредник Марина Лукић Цветић. - 1968, бр. 1- 
  . - Београд (Риге од Фере 4) : Завод за 
проучавање културног развитка, 1968- 
(Београд : Retro Print). - 26 cm 
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ISSN 0023-5164 = Култура (Београд) 
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