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УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА

ЕТИЧ КО ЧИ ТА ЊЕ УМЕТ НО СТИ
Етичкочитањеуметностијеформулацијакојаназначавачи
тавспектарпроблемаитема.Усвомосновномсмислу,она
упућујенаодносетикеиуметности–традиционалногово
рећидоброгилепог–односкојијезасавременеинтуиције
далекоодсамоочигледног,иакојекрозисторијумишљењао
уметностибиоизузетноутицајан.Уширемсмислу,овафор
мулацијапредложенајекаопровокацијазановопромишља
њевезедватрадиционалнадоменафилозофскогпрегнућа,
односно да отвори простор њиховог репозиционирања у
светлусавременихфилозофскихидругих,интердисципли
нарнихперспектива.

Етичкочитањеуметностиједаклетемакојаотварапитање
могућности и карактера разумевања уметности као такве,
каоитумачењапосебнихуметничкихделаусветлуетикеи
етичкихпитања.Иаконапрвипогледделујенедвосмислено
дајеовакавприступуметностиотворен,ипаксе,собзиром
наособенразвојуметностипочеводкрајаXIXвекадода
нас,можепоставитипитањењеговелегитимности.Будући
дауметносткојојсведочимоусавремености,иступаизван
оквирасвојетрадиционалнеулоге,тезасебезахтевааутоно
мијуинезависностодбилокаквихвануметничкихоквира,
могућностетичкеперспективењеногразумевањанајпреби
се,уколикожелимодауважимоовајзахтев,моралапоказати
каолегитимна,атекпотомикаопожељна.Истовремено,ка
даговоримооетичкомчитањууметностипостављасеипи
тањедалитаквочитањепотичеодсамеуметностиитиме
мулегитимноприпадаилионопредстављатекспољашњии
самимтимзауметностспоранрефлекс.

Уколикојеуметност,какојеуказиваоВалтерБењамин,ве
ковимаималакултнуфункцију,којујеусавременостисме
нила функција политичког и идеолошког карактера, онда
је и могућност етичког читања уметности потребно разу
метинановначин.Уколикоетикуусавременодобавише
неможеморазумевативанконтекстаидеологијеиполити
ке, уколикооноетичкоиморално требадиференциратии
поновопоставитиспрамновихоквирадруштвености,онда

АЛЕКСАНДАР ПРЊАТ и УНА ПОПОВИЋ
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сеимогућностетичкогчитањауметностиможеразумети
усасвимнестандардномсмислуипосредоватиноворазу
мевањеодносауметностии(друштвене)стварности.Током
XXвекамарксистичкаестетикадоминатносведочиоовим
могућностима, те преиспитује смисао уметничког облико
вања,могућност стварања новог и оригиналног, те начел
ну доступност аутономије коју савремена уметност захте
ва.Истовремено, питања која настају на овимпозицијама
додатно су усложњена савременом глобалном културом,
којајекреиранамасовниммедијимаиотвореназадосада
највећибројнепосреднихинтервенцијапојединаца.

Насупрот томе, традиционална европска култура познаје,
падонеклеиподразумева,близакодносетикеиуметности.
Однослепогидоброгјошодантике,анарочитоукултури
средњегвека,представљаједноодцентралнихестетичких
питања, а разумевање уметности је, превасходно инспи
рисано Платоном, веома често одређено питањем њеног
моралногоправдања.

Везаетикеиуметностинудибарјошједномотивскоусме
рење:напрвипогледпосредничкакарика, ауистинуудар
уметностинастварност,проблемобразовањаиваспитања
јевековимафонпреиспитивањаовевезе.Могућностдасе
стварност промени не само стварањемњој претходно не
познатихуметничкихобјеката–уметничкомпродукцијом,
већипосматрањемтаквихобјекатаиестетскимискуством,
уметности даје прилику да поставља нове вредности и
креирасвет.

Радови обједињени у темату Етичко читање уметности
обрађујупретходнонаведене, алиидруге значајнемогућ
ности сагледавања односа етике и уметности. Без обзира
на конкретан тематски фокус, сваки од њих истовремено
наособенначинпоказујеипозицијекојеоцртавајусавре
менисмисаоестетикеисавременитеоријскизахватумет
ности.Узетизаједно,овирадовитворекомплекснумрежу
мотиваитемакојомсмисаоетичкогчитањауметностибива
осветљен.
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              DOI 10.5937/kultura1653011G
УДК 821.163.41.09-32 Исаковић А.

оригиналан научни рад

ЕТИЧ КИ ИЗ БОР И ГРА НИЧ НЕ 
СИ ТУ А ЦИ ЈЕ У ПРО ЗИ  

АН ТО НИ ЈА ИСА КО ВИ ЋА
Сажетак:Темарадајепреокупацијаетичкомодлукомиграничним
ситуацијама у прози српског приповедача Антонија Исаковића,
гдефрагментарностсећањаижудњазацеловитошћуприпове
дањаодражавајудоминантнуауторовузаокупљеностпитањима
људскогделањаукризнимситуацијама.ЕтичкакомпонентаИса
ковићевогприповедањауказуједапостојистална заоштреност
животнихизборауратуисмртнојопасности,рефлектованане
самоурационалномодлучивању,већнереткоосветљенаитемом
телакојесеборидасавладасвеграницеиздржљивости.Исако
вићдраматизујементалнастањанеподатнајаснојартикулацији
говораимисли,каоштоћемовидетинапримеруњеговихнајпо
знатијихприча.

Кључнеречи:српскапроза,етика,граничнаситуација,нарација

Означавајућипрвобитно„учењеоидејама”,идеологијасвој
простор дефинише на средокраћи између стварног и са
вршеног, указујућинаидејне садржаје који супромењени
упливом друштвених прилика, те тако представља искри
вљену,лажнусвесткојадруштвенеиисторијскеоколности
свогнастанканеизражаваадекватно:онаможебитиоруђе
заучвршћивањеирационалнихобликадруштвенедомина
цијеизаблуданаметнутихманипулацијомипринудом1.Али
док је идеологија некакав ипак накнаднимит о бирању и
живљењу,етикајеутемељењенашестварностикојеподра
зумеваодлукуоделању.Какосеетичкиизбориутемељење

1 Gordić Petković, V. (2007) Na ženskom kontinentu, Novi Sad: Dnevnik,
str.166.

ВЛАДИСЛАВА ГОРДИЋ ПЕТКОВИЋ
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делања рефлектује у књижевности, показаћемо на прози
АнтонијаИсаковића.

ПриповедачкиопусАнтонијаИсаковића(1923–2002)ефект
но уводи у конвенционалну нарацију драгоцен поетски
вишак, и на својеврсном ефекту лирског овај писац гради
својупоетику:међутим,сталноприсуствоетичкетематике
издвајагакаоауторачијајепроза,увременусветлихидеа
лаинекритичкихидеализацијанаконДругогсветскограта,
представила,крозликовератникаипатника,несвакидашњи
карактерни склоп заснован на етичкој супериорности, не
куврстухемингвејскогхеројаскодексом(codehero),јуна
ка ког одликују част, храброст, достојанство и стоицизам,
спремностдапатиитрпиалииумећедапатњуитрпљење
артикулише.

АнтонијеИсаковићсевећдебитантскомзбиркомпричаВе
ликадеца,првипутобјављенојдавне1953,представљакао
ауторучијемделунемалажногзаносанипарадногидеа
лизма, али има врхунске поезије, лирске интроспекције,
упечатљивихсликаиприповедногексперимента;овакњига
наговештавадаћесеуИсаковићевојпрозиувекизнована
пробустављатифрагментарностсећањаижудњазацелови
тошћуприповедања,порозностграницеснаијаве,искуше
њаитрпљења.ЕтичкакомпонентаИсаковићевогприпове
дања,сталназаоштреностживотнихизборауратуисмртној
опасности,праћенајеистрајноитемомтелеснихискушења,
мотивимателакојесеборидапобедигранице,даелимини
ше(илибаремподнесе)умор,бол,тескобуистрах,данад
владанелагодухладноће,влаге,језеитромости,несаницеи
исцрпљености.

За кратку причу као дефинисани прозни жанр везују се
ауторске тенденције експеримента и иновације, а њена је
свеснаинтенцијадаинкорпорира гласовесмаргине,оних
немоћних,различитих,усоцијалнојстратификацијиневи
дљивихианонимизованих.Многиписциовуформудожи
вљавајукаонајвећиуметничкиизазов, а самањенадефи
ницијаидаљејеширокопољенесагласја:доккраткупричу
с једнестранекарактерише„бескрајнафлексибилност”2,и
водиидејадаонаможебити„статичнаскицабеззаплета“,
репортажа,алиистотакои„песмаупрози,вишенаслика
на но написана”3 ова прознаформаможе да се објасни и
каосавршенствореторикебеззаплета,илипакпосредовање

2 Lohafer, S. (1983)Coming to Terms with the Short Story, Baton Rouge:
LouisianaStateUniversityPress,p.7.

3 Исто,стр.7.
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аутентичногљудскогискуствакоје језичкиизразстављау
другиплан.

Рат је уИсаковићевој прози често оклевање, надмудрива
ње, одгонетање, тактизирање, завођење и збуњивање про
тивника;рат је,истотако,економскаителесначињеница:
уратусегладни,смрзава,болујеипати,потрагазахраном
непрестајекаоштонепрестајениглад;физичканелагода
уследхладноће,подеранеодеће,влагебезмалојеопипљива.
Ратјеискуствокојесеморанесамоспознатинегоиосво
јити,покорити,савладати,дабисемоглостегнутиупричу.
Ипоредтогаштослика свумногострукостратнихпатњи,
Исаковићипакнајвишепажњепосвећујеетичкимдилемама
испорењима.

Етички конфликти Исаковићевих јунака представљају се
дисконтинуираним сликама, неповезаним метафорама и
упечатљивимлирскимизразом.Кохезијалирскихелемена
таисказамењанарацијууправцустрогоселектованогбеле
жењамисли,расположењаиреакцијакојеостављаутисак
(нарочитоуранимпричама)дасујунациустањуполусве
сти,омамљени,уснулиилихипнотисани.Поетичкиаскети
замИсаковићев,његовособенвидверизмаиминимализма,
уочљивјенавишепланова:укратким,сведенималинеи
огољеним,хипнотичкиуспоренимреченицама,уфрагмен
тиранимдијалозимаукојимасеисказборисаполифонијом
неидентификованогвишегласја,унедвосмисленомопреде
љивању за експозицију тамо гдемногеприповедачкепое
тике радије посегну за дескрипцијом.Приповедачбележи
догађајенепроцењујућињиховеузрокеиисходе,делујекао
даговориизприкрајка,ачитаоцујејаснодаон,чакиако
немаодређења,именаиидентитета,постојикаосвесткоја
догађајепратиилипостхумно,илисапозицијекојаискљу
чујепојединачанинтересиемотивниангажман.Исаковићев
приповедачсеетичкинеодређује,алијасноуказујенаетич
киконфликт,наидејнисукоб:коликогодбионеподатанде
финицијама,тогприповедачаипакодређујеједно–стално
присуствоукризнојситуацији,утренуткукадсенапроверу
стављајуиврлинеидогме,ичастиконвенције.

Служећи се епистоларном техником, рефлексијом, сказом
иунутрашњиммонологом,Исаковићдраматизујементална
стањанеподатнајаснојартикулацијиговораимисли.Иса
ковићујеприрођеноуправоовоселективносвезналаштвои
онзналачкикористибројнепоетскепотенцијалеовевизуре,
пауњеговојпрозисталноизновауочавамо,поредартикули
саногнапорадасетематизујеискушење,идеолошкоколико
иетичко,тенденцијеизласкаизпоузданоформираногокви
раприповеткеумањеселективноирастреситијепоетичко
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окружење кратке приче.Промена приповедачевогфокуса,
брзосмењивањеразличитихпросторнихивременскихпла
новаиелементипоетског,драмскогипрозногдискурсаује
дињениунесличностисигурнисупоказатељитаквогжан
ровскогпрестројавања.

Штосепакидејногустројавањатиче,нудинамсенета
конеочекиванаразјасница.Ураду„’Граничнеситуације’у
приповедањуАнтонија Исаковића“ Светозар Кољевић са
гледавасвојстваИсаковићевепоетикеизперспективепојма
којијеКарлЈасперс(KarlJaspers)објаснио4каоименитељ
за ситуације не само животне угрожености, већ и трену
такакад етичкоделовањечовекабива стављенонапробу.
ПремаЈасперсу,граничнеситуацијесусмрт,патња,борба,
кривицаинепоузданост,несигурностсвета5аискушавање
граничнихситуацијадруго јеимеегзистенције.Ратћеби
тионаграничнаситуацијакојапроверавахуманостичести
тост,алииносиреалну,опипљивуопасностдасеустраху
иблизинисмртиутренуможепостатилошчовек,ускогруд
исуров,заоидеструктиван.Исаковићевијунацисуборци
ирањеници,старцинасамрти,болничарке,цивили,јунаци
икукавице,голооточкизатвореници,четнициитајанствене
сензуалнежене, увек суочени с тренутком етичкогизбора
измеђуправдеиогрешења,верностисебииверностиоту
ђеном систему вредновања. Светозар Кољевић ће препо
знатии „зракуморалног оптимизма”6 у томконтинуитету
трагичногискушавања.

КодИсаковићасе„човек–партизанскиборац,голооточки
затвореник,самртникуболнициилиусвомдревномзави
чају–суочавас(...)тренуцимаукојимасејасновидиданије
паоснегдапоморисвет...”7Каоистраживачеграничнихси
туацијаКољевићпомињебританскогромансијерапољског
пореклаЏозефаКонрада(JosephConrad),потомХемингвеја
(Hemingway),Фокнера(Faulkner),Сартра(Sartre)иКамија
(Camus),указујућинаразличитосттематскихнитиистил
скихконституенатањиховихпоетика. Различитеполитич
кеиисторијскеоколностипостајуполазнатачканечегшто
Кољевићназиваетичкомиметафизичкомпустоловином.

4 Кољевић,С.’Граничнеситуације’уприповедањуАнтонијаИсаковића,
у:Тема:АкадемикАнтонијеИсаковић,приредиоСтојановић,М.(2007)
Рача:ЦентарзамитолошкестудијеСрбије,стр.80.

5 Jaspers,К. (1956)Philosophie II,Berlin,GöttingenHeidelberg:Springer
Verlag,p.203.

6 Кољевић,С.нав.дело,стр.74.
7 Исто,стр.66.
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Један цитат из саме завршнице приче „Црвени шал” код
читаоцаизазивачуђењеијезу,осећајекојекраткипрозни
жанрови–приповетка,новелаикраткаприча–такоретко
успешнопосредују.

„Штасам?Жена?Нисам.”Овајапсурднииготовогротескни
филозофскорефлексивни тренутакприпада једној епизод
нојјунакињи.Кољевићсеусвомчитањупричеусредређује
нању,сидејомдаистакнењенеоптужбе,молбеизапома
гањекаотрагсветлостиитоплинеусветуидеолошкогдог
матизма.Њензавршниисказпредстављаефектансажетак
помешанихосећањабола,самооптуживања,страхаишока
којеискусипојединацсуоченсачудовишномефикасношћу
идеолошкогсистемасанкцијаукомјеисамимаонекаквог,
макаринехотичногилинеопрезногудела.Упитањусуречи
женекојој јемладипартизанукраошалукоји је,посоп
ственимречима,уплеладвеовце,и збогчије јепритужбе
стрељан.Сетићемоседаглавнијунаковеприче,партизан
Мирко,одлазиусмртзатоштојесамоподигаосатлашал
којимјемогаодаугрејепромрзливрат.Елементелирског,
рефлексивног и асоцијативног Антоније Исаковић у овој
причиупотребљавадабипредочиоискушење(намученоги
измрцвареног)тела,граничностањесвести,халуцинацију,
бунилоидезоријентисаносткојирелативизујуморалненор
меиупливразуманаљудскепоступке.Физиолошкиосећај
хладноћекојидоводидостањанеурачунљивости(Миркова
главаје„пијанаодзиме”,апоњеговомшињелухватајусе
„маљемраза”)меша се са сећањимана детињство, па та
коснегподрукомјунакупочињедаличинаслаткославско
жито,ситуацијаукојојсеМирковепсихофизичкеснагеста
вљајунапробуподсвесносепретачеуславски,празнични
тренутаквесељаибезбрижности.Стањеумаукомсенесе
лективномешајуреминисценцијеихалуцинацијеИсаковић
зналачкипредстављаианализиракакобиобјасниоиоправ
даоетичкиизборсвог јунака,узрокипоследицетренутка
одлучивања,тренуткаетичкогизборакојијетесноуоквирен
околностимајунаковогделања.Чинбесправногприсвајања
шалатакосеодиграваунекоммеђупросторуизмеђуреал
ностиисновиђења,измеђуактуелногтренуткаифантазије,
почињенипреступјесамоисходчулнефантазијеотоплоти
испокоју,фантазијекојурепресивниидеолошкиапаратне
можедаразуменидаприхватикаоодбрануиоправдање.

Каоштосамчинкрађенеопажамо,каоштонамјемотива
цијапреступаразумљиваиблиска(хладноћа,исцрпљеност
ибунилонисусасвимбезуспешниусламањухеројскогду
ха),каоштонамсестрахотнимчинитајодговорсилеииде
олошкаказнасмрћупократкомпоступку(пресудасрочена
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безлично,језгровитоителеграфски,свауапстрактнимраз
матрањима моралне доктрине уместо анализе конкретних
околности),каоштонамсеказначининесразмерномиод
већсуровом занештошто јевишерефлекссамоодржања
него чин бесправног одузимања туђе имовине, исто тако
нисмосасвимсигурнинидалисуженинеречи(„Штасам?
Жена?Нисам”)одистаизговорене,анисмосасвимсигурни
ниуњиховозначење.Далиоваженанаричеијадикујераз
дирана осећањем кривице, или размишља о природи свог
сагрешења–отомекакосеизказнезагрехизродионови
грехиноваказна?Иоткудтоликистидигађењенадсобом,
откудтоликаспремностдасесебиодрекнеженскостонако
какојеточинилаШекспироваледиМагбетте,ваљда,самим
тимиљудскост?

Стидкојирезултиракризомидентитета,шајлоковскивапај
задељењемправдекојесеокончавасамокажњавањемине
гацијом бића, проширује жанровске границе Исаковићеве
краткепрозеисвојеконсеквенцепребацујесафилозофско
идеолошкогнаформалниплан:несамодасемотивиуни
верзализујутакоштосетемапослушностиидеологијипро
ширујенапросторбиблијскепараболеопотказивању,изда
јиистрадању,већсеприповедачразвлашћује,тачкагледања
неконтролисанопроширујеајунацидезинтегришу.

Женакојаприговара,бунисе,љутинавојскекојесусвеисте
исветражеистопонављаречикојесе, адатогмагијског
обратанисмонисвесни,избесплодноггунђањапромећуу
смртнупресуду.Узавршетку„Црвеногшала”изводисетај
неочекиванзаокрет,тајманеварижанровскиионтолошки:
нарицање се претвара у порицање, приповест у исповест.
Упорицањеапсурднесмртикојасе,апсурдуупркос,дого
дила;упорицањесопственогбићаисебекаокривцазату
смрт–јер,акоједнаречможедапрекинеживоттаколако,
онданисамживоттогбићанијеништа,онданисветукоме
сетајживотодвијаонемазначењанисмисла.Закрајприче
резервисани суженски гласови отпора, неразумевања, не
прихватања,непристајањанатакавсветитаквусмрт;крај
причеостављенјегласовимажена,поседницишалаипар
тизанскојболничаркиБранки,којенеразумејутоштоседо
годило,алииодбијајударационализујуапсурдидеолошке
казне.

Непристајање на тако сурову и непојмљиву реалност по
тиче и из утиска о нереалности приповеданог догађаја: и
читаоцупричеиактеримаописанеситуацијесвевремесе
чини да Мирков преступ припада фантастичкој димензи
јикошмараихалуцинацијегденемаузрочнопоследичних
веза, ни пропорционалности узрока и последица. Утиску
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да се партизанов грех, казна и смрт стрељањем дешавају
упаралелнојреалностисновиђењадоприносиичудновата
жалопојка сељанке,жалопојка којом себи одриче постоја
њеиидентитет,жалопојкакојазвучикаопоезија,бунцање
иговорлудилауистимах.Ноетичкидогматизамсакојим
се неименована жена суочава представља превелик шок:
с једнестране,смртнаказназакрађуможебитиапсурдно
задовољење те цивилне тихе већине која и у рату очекује
мирнодопскилегализам;сдругеје,пак,кошмаридеолошког
застрањења које упозорава да се оваква етичка репресија
можеврлобрзопретворитиутиранију.

На плану реалног, неименована власница црвеног шала
представља„тихувећину”:свеонеогорченератомиотима
чиномкојагапрати,испуњенетескобомиегзистенцијалном
стрепњомаличврсторешенедапреживеисачувајумини
мумиметка.Материјалниинтересинисусликасебичности
илисуровости,већзнаменсамоодржања.Женајесликати
хогпркоса,отпораратуисмрти,каоштосукодИсаковића
женечестономинованезаполитикупомирења,нехеројских
али егзистенцијално јединомогућих компромиса с порет
комратаиразарања.УпричиЖена,дете,козаиодредсе
љанка одлучно одбија да једину преосталу имовину пре
пусти изнуренимпартизанима, чак и под претњом смрти:
козукојајојхранидетевидикаомогућностновогживотана
ратномзгаришту(„скозомморампоноводапочнем”),иу
имеживотворногимпулсаводисеједаноднајнеобичнијих
дијалогауИсаковићевојпрози:

–Жено,морамотиузетикозу.

–Недам,томијесве.

–Неможешданасспречиш.Мићемојеузети–рече
ушати.

Жена се окрете према војнику, загледа се: широке
тамнепегепочелу,образима–каодајелицероша
во.Онаодмеренорече:

–Првонасморашпобити.

–Аласитисурова.

–Нисам,јасамтачна.

Речтачна заокружује и егзистенцијалну и етичку поруку
приче:уњојсесабирајусвазначења,сваоправдања,жени
на спремностна смртуколикоостанебезоногаштовиди
каосвој (јединимогућибудући)живот.Коликогодумно
штвупричаженебилесведененанејасно,неименовано,али
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интензивно присутнотопло тело, неретко су управо оне
онајхладниум,материјалистичкииемпиријскирацио.

Прича„Кашика”,првауИсаковићевојпрвојкњизи,разви
јасимболикуначијанамјенеочекиванатумачењауказао
самписац:„кашикајебезазленаженскаста,виљушкомино
жемчовекаможешозледитиубити,акашикомнахранити.”8
ОнајепредставилаИсаковићакаовиртуозногприповедача
саснажнимосећајемзасимболидетаљ,каоауторакојије
изсвојеомиљенелектире–Чехова(Чехов),Мопасана(Mau
passant)иЛазеЛазаревића–црпеонаукотомедаукраткој
прозиморадасепојавиизвеснараздешеност,чуднаитешко
објашњиваизузетност,уследчегањеговепричепрестајуда
будустереотипнепартизанскепричеобезгрешнојетицине
умрљанојискушењемилижељом.Овапричајеоткрилако
ликојеодпочеткабиобрижљивипромишљенукомпонова
њуприче,икакопрепознајемогућностикојемујезикнуди–
инесамојезик,већисвеонелакунекојегаремете,онајнео
бичниstaccato,испрекиданритамбрзих,нервознихделова
исказакојинамсечинеистргнутииздугогсновиђења.Дис
континуираностприповедањаиготовобизарнаснагаслика
(„срцеупропашћено”,„зејтињавамрљакајмака”којарасте,
прекривајућишумски предео око двојице ратних другова,
раздвојенихбакрачемкајмака)нисупоследицанемараили
брзине.Исаковићјеинсистираонабрисању,напреписива
њуједнепричеувишеверзија,инатајначинпокушаваода
допредосавршенстваформе.9Исаковићнијеепскиприпо
ведач,већпреданорадинамикроформама.УкњизиГовори
иразговоринаписаоје:

„Ја, у ствари, водим известан рат са епском нарацијом,
епскомситуацијомнашегјезика.Тежимдатајјезикучи
нимкраћим,прегнантнијим,дагаучинимсажетијим,да
муизломимкичмицу,дагасабијемидаутомсабијању
постигнемњеговодругозначење,данеморадасеувек
пружашироко,епски–мрзимразливенубару;неволим
сувишнунакинђуреност,заобилазнепутеве,петоспратне
фигуредабисепробилодосликеилипојма.Истина,ни
кадаједанпутниједовољан,пајеразвијањеимодерни
зацијанашег језикаишлаидругимтоком,упроширену
реченицу,барокну,бујну.Само,јаприпадамписцимакоји
тежекаскраћењу,употребиштомањеречи,адаседобије
опет,такодакажем:ускраћеномоблику–дугсадржај.”10

8 Цитиранопрема:Стојановић,М.Какосекалиописацнапоривимазави
чаја,у:Тема:АкадемикАнтонијеИсаковић,стр.119.

9 „Немилосрднотребабрисатисвојереченице.Исвесесводинаштапса
двакраја:преписивањеибрисање”.Нав.дело,стр.121.

10Стојановић,М.нав.дело,стр.125.
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Минималистичкиелементиуприповедању(елиптичнииз
раз, оскудни а сугестивни описи, језгровити и слојевити
симболи), дефицит речи и појмова, релативизовање сваке
временскеипросторнеравнинисудеосамоИсаковићевог
арсеналакњижевнихконвенција,алиприпадајутрадицији
којајеусрпскојкњижевноститекреткоприсутна;међутим,
етичка проблематика на овакав начин стегнута уминима
листичкинаративничворјеуникатна.Исаковићевијунаци
једваимајусвојупредпричу,исвакиодњихусебидугои
спороресорбујесвојукарактерологију,онемогућавајућија
сно психолошко или психопатолошко дефинисање: њихо
виживотиодпреграничнеситуације,одпресмрти,муке,
опасностииболести,остајускривениујезикукојијезами
шљан(дугиунутрашњимонолози,сновиђења,флешбекови,
слутње)анеизговаран.Кадасеистражујуфеноменипопут
тишине,понављања,изостављања,сажимањаисведености,
честоћеуистимахкаопримериовихпраксибитипризива
никњижевникСемјуелБекет(SamuelBeckett),композитори
ФилипГлас(PhilipGlass)иЏонКејџ(JohnCage),теоретичар
књижевностиИхабХасан(IhabHassan).Минимализамћеу
визуелнојуметностибитиописанкаостатичаниредукцио
нистички,доксеумузицисводинасистематскопонављање
иодбијањедасепоштујуустаљенипринципикомпоновања;
кадјеупитањукњижевностваралаштво,постојиконсензус
дајеупитањуреалистичкатехникакојаобухватаивизуе
лизацијуприповедањаиафирмацијуефектанедостајања,и
уоквирусамооведветехнике (експозицијекоја замењује
опис,ифокусирањанапразнину)развијасенизстратегија
коједобропредстављајууправограничнеситуације,мучне
тренуткесамоодређењаизмеђудобраизла,тренуткекризе,
очаја,страха,тренуткекадћутањенаткриљујесве.

Књижевностнепрестаједасебавитемомфункционисања
узаједници,априлагођавањезаједнициподразумевапрепо
знавањеграницаиуонимнајизазовнијим,егзистенцијално
иетичкинајтежимтренуцима.Тосепрепознавањеодноси
на поштовање других, али и на успостављање разлика –
измеђустварностиимаште,прошлостиисадашњости,тре
нуткаивечности, етичкогизбораизмеђуживотаи смрти,
добраизла.

ЛИТЕРАТУРА:
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Dnevnik.
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ETHICALCHOICESANDLIMITSITUATIONS
INTHESTORIESBYANTONIJEISAKOVIĆ

Abstract

Thepaper focuseson theachievementsofAntonije Isaković,who is
often seenas theSerbian successorof such renowned storytellers as
Maupassant,ChekhovandHemingway,owingtohisterse,hardboiled
stylewhichimposesstrictrulesofreticenceandemphasizesrelianceon
indeterminacy.Theprosestyleofplainbutpowerfulwordsandsimple
butartfullystructuredsyntaxtacklesmanydelicatemoralandethical
issues. The language which is carefully stripped of any misleading
ornaments, replete with symbolism and functioning referentially to
describe aneventorobjectwith symbolic implicationsfits intoKarl
Jaspers’ concept of a limit situation (Grenzsituation) – a situation in
which events and moments test the characters’ moral strength and
ethicalpriorities.Choosingtoachievesmallscale,concentratedeffects
ratherthanconstructmajesticsentences,Isakovićdepictsaherowho
isfrail,alienatedandconfused,whoseundauntedmasculinityislarger
thanlife,butalsoaherowhoispronetoerrorsandfallsintoaworld
impossibletohandleandcontrol.Theprevailingmoodofdangerand
disenchantmentseemstogoalongperfectlywiththeartisticformofa
shortstorythatrequiresafocusontheturningpointinthecharacter’s
lifeandchooses todwellonaparticularmomentofcrisis,climaxor

change.

Keywords:Serbianfiction,ethics,limitsituation,narrative
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ИДЕАЛ ЛЕПОТЕ И 
СУБЈЕКТИВНА ОПШТОСТ: 

МОРАЛНО У КАНТОВОЈ 
ЕСТЕТИЦИ

Сажетак: Аутор у раду настоји да прикажеместо односамо
ралног,доброг,лепогиуметностиуКантовојестетици.Основ
натезарада једаовавеза,која јевеомаважназаКанта,није
исаморазумљивазасубјективистичкоразумевањеестетскихфе
номенаипроблема,тедањенотврђењеподразумевасвојеврсно
реконцептуализовањетрадиционалногразумевањаодносадоброг
илепог.Анализапонуђенаурадуимазациљдапроблемсубјектив
неопштостиуКантовомразумевањупредставикаохоризонтна
позадиникогсеодвијатаквареконцептуализација.

Кључнеречи:Кант,лепо,добро,идеја,уметност

Кантова(ImmanuelKant)мисаоолепомиуметности,коју
налазимоуоквиримастудијеКритикамоћисуђења,изри
читојепостављенаудистинкцијиспрампроблемаморално
сти.Кантнавишеместаговориотомекакоестетскисудни
јеистоштоисудодобром,односноонвишепутанаглашава
даоноштоспецифичноодликујеестетскосуђењеморабити
строгораздвојенокакоодначинанакојиразумемопросуђи
вањеуконтекстусазнања,такоиодначинанакојиразуме
мопросуђивањеуморалномконтексту.Тако,например,у
оквиримаанализепрвогмоментасудаукусаКанткаже:„да
бихсматраодајенештодобро,јаусвакодобаморамзна
тикакваствартребадајетајпредмет,тојестморамимати

УНА ПОПОВИЋ
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некипојамоњему.Међутим, томинијепотребнодабих
унечемунашаолепоту”.1Овајпример,којисенепосредно
тиченепојмовногкарактераестетскогсуђења,самојеједан
одмногих:анализеестетскогсуђењаунутартрећеКритике
вишенегојаснопоказујудасеономорастрогоразликовати
одконтекстаморалности,комјеуоквируКантовогкритич
когопусанепосреднопосвећенаКритикапрактичногума.

Ипак,нанеколикоместауКритицимоћисуђењаКантипак
доводиувезулепоидобро,апосредноуистомконтексту
сагледаваиуметност.Везалепогидоброг,иаковеомаважна
заКанта,непредставља,међутим,главнуокосницуњегових
естетичкихистраживања:онасепојављујетеккада јевећ
понуђенаанализаестетскогсуђења,тесамимтимиподра
зумевањомзацртанеоквире.Какосмовећнагласили,Кант
особеностлепогизводинеполазећиоддоброг,неполазе
ћиодКритикепрактичногума, већуистакнутојразлици
спрамњих.

Другим речима, Кант најпре одређује оно специфично
естетскоињеговеконститутивнеодлике,атекпотом,соб
зиромнатаквоодређење,настојидајошједномсагледада
лијеоноестетскомогућеповезатисадобримиморалним.2
ОтудавезалепогидоброгкодКантабиваусловљенаоним
естетским и сагледана управо из естетске перспективе:
управо такваперспективаозначићеимогућностдасеова
везапоставидругачијенегошто јетобиослучајутради
цијиестетике.Сходнотоме,места гдеКантговориовези
лепогидоброгбићепредметнашихразматрањауовомра
ду:нашциљједамотивекојиповезујудобро,лепоиумет
ностуКантовојестетициистакнемоисагледамоуправона
позадинињеговогексплицитногодбацивањамогућностида
сеестетскосуђењеодредисобзиромнапроблемморалаи
доброг.

Идеаллепотеилепокаосимболдоброг

Кантов подухват одређивања особености естетског суђе
ња, како смо напоменули, као једну од својих битних од
ликаподразумевастрогоразликовањелепогидоброг.Ова
мисаонастратегијауодређивањулепог,иакодобропозната
иочигледнауслучајуКанта,ипакнијетакоприроднакао
штотоможданапрвипогледделује.Мислимо,наиме,на

1 Kant,I.(1991)Kritikamoćisuđenja,Beograd:BIGZ,str.99.
2 Упоредити: Baxley,A. M. (2005) The Practical Significance of Taste in

Kant’s Critique of Judgment: Love of Natural Beauty as aMark ofMo
ralCharacter,TheJournalofAestheticsandArtCriticism,Vol.63,No.1,
WilleyBlackwell,р.35.
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целокупну традицију филозофског промишљања лепоте,
којавековималепоуправодоводиувезусадобрим,нерет
котакођеподређујућисмисаоуметностиморалномусавр
шавању човека и тежњи ка добру. ОдПлатонове критике
уметностиизперспективеобразовањаиваспитањачувара
изДржавеињеговогставада„уметностможедапокварии
најбољељуде”,3сведоренесанснихнападанапоезијузбог
моралнопроблематичногутицајанапубликуипокушајада
сеонаодбрани–одПлатоновогрангирањалепотеидобрау
доменидеја,сведосредњевековногсхватањаовихпојмова
каотрансценденталија–чиниседатеоријалепотесаједне,
а теорија уметности са друге, иакомеђусобно раздвојене,
подразумевајунекуврстублискевезелепотеидоброг.

Оваквотрадиционалноповезивањелепогидоброгјошувек
семоже затећи и у естетичким промишљањимамодерног
доба,пресвегаонимнаОстрву:нововековнатрадицијабри
танскеестетикеизнедрилаје,измеђуосталог,чакиконцеп
цијуособеногморално/естетскогчула.4Овочулопредста
вљало јепокушајбританскихтеоретичарадасеизбореса
проблемомкојисупредњихпоставилиестетскоискуствои
естетскидоживљајсаједне,теискуствоморалногсадруге
стране:уобаслучајаречјеоискуствукојесенеможеједно
значноредуковатиначулноопажањекаосвојизвор,аопет
се не може ни потпуно одвојити одњега. Концепт естет
скогчулатакојетребалодаобезбедитеоријскообјашњење
оног вишка важења коме сведочимо како у случају дожи
вљајалепоте, такоиу случајументалнихстањакојаима
мокаданекуситуацијуопажамокаоморалноисправнуили
погрешну.Истипроблем,међутим,Кантћенакнаднопоку
шати да реши својом концепцијом субјективне општости,
карактеристичнеуправозаестетскосуђење.

Ипак,нововековнамисаооестетскимфеномениматекпо
степеноизграђујеонајманирњиховогпромишљањакојиће
својврхунацдобитисаКантом:речјеосубјективистичком
окрету у естетици.Уместо да оно лепо супстанцијализује
ивежезаобјекатопажања,тражећињемуприпаднеодли
ке које су узрокнашемдоживљају лепог,Кант ће, како је
познато,изворовогдоживљајатражитиудушевним,апо
себноусазнајниммоћимасамогсубјекта,тећетврдитида
доживљајлепогпочиванаслободнојигриразумаиуобрази
љепровоциранојодређеномпредставом.5Субјективистички

3 Platon,Država605c.
4 Задетаљнијеинформацијеопроблемуестетскогчулавидети:Драшкић

Вићановић,И.(2002)Естетскочуло,Београд:Заводзауџбеникеина
ставнасредства.

5 Упоредити:Kant,I.нав.дело,стр.109110.
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окретовдејеодкључногзначаја,будућидауправоонбитно
реметитрадиционалноразумевањелепогизахтевањегово
реконцептуализовање.Оношто јеовденаделу заправо је
онемогућавањепромишљањалепогуметафизичкомконтек
сту,карактеристичномзатрадицијуестетике:уколиколепо
нијестваробјекта,ондаононијенистварњеговогонтоло
шкогустројства,нитисеможепоставитинарангнекаквог
метафизичког принципа.6 Међутим, управо метафизичка
традицијапромишљањалепогобезбеђивалајеиблискувезу
лепогидоброгокојојсмопретходноговорили;отудаКан
товасубјективистичкаестетикаовепојмовестрогораздваја.

Ипак,кадаговориоидеалулепотеикадазакључуједасе
такавидеалможенаћијединоуљудскомлику,Канттврди
следеће:„Натомепакљудскомеликуидеалсесастојиуиз
разуоногаштојеморално,безкојегасепредметнебидо
падаоопштеиузтопозитивно”.7Другимречима,услучају
представељудскогликаодоживљајулепогможемоговори
тисамоуколикојеоннанекиначинповезансадоменоммо
ралноститогчовекаилика–усупротном,какотврдиКант,
нашедопадањенебиималоопштикарактер.

Стварјеутоликозанимљивијауколикоимамоувидудаје
овајКантовставједанодонихкојинепосреднодоводеуве
зууметностилепо:Кантовувезуконтинуираноподразуме
ва,те,каоштојепознато,природнолепомдајепредносту
односуналепоууметности:детаљнијаанализауметнички
лепог уКритицимоћи суђења понуђена је тек с обзиром
наанализелепогкаопредметаестетскогсуђења,ауоквиру
њихпосебнојеистакнутоприроднолепо.Другимречима,
оно уметнички лепо требало би да у овимоквирима буде
унапредобјашњеноанализамакојесупосвећенеестетском
суђењу,односнолепомкаотаквом,теуњиховимоквирима
спецификовано;отудајејаснодаКантфаворизујерецепцију
оногестетског,анењеговупродукцију,карактеристичнуза
уметност.ПаиакоКантговориогенијуипродукцији,ана
лизе посвећене тој страни естетског феномена уметности
остајуудругомплану.

Кант иначе избегава да непосредно и детаљно говори о
уметничкојпродукцији,будућидасматрадаоноштојеза
њуособенонијемогућепојмовноразјаснити:уметникдела
каодаделаприрода,ањеговаоригиналностнеможесепо
учити.8Ипак,кадаговориоидеалулепотеиљудскомлику,

6 Упоредити:Zurovac,M.(2005)Trilicalepote,Beograd:Službeniglasnik,
стр.240241.

7 Kant,I.нав.дело,стр.126.
8 Исто,стр.196197.
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Кантзаправоексплицитноговориопродукцијиуметности.
Назнакутогаимамовећунаставкупретходноцитиранере
ченице,гдеКанткажедасебезизразаоногштојеморално
предметнебидопадаопозитивно,а„несамонегативноу
некомприказукојиодговарашколскимправилима”.9Приказ
који одговара школским правилима очигледно може бити
самонекаврстауметничкепраксе,итоонекојанијествар
генија,већподражавањанасталогопонашањемњеговихде
ла–тектуможебитиречионекимправилимаупродукцији
уметничкихдела,сматраКант.10

Како видимо, када је реч о појмовној експликацији про
дукцијеуметности,умериукојој сеонаможепојмовима
захватити,Кантсевраћаупотребипојмовностикарактери
стичнојзатрадицијуестетике–пресвегапојмуподража
вања;онкаоданатреннапуштасвојставонемогућности
дасепродукцијауметничкогделапојмовнообјаснииекс
плицира.Наведено,наравно,нијепосветачно:позивањем
наподражавањеКантћезаправопонудититрансформацију
традиционалногпојмаиимпликацијакојеонсасобомноси.
Уместодапојамподражавања–билокаоподражавањене
когбићаилиствари(Платон),билокаоподражавањепроце
сауприроди(Аристотел)–поставиуметафизичкииобјек
тивистичкиконтекст,онћегареинтерпретиратиусубјекти
вистичкомдухуивезатизаподражавањеуметничкихдела,
које смерана опонашањеуметничког деловањана основу
когсуонанастала.

Тако настала дела, иако можда претендују на уметнички
статус,ипакнисуделагенија,тестогачакниовакосубјек
тивизиранпојамподражавањанеобјашњавафеноменумет
ничкогуцелости.11Унајбољемслучају,оватрадиционална
перспективаможепослужитидасеобјаснитехничкастрана
продукцијеуметничкихдела:Канттврдида једино геније
можедапонудиматеријаллепихуметности,који,пак,тек
школскиобразованталенатможедапрерадииобликује.12

У том контекстуКант разматра и естетску идеју, односно
естетскиидеал:овимпојмовиманастојисеобјаснитиумет
ничкапродукција (алиирецепцијалепог)уужесубјекти
вистичкомсмислу.Наиме,појмовеестетскеидеје,односно

9 Упоредити:Исто.
10Упоредити:Исто,стр.199.
11Упоредити:Zurovac,M.(2005)Trilicalepote,Beograd:Službeniglasnik,

стр.316317.
12Упоредити:Kant,I.(1991)Kritikamoćisuđenja,Beograd:BIGZ,стр.199,

206207.Топодразумевадаигенијемора,барупогледутехничкестране
произвођења,иматинекуврстуобразовањаиучења.
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идеалалепоте,Канткористикакобиоцртаоонесубјектив
не,душевнемоћикојесуодговорнезамогућностгенијада
понуди онај непојмљивиматеријал уметности, упркос не
могућностидапојмовимапрецизнопокажештасесаства
ралаштвом генија заправо дешава.Ово је, дакле, оцртава
ње условамогућности деловања генија, а оно је изведено
субјективистички,уконтекступозивањанањеговесубјек
тивнедушевнемоћи.Прецизирањеодносаестетскеидејеи
идеалалепотеје,међутим,изведеноуправоупретходнона
глашеномконтекступроблемапредстављањаљудскоглика
ивезесаморалношћу.

Наиме, нанаведеномместуКант заправо говори да умет
ничкоприказивањељудскоглика,уколикорачунанапози
тивнуоценуиизазивањеестетскогдоживљаја,моранекако
даукључиприказивањеоногморалног:ономорадапонуди
„видљивиизразморалнихидејакојевладајучовековимуну
трашњимживотом”.13Штавише,Кантнаистомместуукрат
кодискутујеиусловемогућноститаквепродукцијеидеала
лепоте,нотакођеињеговерецепције.Кантнајпретврдида
овакавидеаллепотеморабитипредстављенкаотелеснииз
разоногунутрашњег–каоњеговапоследица,апотомида
он,будућителесниивидљивиизразоногштопосебиније
чулноопажљиво,морабитипоследицанекогвећстеченог
искуства.14Другимречима,Канттврдидаискуствокомуни
цирањасадругимљудимаињиховогопажањаможеимора
послужитиуметникудабиуконкретномслучајупредста
вљањанекогљудскогликакаоидеалалепотеодабраочулну
формуњеговогприказа,адекватнупотребидасеизразимо
ралнииунутрашњињеговживот.Међутим,самоискуство
овдениједовољно.КакокажеКант,„затојепотребнодасу
чистеидејеумаивеликаснагауобразиљеудруженекодоно
гакотувезужелисамодапросуди,амноговишекодонога
коузтохоћедатувезуприкаже”.15

Наведенувезууметности,лепогиморалатребапрецизира
тиконкретнијоманализомсамеконцепцијеидеалалепоте.
Кант,наиме,овуконцепцијууводикадарасправљаонемо
гућностидаселепоодредипутемпојмоваидасепонуди
некообјективномерило,критеријумиправилопросуђива
њалепог,укуса.Уместотога,Кантсматра,уособеноестет
скомсубјективномконтекстуможепостојатисамопраузор
укуса:„праузорукусајестеједначистаидејакојусвакимора
дапроизведеусамомсебиипремакојојморадапросуђује

13Исто,стр.126.
14Исто.
15Исто.
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свештојеобјекатукуса”.16ТакавпраузорукусаКантназива
идеаломлепоте.17

Идеаллепоте,дакле,уведенјеуконтекступокушајадасе
одредисубјективноопштикритеријумпросуђивањалепог,
критеријумкојибисеодносионасвемогућепредметета
квог просуђивања укуса. Међутим, у случају конкретног
просуђивања суда укусаКант сматра да нијемогуће има
тиидејуумакаорегулативнипринципзаусмерењетаквог
просуђивања,већјенеопходноизнедритињенидеал.18Иде
ал,заправо,представљаидејуумакојајеповезанасанеком
представом,односноречјеопредставинекогконкретноги
појединачногбићакојасезахватакаоадекватнатојидеји.19
Будућидакритеријумукусаиестетскогпросуђивањанемо
жебитипојмовнозахваћен,онпоКантуморабитидаткао
овакавидеал–идеаллепоте,односноидеалуобразиље.

Отудасеможепрецизнијеразуметиизашто јеуправочо
век,људскилик,јединипогоданзаидеаллепоте.Канткаже:
„Самооноштоусамомсебипоседујесврхусвојеегзистен
ције,тојестонајчовеккојимораумомдаодређујесамсе
бисвојесврхе[...]такавчовек,дакле,јединојеспособанза
идеаллепотеистоонакокаоштојечовечанствоуњеговој
личности,каоинтелигенцији,јединоспособанзаидеалса
вршеностизаразликуодсвихосталихпредметаусвету”.20
Сходнонаведеном,ономоралнокојесемораприказатина
људскомлику,уколикотоприказивањетребадазадовољи
идеаллепоте,односисенатодачовекјединисамодређује
сопственесврхе,односнонатодајепитањеморалностиза
Кантапитањеслободе.Другимречима,уколиколепприказ
човекаподразумеваприказивањењеговихморалнихидеја,
тозаправо,слободнијеречено,значидајеутаквомприказу
наделуприказивањењемуприпаднеслободе.Напокон,чи
њеницадасетаквоприказивањеслободеодвијаумедијуму
чулности,који,строгоречено,припада„царствунужности”,
потврђујесистемскоместотрећеКритике каоонекојаби
требало да омогући повезивање теоријског и практичног
ума,нужностиислободе.21

16Исто,стр.123.
17Исто.
18Упоредити:Zurovac,M.нав.дело,стр.316.
19Kant,I.нав.дело,стр.123.
20Исто,стр.124.
21Упоредити:Guyer,P.andAllison,H.E.Dialogue:PaulGuyerandHenry

AllisononAllison’sKant’sTheoryofTaste,in:AestheticsandCognitionin
Kant’sCriticalPhilosophy,ed.Kukla,R.(2006),Camebridge:Camebridge
UniversityPress,p.118.
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УсличномдухуКанттврдиида јелепосимболморално
доброг.22Наиме,објашњавајућинаштазаправоовдемисли
под симболом, Кант каже да је симболично приказивање
оно „када се једноме појму који се може замислити само
умомикоменеможедаодговараниједанчулниопажајпод
мећеочигледнапредстава”;симболису,тако,„индиректне
приказе појма”.23 С обзиром на претходне анализе, може
мосадапотврдитидајеобјашњењеестетскеидеје,идеала
лепоте и симболичког у овом контексту понуђено на ско
роидентичанначин:усватрислучајарадисеовезинеког
појма(идеје),којинијетакавдабимогаобитинепосредно
везанзабилокојуконкретнупредставу,аликомесеипакне
капредставадиректнопридружује.Или,другачијеречено,
радисеопредстави (уобразиље)која је „исувишебогата”
дабимоглабитиодређенабилокојимпојмом,тесестога
њенопојмовноодређењенеможесматратисазнањем,већ
она„подстиченамногаразмишљања”.24Кадајеовонаделу,
имамоприликузадоживљајлепог.Међутим,такосхваћено
лепо иманентно је, према сопственим одликама и одређе
њима, везано за ономоралнодобро, чини се, управо због
тогаштотакаводноспредставеипојма,односносубјектив
нихмоћикојеимстојеуоснову,остављаотворенпросторза
слободу.Напокон,сличнокаоШилер(FriedrichSchiller)на
конњега,Кантћеутомдухутврдити:„Укусомогућујетако
рећипрелазодчулнедражинауобичајениморалниинтерес
безнекогсувишенасилногскока”.25

Лепо,моралнодоброи
субјективнаопштост

Претходнооцртанувезуизмеђулепог,доброгиуметности
уКантовојестетици,какосмовидели,Кантпостављаизсу
бјективистичкеперспективе,анализомсубјективнихдушев
нихмоћи,начинањиховогфункционисањаи,коначно,мо
гућностињиховогповезивања.Другимречима,везалепог
идоброгуовомконтекстунијепостављенанаобјективи
стичкомиметафизичкомхоризонту,несобзиромнаустрој
ствостварностииобјектакојисепојављујекаолеп,већс
обзиромнаустројствосубјектакојитулепотуконстатујеи
просуђује.Управо,дакле,имајућиувидудасеначиннако
јисубјективнемоћиоперишупоказујетаквимдаонолепо

22Kant.I.нав.дело,стр.240.
23Исто,стр.239.
24Исто,стр.202.
25Исто,стр.242.



29

УНА ПОПОВИЋ

имплицираонодобро,можемокодКанта говоритиовези
лепогиморалнодоброг.

Међутим,наглашенавезалепогидоброгкодКантанијепо
дробнијеразвијенанапозадинињиховогзасебногифоку
сираногтематизовања,већпреудоменуанализеоногашто
сеиспостављакаосубјективнидоменнакомсетаквавеза
затиче. Реч је о проблему субјективне општости, односно
улогеопштегчула,sensuscommunisуКантовојестетици.

Кант,наиме,уводиконцепцијусубјективнеопштостикако
би објаснио услове могућности под којима неки естетски
судостварујесвојеважење.Речјеопокушајудасеобјасни
онајутисаккојипопретпоставциимасвакичовеккадапро
суђујеукусом,утисакдамојсудолепомнијесамоконстата
цијадасенештопојављујекаолепозамене,већдананеки
начинмојсудтврдиивишеодтога:датаквоприписивање
лепогпредметупревазилазиграницемојеличнесубјективне
проценеиданекакотребадаважиначелно.26Такавутисак
бимогаобитисхваћенкаоизворидеједалепотапредставља
објективносвојствопредмета,будућидаповодомобјектив
нихсвојставасличнорезонујемо–очекујемода,уколикоје
нашсудтачан,онврлиномсвогобјективногкарактерамора
дабудеприхваћенод стране свихдругихљудиида важи
за свењих. Кант се, међутим, изричито противи оваквом
разумевању,будућидалепотунесматраобјективнимсвој
ством:отудаћеонсистемскиразликоватисудовесазнањаод
естетскихсудова,причемућесамосудовисазнања–опет,
изсубјективистичкихразлога–иматиправопретензијена
општосткаквусмоописалиупретходномпримеру.

Ово,међутим,незначидаестетскосуђењепоКантунема
општеважење,напротив.Реч јеотомедасеначиннако
јионотаквоважењеостварујеразликујеодначинанакоји
разумемоопштеважењесудовасазнања.Особеностопштег
важењаестетскихсудова тако је схваћенакаосубјективна
општост:општостусмислудаестетскисудморадаважи
за сваког субјекта естетског просуђивања (поводом истог
предмета), аликоја сене засниванапојмуирадуразума.
Условмогућностииразлогоправдањаоваквомопштемва
жењуестетскихсудоваКант,дакле,неналазиупојмовимаи
разумукаотаквима,већнанивоумеђусобнесарадњевише
сазнајнихмоћи,разумаиуобразиље,унештоначелнијем,
трансценденталномконтексту.

Међутим,кадаговориолепомкаосимболузаморалнодо
бро,Кантуправовезулепогиморалнодоброгистичекао

26Zurovac,M.(2005)Trilicalepote,Beograd:Službeniglasnik,str.259.
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основзасубјективнуопштост.Канткаже:„самоутомсми
слу(...)лепоизазивадопадањекојеполажеправонаодобра
вањесвакогдругогчовека”.27Тимесевезалепогидоброгу
Кантовојсубјективистичкојестетиципоказује,заправо,као
експлициранауправоонимутискомопштегважењасудова
олепомокомсмопретходноговорили.Истовремено,онаје
итеоријскиразвијенауправоанализомуслованакојиматај
утисакпочива.

ПретходнопоменутиКантовзахтевдаидеаллепотемораби
тиостваренприказивањем(људскоглика)којеутелесноми
чулноопажљивомвидупредстављаморалнеидеје,односно
слободу,овдедолазидопуногизражаја.Наиме,Кантвезу
лепог,моралнодоброгисубјективнеопштостиобјашњава
управопозивањемнаособену„слободу”естетскогсуђења:
реч, наравно, није о слободиупрактичком смислу, већ се
радиотомеда„успособностиукуса,моћсуђењанијепот
чињенанекојхетерономијиискуственихзакона,каоиначеу
емпиријскомпросуђивању”.28Кантпотомдодаје:„упогледу
предметатаквогчистогдопадањаонапостављазаконсама
себионакокаоштоточиниумупогледумоћихтења”.29

Другимречима,овдесерадиосвојеврснојаналогијиестет
ског и моралног, трансценденталног објашњења моћи су
ђења у вези са осећањем задовољства и незадовољства и
трансценденталногобјашњењамоћихтења.Данагласимо,
слобода коју затичемо у оном естетском није практички
схваћенаслобода–заправо јеиупотребапојмаслободеу
овомконтекстукрајњепроблематична.Ипак,оноштојена
делууоквируестетскогсуђењаносисасобомелементесло
бодногпросуђивања,чијејепуноместоудоменупрактич
ког,утоликоштоестетскосуђењенијеунапредусловљено
никаквимправилима, већ своје правило такорећимора из
себесамогдаизнедри.

Међутим,управоовакавкарактерестетскогчинигаунеком
смислублискимономдобромиморалном,итексобзиром
натаквувезуможемоуопштеговоритиомогућностидасе
некиестетскиприказилипредставаразумејуикаоносио
циморалнихидеја.Другимречима,приказивањеморалних
идејаунекомуметничкомделу,унекомњиховомприкази
вању,нетребадабудегрубоибанално:уметничкоделоне
требадапрокламујенекеморалневредности,критеријуме
истандарде,јертаквомпрокламацијомоноништанећепо
стићисобзиромнаморалитет.Сличнотврдеисавремени

27Kant,I.(1991)Kritikamoćisuđenja,Beograd:BIGZ,str.240.
28Исто,стр.241.
29Исто.
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естетичаризаинтересованизапроблемангажованеуметно
сти:уколикосеуметностжелиучинитиангажованом,мо
гућносттоганикаконележиуњенојполитизацијиипам
флетизацији.Насупроттоме,умериукојојјеуметносткод
Кантаустањудасведочиоморалнимидејама,онаточи
нисобзиромнасубјективност–какосмовиделиуслуча
јуидеалалепоте,оноштосеможепредставитисуморалне
идејекојеруководеунутрашњимживотомчовекачијилик
приказујемо.

Инесамото:умериукојојуметностуопштеможедапре
несенекакавморалнисадржај,онатоможесамособзиром
на већ описане услове могућности сопственог постојања,
такорећи–собзиромнасопствениконститутивникарактер.
Другимречима,онајморалитеткојибиуметностмоглада
захватиипредстави,коликогодсамбиостварпрактичког
ума,зауметностнедолазиодтогпрактичкогума,њојспо
ља,већпотичеизњесаме–изонеестетске„слободе”окојој
јевећбилоречи.Наравно,тозапоследицуимаичињеницу
датаквауметностсамапосебинеможеустрогомсмислуда
будеморална–нити,ускладусатим,неморална,већможе
самодабудеуметност.Или,другачијеречено,уметностнема
себиособенприступморалитетучовека,којибибионешто
засебноуодносунапрактичкиум,иликојибисеизпрак
тичкогумаизводио.Уметносткаотакванијеморална,нити
јелепозаКантаистоштоидобро:везалепогиморално
доброг овде је утврђена у изричитомпостављањуњихове
разлике,алиторазликовањенеумањујечињеницудасуони
увеомаблискојвези.

Решење овог проблема код Канта изнова затичемо у кон
текступовезивањалепог,моралнодоброгисубјективнеоп
штости.Наиме,Канткажедајеуслучајусведочењасубјек
тивнојопштости,односноуслучајукадапостојиосећање
задовољстваповодомлепог, собзиромнакоје тврдимода
нашестетскисудморадаважизасвакогсубјектаестетског
просуђивања, „душевност у исто време свесна извесног
оплемењивањаиуздизањаизнадпростепријемчивостиза
задовољство које добија преко чулних утисака”.30 Другим
речима,оноштојенаделукадасеестетскипросуђујени
је само осећање задовољства и претензија на субјективно
општеважењетогсуђења,већтакођеисвојеврснаповрат
насвестонамасамимакаосубјектиматаквогпросуђивања.
Такваповратнасвестзаправојесвестосамомтомпросуђи
вању,асамимтимиоњемуприпаднимодликама,наоснову
чегаКанткажедасемоћсуђења:„односинанештоусамом

30Исто,стр.240241.
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субјектуиванњегаштонијеприрода,панислобода,ношто
јеипакспојеносаосновомслободе,наимесаонимштоје
натчулно,аучемусетеоријскамоћповезујесапрактичном
моћиназаједничкиинепознатначин”.31

Ускладустим,управосубјективнаопштост,којанепоти
чеодпрактичкогума,већодтрансценденталногустројства
естетскогсуђења,представљаполигонзаместоповезивања
моралнодоброгилепог.32Овоможемосагледатиисобзи
ромнаКантово објашњење уметничке продукције, како у
смислу стварањакојеприпада генију, такои упогледуна
техничкиаспектстварања,којисеможепоучити.

Наиме,кадаговориомогућностидасеуметничкаделаге
нијанекакосхватекаоподстицајилиузорзадаљеуметнич
костварање,Канткажеда једелогенија„угледнипример
занекогдругоггенијакодкогататворевинабудиосећање
његовевластитеоригиналностиинагонигадасеууметно
стиослободипринудекојапотичеодправила,датимесама
уметностдобијеједноновоправило,укојемседотичнита
ленатпоказујекаоузоран”.33Сходнонаведеном,делогени
јаможебитиузоритозадругоггенијанетакоштоћебити
директноподражавано,већтакоштоћерецепцијомтогдела
душевнемоћидругоггенијабитинанарочитначинподстак
нуте:такодаонпостанесвестансебеиизсебе,анеизрада
претходноггенија,изродиновоуметничкодело.

Сличнотоме,услучајуобјашњењатехничкестранепродук
цијеКантоодносумајстораиученикакажеследеће:„Мај
сторморадапокажеоноштоучениктребадаурадиикако
требадауради;аонаопштаправилаподкојамајсторнај
задподводисвојрадмогупредапослужедаученикакаткад
подсетенаглавнемоментетограда,анедамуихпропи
сује”.34Другимречима,иакопроцесучењауовомслучају
подразумевадаученикусвојинекаправила,тедасетаква
правила уопште могу објаснити, у конкретном раду ипак
учениктребаизсопственесубјективностидаприступанау
ченом,такодагапопотребиможеисасвимизменити.Стога
јеиовдеречнеоузоритостиправилакаотаквих,већонекој
врстињиховерегулативнеулоге,којабизасвојциљтребало
даимаподстицањедушевнихмоћиучениканатакавначин

31Исто,стр.241.
32Упоредити:Guyer,P.Kant’sPrinciplesofReflectingJudgment, in:Kant’s
CritiqueoffhePowerofJudgment,ed.Guyer,P.(2003),Lanham:Rowman
&LittlefieldPublishers,p.3233.

33Kant,I.(1991)Kritikamoćisuđenja,Beograd:BIGZ,стр.206.
34Исто,стр.242.
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даонможеисамдаствориуметничкодело.Стогаиовде
Кантговориоподстицањууобразиље(ученика).35

Кадајеречоодносулепогиморалнодоброг,наведенепри
мере можемо схватити као модел путем ког бисмо могли
понудити прецизније образложење начина на који се оно
моралнореализујеууметности.Насупротпретходнопоме
нутомгрубомсхватању,којебизахтевалоинфузијуморал
ногуоноестетско,уметничкоилепо,овдеморамоговорити
отомеда једномсачињеноуметничкоделоусвојојдаљој
рецепцијиуправоподстиче субјективност свогреципијен
та,тедатекнатакавначинможедаоствариинекуврсту
саопштавања моралних идеја.36 Оно, дакле, не саопштава
моралнеидејенепосредно,већкодреципијентаизазивадо
живљајзадовољства,аовајдоживљајпосредујесвестооној
особеноестетској„слободи”–уконачном,тујеречосло
боднојигриразумаиуобразиље.Такавподстицајби,онда,
требалодабудеусклађен,хармонизовансаономслободом
којајеначелноприпадначовеку.

СамособзиромнатоКант,коначно,можедатврдида„укус
представљамоћпросуђивањаочулотворењаморалнихиде
ја”.37Штавише,Канттврдиидасезадовољствокоје„укус
оглашавазазадовољствокојеважизачовечанствоуопште”
изводииз„пријемчивостизаосећањекојесезасниванатим
[моралним–прим.У.П.]идејама”.38Другимречима,текве
залепогиморалнодоброговдесе,уконачном,испоставља
каовезакоја јеиманентнонаделуупросуђивањулепог.39
ЧињеницадајеКантпретходнопредстављањељудскоглика
истакаокаојединиадекватнипримеридеалалепотенеме
њанаствари,јерсуслучајевикојепознајемоизсвакоднев
не употребе појма лепог, где се лепим предметима често
приписују „имена, која, како изгледа, имају за основ неко
моралнопросуђивање”40–попутвеличанственог,скромног,
безазленог, ведрог (што суКантови примери), изгледа са
монепрецизнеекстраполацијепретходнооцртаниходлика
естетскогсуђењакаотаквог.

35Упоредити:Исто.
36Упоредити:Guyer,P.andAllison,H.E.Dialogue:PaulGuyerandHenry

AllisononAllison’sKant’sTheoryofTaste,in:AestheticsandCognitionin
Kant’s Critical Philosophy, ed. Kukla, R. (2006), Cambridge: Cambridge
UniversityPress,p.125.

37Kant,I.(1991)Kritikamoćisuđenja,Beograd:BIGZ,стр.243.
38Исто.
39Упоредити:Guyer,P.Kant’sPrinciplesofReflectingJudgment, in:Kant’s
CritiqueoffhePowerofJudgment,ed.Guyer,P.(2003),Lanham:Rowman
&LittlefieldPublishers,p.36.

40Исто,стр.241.
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Напокон,Кантћетврдитиитода јекултивисањеукусаи
његовоутврђивањенепосредновезаноза„развијањеморал
нихидејаикултивисањеморалногосећања”,41штопретход
нотакођепомињеиуконтекстуобукезауметничкупродук
цију,гдебиречбилаокултивисањудушевнихмоћипутем
знања која припадају домену humaniora.42 Стога можемо
закључити:везалепогиморалнодоброгуКантовојестети
цисагледанајеизперспективеужеанализеоногестетског,
лепогиукусакаотаквих,аликадајеједномтакообезбеђе
но,разумевањелепогиукусаипакихиспостављакаобитно
везанезаонеаспектенашедушевностикојиобезбеђујумо
ралност.43Посредниккојиомогућаватувезује,какојевећ
наглашено,субјективнаопштостприпаднаестетскомсуду,
односно сањомповезанамогућностопштег саопштавања
нашег(естетског)душевногстања.44
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Сажетак:УсвојојјединојсачуванојбеседиПротивЛеократа,Ли
кургнавишеместацитирастиховеХомера,Тиртаја,Симонида,
Еурипида,каоифрагментестихованепознатихлирскихпесника
укојимапроналазисвојуосновнупоетскуиговорничкуинспираци
ју.Поменутистиховипредстављају заовогбеседникаоснову за
креирањевластитогбеседничкогстила,системааргументације
иморалнихпогледанаактуелнудруштвенополитичкуситуацију.
Нашаосновнанамера је даприкажемодо којемере суцитати
из античке грчке поезије били уфункцији изражавањаЛикурго
вих етичких начела и патриотских осећања према угроженом
атинскомполису.

Кључнеречи:Ликург,ПротивЛеократа,античко грчкопесни
штво,судскобеседништво,морал,патриотизам,аргументација

Језикистилуантичкојбеседичестосукоришћениусвр
худоказивањаинавођењааргуменатауодбрануодређених
тврдњи.ПремаГоргији,реч,тј.logosјевеликимоћниккоји
сасвимсићушниминевидљивимтеломизвршаванајбожан
ственијадела:можеистрахзауставити,иболуклонити,
ирадостизазватиисаучешћепојачати.1Дакле,овдемо
жемопосматратијезиккаоглавнооруђекојимутичемона

1 Diels(1983),стр.271.
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људскупсихуинамоћњенограсуђивања,асвеуфункцији
обезбеђивања успешног исхода судске парнице.2 Стога, је
основнаинтенцијанашеградадамалопоближеосветлимо
функцијухеленскоглитерарногнаслеђаукреирањубесед
ничкогјезикаистилаантичкихретора,алиињеговеулогеу
формирањууверљивеаргументацијеуоквирунекогсудског
процеса.Овопитањећеморазрадитииподробнијеанализи
ратинапримеруатинскогретораЛикургаињеговеједине
сачуванебеседеПротивЛеократа.3

Каопосебнореторскосредство,ЛикургусвојојбеседиПро
тивЛеократанаводиодломкеизделапојединихантичких
аутора: Хомера4, Еурипида5, Тиртаја6, Симонида7, као и
фрагментенепознатихгрчкихлиричара8.Постављасепита
ње,заштојеЛикургцитираобашовегрчкепеснике?Чини
седајеосновнаниткојаповезујепоменутеодломкеоднос
појединцапремаотаџбини,тачнијењеговснажноиспољени
патриотизам.ЧитајућиЛикурговубеседустичесеутисакда
јеонанаизвестанначинпредстављала„манифест”патри
отизма9,оличенубезусловнојљубавипремаотаџбини,по
штовањукултаитрадицијепредака,гдесеЛикурговабеседа
намоментепретваралауморалнупроповедислужилакао
моћносредствoизражавањањеговихмисли,идејаиставова
упогледутадашњедруштвенополитичкеситуације.

Ликурговазаокупљеностгномскимиетичкимелементима
хеленског културног наслеђа нас упућује на беседниково
дидактичкопоимањепоезије,алиикњижевнепрозетогвре
мена.Крозњеговоделосталнопровејавадухстареичувене

2 Свакаодовихбеседа,поредсудскогспора,попрималајеистовремено
и сукоб различитих политичких опција.У класичној Грчкој добијање
парницејеистовременозначилоимоћносредствопостизањаполитич
когуспехаимоћи,док је губитакпарницескупостајаооногкоби је
изгубио.

3 Пореднаведенебеседе,донассудошласведочанствао јошпетнаест
Ликургових беседа, које су сачуване самофрагментарнo (Vit.X orat.,
843c;Bibl.,cod.268).Оненампружајувреднеподаткеотадашњимоби
чајимаиритуалима,каоиопоједнимсегментимаизЛикурговогјавног
живота.Поменутифрагментинамистовременонудеивреднаетимоло
шкаобјашњењазапојединегрчкеречиилиодређенестилскефигуреи
изразе(видети:Conomis,N.C.(1961)NotesonthefragmentsofLycurgos,
Clio,No.39,p.72152).

4 Исто,стр.100.
5 Исто,стр.128,151,152.
6 Исто,стр.107.
7 Исто,стр.109.
8 Исто,стр.92,132.
9 Albini,U.(1985)Euripideelepretesedellaretorica,LaparoladelPassato,

No.15,p.354360.
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хеленскетрадицијеиврлине(ἀρετή),доксеЛикурговапри
врженост сопственом народу и култури огледа такође и у
његовој усмерености ка проучавању хеленског песничког
наслеђа. У делимаХомера, Есхила, Софокла, Еурипида и
Тиртаја,Ликургпроналазисвоју,пресвега,поетскуинспи
рацију,којамуслужизаизналажењеиформирањесопстве
ногбеседничкогизраза.Великиутицај упогледу језикаи
стилаЛикургјепопримиоодстранезнаменитихбеседника,
такође, припадника чувеног атичког беседничког канона,
Лисије,ИсократаиДемостена.Будућидајечетвртивекпре
Христаугрчкојкултуриикњижевностисматранвекомбе
седништва,Ликургјекаоњиховсавременикимаоприлику
дасвојјезикистилсталнонадограђујебеседничкимумећем
тадашњихгрчкихретора.КаоПлатоновученик,попримио
јеодовогвеликогфилозофазнатанутицајупогледулекси
кеиидеја, посебно у доменуПлатоновеполитичкефило
зофије,којајезахваљујућиЛикурговомбеседништвусвоје
отеловљењепронашлауправоу атинској судници.Правда
(δίκαια) и побожност (εὐσέβεια) представљали су његово
главноопредељење,несамокаобеседникаусудници,већ
икаограђанинаиполитичараутадашњем јавномживоту
Атине10.

Акосемалоширеосврнемонаупотребустиховаантичких
аутора од стране осталих беседника, пре свега, Есхина и
Демостена,може се закључитида суихобаретора обич
нокористилaунедостаткувалиднихдоказазасвојетврдње,
алиисанамеромдасвојојбеседидајуједанемотивантон,
дакле да на неки начин гану душе слушалаца.Ово је би
ловеомаважно,будућидасудскиаудиторијумобичноније
биодовољноправничкиобразован,пасенереткодешавало
дабудевишезаслепљенлепотомиизражајношћуговорана
суду,негодаобраћапажњуначињеницеиверодостојнедо
казе.Оваквапатетичностсудскогговорајеувеликомоглада
утиченањиховуодлуку,пасамимтиминаисходсамепар
нице.11Поменутицитатислужилисуикаоодличносредство

10О Ликурговом јавном животу најпотпуније сведочанство нам пружа
Псеудоплутарх (Vit.Xorat., 841 a – 844 a).Ликург јеиначе важио за
веомауспешногуправникадржавнихфинасијаитоупериодуод338.
до326.годинепреХриста(видети:Markianos,S.S.(1969)ANoteonthe
administrationofLycurgus,RomanGreekandByzantineStudies,No.10,p.
325333;Burke,E.M.(1985)Lycurgianfinances,Greek,RomanandByzan
tineStudies,No.39,p.251264;Atkinson,J.E.(1981)MacedonandAthe
nianpoliticsintheperiod338to323BC,ActaClassica,No.24,p.3748.

11Акоузмемоуобзирдајесудскипроцестрајаосвегаједанданидасу
судије наконизнесенихисказа тужитељаи оптуженогморали донети
одлуку,тј.пресуду,постављасепитањедокојемерејетањиховаодлука
билаверодостојна,будућидатадашњаАтинанијепознавалабележење
судскихпроцеса.Увезисатим,постављасепитањештасусудијена



39

АНА ЕЛАКОВИЋ НЕНАДОВИЋ

запридобијањенаклоностиаудиторијума (captatiobenevo
lentiae),истовременооцртавајућиодноспремапоезији,не
самоодстранеговорника,већиодстранесамепублике.12
Претпостављаседасубеседниципажљивобиралицитате,
наменившиим,пресвега,улогудаутичунаемоцијеслуша
лацаиподстакнуихнаразмишљање,каоидаунедостатку
материјалнихдоказаисведока,поменутенедостаткеусво
јојаргументацијинадоместеуправопутемпоменутихцита
та.Онису,притом,моралииматистрогоувидуафинитете
иобразовнуструктурусудскогаудиторијума.13Квинтилијан
такођеистичеоправданостцитирањaделалирскихпесни
каитрагичара,наводећида јењиховафункцијадвојакаи
даподразумеваулепшавањевластитогговорничкогстилаи
обезбеђивањеправнихдоказа.Тако, оннаглашавадаупо
требастихованетребадапокажебеседниковуученост,већ,
пресвега,требадапружи„угодноосвежењеушиманавик
нутимнаозбиљноисувопарноговорништвофорума”.14

Какобисмобољесхватилифункцијуантичкепоезијеубе
седама античких беседника, укратко ћемо се осврнути на
основнепретпоставкекојесудовеледоњеногинтегрисања
убеседничкиопусантичкихретора.Деластарихгрчкихпе
сникабиласу,пресвега,деоњиховогобразовања,гдесусе
будућибеседниципревасходноупознавалисастиховимаХо
мера,Хесода,Пиндара,ЕурипидаиМенандра.15Песничка
деласуслужила,пресвега,запроучавањестила,аргумента
цијеикомпозицијебеседе,такодасуучитељибеседништва
билитакођеиједнаврстакњижевнихкритичаратогвреме
на.Говорницисузатоусвојимбеседамаистицаливажност
изучавaња песништва и песничког умећа за нечији одгој,
алиизакултурунекогнародауопште.Овдесеможемона
довезатиинаЈегеровставкојисматрадајеформативника
лупранегрчкепаидеjебиоХомеридасевременомтаулога
прошириланагрчкупоезију,апотоминагрчкукњижевност
уопште,гдејегрчкакњижевностуствариималадруштвену
функцију,тј.ангажман.Образовање,поовомаутору,пред
ставља процес обликовања или формирања, док сам циљ

крајумоглеуопштеда запамптеодпонуђенихчињеницаиизнесених
доказа?Стога,сесматрадајењиховаодлукавишебиластвартренутка
иемоција,негоначињеницама,заснованихиаргументованихдоказа.

12Perlman,S.(1964)QuotationsfrompoetryinAtticoratorsofthefourthcen
turyBC,AmericanJournalofPhilology,No.85,p.156.

13Roemer, A. (1905) Uber den literarishaestetischen Bildungstand des at
tischenPublicums,Abh.Bayer.Ak.,No.12,p.4849.

14Kvintilijan,Obrazovanjegovornika,1.8.10.
15North, H. (1952) The use of poetry in the training of the ancient orator,
Traditio,Vol.8,p.7;Perlman,S.(1964)Quotationsofpoetryandatticora
tors,AmericanJournalofPhilology,No.135,p.155172.
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учењаимаулогукалупапомоћукојегсесубјектобликује.16
ОвостановиштенампотврђујеиЛикургнаводећипритом
Хомеракаопример(παράδειγμα)вреданхвале.Упоређујући
законе и песништво,Ликург сматра да „закони због своје
краткоћенепоучавајувећпрописујуштатребарадити,док
песнициподражавајуљудскиживотиодабирућинајлепша
дела,саветујуљудекрозпоучавањеидоказивање”.17Перел
ман18иНорт19,например,функцијупоезијеубеседништву
увеликојмеривидекаосолиднуосновузаразвојречитости
иубеђивачкевештинекадасуупитањуствариодјавногзна
чаја.ОвосепоклапаисаСтрабоновимставомдајепоезија
πηγὴκαὶἀρχήбеседничкогизраза.20Ликурговде,башкаои
Платончијијеонбиоученик,полазиодпретпоставкедасу
законскеиформалненормепроизашлеизнормииобичаја
којимасерегулисаоживотусоцијалнојзаједници.Поњима
судвагрчкатерминаνόμοςиἔθοςчинилиосновупостојања
грчкогполиса.Oвимпојмовимаможемододатиипојаман
тичкеσυνουσίαе,којанамтакођеувеликојмериосветљава
самуонтологијугрчкогполиса.

Иначе, централна тема једине сачуване Ликургове беседе
ПротивЛеократајестеосудаовогимућногатинскогграђа
ниназбогиздајеинедостаткапатриотизма.Будућидаказна
заиздајујошнијебилазаконскисанкционисана,самазакон
сканормајебилаизведенаизобичајногпонашањаузајед
ници.Овдесеналазиидеообјашњењазаштојецитирање
поједнихпесникабилоуфункцијиодређенеаргументаци
јекаосупституције заадекватнузаконскунорму.21Ликург
образлаже ову чињеницу на једномместу у својој беседи
следећимречима:Ато,штоседесило,судије,дазатакав
преступнијеутврђенаказна,нијезбогнемарноститада
шњихзаконодаваца,већуравозбогтогаштосеупроте
климвремениманиједесиотакавпреступ,нитисеочекује
да ће се десити у будућности...22Осимна непотпуност и
недостатност закона у погледу кажњавања одређених
преступа, Ликург ставља акценат и на нужност његовог

16Jeger,V.(2007)Ranohrišćanstvoigrčkapaideja,Beograd:Službeniglasnik,
str.57.

17Lyc,нав.дело,стр.102.
18Perlman,S.нав.дело,стр.158.
19North,H.нав.дело,стр.24.
20Strabo,1.2.6.
21А.ПрњатиначесматрадајеЛикурговучитељПлатонпредложиоаргу

ментовано знање као супституцију религијско обредних техника очи
шћењадуше.Упоредити:Prnjat,A.(1995)Religijaifilozofijakaosredstva
očišćenjaduše,Religijairazvој,str.128130.

22Lyc.,9,прев.А.ЕлаковићНенадовић.
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постојањакаоопомене(παράδειγμα)заонекојисебудуусу
дилиданаправесличанпреступ23.Овонасупућујеиначи
њеницудајебеседништвоосимперсуазивне,ималоисво
јусаветодавнуфункцију.Овдећемосекраткозадржатина
појмуπαράδειγμαкодЛикургакојибиуњеговојсемантич
којинтерпретацијизначиопресвега„пример”алиусмислу
„узора”,изчегаможемозакључитидаовајпојамкодЛикур
гаима,измеђуосталог,иетичкозначење:Ајаовдежелим
даВамизнесемнеколикопримераизпрошлости,којиВам
могупослужитикаоузор,какобистемоглибољедарасу
ђујетеиоовомиодругимслучајевима...24

На једном месту у својој беседи, Ликург, да би истакао
Леократов кукавичлук, наводи пример птица које упркос
својој брзини којом их је природа обдарила, ипак не
бежеуопасности, већ семогу видетикакосу спремнеда
настрадајузасвојегнездо.25Томприликом,Ликургнаводи
јамбеједногнепознатогпесникакојикаже,дадивљаптица
кадасавијесвојегнездо,остајеуњемуинепреносисвоје
младенанекодругоместо.26Насличнопоређењенаилазмо
икодПлатона:Задржавубизаистабиланечувенасрамо
такадабиженебилетаколошеваспитанеданебибиле
спремнеда,каоптицекојесеборепротивсвакеживотиње
макаркакоонајакабила,погинузасвојемладе...27Подудар
ностуизношењуставоваољудскојхрабростииспремности
наодбрануотаџбине,ЛикургиПлатонизражавајунаготово
једнакначин.Поњима,спасењенетребатражитиубедеми
ма,већнапротив,уљудству(ἄνδρες)ињиховојхрабрости
(ἀνδρεία).28

ЛикургнаједномместуусвојојбеседицитираТиртаја,на
водећиједнуодњеговихелегијаукојојсејасноочитујеТир
тајево поимање врлине.ПоТиртају, највећу врлину пред
стављаратничка храброст.Иуправоиз те ратничке етике
серазвијаетосродољубља,чимејеувеликојмерипрожета
иЛикурговабеседа.Значајовогцитаталежииутомешто
јеоваелегијасачуванауправозахваљујућиЛикургу.Онаје
припадалатзв.Опоменама(Ὑποθῆκαιδι’ἐλεγίας).Ликургка
жезаТиртајадајеонспеваоелегијеиоставиоихњимада,

23Овај термин  у значењу опомене Платон користи у својим Законима
(862е).

24Lyc.нав.дело,стр.83,превелаА.ЕлаковићНенадовић.
25Lyc.нав.дело,стр.131132.
26Lyc.нав.дело,стр.132
27Platon,Zakoni,814b.
28Упоредити:Renehan,R.F.(1970)ThePlatonismofLycurgus,Greek,Ro
manandByzantineStudies,No.11,p.219231.
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слушајућиих,будуподстакнутинаврлину.29Оватврдњаје
поткрепљенаТиртајевимставомдазаједничкодоброзадр
жавуицеонародпредстављамерилозасвакуврлину,што
сејасновидиизњеговихстиховакојецитираЛикургусво
јојбеседи30:

Животжртвоватисвојимеђуратницимапасти

засвојборећиседом–дикајунакујето.

Оставитзавичајсвојисвојеораницеплодне,

туђобијатипраг,беданајвећајето...31

МожесерећидасеизаЛикурговихбеседаиТиртајевихеле
гијакријеподударноступоимањузначајакњижевностии
уметностикаодидактичкогсредствауобразовањуграђана,
пасамимтимиуформирањудржавекаоњиховезаједни
це.Вернер Јегер у својојПаидеји тврди да васпитни етос
у поезији представља, у ствари, „произлажење песничког
стварањаизживотастварнељудскезаједнице”.32Усвојим
елегијама Тиртај се управо обраћа свим грађанима, исти
чућипритомважностваспитногкарактерасвогпесничког
стваралаштвазасвебудућенараштаје.Идеализмуимитоло
гијиХомеровогепа,Тиртајсупротстављајуначкухраброст
ипожртвованост за заједницу.Овде јасно запажамоподу
дарностуставовимаизмеђуовадвагрчкааутора,којапро
излази управо из подударности датог историјског тренут
ка,атојеборбазаопстанакотаџбине,којијемогућједино
удруживањемзаједничкихснагаграђана.Тиртајсеусвојим
елегијамапозиванастаропредањеитрадицију,истичућида
јеХераклидимаСпартудоделиосамДив,адаимјеустав
прокламоваоАполонидани једнонидругоне требаме
њати.НасличанставнаилазимоикодЛикургакојитакође
истиче важност поштовања одређених законских норми и
заклетвикојецитирау својој беседи, а којиму служекао
средствоаргументације.

Каошто је цитираоТиртаја ињегове стихове који су по
служиликаоподстицајонимакојисусехрабробориликод
Термопила, такоЛикург готовоуистомконтексту,цитира
Хомераиистичезначајњеговихстиховакојисуинспириса
либорцеубицикодМаратона.Наиме,Ликургнаводисцену
изпетнаестогпевањаХомеровеИлијаде33укојемХектори

29Lyc.нав.дело,стр.107.
30Исто.
31ПревеоМилошЂурић.
32Jeger,V.(1991)Paideia,NoviSad,KnjiževnazajednicaNovogSada,str.58.
33Хомер,Илијада,XV,стр.494499.
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Ајантсоколесвојеборце:ХекторјепозивајућиТројанцеу
борбузаотаџбинурекаоово34:

Негосезаједнобијтекодбродова;којигодбуде

ударенилисрушен,тесмртгастигнеиудес,

некаумре,јернијесрамотакадпогинебранећ

завичајсвој,ал’женаидечицаостаћезањим

читави,здравиицелоимање,акоАхејци

одуулађамасвојимуочинскувољенуземљу.35

УсвојојбеседиПротивЛеократа,Ликургнаводитакођеи
стиховекојиприпадајуЕурипидовојизгубљеној трагедији
Ерехтеј,укојојПракситејажртвујесвојунајстаријукћерку
задобробитиспасотаџбине.ЛикургсекаоиЕурипид,у
свомбеседништвубавио,измеђуосталог,ипитањимамо
ралаирелигије.ЗаразликуодЕурипида,Ликургнеулазиу
суштинскапитањатеодикејеитеономије,већузимабогове
каонештоштојесамопосебидато.Овдесењеговставпо
клапа саЕурипидовимкоји сматрадабоговиморајубити
мудри,моралночистииправедни.36Оноштојетакођебило
заједничкоиЛикургуиЕурипидујестеуправоинтересова
њезастаријукњижевност,пресвегазахеленскопесништво.
ЛикургнаводиЕурипидовестиховекаопример(παράδειγμα)
тј.узорзапонашањеграђанапремаотаџбиниумоментуње
неугрожености:

Збогтогајеиправедно,грађани,данекопохвалиЕури
пида,будућидајеон,осимштоједобарпесник,изабрао
овајмитзатемусвоједраме,верујућидаделаонихпред
стављајунајлепшипримерграђанима,накојатребада
се угледају, како би у своје душе усадили љубав према
отацбини.37

Овајцитатнампотврђујевеомаважнуулогумитауаргу
ментацијиједнебеседе,којијечестонавођентј.преузиман
управоизделаантичкихпесника.38ЧитајућиЛикурговубе
седунеможемосеотетиутискудајецелањеговабеседаис
кључивоуслужбиугроженогполисаидазаовогбеседника

34Lyc.нав.дело,стр.103.
35ПревеоМилошЂурић.
36Упоредити: Ђурић, М. (1989) Историја хеленске књижевности,

Београд:Заводзауџбеникеинаставнасредства,стр.311.
37Lyc.нав.дело,стр.100.
38Perlman,S.нав.дело,стр.158.
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реторска стилизација39 не представља естетску самосврху.
Еурипидјенајчешћецитирантрагичкипесникиразлозису
углавномзаједнички.ОовоменамсведочииКвинтилијан40:

Сигурноинепобитнојејединотодаћемноговишеко
ристииматиодЕурипидаоникојисеспремајузаадво
катскипозив...Својимстиломонсеуглавномприближа
ва говорничком стилу, истотако он је пун дивних сен
тенција....у говоримаиодговоримаможестатиузбок
свакомекојијенафорумуусвојствуговорниканаступио.
Најзадупредстављањусвихврстаосећањаонзаслужује
дивљењеанарочитојејаккадизазивасажаљење.41

Каоодговорнапитање, зашто јеЛикургодабраобашове
стихове код Еурипида, можемо навести Квинтилијанову
тврдњуда јеЕурипидовречникузвишенидостојанствен.
Иакобиовај цитираниодломакизЕурипидовогЕрехтеја
могаоподразумеватииЛикурговпозивнаборбууз своје
врсну милитанту ноту, Тандој (V. Tandoi) сматра да Ли
кург овде у стварижелида укажена опасност која лебди
надградомидаимовимстиховимажелиуствариусадити
страх(φόβος)однепријатељаичежњузамиромкојаупра
вопроизлазиизетосародољубља,односнопојмаврлине.42
Иначе,Ликурггрчкуречφόβοςпреводикао„страх”илиу
слободнијемпреводукао„опасност”,штонаснаводиназа
кључакдајеЛикургпоредцитираниходломака,великупа
жњупосветиоиодабируодређенелексике,којајетакођеби
лауфункцијиетоснекомпонентебеседе.Кадасмовећкод
Ликурговогјезичкостилскогизразаморамонапоменутида
његовизразкарактеришупримереностиозбиљност,чемује
умногоме допринело богатствои рафинираност тадашњег
атичкогјезика.ПосебнупажњуЛикургпоклањанијансира
њузначењаречи,алииупотребистилскихфигуракојесу
такођеуфункцијисмисленогисериозногговора,говорако
јијеуслужбихеленскеἀρετή.ТакоЛикурговојречидодаје
јошједноновозначење,атоје„слава”којајепроизашлаиз
ратничкехрабрости.УтомпогледујеЛикурговстилмного
струкоинструктиваниуданашњевреме.

39Античкаисавременакритикасеумногомеразликујууинтерпретацији
Ликурговогбеседничкогјезикаистила.ТакоДионисијеХаликарнаша
ниннаводидајеЛикурговабеседничкавештинаузвишенаиозбиљна,
лишенаотменостииелеганцијестила,аликорисна(DioChrysost.XVIII,
р.11).

40Kvintilijan,Obrazovanjegovornika,10.1.69.
41ПревеоП.Пејчиновић.
42Tandoi,V.(1970)Ledonneateniensichenondevonopiangere,Studiitaliani
diFilologia,No.42,р.175.
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Иначе,већинацитатагрчкихпесниканалазисеусудским
парницама: кодЛикурга упоменутој беседиПротивЛео
крата,потом,кодЕсхинауњеговимтримабеседамаПро
тивТимарха,ОнепоштеноизвршеномпосланствуиПро
тивКтесифонта, каоиуДемостеновимдвемабеседама:
ОВенцуиОнепоштеноизвршеномпосланству.Постојии
знатнаразликауупотребиовихцитата.КодЛикургасуна
веденицитатислужиликаоаргументација,алиикаомоћно
средство изражавања личних ставова и моралних начела.
КодЕсхинајењиховафункцијабиларазнородна.Цитирана
места су овом беседнику углавном послужила као замена
засведокеиматеријалнедоказе,или,пак,као једнаврста
истицања стеченог образовања и говорничких квалитета,
тимпрештосеЕсхинуједномпериодусвогживотапосве
тиоглуми.43Садругестране,Демостенјемногоопрезнији
уупотребицитата.Онихусвојимбеседаманијекористио
каонекопосебнобеседничкооруђе,већ,пресвега,каосред
ствоизругивањаЕсхиновимличнимставовимаипонашању
усудници.

Понашеммишљењу,употребацитираниходломакаубесе
дамагрчкихреторазахтеваједанинтердисциплинаранпри
ступ, који подразумева, пре свега, једно дубоко понирање
усуштинуњиховогбеседничкогидруштвеногангажмана.
Можемо,стога,закључитидајеодабирцитатананекина
чинпредстављаоиодабирњиховогзаједничкогпутакојим
креће сваки од поменутих беседника у својој намери да
штоснажнијеиверодостојнијеизразисвојаличнаиморал
наосећања.Дакле,овдесерадиоосмотичкомпрожимању
етичкихиестетичкихзахтевакојепредсебепостављајуан
тичкибеседници,асвеусврхуистицањањиховеерудиције
иформирањавластитогсистемааргументације,каоилич
ногставапопитањудруштвенополитичкеситуацијесвога
времена.
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Abstract

ТΗΕETHICALFUNCTIONOFPOETRYINLYCURGUS’
SPEECHAGAINSTLEOCRATES

Inthispaper,ontheexampleofLycurgus’speechAgainstLeocrates,
we shall discuss the role and the function of quotations fromGreek
poetryinhisforensicoratory.Accordingtosomecontemporarycritics
of Lycurgus’ work, his rhetoric is a kind of anthology of patriotic
attitudes,inwhichalargepartofhisdefenseisbasedonemphasizing
hismoral principles rather than presenting precise and formed legal
arguments. The basic hypothesis of this research is that Lycurgus’
selectionofpassageschosenfromGreekpoetsweremostlyreflection
ofhisownpatrioticzealandtruemoralbeliefs.Theaimofourpaper
isalso to inquire into theuseofpoetry in theorator’seducationand
trainingbutalsointohisknowledgeandappreciationoftherhetoricians

andtheiraudienceinthepolisofAthens.

Key words: Lycurgus, Against Leocrates, ancient Greek poetry,
forensicoratory,morality,patriotism,argumentation
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ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΙΑ И ЕСТЕ ТИЧ КЕ 
НОР МЕ СА ВРЕ МЕ НОГ  

ХО ЛИ ВУ ДА
Сажетак: Аутор настоји да испита преплитање појмова лепог
идоброгкрозанализуестетичкихиморалнихстандардасавре
менепопуларнекултуре,захваћенекрозкултуролошкупарадигму
Холивуда,схваћеногнесамокаофилмскашкола,већистовремено
каосимболглобалнихкомерцијалнихвредностииестетике.Холи
вудсепосматракаоконзервативанупогледумодерног(исавре
меног)трендараздвајањаестетикеиморала,инсистирајућина
снажномпаралелизмуикорелацијиизмеђуфизичкелепотепрота
гонисте иморалностињегових поступака.Овај однос ињегове
применеактивносекористеуполитичкојиидеолошкојпропаган
ди, најчешће служећиимперијалистичкиминтересимаамеричке
економскеиполитичкеолигархије,алиистовремено–поготовоу
случајууметничкинајбољихикритичкинајхваљенијихфилмова–
честоотвореносубвертирајувредностииполитичкуидеологију
америчкогизападногдруштвауопште.Ауторразматранеколи
кипримераморалнихконтроверзикојепроизилазеизхоливудских
парадигмилепоте,уобликуукомесепојављујууТВсеријиИгра
престола,истовременоуказујућидајехоливудскаестетиканаиз
гледтрајнијаимањеподложнапроменамаодхоливудскеетике,у
складусаантичкимфилозофскимидеаломκαλοκαγαθία.

Кључнеречи:лепо,добро,Холивуд,естетика,филм
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Изједначавањелепогидоброг–Холивудкао
бастионпредмодернеестетизацијеетичког

Историја уметности савременог доба са лакоћом се може
реконструисати као низ релативизација античког идеала,
премакомеоноштојелепо(καλόν)нужноидерукуподру
кусаонимштоједобро(ἀγαθόν),азаједноониопетспада
ју уистипојмовнипакет санизомпојмова који означава
јуразличитевидовесавршенства,каоштосу„узвишено“,
„божанско”,„вечно”исл.Билодајеупитањувисокаили
народнауметност,оноштојеуетичкомсмислузло,немо
ралноилидемонскотрадиционалносеувизуалномсмислу
приказивалокаоружно,изопаченоиискривљено,доксеуз
вишеностдухаичеститостјунака,витезоваињиховихвер
нихљубапоправилуодражавалауњиховојфизичкојлепоти
истасу.1КадајеВикторИгозапротагонистусвога„Звона
раБогородичинецркве”узеочовекакојијебиофизички(и
психички)деформисан,алиидаље„златногсрцапуногљу
бави”,безобзиранаснажанослонацусредњевековнојпо
езијиигротескнојуметности,тојепредстављалоузбудљив
отклонодтрадицијеипутоказзамногобројнеуметникека
снијихвекова.

Проблемомраздвајањаестетскилепогиетичкидоброгба
вићесекасније,сваконасвојначин,низвеликихуметника
ифилозофа–одБалзакаиГетеа,прекоБодлераиПоа,до
ПастернакаиКамија.НичеиКјеркегорће,сваконасвојна
чин,претваратиестетскоусвојеврснииморализам,докће
Достојевскипоновномуспостављањуморалногидеалале
потепосветитинајвећидеосвојихпознихдела.2Поготово
узбудљиву студију овог феномена, и својеврсно директно
оповргавањетезаДостојевскогпредстављаМанов„Доктор
Фаустус”,гдесетрадиционалнасликаучењакакојијеспре
мандасеодрекневластитеморалностизарачунрадознало
стиинаучногнапреткамењазаједнумодернистичкуслику
уметникакоји јеистужртву спремандаподнесенаолтар
лепоте.Имадаостајеотворенопитањедалисукомпозиције
АдријанаЛеверкина,каквимихјеописаоМан,уистинском
смислу„лепе”,неманикаквесумњедаовајнемачкивеликан

1 Cf.Whittier,C.(2013)OntheUseofNegativeRepresentationsofDeformi
tiesinLiterature,BurningYggdrasil,26.April2013,http://cwhittie.blogspot.
rs/2013/04/onuseofnegativerepresentationsof.html.

2 Славан је цитат Лава Мишкина „лепота ће спасити свет“ („красота
спасётмир”)изроманаИдиотДостојевског,аауторпитањелепотеста
вљауцентарсвогидеолошкогпогледанасвет,оличеногуњеговојзна
менитој„Пушкинскојбеседи”.Достоевский,Ф.Пушкин(очерк),Днев
никписателя1880 г., 19октября2016. г., https://ru.wikisource.org/wiki/
Дневник_писателя._1880_год_(Достоевский)/ГЛАВА_ВТОРАЯ.
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пишеувременуукомелепота,несамоданеидерукупод
рукусадобротом,већјечестодиректноискључује.3

Овуврстутрендаможемопратитинацелојвисокојуметно
стиXXвека,итонадваразличитаколосека.Првиподразу
мевадаунутрашњалепотасадржајаделанемора(иличак
нетреба)дапроизилазиизморалностиидобротеликоваи
радње;другидалепотауметничкогизразаауторанеморани
накојиначинбитиповезанасањеговомличномузвишено
шћуиморалношћу.Натајначиндобијамоуметничкусцену
преплављену приказима патње, несреће, рата, нискости и
неморала,којомдоминирајуциничнииотуђениуметници,
којисвојуделатностсвечешћепосматрајукаозанатипро
фесијукојаникаквевезенемасањиховимличнимосећајем
задоброизло.Коликоовоодудараодпарадигми,рецимо,
средњевековнеуметностинајбољесевидинатрадицијиис
точногиконописа,гдесеодживописцаочекујенесамода
својимделимаотварајудиректан„прозорпремаБогу”,већ
сеинсистиранатомедајетаквостваралаштвоуопштемогу
ћесамоуколикосењемуприступаузпосвећеностмолитви
ипосту,односноизконтекстанајвећехришћанскеврлине.4

Акоје,међутим,високауметностXXвекадобрано„застра
нила”уодносунаестетичкеиетичкепарадигмеевропске
традиције,тоникаконијеслучајсакомерцијалномипопу
ларномуметношћу,којајеунајвећојмериоличенаусавре
меномпојму„Холивуда”.ПритомеподХоливудом(и„холи
вудизацијом”)неподразумевамоискључивокласичнуаме
ричкушколуфилма(овомпојмуусветуанимираногфилма
одговара још једном пренесени појам „Дизнија“, односно
„дизнификације”),већзаправоједанглобалниконцептесте
тикеупопуларнојуметностикојипровејава,какокрозигра
ниианимиранифилмдругихнародаи језика,такоикроз
другеисроднеуметности–попутстрипа,видеоигре,му
зикеиликњижевности.Овајпојампоседујеусебидубоку
вредноснуамбиваленцију– снимајућифилмовекоји зара
ђујудесетинеи стотинемилионадолара, а свечешћечак
имилијардедолара,холивудскафилмскапродукцијапред
стављасинонимза„успешанкултурниобразац”ууслови
ма„слободногтржиштакултуре”,штопредстављанајвеће
могућеуметничкодостигнућеузападномкапиталистичком
друштвуукомесеуметничкавредностпоправилуизражава

3 Grothus,U.(2013)SixtyYearsofThomasMann’sDoctorFaustus,Logos7.
1,winter2008,NewYork.

4 Трубецкой,Е.Н. (2006)Умозрение в красках–Вопросо смыслежи
зни в древнерусской религиозной живописи, Русская иконопись,
Москва:Белыйгород.
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имериудоларима.5Истовремено,укруговима(јошједном
глобалне)образованеелите,укључујућитуисамеСАД,гаји
сеједнаспецифичнаврстапрезирапремаХоливудукаоме
тонимији запопуларнуикомерцијалнууметностуопште.6
Акоовајпрезирипроистичепримарноиздруштвенеулоге
којуХоливуди„холивудизована”уметност(наизглед)игра
јуупромовисањуамеричкогимперијализма,онсенајчешће
представља као чисто уметничка критика једног модела
који јеуестетскомсмислуинфериорануодносунаartho
useкинематографију,пасамимтимиуодносуна„високу
уметност”каотакву.

Занимљивоје,међутим,дајенајчешћипредметкритикехо
ливудскешколефилмањен симплификовани, „црнобели”
морал, у коме се повлачи јасна дистинкција између „до
брих”и„лошихмомака”,или,језикомвестерна,између„бе
лих”и„црнихшешира”,штопресвегазнатновулгаризује
иупрошћавареалнеисторијскеодносеидогађаје (којису
честотемаилиинспирацијахоливудскихфилмова),азатим
ислужикаоповодзаполитичкеманипулације.7Настрану
штојеоваоценасамапосебивеомагрубасимплификација
холивудскешколефилма, чији класици (попут „Казаблан
ке”, „Трећег човека”, серијала „Кум”, „Апокалипсе данас”
итд.)представљајуизванреднестудијекомплексностиљуд
скогморала,чињеницакојукритичариХоливудачестоиг
норишу,акојевећнеузимајузајошједнумануовешколе
уметности,јестезадржавањечврстогинепоколебљивогпа
ралелизмаизмеђулепотеидоброте.

Савремениодјециантичкогκαλὸνκἀγαθόν

УтрадиционалномХоливудуовосенајлакшеуочавапреко
императива„лепихглумаца”,убедљивоисмејаногумоно
лозимаЗоранаРадмиловићауКовачевићевомпозоришном
комаду„РадованIII”.УкласичнодобаХоливудаовојепод
разумевалода,пресвегапротагонистеихероје,поправи
лу играју лепи и наочити глумци, што је традиционалну
филмскузвезду–попутЏејмсаДина,ОдриХепберн,Кир
каДагласаилиМерилинМонролансиралоумоднеиконеи
секссимболе,штоуовомсветупредстављаосновниоблик

5 BratuHansen,M.(2009)TheMassProductionoftheSenses:ClassicalCine
maasVernacularModernism,DiscipliningModernism,ed.Pamela,L.Caug
hie,NewYork:PalgraveMacmillan,pp.242258.

6 Rauschenberger, E. (2003) It’s Only a Movie – Right? – Deconstructing
Cultural Imperialism, 19. October 2016, http://politics.as.nyu.edu/admin/
staging/IO/4600/rauschenberger_thesis.pdf.

7 Agnew,J.(2012)TheOldWestinFactandFilm:HistoryVersusHollywood,
JeffersonNC:McFarland,p.131.
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естетичкерецепцијеглумачкелепоте.УмодерномХоливуду
овај тренд је попримио једну тоталитарнуцрту, намећући
уликуновихзвездаизвездицаизвештачене(ичестонео
ствариве)стандарделепоте,истовременоинсистирајућина
стандарднимоблицима„модификацијелепоте”каоштосу
избељенизуби,фарбанакосаилимршавафигура.Овепара
дигмесуподједнакокритикованезбогсвогпогубногутица
јанааутоперцепцијучитавихгенерацијаглобалнеомладине
(закојисеиспоставилодавеомазгодноидерукуподрукуса
низомагендиглобалнихкорпорацијакојесвојимпотроша
чимазановацпродају„лепотуиздравље”),каоизбогсвог
суштинскогестетичкогмедиокритетства,аконеипотпуне
неестетичности.8

Али без обзира на критике, механизам је опстајао, а сва
ки облик девијације од „естетскихнорми” које је прокла
мовао овај холивудски светозназор – томожебити вишак
килограма (најчешћи и „најлењи” начин да се нека особа
нафилму прикаже ружном), пушење (некада основни хо
ливудски модни детаљ, сада одбачен управо као естетски
одбојан),илинекаврстафизичкогдеформитета (грбавост,
тик,илипросторужнафризура)стандардносекористиокао
визуалнипоказатељморалноготпадништва,односноулоге
негативца. Ово повезивање ружноће или неестетичности
са неморалом нигде није толико уочљиво колико ужанру
фантастике, где се конституисање негативца по правилу
пратилонекимобликомдеформације,билода јеупитању
трансформацијакаопоследицакоришћењацрнемагијеили
„пактасђаволом” (ЗлаКраљицаиз„Снежанеиседампа
туљака”,Императориз„Звезданихратова”,трансформација
МогвајауГремлинеуистоименомфилму),физичкоунака
жавањеили сакаћење као конститутивна особинаиконич
нихнегативаца(ЏокериДволичниизстриповаоБетмену,
ОрковииУрукхаиизТолкиновог „Господарапрстенова”,
илиДартВејдериз„Звезданихратова”),илибаналноозна
чавањезлапреконекеврстеодударањаодстандардалепоте
–причемусужанровскистандардицрвенеочи(Термина
тор), ожиљак (пуковникКваричиз „Аватара”),незаобила
зна„козјабрадица”(ЏафаризДизнијевог„Аладина”,одно
сноНемилосрдниМингизстриповаоФлешуГордону)или

8 Frings, V. (2014) Hollywood’s hidden sexism: How casting notices ke
ep beauty standards alive, Salon, 25. January 2014, http://www.salon.co
m/2014/01/25/hollywoods_hidden_sexism_how_casting_notices_keep_bea
uty_standards_alive/.
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простоћелавост(каоуслучајуЛексаЛутораизсеријалао
„Супермену”).9

Требаиматиувидудаје,узнезнатнеизузетке,овајпарале
лизамлепо/доброиружно/злоуХоливудудотемереотеран
украјност,дасестепенморалнекорумпираностинекоглика
можесалакоћомодредитинаосновустепенањеговефизич
ке деформације, односно одступања од холивудских стан
дардалепоте.Ужанровимакомедије,гдепубликанетреба
да инвестира нарочит страхимржњуу негативца и даље
сумогући„лепинегативци”(мадасењиховарђавостопет
пажљивоилуструјепрекоодређенихмоделапонашањакоји
нисутолико„неморални”,коликосу„неукусни”састанови
штабонтонаи„лепогваспитања”,којеопетувећојмерипо
чиванаестетичким,негонаетичкимтемељима).Истовре
мено, како црнобели наративи традиционалног Холивуда
губенапопуларности,ановитрендовиукинематографији
захтевајукомплекснијеликовекојисуморалноамбивалент
нији,овајотклонод„упегланих”и„стерилних”моралних
образацајошједномсенајочигледнијеуочаванаестетском
плану.Остварењаовеновегенерацијенајчешћесеназивају
„упрљаним” („прашњавим”, „блатњавим”, енг.gritty), а та
„прљавштина”семанифестујепрекоодступањаглумацаод
стандардниххоливудскихнормилепоте.10

Такосуновијунацииантихеројипоправилунеобријании
зарасли,неводерачунаоличнојхигијенииодећи,узпрису
ствојошнеких„ружних”особина(попутпушења,алкохоли
зма,псовањаисл.),штопрецизноодговарастепенуњихове
амбиваленцијенаморалномплану.Оваразликанигденије
толикоочигледнаколикоувизуалномидентитетукласичног
итзв.„шпагетивестерна”.Доксупротагонистипрвог(сада
већизумрлог)жанрапоправилучисти,обријанииопегла
ни једнако колико су правични, непоколебљиви и храбри,
протагонистидругогжанра(којијесадавећпостаожанров
скистандардуХоливуду)сунеобријани,прљавииофуца
ни,што представља одразњихове пољуљанеморалности,
оптерећене равнодушношћу према неправди, цинизмом, а
нереткоикукавичлуком.

Овај апсолутни паралелизам лепог и доброг у Холивуду
представља веран одраз и директног настављача античког

9 Упореди чланак „Evil Makes you Ugly” на интернет енциклопеди
јифилмскихжанровскихклишеаTVtropes.org,интернетадресаhttp://
tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/EvilMakesYouUgly, приступљено
19.октобра2016.године.

10Упоредити:чланак„DarkerandEdgier”наенциклопедијиTVtropes.org,
интернет адреса http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/DarkerAn
dEdgier,приступљено19.октобра2016.г.
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идеалаκαλὸνκἀγαθόν,којијекаснијеименованфилозофском
кованицом„леподоброте”(καλοκαγαθία),икојаподразумева
даседомениестетскогиетичкогмеђусобнопреклапају,ине
могуједаноддругограздвојити.Хомеровихероји,башкао
ијунацихоливудскихфилмова,односноДизнијевиханими
ранихфилмова,истовременопредстављајуидеалефизичке
лепоте и моралне доброте, њихова морална изванредност
одржавасеуњиховомстасуигласу,ањиховааристократ
скаприродауфизичкомсмислуихобавезуједасепонашају
у складусањомнаморалномплану.И заиста,банална је
чињеница да се кодПлатона иАристотела, без обзира на
увеликооформљенуфилозофскутерминологију,неповлачи
дистинкцијаизмеђуκαλόνиἀγαθόν,којисеуњиховиметич
кимрасправамаупотребљавајускоросинонимно.11Потпуно
истоправиловажииуХоливуду.Притомесеможепоста
витипитањеукојојмеритатенденцијахоливудскогфилма
проистиче из вековних афинитета публике да изједначава
лепоидобро(нетребазаборавитидасуувећинизападних
језика,укључујућиисрпски,унајмањурукуизраз„лепо”
подједнако користи за естетске и етичке квалификације),
илипростоизприродефилмакаовизуалнеуметности,где
јеунутрашњиживотикарактерликованеопходноприказа
тинаопипљивилакоуочљивначин.Алибезобзиранато,
тешкодаикоможеоспоритидаовадвапојмаидурукупод
руку,идаихјескоронемогућераздвојити.

Естетикакаооруђеморализаторстваи
политичкепропаганде

Једаноднајчешћекритикованихаспекатаовевезедоброги
лепогуХоливудутичесењиховеупотребеуидеолошкоји
политичкојпропаганди,штојеистовременоелементделат
ностиХоливудазакојије„фабрикаснова”највишеозлогла
шена.Наиме,чакиакоустановимоапсолутнипаралелизам
естетскогиетичкогухоливудскимфилмовимаипопуларној
култури,неможесеотетиутискуда је,барначелно,лепо
уподређеномположајууодносунадобро.Овонијеника
квановина,историјауметностипоовомпитањууоснови
никада није одступила од основнеПлатонове тезе из вре
менакадасуовипојмовипрвипутформулисанииутеме
љени.Тозначидаодређениуметничкисадржај,илифилм
скиликпримарнопоседујусвојморалникарактер,којисе
затим на нивоу приказа накнадно естетизују у складу са
том „моралном суштином”. Деценијама култивисано оче
кивањекодпубликедаћеестетскиприказувекодговарати

11Јегер,В.(1991)Paideia–Обликовањегрчкогчовека,НовиСад:Књижев
назаједницаНовогСада.
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овојунутрашњојморалнојсуштиниудобримхоливудским
филмовима се стога користило да се гледаоцима приреде
изненађења и неочекивани обрти у радњи, али се далеко
чешће користило у сврхе прилично бруталне пропаганде,
усмерене против „спољњих и унутрашњих непријатеља”,
„опаснихелемената”и„непоћуднихнација”увечитојсин
хронизацијисаимперијалномполитикомСтејтдепартмента
иЛенглија.12

Безикаквесумње,речјеоизразитомоћноммеханизму,ко
јимсеамеричкаполитичкаиекономскаолигархијаобилато
користилакакобипреобликовалапланетуускладусасво
јим стратешким и политичким циљевима. То значи да се
политичкииидеолошки„непријатељиамеричкогдруштва“
(односнопрепрекезаостварењеекономскихамбицијаВол
стритаивојноиндустријскогкомплексаСАД)неморајумо
ралнокомпромитоватикрозтрадиционалнуидеолошкупро
паганду,већједовољнодасекрозмасовнупродукцијугло
балнихкултурнихсадржаја„ружноприкажу”.Овојеједан
однајпознатијихинструменатаамеричкетзв.„мекемоћи”–
могућностда сепрекопопуларнеуметностидиктира сли
какојућедобардеосветаиматиоамеричкимсупарницима
наглобалнојполитичкојсцени.Јошједном,нијенеопходно
Русе,Иранце,Кубанце,СевернокорејанцеиСрбеприкази
вати како чине различита непочинства или злочине, буду
ћидајетајвиддиректнепропагандекраткогдахаимање
вишедезавуисан.Уместотога,довољноихје„упролазу”,на
хоризонтуопажања,односнона„задњемплану”приказати
нанеестетичанначин,какопоступају„ружноинеукусно”,
или супросто сами „ружни, непристојни, глупииприми
тивни”,идопуститидоброустаљенимрефлексимапубли
кедадођудосопственихзакључакаоњиховомморалитету.
Још чешће од тога носиоцимоћи у западномполитичком
систему – председници, политичари, министри, тужиоци,
судијеидр.–приказујусекаолепи,пристојниљуди,којисе
понашају„укусно”,штоподједнакотребадаимплицирањи
ховувисокуморалност,непоткупљивостинекоруптивност.
Овајобликпропагандедалекојемањенаметљив,исалако
ћомсекријеиза„уметничкеслободе”или„правилажанра”,
алиуправозатојестевеомаопасан.

Оноштојеовдеважноприметитијестедапаралелизамле
погидоброгкојисеуспостављавишенепочивауоквири
мауметничкогдела,већповлачиконкретнеимпликацијепо
стварнисвет.Естетскиприказ„добрих”и„лошихмомака”

12Schou,N.(2016)HowtheCIAHoodwinkedHollywood,TheAtlantic,14.
July2016,http://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2016/07/opera
tiontinseltownhowtheciamanipulateshollywood/491138/.
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престаједабивауметничкапракса,ипостајекултурниобра
зацкојисенасилнонамећесвету.Утомитаквомсвету,пре
ломљеномкрозпризмуХоливудаипопуларнекултуре,мо
ралитетполитичких,војних,медијскихикултурнихцента
рамоћизападногдруштваконституишесекрозлепотупри
казањиховихидеализованихпредставникаусветуфилма,
аотпадништво,рђавостизлоћаамеричкихгеополитичких
непријатељазаогромандеоглобалнејавностипроистичеиз
„ружне слике” коју оњима сликаХоливуд.При томе ска
кањеизмеђувиртуалногистварногсвета,измеђуфилмске
чаролије и сурове стварности, између „фабрике снова” и
„геополитичке јаве” толико је учестало и свеприсутно, да
сењеговеграницегубе,а(медиокритетске)естетскенорме
Холивуда уздижудо „мере свих ствари“ када је у питању
етичкоиполитичковредновањеконкретнихполитичкихи
историјскихпроцеса.

Дакако,требанагласитидаовазакономерностутоликови
шестојинаснази,уколиковишејеречоједномууметнич
комсмислу,осредњемостварењухоливудскешколе.Колико
америчкефилмаџијеитеоретичарикултуреинсистиралина
томедаХоливудпредставља„забаву,анеуметност”(enter
tainment,notart),најбољахоливудскаостварења(којамогу,
алиинеморајубитинајгледанијаинајуноснија)отимајусе
овим насилним естетичкоморалистичким диктатима аме
ричкеполитике,ивеомачестопостајудубинскисубверзив
на, примењујући већпоменуту „естетичкуубеђивачкума
трицу”наштетукреатораамеричкеполитике.13Натајначин
Холивуд,поредслугеамеричкеполитикеиглобалнекорпо
ративнеолигархијеистовременоостајеиопстајекаоједан
одњихових најбољих, најубедљивијих и глобално најути
цајнијих критичара. Једноставност естетичких и етичких
матрицакласичногХоливудатоликојелакопримењивана
америчкодруштво(чијепроблемеамеричкеизападнефил
маџије, разуме се, далеко боље познају него пропагандом
диктиранетемеодруштвиманепријатељскихдржава),даје
њиховефекатуобластисамокритикемождачакивећиод
њиховепримененапропаганду.Оношто јесигурно, јесте
дасукрозцелуисторијуХоливудауметничкинајвећа(имо
ралнонајузвишенија)остварењаХоливудапоправилуби
лакритичнапремаамеричкојимперијалистичкојполитици,
уместодајевеличајуиподржавају.

13Pierry,L.G.(2015)The25MostSubversiveMoviesofAllTime,Tasteof
Cinema,25.March2015,http://www.tasteofcinema.com/2015/the25most
subversivemoviesofalltime/#ixzz4NoDv9Ptp.
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АутосубверзијасавременеТВдраме–
случајИгрепрестола

Кадајеупитањуфилмскауметност,последњихполадеце
ниједонелисунампојавукојасечестоназива„успоном“
или„златнимдобомтелевизије”увидувеликогбројателе
визијскихсеријакојепоквалитетупродукције,уметничком
трудуредитеља,сценаристаиглумаца,ипресвегауложе
ним финансијским средствима, досежу раније недости
жни ниво холивудских „А филмова”.14 Ови телевизијски
програми,попутсерија„Играпрестола”(GameofThrones,
2011), „Прави детектив” (TrueDetective, 2014), „Кварење”
(BreakingBad,2008,коднасдистрибуиранаподбесмисле
нимипогрешнимназивом„Чистахемија”),„Фарго”(Fargo,
2014),„Чуднијествари”(StrangerThings,2016),илибритан
ског „Шерлока” (Sherlock, 2010), често се интерпретирају
као дела филмске уметности која „превазилазе окоштале
холивудскематрице“идајусвојимауторима„неупоредиво
већуслободуизражавања“.Овојетачноутоликоштојеза
једничкацрта засвеовесеријеновегенерацијетоштосе
оне,будућидасуунапредпредодређенезајаснопрофилиса
нециљнегрупекојесувећпретплаћененакабловскутеле
визијуилинекуодуслугаинтернет(тј.такозване„текуће“,
streaming) телевизије, не конформирају већини медиокри
тетскихстандардаполитичкекоректности,морализаторства
ималограђанскеестетикекојимаробујуостварењакојамо
рајудасеборезабиоскопскупублику.Овадодатнаслобода
телевизијскихредитељаисценаристадовелаједотогадасе
поменутесеријепоправилувреднујукаодалекоуспешнија
уметничкаостварењаоднајбољиххоливудскихфилмова,15
алионеидаљепредстављајуврхунскепримерехоливудске
продукције уширем културном смислу, придржавајући се
основнихжанровскихобразацаивредностиамеричкешко
лефилма.Аовоподразумеваипримену(исубверзију)кла
сичнихестетскоетичкихматрицаХоливудаокојимајевећ
билоречи.

14Leopold,T.(2013)Thenew,newTVgoldenage,CNN.com,6.may2013,
http://edition.cnn.com/2013/05/06/showbiz/goldenageoftv/.

15Примераради,телевизијскесеријекојесунајбољерангираненаМеђу
нардонојфилмскојбазиподатака(IMDB)имајувишеоценеоднајбоље
рангиранихбиоскопскихостварења. „Браћапооружју“ (BandofBrot
hers,2001)имајуоцену9,5од10,а„Играпрестола“и„Кварење“по9,4,
штојевишеоднајбољеоцењениххоливудскихкласикакаоштосу„Бек
ствоизШошенка“(1994,9,2),„Кум“(1972,9,2)односно„Кума2“(1974,
9,0),анеупоредивовишеоднајбољеоцењенихбиоскопскихостварења
нашегвремена.
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Употреба ових образаца на америчку и глобалну публику
којајевећдеценијамапсихолошкиобрађиванаиусловља
вана да нањих реагује на одређени начин, не само да се
показаласубверзивномпоцелиглобалникултурнисистем,
већјеистовременоотвориланизконкретнихиакутних,како
етичких,такоиестетскихпроблемаданашњице.Тојераз
логштосеовесерије,башкаоихоливудскибиоскопскихи
тови,данасвеомапомноистражујутеоретичаримадруштва
ифилозофима, узимајућиих за релевантнепресеке стања
јавногмњењаиглобалногполитичкогиисторијскогтренут
ка.Примераради,популарностсерије„Кварење”покозна
којипутјеуамеричкојјавностиотворилапитањефилмске
глорификацијекриминалаинасиља,којајеактуелнајошод
златногдобаХоливудаизтридесетихгодинапрошлогвека.16
Импликацијесерије„Кулаодкарата”(HouseofCards,2013),
која се бави неморалом и политичким манипулацијама у
америчкомКонгресуиБелојкући,пополитичкустварност
Америке биле су толико велике и значајне, да је у трећој
сезонисеријаприметноразводњенадодавањем„правовер
них“идеолошкихсадржаја,ичак гостовањемполитичких
активистаизстварногсвета(попутрускедисидентскегрупе
PussyRiot).17Првасезонасерије„Правидетектив”отвори
лајеуглобалнојјавностиначистонатеоријскомнивоуниз
етичкихирелигијскихпитања,збогчегајенарочитупопу
ларностостварилауправомеђуфилозофскомзаједницом.18
Норвешка серија „Окупирани” (Okkupert, 2015) отворила
јенизвеоманепријатнихпитањаоначинунакојифункци
онише политичкамоћ у западном друштву и конкретно у
Европскојунији.19

Највећи културни шок, међутим уследио је захваљујући
планетарнојпопуларностисерије„Играпрестола”,снимље
непосеријиепскофантастичнихроманаЏорџаР.Р.Марти
на„Песмаледаиватре”(ASongofIceandFire,првакњи
гаобјављена1996.године),којаје(попуткњигапрење)у
потпуностиизменилаодносглобалнепубликепремаовом

16Roget, S. (2016) 4TimesMoviesAndTVGotVery Serious IssuesVery
Wrong, Cracked.com, 7. October 2016, http://www.cracked.com/artic
le_24320_4timesmoviestvgotveryseriousissuesverywrong.html.

17Crouch,I.(2015)It’stimefor‘HouseofCards’tocomecrashingdown,The
NewYorker,No.3.March2015,http://www.newyorker.com/culture/culture
desk/itstimeforhouseofcardstocomecrashingdown.

18Busse, B. (2014) True Detective & True Religion: Delusion, Faith and
Redemption”, The Jesuit Post, 17. March 2014, https://thejesuitpost.org
/2014/03/truedetectivetruereligiondelusionfaithandredemption/.

19Војнов,Д.(2016),„Сећањанаокупацију“,Новиполис,приступљено19.
октобра 2016. г., http://www.novipolis.rs/sr/kultura/29339/secanjanaoku
paciju.html.
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жанру,дабизатимнаставилавеомаозбиљнодапроблема
тизујеисубвертираустаљенуестетичкоетичкуматрицуко
јудиктираХоливуд.Притомеованапетостсаједнестране
проистичеизсубвертирањаиодбацивањамедиокритетских
иполиткоректнихестетичкоетичкихматрицаХоливудаза
рачун једногмоћнијегиаутентичнијег (алиидаље„холи
вудског”)филмскогизраза,садругестранеизпомалонео
бичнихуступакакојесукреаторисеријеморалидаучине,
одступајућиодсадржајакњигаиконформирајућисвојумет
ничкиизразтимистиместетичкоетичкимфлоскуламакоје
сенадругимместимаодбацују.

Оноштојенарочитоузбудљивојестеуправочињеницада
креаторисеријенисуималиникакавпроблемдавеомапла
стично прикажу изразито неморалне и морално одвратне
радњекаоштосуинцест,силовање,убиствадеце,мучење
исакаћењеисл.,алисуималиогромнепроблемедаодбаце
управоестетскефилтеренакојимаусвојимостварењима
инсистираХоливуд.Токонкретнозначидасеуестетичко
етичком комплексу холивудског светоназора управо есте
тичкаматрицапоказаланепоколебљивијом,издржљивијом
инеупитнијом.Примераради,двојеглавнихпротагониста
књига и серије – Тирион Ланистер и Бријена од Опорја
(„Лепотица Бријена”) у књигама су описани као изразито
ружнеособе,Тирионјекепецифизичкидеформисан(налик
наИгоовогКвазимода),аБријенајеизразиторужнаивисо
камушкарачакојајепредметподсмехасвогцелогокруже
ња.Поврхсвега,обојетокомприповедањабивајудодатно
унакажени ожиљцима од тешких рана које су задобили у
борби.Међутим,ауторителевизијскесеријепроценилису
дапубликаједноставнонебибилаустањудасеидентифи
кујесаовакоизразиторужнимособама,пасуњиховеулоге
подарилиизразитонаочитомимужевномПитеруДинклиџу
ивисокој,алиизузетнолепојГвендолинКристи,дабиим
ожиљцикојеуборбидобијајувишеслужиликаоукрас,него
каодеформитет.Тирионујејединодозвољенодаостанеке
пец(ПитерДинклиџјепатуљастограста)аБријенидабуде
краткоошишанидив(ГвендолинКристијеизузетновисоког
раста), алисавподсмехи згражањекојима суизложениу
серијипотпуносупромашени,јерје,упркоснезнатномод
ступањуодхоливудскихестетичкихнорми,речоизразито
лепимљудима.

Сасличнимпроблемомсусреосетакођевеомазанимљиви
ликДаријаНахариса.Укњигамаонпредстављавођупла
ћеничкедружине„Олујневране”,икарактеристичан јепо
нападнодречавој(понашимстандардимачаккловновској)
одећи, каои по томешто, у складу самодомподнебља у
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комеживи,фарбасвојукосууљубичастоплавубоју,бркове
унаранџасту,асвојудугубрадуносирашчешљануиуфити
љенуутрирепа.Овакоживописанликбиобисасвимпри
хватљивзателевизијскупублику,даистовременонепред
стављаљубавника једногод главнихпротагониста серија
лаимиљеницепублике–краљицеДенерисОлујнорођене
Таргарјен.Неприхватљивост егзотичних стандарда лепоте
зазападну(пасамимтимиглобалнупублику)довелаједо
тогадасењеговаулогапрвододелилепушкастомЕдуСкре
ину,дабисенањеговоместо,збогмлакереакцијепублике,
убрзодовеомужевнијиихаризматичнијиМикилХуисман,
алиниједанодовихликованијебиониблизураскалашноји
разметљивојкичастостиДаријаизкњига.

Наравно,моћхоливудскихестетичкихпарадигмиимала је
иобрнутисмердејства.ИнцестуознипарЏејмијаиСерсеи
Ланистериукњизи,иусеријиприказанјекаопаризванред
нелепоте.ПритомесерЏејми(усеријигатумачиНиколај
КостерВалдау)представљаособуизразитоамбивалентног
морала,одговорнуподједнакоизагрознезлочинеиистин
скивитешкадела,докњеговасестраСерсеи(усеријијеигра
Лана Хеди) представља један од најуспешнијих уметнич
ких приказа Платоновог „тиранског човека” у савременој
уметности,иједаноднајубедљивијихнегативацаумодер
нојкњижевностиикинематографији.Међутимбезобзира
наизразитурђавостњиховихрадњи,одкојихнекеувелико
прелазе„хоризонтморалненепоправљивости”(moralevent
horizon),обаликасуизразитопопуларнакодпублике,ини
накојиначиннисуизложенимржњии„праведномгневу”
којисеизливаонаподједнакозле(алимањеестетичне)ли
ковекраљаЏофријаилиРемзијаБолтона.Занимљивоједа
ЏејмиЛанистеровајхоризонт,састановиштахоливудског
приповедања,прелазивећупрвојепизодисеријала,кадаба
цакрозпрозорседмогодишњегБренаСтаркасамозатошто
јебиосведокњеговеинцестуозневезесасестром.Безобзи
ранато,публикамуовајнеопростивигрехипакопраштаза
рачуннизадругих„лепихпоступака”,башкаоштозазлочи
нењеговесестреимамноговишеразумевањанегозадруге,
простозатоштосу„мотивисанимајчинскомљубављу”.

Можелисеетичкоеманциповати
одестетског?

Наведенипримерииз„Игрепрестола”убедљивоилустру
јумоћкојухоливудскаестетикаиманаднашимпоимањем
света оконас, а поготовонаднашимморалнимсудовима.
Наизгледбаналнаиповршна„лепотаприказа”иклишеизи
ранежанровскематрицеХоливудаочигледноимајутолику
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снагу,дасуспособнеданаснатерајудапреиспитамо(или
бар,запотребеучествовањаугледањуфилмскогсадржаја,
„ставимо у заграде”) сопственеморалне назоре и вредно
сти. Лепом глумцу који манифестује обрасце холивудског
„лепогпонашања”(жанровскаматрица„мажењапса”20)мо
гусепрогледатикрозпрстеинеопростивонеморалнадела,
аглумцукоји јевизуалномаркиранкаонегативацнећесе
опростити ни кудикамо мање морално одбојни поступци.
Истовремено,моралностпротагонистеуфилмскомприка
зу није довољна да еманципује његову физичку ружноћу,
илидамуомогућиопростзатрадиционалнефилмскеобра
сце „ружног понашања”, па чак ни да омогући пристаја
њепубликенанеконвенционаланилиалтернативанмодел
лепоте.

Колико ова тематика дубоко погађа дубинске етичке про
блеме западноги глобалног друштва веома лепоилустру
јеслучајкраткометражногцртаногфилма„Лава”(2014)из
продукције„Дизнија”и„Пиксара”,којиприказујељубавну
везуизмеђудваантропоморфнавулканаухавајскомархипе
лагу.Политичкикоректнидушебрижницинаамеричкојјав
нојсцениодмахсусеобрушилинакреаторецртаногфилма
за „сексизам”, будући да је „мушки” вулкан приказан као
средовечни,крупанчовек,док је„женски”вулкан”прика
занкаовиткаизнатномлађадевојка.Нападису,ускладуса
устаљенимстандардимаереинтернета,билибруталноагре
сивни,самодабисеиспоставилодаје„вулкан”осликанпо
узоруиупотпуностипосвећенисећањуналегендухавајске
музике, иначе изразито крупног Израела Камакавиво’оле
(1959–1997),а„вулканица”поузорунањеговуизразитоле
пуивиткусупругуМарленАЛо.Натајначинсехистерија
збогодступањаједногцртаногфилмаодвећпоменутихпо
литичкикоректних„естетичкихстандардаХоливуда”пока
залакаорасистичкоутеривањестварностиуједанфиктивни
иидеализованиестетскиобразац.21

20Мислисенауобичајенужанровскуформуукојојсеморалноамбива
лентанликконституишекао„добримомак”преконекогбаналногдо
бронамерног геста, као што је мажење псалуталице. Наспрам тога,
„лошимомак”севеомачестоконституишеуочимапубликепрекоана
логногнасилноггеста,каоштојешутирањепсалуталице.Упопулар
нојтеоријижанроваоведвеформесезову„мажењепса”(petthedog)и
„шутирањепса”(kickthedog),имадасетичуморалностипротагониста,
уосновипредстављајуестетичкеформе.ВидичланкеPettheDogиKick
theDogнаенциклопедијиTVtropes.org.

21Hrala, J. (2015) The Hidden Love Story That Influenced Pixar’s ‘Lava’,
ModernNotion,3.August2015,http://modernnotion.com/thehiddenlove
storythatinfluencedpixarslava/.
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Шта нам то говори о односу лепог и доброг у контексту
Холивуда?Пре свега да ова два појма, баш као у случају
античкеκαλοκαγαθία,идаљенисураздвојивиупопуларној
уметности, без обзира на све напоре модерне књижевно
стиивисокеуметностидаовадвапојмараздвоји.Морално
поступањеуочимамодернепубликеидерукуподрукуса
физичком лепотом и естетизованим моделима понашања.
Могућностфизичкеружноћеморалнихпротагонистасена
челнодопуштаипроглашавазаидеал(помоделуДизнијеве
„ЛепотицеиЗвери”),алифизичкиприказтеружноћеунај
мањурукусеразводњава,илисесводинасимболичноод
ступањеодетаблиранихестетскихнорми,алинеинасаму
неестетичност. Истовремено, сваки покушај естетизације
зла,којиначелнопредстављасубверзију,икојипрокламује
потребуза„релативизацијомстандардалепоте”манифесту
јесекаосвојасупротност–каосвојеврснаапологијанемо
ралностиирелативизацијанелепоте,већзла.Немабољег
примераовепраксеоджанра„вампирскихфилмова”,који
унајјачојмерипредстављајууправоједнуестетизацијузла,
којазапоследицуимаништадругонегоодбацивањевампи
ракаонегативногжанровскогобрасца.Довољнојеупореди
тивампиреизкласичног„Дракуле”(1992)ФрансисаФорда
Кополеиизуметничкибезвредног,алиекстремнопопулар
ногкњижевнофилмскогсеријала„Сумрак”(првакњигасе
ријеауторкеСтефаниМајеробјављена2003.године),даби
се видело да су, бар када јеХоливуд у питању, естетички
обрасциистрајнијиинеупитнијиодетичких.Аакосеимау
видуогроманутицајкојиХоливудиманаглобалнодруштво,
са сигурношћу се може рећи да античка парадигма καλόν
κἀγαθόνнећеускоријевремесићисаглобалнесцене.
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ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΙΑΑNDTHEAESTHETICNORMSOF
CONTEMPORARYHOLLYWOOD

Abstract

The author examines the intertwining notions of “beautiful” and
“good”byanalyzingtheaestheticandmoralstandardsofcontemporary
popular culture, represented by the general cultural paradigm of
“Hollywood”, understood not only as a filmmaking school, but also
as a symbol of global commercial values and aesthetics in general.
Hollywoodisperceivedasconservativeregardingthemodernist(and
contemporary) trendof“separatingaestheticsfrommorals”, insisting
on a strong parallelism and correlation between the physical beauty
oftheprotagonistandthemoralityofhis/heractions.Thiscorrelation
and its applications are actively used in political and ideological
propaganda,usuallyserving the imperialist interestsof theAmerican
economicandpoliticaloligarchy,but is also–especially in thecase
ofartisticallybestandcriticallymostacclaimedfilms–oftenopenly
subversive toward the values and the political ideology of theUSA
andWesternsocietyingeneral.Theauthorexaminesafewexamples
ofmoral controversies stemming from theHollywood paradigms of
beauty,asseenintheGameofThronesTVseries,whilemaintaining
thatHollywoodaestheticsseemstobemorepermanentandimmutable
than the Hollywood ethics, confirming the ancient philosophical

paradigmofκαλοκαγαθία.

Keywords:beautiful,good,Hollywood,aesthetics,film

ФотографијаМилошаЦрњанскогпреузетаизкњиге
АтласоЦрњанском,аутораСлободанаЗубановића;

власништвојеЗадужбинеМилошаЦрњанскогуБеограду



64

Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду,  
Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град

DOI 10.5937/kultura1653064S
           УДК 7.097(73)”20” 
                   316.7(73)”20” 

17
оригиналан научни рад

ПО ПУ ЛАР НА  
КУЛ ТУ РА И ЕТИ КА 

СТУ ДИ ЈА СЛУ ЧА ЈА  
ТЕ ЛЕ ВИ ЗИЈ СКИХ СЕ РИ ЈА  
ДОУШНИЦИ И ТРЕМЕ

Сажетак: Захваљујући својој форми и каналима дистрибуције,
популарнакултураимамогућностдапредставикомпликованаи
етичкирелевантнапитањадемографскиигеографскишироком
кругупублике.Кадасеупопуларнојкултурипојавиауторкаошто
јеДејвидСајмон, и кроз уметнички изазован поступак постави
суштинскапитањаонеједнакости,слободиидруштвенојправди,
алииоколективнојморалнојодговорностиинституција,увиђа
модањеговаодбранаобесправљенихотвараразличитапитања.
Кроз причање прича о савременом америчком друштву, Сајмон
тврдипостојањеколективнеодговорностиинституција.Насту
дијислучајадвејутелевизијскихсерија,ДоушницииТреме,указу
јемонаставовеауторакојикрозфикцијусликају(не)моралности
(не)одговорностинституција,појединаца,политике.

Кључнеречи:популарнакултура,твсерија,морал,неједнакост,
институције

Увод

Усавременомсветуглобалнихкомуникација,медијскиса
држајисвихврстаиобликаиграјукључнуулогуупроцесу
ширењасазнањаосветуукомеживимо.Телевизијскесерије
каомалидеотихсадржаја,захваљујућисвеприсутномкана
лудистрибуције,имајуглобалнудоступностипокривеност.
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Онепредстављајудеопопуларнекултуре,ипоследњихго
динапомногимаузимајуприматнадфилмскоминдустри
јомкојасепомногимауспавалаупревазиђеномбизнисмо
делу.1ТВсеријесеналазеу,Бурдијеовскисхваћеном,суб
пољумасовнекултурнепродукцијеукомесенаглашавако
мерцијалниаспект,насупротсубпољаограниченекултурне
продукцијеукомесеналазиелитнауметностнискихкомер
цијалнихмогућностиивисокихуметничкихквалитета.Ова
Бурдијеоваподеланезначидаћенужносвакапраксаизсуб
пољамасовнекултурнепродукцијеиматинизакуметнички
квалитетивисокекомерцијалнепотенцијале,већћењихови
атрибутизависитиоднизафактора.

Феномен развоја телевизијских серија последњих година
јечестатемаиустручнојиупопуларнојлитератури.До
миник Моиси који истражује геополитику телевизијских
серијауказуједа сусценаристииауторскитимовипоста
линајбољианалитичарисавременогсвета.Анализирајући
телевизијске серије које су смештене у политичкемиљее,
каоштосу„Кулаодкарата”,„Домовина”,„Западнокрило”,
„Премијерка”,Моиситврдидаонеинтерпретирајунамање
иливишеуспешанначингеополитикусавременогсвета.2

ПофилозофуКарлуПоперу,свакичовекиманекусвојуфи
лозофију,знаоонтоилине,аутицајте(не)свеснефилозо
фијенанашемишљењеиделовањејеразорно.СтогаПопер
сматра да своје филозофије морамо критички истражити,
иуколикосесложимосаМоисијем,можеморећидапопу
ларнакултурасадржиинтерпретацијугеополитикенакоју
уодређенојмериутичуставовииличнефилозофијеаутора
тихсадржаја.Циљовогистраживањаједапреиспитаетич
кепринципенакојимаауторДејвидСајмон,заједносасво
јимауторскимтимовима,засниваприче,ипреиспитујере
левантнапитањаиотвараболнетачкесавременогдруштва
крозформаттвсерија.

Свакако треба приметити да процес причања прича кроз
фикцију, неминовно суочава и ауторе и публику са пуно
етичкихпитања,одграђењапојединачнихкарактерадосве
укупногморалногставакојиауториисказујукрозпричу.Ме
ђуистраживачима,етикарепрезентацијесвевишебиваза
мењенаетикомнаративакаоформеимагинацијеификције,
стогаутекстуговоримооетицинаративајерстудијаслучаја
којућемокористити,сезасниванапричањуприча.Асман

1 GreenE.,TheAtlantic,WhyTVispummelingthemovieindustry,27Septem
ber,2013,приступљено1октобар2016,http://www.theatlantic.com/busi
ness/archive/2013/09/whytvispummelingthemovieindustry/280086/

2 MoisiD.,(2016)Geopolitikatelevizijskihserija,Beograd:Clio.
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сматра да је релевантност наратива за културнумеморију
веомабитна,акултурнумеморијудефинишекаомеморијуу
којојјеизабранисадржајизпрошлостикодификованистан
дардизованкрозспоменике,музеје,годишњицеиуњеном
стварањуулогуиграјуипојединцииорганизације.3Стога
морални ставови који се изражавају кроз уметничко ства
ралаштвобезобзиранаформу,умногомеутичунатокакву
културнумеморијустварамоиостављамонаувидизадаља
истраживањабудућимгенерацијама.

Сдругестране,етичностилиморалностпоступакаимараз
личитозначењеуразличитимрелигијама,културама,исто
ријским раздобљима, пошто је интерпретирана од стране
владара, политичара, организација, владана другачије на
чине.Већинафилозофскихречника4разликујепојаметике
одпојмаморала,идокетикудефинишекаофилозофскуди
сциплинукојасебавипитањимаштајеморалноаштаније
морално,моралдефинишекаоразликуизмеђутогаштаје
исправноилидоброаштанеисправноилилошепонашање
илипоступак.

Античкопоимањеетикеисавременаетика

Главнаподелаетичкихтеоријајенадеонтолошкеиутили
тарне.Овапрвагрупаетичностпосматракаоуниверзалнии
обавезујућипринцип(ињенопореклосевезујезаантичку
Грчку),аутилитаризамзаосновнипринципимаидејудасе
етичностпоступакамерисамоуодносунањиховеефекте
тјпоследицекојеизазову.Подеонтолошкомсхватању,лаж
јелошасамапосеби,иниједозвољенаниподкаквимокол
ностима,докутилитаризампроцењујепозитивнепоследице
лажии у складу са томпроценом, (не)дозвољава лаж.Са
филозофскогстановишта,принципиовихдвају теорија су
некомпатибилни, алипојединац јеу свакодневномживоту
углавномприморандакомбинујеидабалансираизмеђуова
двапринципа.

Даље, утилитаризам као најпознатија и вероватно најпри
сутнијаетичкатеоријаданас,раздваја„исправност”карак
тераиндивидуеод „исправности”његовихилињенихпо
ступака. По утилитаризму, могуће је да неморална особа
урадиморалнуствар,каоида јеморалноисправнаособа
способна за морално неоправдан поступак. Утилитаристи
моралностмереиоправдавајуурелацијисаколичиномдо
бробити коју неки поступци имају за човечанство.Дакле,

3 Asman,J.(2001)Kulturapamćenja,Beograd:Prosveta.
4 StanfordEncyclopediaofPhilosophypristupljeno28septembrahttp://plato.

stanford.edu/entries/moralitydefinition/
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последицеирезултатипоступака,алииполитикаизакона
сујединомерилодалисутипоступци,законииполитике
етичкиисправни.Поутилитаристимаувектребабиратиоп
цију којамаксимализује корист занајвећиброј јединки, и
опцију која производи највећу количину добра. Насупрот
томе,класична,античкатеоријаилитеоријаврлинеизкоје
секаснијеразвиладеонтолошкадоктрина,претпостављада
особаодврлинеувекпоступаморалноисправно.

Ипак,постављасепитањештазначи„добро”.ПоЏеремију
Бентаму (JeremyBentam), једном од најпознатијих утили
тариста, добро представља задовољство, или срећу.Ипак,
многикритичарисуодбацилиоваквоњеговосхватањекао
лимитирајуће јерпостојимногодоброгштонепретпоста
вљанужнозадовољствоисрећу.Стогасуувелипојамдо
бробити (wellbeing) каооногаштоописуједобропосеби.
Овајставизазивапитањеочијојдобробитисеговори,иту
сејављаподеланасопственудобробит,групну(породица,
пријатељи),добробитсвих(свеукупна).Иаконемапростора
задетаљнијепредстављањесвихутилитаристичкиправаца,
указаћемонајошједнудистинкцијууоквируоветеорије.

Одпедесетихгодинапрошлогвека,појавиласеподелана
утилитаризампоступкаиутилитаризамправила.Утилита
ризампоступканаглашаваконтекстиспецифичностсваке
ситуације у којој се одлучује о исправности неке одлуке
илипоступка, докутилитаризамправила указује нанеоп
ходностпосебнихправилау случајевимакада говоримоо
злочинима, лажима, кажњавањима, итд.У сваком случају,
обатипаутилитаризматврдедаисправностпоступкаодре
ђујеодносизмеђуоногашторадимоиутицајаморалности
нашегпоступкананивоиликоличинудобробитидругих.5

Моралнаодговорностиморалнопоступањесунајчешћепо
иманиидискутованиуконтекстуодносапојединцаспрам
различитих група – пријатеља, породице, колега. С друге
стране,колективнипоступцикојикаопоследицуимајупат
њу,несрећу,смртиуништењеживогсветанапланети,свесу
чешћеуфокусудебатеоколективнојморалнојодговорности
спрам одређених поступака. Док у области индивидуалне
моралнеодговорностидонеклепостојислагањеоосновним
принципимаморалногпоступања,усфериколективнеодго
ворностизаједничкогставаилиосновногпринципаспрам
колективнеморалнеодговорностинема.Питањеколективне
моралнеодговорностисукобљавадвастава,ставдасесамо
појединцимогусматратиморалноодговорнимиставадасе

5 NathansonS.,InternetEncyclopediaofPhilosophy,pristupljeno2.oktobra
2016.http://www.iep.utm.edu/utilar/
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групе(билодасерадиокорпорацијама,организацијама,за
једницама,нацијама)могусматратиморалноодговорнима
засвојепоступкеилипоследицесвојихпоступака.Истра
живачнапољуполитичкетеорије,Лук(LukesSteven)6ука
зујенавезуизмеђуодговорностиимоћи,тврдећидасеод
организацијаочекујебашкаоиодиндивидуаморалнопо
ступањеуколикоњиховрадипоследицеимајувезесауста
новљенимиприхваћенимдруштвенимморалнимнормама
и стандардима.Рисер (RisserDavid) сматрадаиприватне
ијавнеорганизације,каољудскакреација,немајуморална
праваидакроззаконскиоквиризаконскаправа,којаима
ју,дајудовољаноквирзазаштитуљудскихинтереса.7Овај
аутор и тврди да је ниво личне одговорности у директној
размерисанивоомутицајакојупојединацимакадасеради
опрактичномдоношењуодлука.

Популарнакултураитвсерије

Дејвид Сајмон, продуцент и писац, је по многима фено
менсампосеби.Кроздветелевизијскесерије,којећебити
предметанализеовогтекста,ДоушницииТреме,Сајмонје
покушаодапокажепостојањеколективнеодговорностиса
временогамеричкогдруштва.Изборомтемаипорукакоје
медијскиписменчиталацтј.гледалацуочава,ауторипоку
шавајудапокажукакопопуларнакултураможебитиреле
вантанинструментпреиспитивањасавременогморалаин
ституцијаиполитикеусавременомсвету.Ипак,остајеотво
ренопитањенакојећемопокушатидаодговоримодалииу
којојмериоваформајестебилауспешнаудистрибуцијине
превишелакихи(не)популарнихставоваспрамамеричког
митаослободи,идруштвенојједнакости.

Популарнакултуранијекохерентанпојамиподложнајеме
њању,такојетокомшездесетихгодинадвадесетогвекака
дајенастајала,обликоваласвојупасивнуиактивнуулогу.8
Јанковић указује да се пасивна улога огледа у тенденцији
популарнекултуредабудеогледалостварикаквејесуика
квебитребалодабуду,додајућигламуруизвеснојмериу
доменуиндустријезабаве,доксеактивнаулогаослањана
њенпотенцијалдруштвеногделовањаиутицаја.Популарна
култураможедапредводивеликепромене,„каоисменесо
цијалнихставовапремаратуиразарању,породици,религији

6 Luke,S.(1974)Power:ARadicalView,London:Macmillanpress.
7 Riser,D.(1996)Thesocialdimensionofmoralresponisibility:takingorga

nizationsseriously,JournalofSocialPhilospohy,Vol27,1,p.189–207.
8 Janković,A.(2011)Dugikrivudavput:Bitlsikaokulturniartefakt,Beograd:

Redboоks.str.7.
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иосталимважнимпитањимаодшездесетихнаовамо”.9По
литичкииморалниставовикојисуврлојасноизречениусе
ријиДоушницииТреме,указујудасерадиоактивномтипу
популарнекултуре.

ОбесеријесупродукцијакабловскогканалаХБО,акаоглав
неактереимајунеособевећдваамеричкаграда,Балтимор
иЊуОрлеанс.Крозживотнедрамемноштвајунака,серије
дајуширусликуурбанеАмерикесапочеткаовогвека.Се
ријаДоушницисеприказиваланаамеричком(иевропском)
тржиштуод2002.до2008.године,иималајешездесетепи
зода распоређених у 5 сезона. СеријаТреме, приказивала
сеод2010.до2013.иималајетридесетшестепизодаи4
сезоне.

Дакле, средиште приче јесте непрестана борба појединца
саинституцијамасистема,билодасеналазиуоквируили
изван њих. Сам избор градова битно одређује поруке ау
тора.Наиме,већинаамеричкихсеријазаместодешавања,
бираметрополе,каоштосуЛосАнђелес,Њујорк,Бостон,
Вашингтон, у последње време Сијетл (Увод у анатомију,
Убиство).Сдругестране,Сајмонсмештапричуудвасред
њевеликаамеричкаграда:БалтимориЊуОрлеанс.Балти
мор(државаМериленд)налазисенаисточнојобалиивели
кајелука.Некадавеликииндустријскицентар,последњих
десетгодинаборисесападомпопулацијеисиромаштвом.
ВишеодполовинестановништваБалтиморачинеафроаме
риканци(63%),већинајенезапослена,80%деценезаврши
основнушколу,абројнасилнихзлочинајеизнадамеричког
просека.10 С друге стране,Треме је кварт уЊуОрлеансу,
(државаЛуизијана)уградукојитакођеимавећинскоафро
америчкостановништво.Серијапратидогађајепосле2005.
годинекадајелуканајужномкрајуСједињенихдржаваби
лапогођенаураганомКатрина,једнимоднајсмртоноснијих
уамеричкојисторији,укоме јепогинуловишеодхиљаду
становника.Иначе,Тремејемузичкосрцеграда,идатираиз
18.века,кадајеафроамериканцимабилодозвољенодана
тргуКонгоуовомкварту,певајуиплешу.

ИакоСајмона често називајумарксистом, јер су темање
говихсеријамаргинализованегрупе,онуједноминтервјуу
каже: „Нисаммарксиста.Честоме грешкомтаконазивају.
Људскабићауовојземљивредесвемањеимање.Имамо
Америкукаквусмозаслужилијерсмодопустилидаседесе

9 Исто,стр.7.
10https://suburbanstats.org/population/maryland/howmanypeoplelivein

baltimore,6.oktobar2016.
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некествари.”11УовојизјавиувиђасеСајмоновличнистав
о постојању колективне одговорности, који он, причајући
причуоделуурбанепопулацијекојаједелимичнозабора
вљена и маргинализована, указује на степен групне одго
ворностикојуимаамеричкодруштво.

По Фиску, поп је производ англо америчког либерализма
који се ствара у условима субординације, и стога настаје
каореакцијанасиледоминацијеаникадакаоњиховдео.12
Можемо рећи да поменуте ТВ серије представљају поп
производкојирегујенасиледоминације,насилеполитич
ког и друштвеног естаблишмента.Као такве, представља
ју инструмент друштвене и моралне критике друштва и
доносиоцаодлукакојидржемоћусвојимрукама.

Доушници

ПричaoБалтиморуподељенајекроз5сезонаисмештена
јеуконтекстилегалнетрговинедрогом,бродоградилишта
накомејепочивалаекономијаградаакојепропада,система
јавногшколства,јавнеадминистрацијеилокалнихштампа
нихмедија.Шездесетминутнеепизодепоказујусистемске
грешке институционалног модела савремених Сједиње
них америчких држава, и неправедан положај појединаца
унутарсистема.

Првиочигледанставкојисепровлачикрозсвепричеједаје
системинституцијапостављентакодаограничавамогућно
стиурбанепопулацијекојајесиромашна,идањиховиста
вовииверовањасупотпуноодређенитиминституционал
нимконтекстомукомесурођенииукомесе(не)развијају.
ЧадаиВилсон(ChaddhaandWilson)укритичкојрасправи
осеријиДоушници,наводеда67%американацасматрада
суафроамериканцисамикривизаекономскиположајуко
месеналазе,доксамо18%сматрадајетопоследицадис
криминације.13 Даље наводе да 70% белаца, 69% хиспано
американаца,и52%афроамериканацасматрадасуафро
американцикојинеуспевајусамикривизасвојположај.У
складусаовимподацима,сматрајудасеријаДоушницине
узимауобзировеподатке,већприказујекакосупојединач
неодлукеприпадникаурбане сиромашнепопулацијеувек
одређенедруштвенимоколностима.

11SajmonD.,Viceland,april2014,pristupljeno3.oktobar2016.http://www.
viceland.com/int/v16n12/htdocs/davidsimon280.php?page=2

12Fisk,Dž.(2004)Popularnakultura,Beograd:Clio,str.54
13ChaddaandWilson,Washingtonpost,WhyweareteachingWireatHarvard,

12sept2010,pristupljeno28septembar2016https://www.hks.harvard.edu/
newsevents/news/newsarchive/teachingthewireatharvard
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Захваљујућиуметничкој слободи, аутори серијеимајумо
гућностданагласеаспектеурбаногсиромаштваинеједна
костинаначиниумерикојаодговарањиховомуметничком
поступку и политичком ставу. Дакле, они указују да већи
деоодговорностипочиванаамеричкоминституционалном
системуаненапојединцу,иакогоренаведеноистраживање
тврдидавећинаамериканаца,избилокојераснегрупеда
долазе,сматрадасеипакрадиоиндивидуалнојодговорно
стианеколективнојтјинституционалној.

Упрве две сезоне серије, пратимопричу трговиненарко
тицимаутзв„гето”насељима,заборбупротивкојејефор
мирана посебна јединица полиције. Иако са једне стране
завршавају криминалне послове у оквиру система у коме
сеналазеизасвојекриминалнешефове,ликовикаоВалас
(Wallace)иОмар(Omar)уактивностимакојенисудиректно
везанеза„посао”понашајусеморалноидруштвеноодго
ворно.Валас,тинејџеркојидокседоказујегангстеримаза
којеради,истовременочувагрупумлађедеце(некисуму
браћа,анекирођацибезпородице)у једномодстановау
комшилуку,узградиинасељуукомеживесамоафроаме
риканцииукојојсупљачкеикриминалсвакеврсте,днев
напојава,аполицијареткозалазиутекрајеве.Валасдеци
обезбеђујехрану,водиихушколу,ипомажеимокодомаћих
задатака,понашајућисекаостаратељ.Свевремесепреи
спитуједали јеспреманзапосаоугангу,инакрајубива
убијенодстранесвогпретпостављеногкојисумњауњегову
лојалност.Сдругестране,имамоликОмара,којијенекавр
стамодерногДонКихота,којиниједеоглавнекриминалне
групечијесувођеАвонБарксдејл(AvonBarksdale)иСтрин
герБел(StringerBell).Омаротимадрогуодгангаипљач
катајнаскладишта,водећиселичнимкодомдауњеговим
акцијаманесмејудастрадајунедужниислучајниграђани,
којинисуповезанисањиховим„послом”.Овадихотомија
којаосликавасједнестранеулицу(посао)асадругестране
некидруштвениживотиприватнопонашање(укључујућии
унутрашњапревирања,преиспитивањаитензије)каракте
ришујунакекојиживекроздваморалнапринципа,добраи
зла.Мотивизакриминалнерадњекојесвакодневночинесу
углавномпоследицациљевакриминалноггангаукомераде
иодкогадиректнозависињиховаегзистенцијаалииегзи
стенцијањиховихпородица.Овимотивизанасиљеикри
минал су различити од психолошких и емотивних извора
насиља.Креирајућиовакведвојнекарактере,ауторисепри
клањајуморалномрелативизму,јергледалацможедасхва
тикриминалкојиједеосвакодневногпослатихпојединаца
каооправданјерима„вишу”сврху,атојехранаибуквално
преживљавањеВаласовемлађебраћенапример.Дакле, у



72

МИЛЕНА СТЕФАНОВИЋ

својим„приватним”животима,ликовипопутВаласа,посту
пајуморалночувајућимлађеибринућидалићеизаћина
путбезкриминала.Омартакођепредстављапримерморал
недихотомије,којикриминалсматранужнимзломвезаним
затзв.посао,докдруштвениживот,обавезеинекиспољни
свет,покушавадаизузме.

Иакоауторинеописујугенезукриминалнегрупекаонипо
јединачнемотивеипричесвихприпадниканаркоклана,ви
димодаимеђуњимаимаонихкојимамотивзазлочиннису
увекпословнициљевигрупе.Уствари,ауторивршеподелу
на„добре”и„лоше”криминалце,такодагледалацнавијаза
условнореченодобрекриминалцејерњиховипоступцису
повезанисанеким„вишим”циљем,даклевидимонаделу
утилитаризампоступка.

Поједини аутори и Сајмонови критичари, сматрају да се
ријаДоушници подржава стереотип о афроамериканцима
каолењиминеморалнимкриминалцима.14Чињеницаједа
популарнакултураимавеликезаслугезастереотипизацију.
Ипак,чиниседабалансиранимприказомкарактераизраз
личитихслојевапопулације,ауториЖиценеупадајуузам
кустереотипа.Иакотонијефокусовогистраживања,жен
скикарактериусеријиТремесу,например,врлонетипични
иантиподстереотипу.

СеријаДоушници у другој сезони сефокусирана сирома
штвобелацакојисезбогсвевећеекономскекризе,аутома
тизацијеиндустрије,општегсмањењаобимапословауБал
тиморскојлуци,окрећукриминалу:одкријумчарењаљуди
дотрговинедрогом.Заразликуодприпадниканаркоклана
којисеодсамогрођењаусавременимгетоимасусрећуса
криминалом, изненадна економска неизвесност тера вође
синдикаталучкихрадниканаулазакусумњивепословеса
правимкриминалцима.Соботка,лидерсиндиката,очекују
ћидаћеуспетидакреирапосаозалучкерадникекрозлоби
рањеиуценуградскихвласти,биракриминалкаосредство
за постизање вишег циља. У овој причи о Балтиморским
доковима видимо да се и радничка класа осећа изневере
номод стране институција и система, јер не успева да се
преквалификујеусистемуукомесесмањујепотребазањи
ховимрадом.Овапричаолучкимрадницима јестеипри
чаоаутомобилскојиндустријиуДетроиту,исвимвеликим
индустријскимсекторима,укојимазбогсвевећеаутомати
зацијеиразвојатехнологије,раднициоператерисуостали

14BowdenM., ThеAtlantic, The angriest man on television, januar/februar
2008,pristupljeno9oktobar2016.http://www.theatlantic.com/magazine/ar
chive/2008/01/theangriestmanintelevision/306581/
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безегзистенције,аинституцијенисууспеледапредвидеи
креирајунекеновепословезањих.

Насупроткриминалнојгрупикојаживиирадиуафроаме
ричкомделуграда,јемалагрупаполицајаца,којајеупрвој
сезониокупљенаодстранеградскеадминистрацијеидирек
тораполиције,сазадаткомдаразоткријенаркогангкојико
ристећиновеметодекомуникацијеуспевадаводипосаоада
небудуразоткривени.15Двојицаглавнихполицајаца,Џими
МекналтииЛестерФримонсуодлучнонастранидобра,иа
коприватанживотМекналтија,неуказујенапревишеодго
ворнопонашање(алкохол,жене,занемаривањепородице).
Професионалнитрудизалагањеовогполицијскогтиманије
увекпрепознат.Напротив,упојединимсценамавидиседа
њиховенесвакидашњеметодесметајуодређенимполициј
скимструктурамакоји тежеодржавањуконтинуитета, без
таласања,доксебавесвојимкаријерамаинапредовањему
систему.Полицијскаизузетностурадунијетретиранакао
врлина,већуглавномдоводидодеградацијеположаја,што
сеивидинакрајудругесезоне.

Једнаодпаралелнихпричакојанијеодсуштинскеважно
стизатокдогађаја,представљапричуомаломдруштвеном
експериментууоквиримазаједницеукојојживеафроаме
риканци.Дакле, користећиутилитаризам, аутори експери
ментишусаподршкоммањемзлу,којеиаконелегалнопро
изводибарпривременимир.Наиме,начелникполиције,без
знањасвојихпретпостављених,„легализује”продајудроге
уЗападномБалтимору,јерсматрадајеилузорнабезобзи
ранатруд,борбапротивдроге.Операционализацијомове
одлукеначелникаполициједрастичноопадабројнасилних
злочина,криминалнастатистикакаоважанпоказатељуспе
хаполитичарасепоследугогнизагодинапоправља,ало
калнаполицијапочињедаупознајеипомажестановницима
насеља.Сдругестране,ауторинеминимализујунегативне
аспектеоваквогрешења,јерпричапоказуједаквартовигде
седрогаслободнопродајепостајупоприштасвеприсутног
уживања наркотика која обичне становнике приморава на
исељавање, док видимо да се здравствено стање великог
бројазависникапогоршава.Кадапричадоспеулокалнено
вине,начелникбивасмењен,уличниратиобрачунипостају
свакодневни.Политичкиовојеприхватљивојерсеструкту
репоново„формално”борепротивтрговиненаркотицима.
Причапоказуједаморалнирелативизамвладаисастране
закона,пакритичаринајчешћезамерајуСајмонунедостатак
равнотежеуприказу,сматрајућиданеприказујекарактере

15ОтудапотичеиназивсеријеДоушници.
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који нису подложни релативизму, већ су обични, пристој
ниихрабриљуди, који сена својначинборепротив зла,
одлазећиукрајностипретеривање.16

Треме

ЧињеницадајекабловскиканалХБОодлучиодапродуци
расеријучијајетемаград,којипослеприроднекатастрофе
покушавадапревазиђетрауму,указујенаодговорностипо
требудаширикругпубликемождапопрвипутвидикакве
субилеразмереовогдогађаја.Семтога,Тремејеиприлика
дасепубликаупознасаинституционалнонеадекватнимод
говоромидаотвориплатформузадискусијуобудућности
остатказаједницекојајепреживелатрауму.Иакосенеради
одокументарномфилму,већофикцији,причањемпричео
природнојкатастрофиизразличитихперспектива,стичесе
утисакоцелини.Главналичностовесеријејесамград,који
покушавадасеопоравипослеураганаКатринакојијепого
диоЊуОрлеанс29августа2005.Десетгодинапослеурага
на,становницисвојасећањапочињуреченицом:„Катрина
јебилалака.Последицесубилетешке.Алиовосхватамо
каоновушансудасекренекакотребаизпочетка.”17

Упревазилажењуколективетраумеирекреацијиидентите
таисећањазаједницепослевеликетрауме,битнуулогумо
жедаодиграуправопричањеприча.18Уфикцијисутраума
тичнидогађајиприказани,датоимјезначењеиинтерпрета
ција.Стога,иакојеважнокакавјебиопрвобитандоживљај
трауматичногдогађаја,релевантнојезадруштвенуисторију
у какав се културниоквир ставља.Упопуларној култури,
причеотраумамакористеседасеподржеиликритикујуод
ређенипоступци,иполитичкеодлуке.АуторисеријеТреме
користепричедаукажунапостојањеодговорностилокал
нихполитичараиделаинституцијакојенисубилеспремне
заодговорнуибрзуреакцијукадасекатастрофадесила.По
том, указују и на контроверзност одлука и понашања јав
нихвластипослеурагана,кадајеградпокушаодасеврати
свакодневномживоту.„Професионалнаетикаприпримени
законајеодсутна”кратакјеописпонашањалокалнихсна
гаредауЊуОрлеансупослеураганаКатрина.19Удругој

16Bowden, M. ThеAtlantic, The angriest man on television, januar/febru
ar 2008, 9 oktobar 2016.http://www.theatlantic.com/magazine/archi
ve/2008/01/theangriestmanintelevision/306581/

17http://www.history.com/topics/hurricanekatrina
18Alexander,J.,Eyerman,R.,Giesen,B.,Smelser,N.andSztompka,P.(2004)
Culturaltraumaandcollectiveidentity,UniversityofCaliforniaPress.

19Chilton,M.Guardian,Tremé:Best thingonTVand so fewarewatching,
9.april2015.,9oktobar2016.http://www.telegraph.co.uk/culture/tvandra
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епизодипрвесезоне,којаседешавачетрнаестмесеципосле
урагана,једанодкарактера,млададевојкаСофијапоставља
на интернет видео у коме описује своје виђење ситуације
уграду,икажедаНационалнагардамаршираугрупамаи
легитимишепролазнике(„каодасмоуФалуџи”)докстаро
седеоциодбијајуданапустеград,трагајућипорушевинама.
Ауториуказујудасемштојесавезнаадминистрацијапосла
лаНационалнугардудазаведеред,нијеурадиладовољно
наобновиграда.Такође,индиректноупоређујуреакцијуса
везнедржавепослетерористичкогнападауЊујоркууодно
сунареакцијууЊуОрлеансу,сматрајућијенеадекватному
случајуЊуОрлеанса.

Моралногрелативизмаукарактериманема.Свистановни
циЊуОрлеансакојиостајууразрушеномградујединстве
нисуу ставудаморајудапробајудапреживеи сачувају
локалнутрадицијуикултуру:инеодговорнитромбониста,
и ди џеј, и власница локалног бара, и виолинисткиња, и
професоркњижевности,власницаресторана,адвокат,итд.

Закључак

ПјерВерњо(PierreVergniaud),адвокатизБордоа,говорник
Жирондинскогклуба,усвојојбеседиоАмерициислободи
1791.године,подсећадајеАмерикарођенаумуцикојаве
ковиманеможебитизаборављена.20Зацивилизацијукојасе
отуђилаодсвоједомовинетврдиданепостојеосновниза
кониниполитичкаубеђењајертаквихосећањабездомови
ненема,указујућинадубокпроблемидентитетаамеричког
народа,насталогнакоренимаиндијанацаиафроамерикан
цакојисубилипоробљиваниипротериванисасвојеземље.
Вишеоддвавекакасније,положајделаамеричкеурбанепо
пулације,идаљејеизвориинспирацијамногимуметници
маимислиоцима.

Непопуларнетемекаоштојеживотусавременомамерич
комгетуиградпослеприроднекатастрофесудонелеДеј
видуСајмону,статусборцазаправду.Ипак,гледаностових
серија није била превелика. Ако упоредимо гледаност са
другимсеријама,видимодаје,например,премијернеепи
зодесеријеХитнапомоћуСједињенимдржавамагледало
идотридесеттримилионагледалаца,доксајтХоливудре
портер преноси да је прву сезону серијеТреме у просеку
гледаломилионичетиристотинегледалаца.Сдругестране,
двдиздањасеријеДоушницинасајтуАмазонагодинамасу

dio/10064886/TremeBestthingonTVandsofewarewatching.html
20Верњо,П.(2004)ОдговорБриосоуоамеричкојслободи,премаБрани

славуНушићу,Реторика,Ниш:Зоограф,стр.34.
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међунајпродаванијимиздањима.Серијесузаобишлеина
градекаоштосуЗлатниГлобусиЕми,стогасепоставља
питањеотомеколикојезаистабиоширокканалдистрибу
цијекритичкихпричаизоведвесерије.Имајућиувидуда
јеуспешнијабилапродајадвдиздањауодносунакабловску
гледаност,можесерећидајесеријаипаквишепогодиладео
публикекојасеслажесаауторимаопостојањуколективне
одговорностииукритицисавременогамеричкогдруштва.

Усвакомслучају,ауторисупажљивимграђењемситуација
икарактера,исказалиетичкииполитичкиставдаеконом
скиидруштвениположајукомесеактеридраменалазе,без
обзирадалисерадиоафроамериканцимаилибелцима,ни
јенужнопоследица„лоших”карактераилинаклоностикоју
имајукакриминалуизлочинувећјеузрокована,увеликом
бројуслучајева,институционалнимоквиромизкогапотичу
иукомеживе.Њиховапорукаједа,пресвега,образовниси
стемнијеразвиомеханизмепросвећивањадруштвеноизо
лованих,мањинскихгрупа,којиикадасенађууживотном
изазову,неуспевајудасагледајуширусликуинађупуткоји
ихнећеодвестиу контроверзнеиликриминалнепослове.
Указујућинаколективнуинституционалнуодговорност,ау
торинаизвестанначиноптужујусвеонекојистварајуичи
нетеинституције(одполитичкеелитедоВолСтрита),јер
управотеинтереснегрупенеуспевајуданаправесистеми
јавносткојаћебитиспособнадакритичкимисли.

Моралнирелативистиби,гледајућиСајмоновесерије,при
метили да су сва друштва несавршена, и да неједнакост
свудапостоји.Иакојеовоистина,уметностимаобавезуда
критичкипромишљадруштвенефеноменеидабезобзирао
којојврстистваралаштвасеради,непрестаједауказујена
појединачнуиколективнуодговорност.Популарнакултура
стогаможеиматибитнуулогу,ииакоједосадапуноуради
ланаплануфеминизма(например,крозсеријеСексиград),
досеријаДоушницииТреме,нијебилопокушајадасеукаже
наколективнуодговорностинституцијаидруштва,коједок
суштинскинепроменијавнеполитикеспрамјавногшкол
ства, расне и класне неједнакости, и борбе против дроге,
градовипопутБалтимораиЊуОрлеанса, бићеподељени
илизапостављени.

И да закључимо цитирајући БориславаПекића: „Треба се
придружитиљудимакојибраненекоправо,некивишивид
људскеегзистенције,чакиакосечовексањимаупотпуно
стинеслаже.Тосаполитикомнеманикаквевезе.Тојечисто
моралнопитањe.”21

21http://www.borislavpekic.com/2007/09/idejeomoralu.html
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POPULARCULTUREANDETHICS–CASESTUDIESOF
THETVSHOWSTHEWIREANDTREME

Abstract

Thankstoaspecificformofdistribution,popularculturehaspotential
to present complicated and ethically relevant issues to the widest
audience.When someone like David Simon appears in the field of
popular culture, and through an artistically challenging process asks
essential questions regarding inequality and social justice, claiming
collectivemoral responsibility of the public institutions,we see that
thisnarrativeopensmanydifferentissues.Bytellingstoriesaboutthe
contemporaryAmericansocietyanditsflaws,Simonclaimscollective
institutionalresponsibility.BasedonananalysisoftwoTVshows,The
WireandTreme,wewilldiscussethicsoftheinstitutions,individuals

andpolicies.

Keywords:popularculture,TVshow,morality,inequality,institutions
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ПЕ СНИ ШТВА
Сажетак: Циљ овог истраживања састоји се у покушају да се
покаже Платоново укључивање песништва у корпус васпитних
праксиунутаридеалнедржаве.ОсвртомнапојединеПлатонове
ставовеизИјона,ауторскрећепажњунамогућностПлатоновог
позитивногвредновањапесништвауморалномсмислусобзиром
напесничкупродукцију.Унаставку,ауторбранитезудапесни
штвоможеиматиизузетноважнуморалнуулогууобразовању
појединцаимајућиувидуПлатоновеставовеорецепцијипесни
штваизДржаве.Насамомкрају,ауторзакључуједауморалном
смислудобропесништвопредстављаједанодусловамогућности
озбиљењаидеалнедржаве.

Кључнеречи:морал,музика,песништво,Платон,уметност

Уводноразматрање

Једноодтакозванихопштихместауфилозофијисвакакоје
стеставоПлатоновојморалнојосудипесништваипесника,
из когапроизилазиуобичајени закључакдапесницинису
добродошлиуњеговојидеалнојдржави.ИакоПлатондефи
нитивноостављаобиљемогућностизатаквуинтерпретаци
ју,ипак,његовиставовиистотакоомогућавајуи значајно
другачијеинтерпретативнезахвате.Нашзадатакуовомис
траживањусастојаћесеупокушајудасеублажиуобичајени
ставоПлатоновојосудипесништва,теуједноиуприказу
Платонове критике песника и песништва у једном друга
чијемсветлу.Прецизније,тезакојућемопробатидаодбра
нимосастојисеутомедаПлатоннеосуђујепесништвои
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песникеapriori,негода, собзиромнапојединеПлатоно
веставове,песнициипесништвоипакмогупронаћисвоје
местоуидеалнојдржави.

Првинашзадатак,којизаправопредстављаусловмогућно
стиспровођењаовогистраживања, јестепостављањепро
блема песништва у повесни контекст ком припада и сам
Платон.Заразликуодданашњице,гдепесништвонајчешће
своје место проналази унутар књижевности као једној од
тзв.„лепихуметности”,појампесништвакодПлатона,али
и старихГрка уопште, радикално је другачије постављен.
Наиме,песништво,алиицелокупнауметност,кодПлатона
бивајуразматранипресвегасобзиромнапојмовеpoiesisи
techneуконтекступродукције,доксеупогледурецепције
ови феномени разматрају првенствено у етичком, васпит
номисазнајномпогледу.Утомсмислу,модернипојамле
пихуметности,каоибројнеимпликацијекојеизњегапро
изилазе,морајусенапуститикакобиПлатоновиставовио
песништвубиливаљановизирани.1

Отуда,проблемомпесништвакодПлатонабавићемосесоб
зиромнасписеИјон,којисепревасходнобавипесничком
продукцијом,иДржава,каосписомукомсеПлатон,поред
другихтема,експлицитнобавирецепцијомпесништва.

Моралниаргументи
проблемпесничкепродукције

Проблемупесничкепродукцијеприступићемособзиромна
ПлатоновранидијалогИјон,чијатемајестепитањеопри
родиделатностирапсодаипесника.Другимречима,Пла
тон у овом дијалогу испитује да ли постоји песничка ве
штина(techne)илипесничкостварање,пак,спадаукорпус
poiesisa,тј.почивананадахнућукоједолазиодбогова.

Грчкипојамtechne,односновештинаилиумеће,обухвата,
пресвега,визуелнеуметности,попутсликарства,вајарства,
архитектуре, као и занатско произвођење неуметничких
предмета.Techneпредстављаиодређенуврстузнањазапро
извођењепретходнонаведенихпредмета, тј. скупправила
илиупутакојепроизвођачилиуметникмораиспунитикако

1 Једнаодсаморазумљивихиопштеприхваћенихпретпоставкикојипо
јамлепихуметностисадржијестеуправодауметностморабитилепа.
КодПлатона,пак,нужнавезаизмеђулепотеиуметностинијенигдеекс
плицитноизречена.Стога,можесеоправданозакључитидаПлатонов
појамуметностиубитномсмислуодступаодоногакакосеуметност
најчешћеданассхваташтозначидатрадиционалниестетичкиприступ
врлолакоможедадодатноотежа,занасданас,неуобичајеноПлатоново
разумевањепесништва.



81

МИЛОШ МИЛАДИНОВ

бинаправиодобарпроизводилиуметничкодело.Топод
разумевадасезнањепринципаиправилазапроизвођење
можедаљепреноситииподучавати.2

Појамpoiesisa, садругестране,превасходносеодносина
песништво,које јемногоближерапсодским,пророчкими
политичким делатностима3, него другим врстама уметно
сти.Стварањеуоквируpoiesisaподразумевабожанскона
дахнућеоногкоствара.Отуда,уразлициспрамумећа,пе
сништвокаокорпусpoiesisaнепредстављазнањепотребно
дабисенештопроизвело–штавише,оносепресвегаразу
мевакаобожанскидаркојисенеможенаучити.Утомсми
слу,можемозакључитидаПлатоннемајединственипојам
уметностикојибимогаодаобухватисвеуметничкепраксе,
већдаодређенеуметностипотпадајуподпојамtechnea,док
некедругеприпадајупојмуpoiesisa.

ПотврдуоПлатоновомситуирањупесништваукорпусpo
iesisaможемопронаћиуњеговомдијалогуИјон,укомон
наводиследеће:„Јерпесникјенарочитобиће:онјелак,кри
латисвештен,инеможепеватипренегоштобудепонесен
заносом,пренегобудеизвансебеи свогамирногразума;
алидоклегодониматодобро,неможе,каонисвакичовек,
нипевати,нипрорицати.”4Дакле,рационалниодноснора
зумскидеољудскедушенеманикаквогуделаупесничкој
делатности,већбисепререклодапесникустањубожијег
надахнућаготовонесвесноизричестихове.5

НаставаковеПлатоноветеземожемопронаћинајошједном
месту где он крозСократова уста каже: „... сваки одњих
можезаисталепопеватисамоононаштагајеМузаподста
кла: једандитирамбе,другипохвалнепесме,трећипоско
чице,четвртиепскепесме,петијамбе.Алисвакиодњихје
засведругонеспособан.Јеронитонеговорезанатскинего
божјомснагом”.6Другимречима,акобипесништвобилове
штина,онобисамимтимподразумевалопоседовањеодре
ђеногзнањазапесничкостварање,теакобинекоуспеода
овладатомвештином,ондабионмораобитиспособанда
приближноједнакодоброствараразличитеврстепесама,а
несамоједну.ТимпутемПлатонназначавадазапесништво

2 Грубор,Н.(2012)Лепо,надахнућеиуметностподражавања,Београд:
Плато,стр.67.

3 Исто.
4 Platon(2006)Ijon,u:Dela,Beograd:Dereta,str.11.
5 Платонов ставдапесници стварајупутембожијегнадахнућаможемо

пронаћииуФедру.Упоредити:Platon (2006)Fedar, u:Dela,Beograd:
Dereta,str.97.

6 Исто.
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није потребно никакво знање појединца који се бави том
делатношћу,негодасеонозаправодогађаванњеговекон
троле,односнодокјепесник„извансебе”.

Дакле,Платон уИјонуочигледно оспоравамогућностпе
сничкогумећа,тенамуједносаопштавадапесницинезна
јуништаовластитомпозиву,чимеихготовоциничноде
градира.Оспоравањепесничкогзнањасепотомнастављау
СократовомиспитивањурапсодаИјонаознањувезаномза
ствариокојимапесниципевају.Например,кадапесникпе
ваоратовању,лечењу,риболовуисличнимстварима,Пла
тондоказуједаонуопштенерасполажезнањемпотребним
заовладавањетимвештинама.7ТаквимпоступкомПлатон
долазидоконачногзакључкадапесник,заправо,непоседу
јеникаквознањениочему,чимесепесницимаипесништву,
наизглед,одузимабилокаквавредност.8

ДалисуовиПлатоновизакључциваљаниилине,тедали
јењеговсудопесништвуизреченуИјонуправедан,пред
ставља тему за посебно истраживање. Оно што је нама
важно јесте на који начин сеПлатонова аргументација из
овогдијалоганадовезујенатзв.моралниаргументпротив
песништваизреченуДржави.

ПлатонуДржавиизричетрикључнааргументакакопротив
песништва,такоипротиввизуелнихуметности.Онтолошки
аргумент9 првенствено се односина троструку удаљеност
уметничкихтворевинаодидејатихтворевина.10Потом,епи
стемолошкиаргументтичесезнањакоједобијемореципи
рањемразличитихуметничихдела,гдеПлатондоказуједа
делауметностинеприказујустварионаквимкаквеонеуи
стинуијесу,11негосамоњиховизглед.12Поредтога,умет
ничкаделатежеисвојеврснојобманитимештозадржавају
рецепијентовпогледнаделу,тегасамимтимнеподстичуна
даљеистраживањеоногаштојенаделууделууметности.

Трећи,моралниаргумент,којисепрвенственотичепеснич
кеуметности,представља,какоПлатоннаводи,„...најтежу
оптужбупротив те уметности. Јернајстрашније је тошто
она, са врло малим бројем изузетака, може да поквари и

7 Исто,стр.16.
8 Исто,стр.19.
9 Опширнијепогледатиу:Zurovac,M.(2005)Trilicalepote,Beograd:Slu

žbeniglasnik,str.8992.
10.333.
11Уметничка дела тако бивају сврстана у област сенки, као најнижем

ступњусазнањауПлатоновојаналогијисалинијом.Упоредити:Platon
(1996)Država,Beograd:Kultura,str.225.

12Исто,стр.332.
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одличнељуде”.13ЈеданодразлогазаштоПлатонизносиовај
аргумент јесте потенцијално, у моралном погледу, лоше
образовањељуди у држави.Платон наводи неколико кон
кретнихпримеракојисетичуморалнолошихпорукакоје
можемо пронаћи у песништву; једна од њих, на пример,
тиче се подмитљивости и лакомости.14 Анализом таквих
стиховаПлатонзакључуједаонинесамодасунепотреб
ниграђанимаидеалнедржаве,негодачакмогудопринети
неквалитетномобразовањуитиместваратинечеститељуде.

Садабисмотребалипоставитипитањедалиовакваврста
критикепогађапесништвоуцелиниилисамопојединапе
сничкадела.Одговорнатопитањеможемодобитисобзи
ромнаПлатоновеставовеопесничкојпродукцији,закоју,
каоштосмовидели,ПлатонуИјонутврдидаседогађапод
утицајембожијеинспирације.ИакоПлатонуДржавинепо
мињедиректнотезуонастанкупесништвапутемнадахнућа
од стране богова,можемопокушати дањегове ставове из
овадваделаповежемоина тај начин сагледамокаквеби
последицеоватезараногПлатонаималауколикосесагледа
уоквиримањеговогразумевањаваспитнеиморалнеулоге
песништвауДржави.Сходнотоме,ПлатонуДржавиекс
плицитно наводи да је „Бог заиста добар”15 и да је „само
узрокдобра,анезла”16.Уколикобисмосматралидатакав
богнадахњујепеснике,ондабитозначилодапесништвопо
нужностиморапроизводити самодобрепесме, јерњихов
узрок,украјњојлинији,јестеБогсам.

Дакле,уколикобисмоседржалитезеонадахнућу,ондаби
следилодапесништвокаотаквонезахтевакритикуикорек
цијуодстранефилозофа,штопредстављаједанодкључних
ПлатоновихставоваоовојтемиуДржави.Такође,Платон
уДржавипесништворазматрапресвегасобзиромнапојам
подражавања,чимекаодапокушавадага,заједносадругим
уметностима,позиционираунутардоменаtechnea,апотом
читавтајзахваткаодаотварапростордасецелокупнипо
јамуметностиможеобухватитипојмовимаподражавањаи
technea.Међутим, иако се појмовиподражавањаи песни
штваексплицитноповезују,таквувезу,услучајуПлатона,
неможемопронаћиизмеђупесништваи technea.Тимпу
тем,питањедалипесништвоприпадаtechneuилиpoiesisu
остајеотворенозаразличитеинтерпретативнетезе.Уовом
истраживању,циљнамједаиспитамотезуопесништвукао

13Исто,стр.342.
14Исто,стр.79.
15Исто,стр.67.
16Исто.
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poiesisu, тј. да покушамо да повежемоПлатонову теорију
песничкогнадахнућасањеговимрефлексијамаопесништву
изДржаве.17Отуда,нашглавниразлогзаповезивањетезе
изИјонасаПлатоновимставовимаизДржавејестепокушај
дасепроблемпесништвакодПлатонаинтегралнозахвати,
какоупогледупродукције,такоиупогледурецепције,што
омогућавадасеПлатоновпојампесништвапокажеунешто
другачијемсветлуодуобичајеног.

Стога,држећисеПлатоноветезеонадахнућу,неопходноје
направитиразликуизмеђупесништвакојезаистапредста
вља дело божијег надахнућа од песништва које, иако има
формупесме,заправонијенасталоинспирацијомодБога.
Другимречима,уколикосесусрећемосапесмамакојеусе
бисадржеморалнолошепоруке,утоликооненеиспуњавају
суштинупесништвајернисумогленастатипутембожијег
надахнућа18,већпреизнеразумскогделадуше.19Утомсми
слу, „право” песништво, тј. песме које заиста учествују у
идејипесништва,садржаћесамоморалноиваспитнодобре
поруке,тесамимтимморалниаргументнесадржидовољно
разлогадапесницикојетаквепесмепроизводебудуизбаче
ниизидеалнедржаве.Стога,можемозакључитидаПлатон
укритиципесништвауконтекступродукцијеимплицитно
тврдидаононеможебитиaprioriосуђено.

Моралниаргументипроблем
рецепцијепесништва

Упретходномпоглављудовелисмоупитањечестуинтер
претативну тезу оПлатоновој критиципесништваизпер
спективе песничке продукције, а сада би требало да исту
тезу оспоримо с обзиром на рецепцију песништва, чиме
бисмо заокружили нашу тезу у којој тврдимо да Платон
несамодасенезалажезаизбацивањепесникаизидеалне
државе,већдаихрадозадржавазарадњиховеваспитнеи
моралнефункције.

17Напрвипоглед,овојтезиможесеупутитиприговоруследповезивања
Платоновихставоваизранихдијалога,којимаприпадаИјон,садијало
зимаизњеговезрелефазе,укојеспадаДржава.Међутим,каоштосмо
већнапоменулиупетојфусноти,тезуопесничкомнадахнућуможемо
пронаћииуФедру,којитакођеприпадазрелојфазиПлатоновемисли.

18Уоваквимслучајевима,тј.упесмамакојесадржеморалнопроблема
тичнепоруке,корекцијаодстранефилозофајесвакаконеопходна.Сто
га,Платоноваидејаофилозофукаоономкоуодређеномаспектуцензу
ришепесништвоидаљеможедасезадржи.

19Cavarnos,C.(1953)Plato’sTeachingofFineArtin:PhilosophyandPheno
menologicalResearch,InternationalPhenomenologicalSociety,Vol.13,No.
4,p.492.
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Пренегоштопочнемосаодбраномоветезе,неопходноје
осврнути се на друштвену структуру Платонове идеалне
државе.Идеална држава састоји се од три различита ста
лежа–хијерархијскинајнижисталежсачињавајузанатлије,
следећисуратници,чуваридржаве,инасамомврхунала
зесевладарисафилозофскимобразовањем.Узависности
од способности, појединац бива смештен у једну од ове
тригрупеибависесамопосломкојиприпадањеговомста
лежу.20

Запотребеовогистраживањанамајепрвенственоинтере
сантан сталежчувара, с обзиромнањиховообразовањеу
идеалној држави. Како Платон наводи, васпитање чувара
састојисеиздвавида–физичковаспитањетелаимузичко
васпитањедуше.21Музика,тј.ритамимелодија,песнички
сиже,каоисамоизвођење–укојеспадајупраксепопутглу
ме,рецитовања,свирањаинструменатаислично,угрчком
светуприпадајупојмупесништва.Дакле,музичко,односно
песничко васпитање представља саставни део целокупног
васпитањачуварауидеалнојдржави.

Међутим, поПлатоновоммишљењу, није сваки обликпе
сништвапримерендобромваспитањучувара.Његовакри
тикаполази од самеформеизвођењапесме, тј. одначина
приповедањакојисеможеподелитиначистоподражавање,
једноставноприповедањеимешавинуоведвеформе22–ко
ја,поПлатоновоммишљењу,представљанајбољиобликиз
вођења.23Потом,Платонуидеалнојдржавизадржавасамо
одређенеинструментеимелодије.Одинструменатадобро
дошлисукитара,лираифрула,аодмелодијадорскаифри
гијска.24Дакле,можемозакључитидаПлатонвршисвојевр
снопрочишћавањепесништвапочевшиодсижеа,пасведо
музичкихелемената.

Песничкисиже,какоПлатоннаводи,вршиутицајнаразум
скидеољудскедуше,што једоводидоопасностиодква
рења.25 Прецизније, стихови песника, који садрже смисао
изначење,тј.властитиlogos,утичунаразумскидеодуше,
што може довести доњеног кварења услед морално про
блематичнихпорука.Стога,каоштосмоупретходномпо
глављунагласили,самопесмесаморалнодобромпоруком

20Annas, J. (1981)An Introduction to Plato’s Republic, Oxford: Clarendon
Press,p.73.

21Platon,Država,str.64.
22Исто,стр.84.
23Исто,стр.87.
24Исто,стр.9091.
25Исто,стр.342.
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могупронаћисвојеместоуидеалнојдржави.Међутим,шта
моралноисправнапорукајесте,песништвосамоодсебене
можедареши,већтопредстављапосаофилозофа,каонеко
гакоимаувидуидеје.

Музика,тј.хармонијаиритам,иманештодругачиједејство
наљудску душу.ПоПлатоновом суду, ритам и хармонија
„најдубљеулазеуунутрашњостдушеинајјачејеседоима
ју”26;ритамихармонија„дајупристојнопонашањеичине
човека,акојеурукамадоброгваспитача,добрим,ааконије
рђавим”.27Дакле,музика,каосаставнидеопесништва,има
највећиутицајнаљудскудушу.Уколикосумелодијаири
тамквалитетнијеурађени,утоликоћеињиховодејствона
људскудушубитијаче.

Ритам и мелодија, отуда, доводе душу у одређено стање,
присподобљавају је себи, готово као да јој, савременијим
речникомречено,преносеодређенорасположење.Насли
чанначинговорисеиопесничкомсижеу,апотврдуотоме
можемопронаћиуИјонуианалогијисамагнетом.28Другим
речима,каоштомагнетпривлачигвозденепрстеновеина
њихпреноси дејствопривлачења, такоипесникова душа,
путемрецитовањастихова,преносивластитизаноснадру
ге душе, тј. рецепијенте. Стога, душевно стање рецепије
натазадобијаједнакеособинекаоидушевностањепесни
ка,чимесепотврђујемоћпесништвадакреираразличита
душевнастањаусвојимслушаоцима.

Иако на први поглед делује да мелодија и ритам најпре
утичунанеразумскидеодуше,показујеседаонизаправо
афицирају ињен разумски део.Наиме, за мелодију и ри
тамможеморећидамогуутицатиинаразумскидеодуше29
јер поседују унутрашњи logos и себи својствен облик ра
ционалности,очемунамсведочимогућностњиховогизра
зауматематичкојформи.Дакле,будућидајеуконкретном
песма увек спој сижеа, текста,мелодије и ритма,можемо
закључити да песништво у целини може афицирати све
деловељудскедуше.

Управоумогућностипесништвадавршиутицајнасведе
лове душеналази сеПлатонов разлог за одабирмузичког
васпитања за сталеж чувара. Другим речима, песништво
посебинијеништалоше,негосењеговавредностдобија

26Исто,стр.94.
27Исто.
28Platon,Ijon,u:Dela,str.11.
29Pelosi, F. (2010)Plato onMusic, Soul and Body, NewYork: Cambridge

UniversityPress,p.68.
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узависностиодтогакакојеонопримењено.Дакле,песни
штвопропраћеноодговарајућоммузиком,чијисижејепро
чишћенодлошихморалнихпорука,несамодаможепро
наћисвојеместоуобразовнимпраксама,негоуједноможе
бити и најоптималнији вид образовања. Прецизније, уко
ликопесништвопрекохармонијеиритманајдубљеулазиу
људскудушу,утоликоономожеизвршитинајвишиутицај
напојединцеисамимтимнајефектнијеихобликоватидабу
дуузорниидобриграђани.Узимајућиуобзирсвенаведене
аргументе,песништвоипеснициниукомслучајунебитре
балибитиизбачениизидеалнедржаве;штавише,њихово
присуствозаправојестеједанодусловамогућностињеног
озбиљења.
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PLATO’SMORALARGUMENTAGAINSTPOETRY

Abstract

TheaimofthisstudyisinattempttodemonstratePlato’sappropriation
of poetry into the corpus of educational practices in the ideal state.
Taking into account someofPlato’s claims in Ion, the author draws
attention to thepossibilityofPlato’spositiveevaluationofpoetry in
themoral sense, given the poetic production. In addition, the author
defendsthethesisthatpoetrycanhaveanextremelyimportantrolein
themoraleducationoftheindividual,bearinginmindPlato’sviewson
poeticreceptionfromRepublic.Intheend,theauthorconcludesthat,
inamoralsense,goodpoetryisoneoftheconditionsforachievingan

idealstate.

Keywords:moral,music,poetry,Plato,art
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УМЕТ НИ КА И НЕ КЕ  
НЕ ДО У МИ ЦЕ

Сажетак:Урадусеанализирајупојединиисказиуметникакојису
насталикаоговоросопственомрадуиуметничкимуверењима,
алиобликованишироко,каоопштисудовиоуметности.Овииска
зипостајутеоријскеформулацијепримењивенамногоширикруг
дела,паинарадикалнијеуметничкепраксе.Притомесеоткрива
питањедалисузатоодговорниуметнициилиисторичариумет
ности,којисепозивајунањиховеставове.

Кључне речи: теорија уметности, графити, 20. век, историја
уметности,етичкапитања

Историјауметностије,бавећисесвојимпредметомсаисто
ријске дистанце,1 углавном избегавала да тумачи етичку
странууметности.Онасагледаваликовноделоуконтексту
развојауметностиилиуоквиримавременаукомјенастало
(историјског периода, културе, друштва, науке,филозофи
је...)илиувезисауметниковим(јавнимиприватним)живо
томипримећуједауметничкоделопоправилуодступаод
претходнихделазатеченеуметностиидоносинештоново,2

1 РеализованонапројектуМНТР147019:Традицијаитрансформација,
потпројекатСтратегијебаштињења.

2 Janson,H.W.(1982)Istorijaumetnosti:pregledrazvojalikovnihumetnostiod
praistorijedodanas,Beograd:Jugoslavija,str.917.
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паидасамуметниковживотнереткоодступаодустаљених
друштвенихнорми,ураспонуоднеформалногпонашањау
комуникацији,прекораскидасаграђанскиммораломпасве
донесрећног,изолованог, „уклетог”уметникаилиреволу
ционара којимењапостојеће устројство света.3При томе,
повремено констатује етичке или морализаторске теме у
уметничкимделимаиуглавномнеобраћапажњунаутицај
који биографија неког уметника остварује наживоти рад
обичнихљуди.

Проблем

Стањеједругачијекадајеречоставовимауметника(сећа
ње,изјава,интервју;стејтмент;декларација,програм,мани
фест;трактат,предавање;приказ,коментар,есеј,критика),
крозкојеисказујесвојупоетику,њенеосновеиимпликаци
је.Утимставовимапрепознајемодваслојаподатака.Један
јеговоросеби,сопственомживотномиуметничкомиску
ству,преференцијама,интенцијама,итд;другијеговорора
знимуметничкимпитањима,појавамаиуметностиуопште,
настао генерализовањемипроширивањемпоменутоглич
ног,појединачногискустваначитавуобластуметности.То
судваслојасроднихставова,којиимајузаједничкуосновуу
личностииживотууметника,штосеможевидетинаприме
рууметника,4уметникатеоретичара,5уметникапредавача,6
илиуметничкихпокрета.7Овојеизворнеобјективностиили
пристрасностиуметникакаопотенцијалногкритичара,која
јеуоченаипроучаванаунауциоуметности.8Историјаумет
ностипрепознајеовеставовекаосебиблискуделатност(да
кле,невишекаодеоуметности)ипитањеједалибимогла
даихпроцењујенаучнометиком.

Приступ

Етичкенедоумицеуисторијиуметностинастајуувекуси
туацијамаслободногодлучивањаоделовањуипоследицама

3Трифуновић,Л.(1982)СликарскиправциXXвека,Приштина:Јединство,
стр.1418.

4Dibife,Ž. (1996) [odlomci izpisama i razgovora],Likovne sveske, br. 34,
Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva i Univerzitet umetnosti,
str.135155.

5Kandinski,V.(1996)Sećanja,Likovnesveske,br.34,Beograd:Zavodza
udžbenikeinastavnasredstvaiUniverzitetumetnosti,str.131142.

6Gavrić,G.(2014)Nacrtzajednupedagoškupraksu:slučajPaulaKlea,Beo
grad:AlbatrosPlus.

7Драгојевић,П.(2001)Елементинеокласицизма.Настанакисклопједног
стилауликовнимуметностима,Београд2001,стр.8791.

8 Petrović, S. (1989)Boja i savremeno srpsko slikarstvo: ka fenomenologiji
slike,Beograd:NaučnaknjigaiNiš:Prosveta.
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којеизњегапроистичу.Тоделовањесеодликујезадирањем
у„ткиво”ликовногдела(конзервација,рестаурација,рекон
струкција, заштитадобара); утицањемнаживот, схватања
и рад уметника (ликовна критика); контролисањем усло
ваукојимасеуметностствара,проучаваичува(културна
политика); пројектовањемразвоја тј. предвиђањемразвоја
уметности(Ренакјетоназвао„прорицањем”).9Чакисамим
својимпостојањем,историјауметностиделујенауметнич
купродукцијусвогадоба:онаненамернодајеуметницима
моделе заодабиричувањеподатака,крозњуонипостају
свесникаталогизирања,описа,поделенафазе,иосталог.

У односу на наведене активности, теорија само на први
поглед изгледа „безазлено”; иако не делује директно, она
посреднопроизводидејствакојамогустваратиетичкене
доумице.Онаделујенауметностнавишеначина:учеству
јеуформирањуестетике,којапотомутиченаразвојумет
ности;помажеуформирањукритичкихсудоваоактуелној
уметничкојпракси;формираосновносхватањеотомешта
је уметност.Управо у тај опсег теоријских ставова, изме
ђуначелних,условнореченоопштеестетских,конкретно
теоријских и критичких смештају се и уметнички искази/
ставовиосопственомраду.10

Захваљујућичињеницида„нивеликиестетичаринемогу
изнутра дубље разумети суштинске стваралачке проблеме
каоштотомогувеликиуметници”,11естетикапризнајесуд
уметника као један одизвора естетике, тачније, „естетике
одоздо”.12Међутим,далитакоформиранаестетикаповрат
ноделујенауметностјестетеоријскопитањенакојеседо
бијајуразличитиодговориузависностиодтогакојисеисто
ријски период проучава: античка естетика је деловала на
себисавременууметничкупраксу,13алипочетком21.века
уметносткојајемедијски,технолошкиитржишноодређена

9Epilog: umetnost u XX veku, u: Renak, S. (1960) Apolo. Opšta istorija
likovnihumetnosti,Beograd:Mladopokolenje(!),str.436457.

10Далисправомспадајуутеорије,требалобипосебнорасправити.На
пример,Barash,M.(1998)ModernTheoriesofArt,2:FromImpressionism
toKandinsky,NewYork:UniversityPress,заснивасвојукњигунаанализи
научнихтеоријаикњижевнихесеја,ненаставовимауметника.

11Ранковић, М. Утицај естетике на уметност, у: Утицај естетике на
уметност, зборник радова, уредници Новаковић, М. и Поповић, У.
(2010)Београд:ЕстетичкодруштвоСрбије,стр.20

12Grlić, D. (1983) Estetika, knj. 2: Epoha estetike, Zagreb: Naprijed,
str.221300.

13ДрашкићВићановић, И. Утицај естетике на уметност. Грчка ликовна
уметносткаовизуелизацијапојма,у:Утицај естетикенауметност,
зборник радова, (ур.) Новаковић, М. и Поповић, У. (2010), Београд:
ЕстетичкодруштвоСрбије,стр.145151.
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нестојиподпогледоместетике,којапроналазиатрактивни
јаподручјаиспитивања,14иимауметникакојисами,непо
средно,преносесопственаестетскаитеоријскасазнањау
својууметност.15Стогајезаодговорнанашепитање(дали
уметниковисказ о уметности – уопштен до облика естет
ског суда, примењен као теоријски став и усмерен у кри
тику јестеформулацијаузчијеформирањеикоришћење
идеиодређенаодговорност)потребноупознатиштовише
историјскихпримера.

Налази

Овдеможемокаопримерпонудитипрепознавањаграфита
каоуметности,кадасеизпознатихставовамодернихумет
ника конструишеодређена „теорија графита”.Она је нео
пходна,јертоштосеуједномбројусавременихликовних
делаграфитикористекаоликовнимотив,односнокаодео
иконографијесавременогпростора,јошнезначидасугра
фитиуметност;тонепроистичечакниизчињеницедапо
јединиликовниауториимитирајутехничкииликовнипо
ступак графита. Потребно је неко теоријско оправдање и
објашњење постојеће праксе. Каошто, рецимо, манифест
футуризма омогућава посматрачу да разумефутуристичко
дело,његовуидеологијуипоетику,16такоистобимуједна
имагинарна теорија графита помогла да их  прихвати као
уметност.(Текпотомбисемоглиразуметиновијиконцепти
каоштосуStreetArt,Neograf tiиостали.)

Кадасе,запотреберазумевањаграфитакаоизражајнефор
ме,окренемоидејамауметника,наилазимонавеликиброј
формулацијакојеби,мадасунастајалеуодбрануразличи
тихновихправацаууметности(импресионизам,симболи
зам,фовизам,кубизам,футуризам,дада...),могледаважеи
заграфитескраја20.века,ачакидаихпотврдекаоједанод
видовауметничкогстварања.

Хронолошки, ове формулације обухватају период од сто
тинакгодина,одМанеадопопарта.Проблемскигледано,
садрже скалу ставова у распону од, условно речено, оп
штеестетикедопосебне теорије ликовнихуметности: ту
мачесуштинууметностииначелнаочекивањаодње,циљ

14Вуксановић,Д.Естетика,remixстратегијеукултуриисавременаумет
ничкапракса,у:Утицајестетикенауметност,зборникрадова,(ур.)
Новаковић,М.иПоповић,У.(2010),Београд:ЕстетичкодруштвоСрби
је,стр.247.

15Исто,стр.251.
16Упоредити:Димовски,В.(2012)Манифесткаопосебноделоавангарде,

докторскадисертација,Београд:УниверзитетуБеограду,Филозофски
факултет,стр.10.
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уметничког стварања; феномен настанка уметничког дела
(или извор стварања) и противљење одређеној затеченој
пракси;форму,уметниковприступстварању,принципера
да,поступакиконкретнесугестијеореализацијиивредно
вањудела.17

Полази се од познавања графита као феномена који нас
окружује и од једног броја уочених одлика, могућности,
елеменатаовогначинаизражавања.Потомсеууметничким
исказимапрепознајуформулацијекојеоправдавајуте(или
такве) елементе. Резултат, у грубимцртама, сведен за ову
приликусамонанајбитнијеставове,изгледаовако.(Уме
ђунасловимасу„ударне”новостикојепостепенопомерају
схватањаодтрадиционалносхваћенеуметности,канечем
другом)

Уметностјеизразпојединца

Унизууметничкихисказаистичеседауметностпредста
вљаизразаутора,његовеличности,емоција,тренутногста
ња,илињеговогдуха,идеја,знања,ставоваисличноида
каотаквакомуницираса гледаоцемистихсхватања.Мане
(Manet)кажедахоћедабудеонсаминикодруги.Одилон
Редон (Redon) објашњава да је уметничко дело „фермент
емоцијекојуумјетникнуди. (...)Дјеловањенадухгледао
цакојећепроизаћи(...)изазваћеуњемуфикцијевишеили
мањезначајне,већпремањеговојосјећајностиипремасна
зињеговеуобразиље.”18ПолГоген(PaulGauguin)подвлачи
разликеизмеђустваралаца:„Заштоондаданестварамораз
личите хармоније које одговарају нашем душевном стању
(...) изражавањамислипомоћу свегаосталог (...).Немојте
сувишекопиратиприроду.Умјетностјеапстракција.Црпи
тејеизприродеудубљавајућисепредњомумаштање.”19

Уметностнијестварвештине
Полазећиодистеидејеоизразуличности,ВанГог(Vincent
van Gogh) доводи разлике у изразима до крајње границе
уметности: „Хоћудао себиоставимнекиспоменуобли
куцртежаилисликаријаизрађенихнеизсамозадовољава
њакаквогукусаууметничкојствари,негодаизразимједан

17Истаскалапрепознатљивајеиизмеђуестетике,теоријеиликовнекри
тикеувремеформирањанеокласицизма,упоредити:Драгојевић,П.нав.
дело,стр.2363.

18Ставови из Редоновог дневника, наведени према: Dorival, B. (1957)
Savremeno francusko slikarstvo, 1: Od impresionizma do fovizma 1883
1905,Sarajevo:Svjetlost,str.49.

19Уједномсвомписмуод14.1.каоиуразговорима:Dorival,B.(1957)nav.
delo,knj.1,str.70i74.
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искренљудскиосећај.(...)уметностјевећаиузвишенијаод
нашевештине.(...)онајкоговориможебитилишенговор
ничкевештине.”20

Нису важни узори, традиција, обука, техничко и
занатскознање
Саистогполазиштаиистимприступом,Вламенк(Maurice
deVlaminck)дајејошоштријуформулацијуорелативности
уметности:„Осећаосамбеснувољудастворимновисвет
(...)засамогсебе(...)нагонскисам,безикаквеметоде,при
казиваонеуметничкунегољудскуистину.(...)Сликаосам
дасредимсвојемисли,даумиримсвојежељеинарочитода
унесемусебемалочистоте.(...)Никаднисампомислиода
постанемуметниксликар.”21(Удаљемтексту,хвалисекако
никаданијебиоуЛувруитврдидапрезирекултуру.)

У сагласју са таквим ставом јеМанифест футуризма, где
се каже: „(...)Мижелимо да уништимомузеје, библиоте
ке,академијесвихврста,дасеборимопротивморализма,
феминизма и сваког опортунистичког и утилитаристичког
живота.”22

Постојећиуметничкипредмети,медији,форме...са
мосусредство
Бранећиаутономијууметностиодприроде,појединиставо
випроналазеуњојновувредност.ЖоржБрак(GeorgeBrac
ques)објашњава:„Заменекубизам,илибоље,мојкубизам
јесредствокојесамствориозасвојуупотребуанадасвеу
циљудаприлагодимсликарствосвојимспособностима.Из
ван тогаразлогакубизамменеинтересује, вишеодсвега
волимсликарство.”23ФернанЛеже(FernanLéger)додаједа
“свакипредмет,слика,архитектонскаорнаменталнакомпо
зиција,поседујевластитувредност,строгоапсолутнуине
зависнуодоногштоможедаприказује.”24Арп(HansArp)
припремаослобађањеодтаквогпредмeтакадкаже:„Тесли
ке,скулптуреипредметитребадаостануанонимниибуду
деовеликихделаприроде.(...)Разумсепрецењује,атојеу
нашедобапроузроковалоконфузију.”25

20IvičevićDesnica,J. (1979)Postimpresionizam: izvorimoderneumjetnosti,
Zagreb:Mladost.

21Исто.
22Упоредити: Italijanski likovni futurizam (1982), tematski broj,Delo, br.1,

Beograd.
23Dorival, B. (1960) Savremeno francusko slikarstvo, 2: Od fovizma do

kubizma19051911,Sarajevo:Svjetlost,str.273274.
24Исто,стр.283.
25Jelenski,K.A.(1979)Posle50godinaavangarde,Delobr.67,Beograd.
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Каоуметничкосредствоможепослужитибилошта
Докекспериментишеразнимтехникама,Дифи(RaoulDufy)
долази до формулације да сликар има улогу “посредника
између инспирације која тражи израз и материје која има
властитиживот.(...)уметникнесмедазахватиусвојуин
спирацију,онбијепатвориоиизневерио”(...)материја„има
својувластитулепоту”.26ТимеДификаодапрецизираГоге
новставоизражавању(...)помоћусвегаосталог.Туидеју
јеипакнајобухватнијеобразложиоКандински,рекавшида
„(...)човек,свесноилинесвесно,тражиматеријалниоблик
вредностикојауњемуживиудуховномоблику.”27(...)„Бу
дућидајеобликсамоизразсадржаја,асадржајјекодраз
личитихуметникаразличит,јасноје,дајемогућеистовре
менопостојањемногихразличитихобликакојисуједнако
добри.28(...):

 велика слобода која семногима чини безграничноми
која

омогућуједасечуједухкоји

можемоуочитијерсеизузетноснажноочитујеуства
рима

њемумалопомалосваподручјадухапочињуслужити
каоалат,те

насвакомподручјудуха,даклеиупластичнојуметно
сти (нарочито сликарству) ствара многа појединачна и
групнаизражајнасредства(облике)и

њемуданасстојинарасполагањуцеласпремница,што
значи да као обликовне предмете може употребљавати
савматеријалод„најгрубљег”дооног(апстрактног)који
живисамодводимензионално.”29

Полок (Jackson Pollok) препознаће време и културу као
условезаодабиртогматеријала,тврдњомда„новепотре
бе изискују нове технике (...) модерни сликар неможе да
искажеовонашевреме(...)старимоблицимаренесансена
примерилиоблицимабилокојепретходнекултуре”.30

26Уметниководговорна једну анкетуиз 27. 12. 1935. године.Наведено
према:Dorival,B.(1960)Savremenofrancuskoslikarstvo,2:Odfovizmado
kubizma19051911,Sarajevo:Svjetlost,str.128.

27Kandinski,V. (1968)Oproblemuoblika,Životumjetnostibr.78,Zagreb,
str.94.

28Наистомместу.
29Исто,стр.95.
30Polok, Dž. (1996) [odlomci iz razgovora]Likovne sveske br. 7, Beograd:

ZavodzaudžbenikeinastavnasredstvaiUniverzitetumetnosti,str.209.
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Уметностможебитинасвакомместу;свакоможе
битиуметник
Кандинскијеовомформулом(посебно,реклобисе,тачком
6) обухватио читаву уметност која се појављивала током
следећих сто година.Паралелно сањом, изводе се консе
квенцеоупориштимауметности.Мајаковскисезалажеза
напуштањеуметничкихинституција ипреливањеуметно
стиусвепросторе:„Нетребанаммаузолејуметностигдесе
обожавајумртвадела,већживафабрикаљудскогдуха–на
улицама,утрамвајима,уфабрикама,урадњамаиураднич
ким кућама.”31Манифест дадаизма се залаже за демисти
фикацијуулогеуметникаираспоређивањестваралаштвана
све људе: „Дух апстрактне уметности представља енорм
ноширењечовековогсмисласлободе.Верујемоубратску
уметност:тојеновамисијауметностиудруштву.Уметност
(...) мора служитиформирању новог човека.Мора припа
датисвима,безкласнихразлика.Желимодаокупимокре
ативнуснагусвакогпојединца,дамупомогнемодаоства
ри своју мисију за добро општег задатка (...) дати израза
осећањима(...)”32

Уметностјепросторзаакцију
Две претходно наведене формулације лепо се повезују. С
једнестране,Јеленскиподсећанаосновуметности,приче
му је уметност само средство, јер: „(...) у данашње време
младичовекчестопостајесликар(...)затоштосликарство
нуди најсигурнији и најнепосреднији излаз агресивним и
снажним темпераментима.”33 С друге стране, Розенберг
(Rosenberg)бришеразликуизмеђууметничкогстварањаи
живота:

„Уједномтренутку,сликасе(...)појављујепрекаоаре
назаакцијунегокаопросторукометребарепродукова
ти,прецртати, анализиратиили ’изразити’предметкоји
једатилизамишљен(...).(...)исамаестетикајепрешла
удругиплан.Облик,боја,цртеж,композицијасусастој
циодкојихниједаннијенужан.Сликарствокојејечин,
неодвојивојеодуметниковогживотописа.Самасликаје
’тренутак’ у нечистој сложености његовог живота. (...)
Овоновосликарствоодлучнојеизбрисалосвакуразли
куизмеђууметностииживота.Изтогапроизлазидасве

31Трифуновић,Л.(1968)УметностОктобра,Уметностбр.13,Београд.
32Janco,M.CreativeDada,in:DadaMonographofAMovement(ed.)Verka

uf,W.(1975)London,pp.2829.
33Jelenski,K.A. (1979)Posle 50godina avangarde,Delo br. 67,Beograd,

str.162.
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објављује ову уметност.Свешто год је акција, на било
којемступњубила–психологија,философија,историја,
митологија,култхероја,свеосимуметничкекритике.(...)
Новаслика,чин,неподлежеуметничкојестетици.”34

Свеможепостатиуметничкимпредметом
Акојеуметностсвугде,акосвакоможебитиуметник,ако
немаразликеизмеђуживотнеакцијеиуметности,ондајош
требаразјаснитиуметничкипредмет.Дибифе(JeanDubuf
fet) каже: „Многеособе супонетеомаловажавајућимпре
дубеђењем,заузимајућиједанклеветничкистав(...).Хтедох
даимоткријемдасустварикојеонисматрајуружнима,које
сузаборавилидагледају,исамевеликачуда.(...)неодбијте,
молимвас,безвреднимпредметимасвакушансу(...).”35По
требнајечовековавољаилимисао,намераиакција,којаће
дотаћидеостварностииондаседобијауметничкипредмет,
којиизванредноформулишеРозенберг,одговарајућинапи
тањештајемодернауметност:„Онанијечакнистил.Она
немавишеништазаједничкосвременомукојемјепредмет
биостворенниснамеромствараоца.Тојенекастваркојојје
некопомоћусвоједруштвенемоћиодредиодапсихолошки,
естетичкиилиидеолошкиприпаданашемвремену.Питање
којесеуповодунекенађенествариилинаплавинепоста
вљајесте:којујепронашао?(...)(...)комаддрветанаплажи
постајеуметност.”36Јеленскидодаје„делакојаусвојевре
менисупредстављала уметност –предметимагије, оруђа
свакодневногитд–добијајусвојствомодернеуметности.”37
Теоријапотомобјашњавададелонастаје„каоиндивидуал
ниизразодређенихназораштосеуједномпросторујављају
иразвијају,абиваприхваћенооддруштва(...)каосимптом
ипотврданекихуњемупостојећихсхватања,погледаирас
положења.”38

Кључнетачке:аутор,дело,поступак
Посленаведенихставова,сасвимновозначењеимаХокни
јева(Hockney)парола:„Сликамоноштомисесвиђа,кадми
сесвиђаигдемисесвиђа.”39Акосвевремеимамонауму

34Rozenberg,H.(1968)Američkislikariakcije,Životumjetnosti78,Zagreb,
str.133139.

35BihaljiMerin,O.iStefanović,Lj.(1972)Posle45:umetnostnašegvremena,
BeogradZagrebLjubljana:Mladinskaknjiga.

36Rozenberg,H.nav.delo,str.139.
37Jelenski,K.A.nav.delo,str.165.
38Denegri,J.(1970)Aspektiialternativeposleratnihpokreta:odenformelado

siromašneumetnosti,Umetnostbr.21,Beograd,str.43.
39Lippard,L.(1967)PopArt,Beograd:BIGZ.
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графите,ондајеХокнијеваформулацијаједнаодкључних;
другаједостастарија,даојујеМорисДени(MauriceDenis)
кадјезакључиоданетребазаборавити„дајесликаусвојој
суштиниравнаповршинапокривенабојамакојесусложене
премаизвесномреду.”40

Коментар
Заовакоизабране,описанеикласификованеставовезајед
ничкоједасунаучнонедоказани.Заснованиналичномтем
пераменту,духуиискуству,нереткосудеонедоследноги
променљивогначинамишљења.Жанровскиразнолики,тер
минолошкиипојмовнонеуједначени,понекадвишезначни,
енергичнииемотивни,подсећајунаочигледнеструктурне
разликеизмеђууметности(иликњижевности)сједне,ина
укесадругестране.Запраћењемогућностиприменеових
ставова,одкључнејеважностизапажањедасуисказипре
широкиуодносунапредметиуметниковосазнањеоње
му.Разлогзатојештојеслучајноипојединачноискуство,
уопштавањемформулисанокаоопштеважеће,личноузето
каотеоријско.Извесноједанијесаморечонесналажењу
саречима.Једанодузоркаоваквеартикулацијеставоваје
стеаранжирањесоцијалногамбијентазапријемсопствене
уметности, уз неразмишљање о последицама. Последица
можебитидасеоваквеформулацијенепримењујунагра
фите,негоинарадикалнијеакције,дапостану„теоријско
уметничко”покриће занизнеуметничких (могућеинеху
манихинеконтролисаних)акција.41Какотоспречити,осим
ангажовањемсопственеличностикаомерилавредности?42
Тусмостиглидопитањамотиваиодговорности,атојесу
етичкапитања.

Закључак

Акосамиауториграфитанисуформиралисвојеисказе,из
весноједасурадили(сликали)ускладусаовдеизложеним
уметничкимидејама; или су били подњиховим утицајем,
илисуразмишљалинасличанначин,небитно је зачиње
ницу да се овим ставовима могу објаснити, образложити

40Dorival,B.(1957)nav.delo,knj.1,str.43,109.
41Упoредитиразличитеприступедефинисањауметности:Šuvaković,M.

(2005)Pojmovniksuvremeneumjetnosti,Zagreb:Horetzky,Ghent:Vlees&
Beton,str.130.

42ЗанимљивајеДишановаопаска:„GospodinTaji taj jevelikiumetnik,a
nekidrugiTajitajnijeumetnik,iobojicasevrteokojedneistestvari.Alivi
dite,kodonogprvogpostojinekozračenjekogakoddrugoganema,itozna
čenjesenemožeanaliziratirečimaniukakvomobliku.”Dišan,M.(1996)
[odlomciizrazgovora],Likovnesveske,br.12,Beograd:Zavodzaudžbenike
inastavnasredstvaiUniverzitetumetnosti,str.97.
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иодбранитиграфитикаовидликовнеуметности.Накоме
јеодговорност?Далијеуметностделоваланамладеауто
реграфита,илисутобилеуметничкеидеје,односно,дали
на себе преузима одговорност онај критичар, теоретичар,
историчаркојићепостојеће ставовеуметникаупотребити
у одбрани и објашњавању графита? Најзад, чији интерес
суштитилиауторинаведенихформулација:својесопстве
не,свогстваралаштва,уметностиуопште,публике,културе,
истине...?Одавноје,некимдругимповодом,Гогенпоказао
тусамосвестоширемделовањуњеговепраксеипоетике,
изјављујућида„сликарикојисекористеданастомслободом
дугујуимени.”43Удухупочетних ставоваисторије умет
ностидауметникнеможебитиморалноодговоранзасвој
(уметничкиаитеоријски)рад,моглобисезакључитидаје
одговорсличанономкојисеможедатиувезисапознатом
Ајнштајновомформулом:научникјезаслужанзатоштоје
доформуледошао,алитешкогајесматратиодговорнимза
њенудаљу(зло)употребу.
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Сажетак:АнализирајућиинтервјуекојејеархитектаБогданБог
дановићдаозаживота,акојисуобједињениукњизиГлибикрв,
моглибисмодаиздвојимодвесликеБеоградакојејегајиоусеби.
Митскогграданекадашњихстарихцивилизација,Келта,подигну
томнамушкомиженскомсимболудвејурекаДунаваиСаве,град,
којијеналиковаонамешавинуфутуристичкогмодернизмаипраи
сторијскихнекрополаинасеља.Докједругасликабилаобележена
наглимпроменамаујугословенскомдруштвуод1983.годинекада
јепредосећаоипредвиђаодаћескоросвиградовинаБалканубити
наликархеолошкимлокалитетиманакојимајезатрпанауруше
винамаједнакултураиисторијаживотамногихнарода.Управо
ћемо уовомрадупрекоанализепрвогподигнутог споменика Је
врејскимжртвамафашизмаи палимборцима уБеограду, поку
шатидаоткријемоједнууниверзалнусимболикуспоменобележја
којејечувениархитектаизградиоуперодуод1960.до1980.годи
не.Тимећемонастојати,дасепоставиједноновоетичкочита
њескорозаборављеногјезикасимбола,визуелнихзнаковаиумет
ности,којимасудонеклеоправданеприродечовекаградитељаи
човекарушитељаусвиманама.

Кључнеречи:БогданБогдановић,споменобележја,универзална
симболика,етичкочитањеуметности,визуелнизнак
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Увод
Свака честицачовекова,свакоњеговозанимањеоткривајугаи

показујуганаистиначинкаоисвакогдругог.1

Крозисторијумногихнародаупознајемосесаразличитим
митовимакојесуонистварали,штоможемодапоредимоса
сновима,јермаколикодаихима,ониопетимајузаједнич
кообележјеиистијезиксимбола.2Такојеисанојугосло
венству настао у социјализму, који је својим распадом од
1983.годинепрерастаоусуровуреалностнадметањазвер
скеприродеусвиманама.Универзалнијезиксезаборавио,
аетичкочитањејавнихспоменика,нарочитоЈугословенске
монументалнескулптурепосвећенереволуцији,подигнуте
упериодуод1960.до1980.годинејепрешлотанкуграницу
којајераздавајаланационалнооднационализма.

Каоједаноднајзначајнихархитекатапоменутогпериода,је
БогданБогдановић.ПрофесорАрхитектонскогфакултетау
Београду,некадашњиградоначелникБеограда,упамћенкао
човекградитељ,какојеисамговориосакралнеархитекту
рекомунизма3–споменобележја.Тосу:Спомен–гробљеу
СремскојМитровици,споменикЈеврејскимжртвамауБео
граду,нерополауПрилепу,СлободиштеуКрушевцу,Парти
занскиспоменикуМостару,некрополеуЈасеновцу,Лесков
цу, БелојЦркви,Партизанско гробље уШтипу,Адонисов
олтаруЛабину,споменобележјауТравнику,Власотинцу,
Иванграду,Вуковару,Чачку,Клису.

УсвојимостварењимаБогданБогдановићјеуспеваодасе
уздигнеизнадконвенционалнихсхватањаисимбола.Усме
равајућисвојаидејнарешењакаесенцијалнимодредницама
које произилазе управо из мотива, стварајући тако једин
ственаскулпторскоархитектонскарешења.Дабисветопо
стигао,мораоједапроникнеусамусуштинуисторијских
збивања,даосетидухиенергијукојаизњихзраче.Непре
станосеиграоформама,трудећиседаупознасвојеђакеса
тимпокретачкимидејамакојеизвируизпрошлостиикоје
чинеисторијскисмисаомотива,стварајућитакојединстве
ниуметничкиизраз,чијасеетичкатумачењаидоданасме
њајуистављајуупогрешнуконотацију.4

1 Старобински,Ж.(2002)Монтењукретању,Београд:Миљеш,стр.77.
2 Фромм,Е.(1970)Заборављенијезик,Загреб,МатицаХрватска,стр.14.
3 Богдановић,Б.(2001)Глибикрв,Београд,стр.138.
4 Исто,стр.32.Методологијаигрекојесузациљималеизмишљањехипо
тетичкихградоваицивилизацијаиодигравањењиховиххипотетичких
(вероватних)судбина,припреманесумесецима.Засатигре,требалоје
34данаприпрема.Двадесетвеликихспоменикареволуцији.Далисте
намерно учинили или сетако догодило да сте будућим генерацијама
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ЕтичкочитањеЈугословенскемонументалне
скулптурепосвећенојреволуцији

Симболичкијезикјејезикукојемсуунутарњаискуства,осећајии
мисли,израженитакокаодасеодвијајууспољашњемсвету.Тоје
језиккојиимадругачијулогикуодконвенционалногјезикакојимго
воримоутокудана,логикуукојојнисувремеипросторвладајуће
категоријевећинтензитетиасоцирање.Тојејединиуниверзални
језиксвластитомграматикомисинтаксом,језиккојичовекмо
раразуметиакожелисхватитизначењемитова,бајки,сноваи

уметности.5

Приконципирањујавногспоменика,уметниксесвојомви
зијомнеминовноконфронтиравећформиранојмасовнојсве
стиоисторијскомдогађајуилиопојавикојасеспоменички
обележава.Каконештоштојенематеријално,претворитиу
материјално?Какоизбећисимболнационалногидентитета
унечемуштојезаједничкозанекенароде.Уколикопогледа
мосамоостварењаЈугословенскемонументалнескулптуре
посвећенојреволуцијиод1960.до1980.године6,уочићемо
дасускоросвиуметнициприбегавалисимболимаимета
форамадобијенимизисконскогискуствауобликовањуспо
менобележјамногихпретходнихцивилизација.Стварајући
натајначин јединственупоетикуспоменикакојипресве
гаделујунапосматрачаемоционално,доводећигаустање
контемплацијеиразмишљања.Националнојеупотпуности
уступиломестоједнојидејидуховневредности.Поставља
мопитањаколикосууметницииархитектебилеупознате
саоткрићимаархеолошкихлокалитетау товреме,Винче,
ЛепенскогВира?Далисупроучавалиситуационепланове
итрагализамагијскимсмисломнајранијихпротоурбанихи
првихурбанихнасеобина?Уколикосепозабавимоанализом
књижевногдела,архитектеБогданаБогдановића,написано
давне 1966. године,7 добићемо одговоре на наша питања.
Развијањемпотребакодмладих архитеката, да сеистакне
пребалканскакултурау свомуметничкомизражавањумо
глибисмоондапрекоархеолошкихналазаДубовачкожу
тобрдскекултурнегрупепрепознатимотив једногунивер
залногјезикакојијебио,распрострањенодушћаДраве,до
ушћаОлтаиЛомауДунав,оддоњегПодунављапасведуж

оставилишифроване поруке?Споменицима како били различити, су
саморазличитасликаистеазбуке,различитеречиодкојих јесаста
вљенаједнареченица.

5 Фром,Е.нав.дело,стр.15.
6 Шакота,С.(1986)Југословенскамонументалнаскулптурапосвећенаре

волуцији(19601980),Весник,бр.3132,Београд:Војнимузеј,стр.116.
7 Богдановић,Б.(1966)Урбанистичкамитологија,Београд.
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Ђердапскеклисуре.8Преманалазимапраисторијскеинкру
стоване керамике, и антропоморфнихфигурина, уочавамо
да сународиовепребалканскекултурне групепоштовали
симболесоларногсистема,гдесуупотребнипредметиче
стодобијалифунералнизначајитимемагијски,доксунасе
љапостајаланекрополе.Ниједноодтихархолошкихнасе
љанекрополанијеималофортификацијскебедеме,биласу
слободнауприроди,окруженарастињем,алинаизабраном
теренукојијебиообезбеђенодпоплаваиерозије.9Кадасе
вратимо на анализу Југословенске монументалне скулп
туре, уочавамо тежњу архитеката за складним уклапањем
споменикауприроднусредину,нарочитокадајеупитању
аутентичниамбијент.Градитељиспоменикаодносилисусе
садужномпажњомпремаочувањудокументарнеситуације
природнесрединенежелећиданарушењенуаутентикукао
сцену историјског догађања. Сагледавајући локације свих
важнихмеморијала види се да је том проблему придаван
велики значај.Пажљиво је студиран изборместа, при че
мусуузиманауобзиробабитначиниоца,просторсасво
јимпејзажимаидругимвредностима,испомениксасвојим
идејнимзначењемиобликом.Чимесунастајалаједнанова
насељанекрополестрадалихтокомДругогсветскограта.

Однајзначајнијихтворацаспоменобележјаимеморијалне
скулптуреширомтадашње Југославије су:БранкоКоцмут
(архитекта),СлавкоТихец(вајар),ЈакобШавиншек(вајар),
ВојинБакић(вајар),ДушанЏамоња(вајар),АнаБешлић(ва
јар),ЈованкаЈефтановић(архитекта),АлександарЗарин(ва
јар),БранкоБон(архитекта),РадетаСтанковић(вајар),Све
тиславЛичина(архитекта),ПрвославЈанковић(архитекта),
МиодрагЖивковић(вајар),ЈованСолдатовић(вајар),Јанез
Ленаси(вајар),ЖиваБарага(архитекта),ВладаВеличковић
(архитекта),НандорГлид(вајар),ЈосипСеисел(архитекта),
ШимеВулас(вајар),ЂорђеЗлоковић(архитекта),Ладислав
Фекете (архитекта), Јордан Грабул (вајар), Искра Грабул
(вајар),ПетарМазев(сликар),БранкоЛазески(архитекта),
Славко Тихец (вајар), Драго Тршар (вајар), БрацоМушић
(архитекта),ОтоЛого (вајар),ПетарХаџиБошков (вајар),
БошкоКучански (вајар), ЗденкоКолацио (архитекта),Љу
бомирДенковић(вајар),СаваСуботин(архитекта),Светла
наКанаРадевић(архитекта),ГлигорЧемерски(скулптори
сликар), Растко Рађеновић, Алија Кучукалић (вајар).10Они

8 Пековић,М.(2015)Антропоморфнефигуринебронзаногдобаусрпском
подунављу,Београд:Војнимузеј,стр.167.

9 Пековић,М.(2013)Инкрустованакерамикабронзаногдобаусрпском
подунављу,Београд:Војнимузеј,стр.118.

10Шакота,С.нав.дело,стр.121135.
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сунамоставили велики број уметничких дела, визуелних
знакова, који су се тешко етички ишчитавали и уњихово
време,аликојисувременомсхватани,прихватанииславље
ни.Нестајањемисменомгенерацијаупоследњих25годи
на,усменапредањаоместимасећањасупочеладабледе,
скороданестају.Уследхаосакојијезавладаодеведесетих
година20.века,нијебилобитнозарадкојихидејаизбогче
гасумногиживотинесталиуДругомсветскомрату.Тосу
посталаместагдесусепребројаваленационалности,игде
јепревагудасеједноспоменобележјесачува,одлучивало,
кога јебиловише.Изворно,сваделаЈугословенскемону
менталнескулптурепосвећенареволуцији,супредставља
ласавременутранспозицијутрадиционалногсепулкралног
стваралаштва,увидустећака,крајпуташа,сеоскеархитек
туре,стилизованихкосовскихбожура,расцветалихцветова,
птица,људиукретању.Пластичниконцептитихскулптура11
својомупрошћеноморганскомформом,чистотомобликаи
геометризмом,билисусведенинанајбитнијеелементе,зна
кове, визуелне симболе, који  су кодпосматрача наглаша
вали унутрашњу напетост, присећање великих губитака.
Доксусадругестранеделавајарскеархитектоникесвојим
устремљењимакапросторуивисинама,изражаваламотив
полета, оптимизма, животне радости, исконске надчове
чанскеснаге.

Долазимодозакључкакакосусвипоменутиуметницибили
усмеренинаконкретнеисторијскепојаве, даби се време
ном,тајкругшириоиобухватиоитемеуниверзалногзначе
ња.Наосновутогасвемеморијале(местасећања)имону
менталнескулптуренетребаникакодругачијеишчитавати,
негокаовезусапрошлошћу,саблискимљудимакојихвише
нема,илипакдогађајимакојисупресудноутицалинада
нашњиживот.Споменицикаодапредстављајунекуврсту
уговораоненападањуимирнојкоегзистенцијисклопљеног
измеђудвавеликасвета,подусловимакојејесапунотакта
иуважавањасветумртвихнаметнуосветживих.12Нанама
једаовајуговорнепрекршимо.

Етичкочитањевизуелнихсимбола
монументалнескулпуреБогданаБогдановића

Бројна спомен обележја које је подигао архитекта Бог
дан Богдановић носе атрибуте аутентичних уметничких

11Исто,стр.116120,Поредтрадиционалнихматеријалазаизрадуспо
меника,каоштосукаменибронза,широкосеупотребљавајуинови
материјали,бетон,алуминијум,челик.

12Чоловић,И. (1976)Књижевностна гробљу–Збиркановихепитафа,
Београд,Народнакњига,стр.85.
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дела,којасеиздвајајупремаспецифичнимкомпозицијама
иформама.Далисерадилооспоменику,споменобележ
ју,маузолеју,некрополи,иликенотафу,атхитектајенепри
косновенопоштоваоонајнизузајамноповезанихпростор
нопластичних елемената, интегративно сагледавајући по
зицијуспоменикаујединственомамбијенту,штојебилаи
осталапрепознатљиваодликањеговограда.Из свега тога
визуелнисимболиспомениканасталисуподутицајемсна
жнеуметниковеличности,каопримеркакотребамислено
градити.Симболизацијанадисторијскомфактографијомје
самапосебилегитиманпроцес,алиуколикосмоутомпро
цесу митологизације једног историјског догађаја правич
ни,објективниихумани,ондатајтренутакпостајеопште
људски–универзалнисимбол,којисепретачеутрадици
ју.13Етичкочитањевизуелнихсимболамонументалнескулп
туреБогданаБогдановића, започињемосањеговимпрвим
ијединимделомуБеограду,споменикомЈеврејскимжртва
мафашизмаипалимборцимаиз1952,надовезујућисена
споменобележјауПрилепу,Крушевцу,Мостару,Травнику,
КосовскојМитровици,Чачку,ВрњачкојБањи.Бројподигну
тихспоменикајемноговећи,алићемосеуовомрадубави
тиспоменицимаподигнутимуправоупериодуод1960.до
1980.године.

СпоменикЈеврејскимжртвамафашизмаипалимборцима,
јепрводело,насталоподипломирању1952.године.Тадаје
младиархитектаовајпозивсхватиоврлоозбиљно,изучава
јућиКабалуиисторијујеврејскогнароданаовимпростори
ма.Преманацртима,споменикјеформомуантиперспекти
висаприродомтеренасефардскоггробља,чимеседобијао
утисаксужавањапарцеле.Јеврејскаопштинаједобилапо
моћодградаБеоградазаизградњуспоменика,утомешто
једозвољенодасесадепонијаграђевинскогматеријалаод
разрушенихзградауследбомбардовања,наобаламаДунава
покуписвештојемоглодасепоновопримени.Споменикје
замишљентакодасвакапородицаможедодатинештосвоје
одоногаштојеизгубила.Ишаосамтамосамајсторима,
препознаваосамфрагментесрушеногБеограда,кућакојих
самсесећао.14

Степениште фланкирано ниским бедемима, обрасло
бршљеном,водинаскаспоменикукојегформирајудваве
лика силазна зида. Прва асоцијација нам је као да се на
лазимо испред некогКикладског храма, од кога је остало

13Богдановић,Б.(2001)Глибикрв,Београд,стр14.
14Лабудовић,И.иБогданБогдановић,Преступбр.27,01.07.2014.,http://

www.makabijada.com/bogdan.htm
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сачуванопрочеље,аунутарњегаолтарсасвећњаком.При
пролазукрозкапију,ступамоуједанмикросвет,којимдо
минираспоменплочажртвамауДругомсветскомрату.Са
постаментомнакомесеналазисвећњакстварасеилузија
крипте без таванице, али коју симболично чини крошња
дрвета.Унутар сада тог простора свећњак има улогу гра
ничника, новогпрочеља, са једномдругом сфером, у коју
ступајућинаилазимонаспоменплочу,иплочицусаименом
аутораовогспоменика.Симболикараздвојеногзида,проче
ља,можесепротумачитикаоМојсијевочудо,раздвајањем
Црвеногмора,испасења.Каопрелазаксаовоземаљскогу
небескисвет,каоМојсијевеплоче,садесетБожијихзапо
вести, као подигнуте руке умолитви, као два племена је
врејскогнародаКоениЛеви.15Управосесимболиовадва
племенаналазенаспоменику,саједнестране,(левастрана
споменика)укованомгвожђусустилизованопредставље
неподигнутерукесимболиплеменаКоен,докјенадесној
страни у истомматеријалу приказан врч и посудасимбол
племенаЛеви.Акоизоставимопоменутевизуелнесимболе,
исагледамоспоменикуњеговомустремљењукапростору
и висини, главнимотив којипрепознајемо јесте величање
исконскенадчовечанскеснаге.

Прилеп(1961)
Накружномплатоуједнеузвишице,постављенјенизпла
стичнихтелаисклесанихубеломкаменукоји,напрвипо
гледпоформи,подсећајунастубовесакапителима16,алисве
штоихдужепосматрамо,онидобијајуобликџиновскихан
тропоморфнихфигурина.Овакаводноспреманадгробним
споменицимаподређенјепотребидасемртвимапонудине
каврстазагробногживотанаместусећања,гдесеантропо
морфниспомениципоистовећујусаумрлима.17Самостални
суисложениумирнуисвечанукомпозицију,скоронемар
ну,трапаву18,штонампотврђујуинтервјуиБогданаБогда
новића,укојимајеизносиомишљењеда јепраисторијска
архитектурауправотаквазањега.Капителисузооморфног

15РајнерМ.ЈеврејскогробљеуБеограду,01.07.2014.,http://www.makabi
jada.com/dopis/gradovi/grobgd/grobljebgd.htm

16Шакота,С.нав.дело,стр.124.
17Чоловић,И.нав.дело,стр.78.
18Богдановић,Б.нав.дело,стр.2223.Тадасампомнопроучаваоархеоло
шкематеријалеиситуационеплановеитрагаозамагијскимсмислом
најранијихпротоурбанихипрвихурбанихпланиметријскихфигура.Ни
јебилотешкоуочитидасеопсесивноиздвајајудвеидеалнегеометриј
скесенкекојимасусепрастариградитељи,градећисасвимнеидеално
итрапавосвојенасеобинеипакупорнодивиликругукаостаријаобјава
магијскежељеизатимдеривацијеправогуглаипонекиневештиква
драт.



108

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ

карактера и вуку корен из митологије, погребних култова
илиритуалапребалканскихнародауказујућинавезуизмеђу
егејскомикенскогикарпатскоподунавскогподручја.Про
фили тих антропоморфнихмитолошкихбића окренути су
наразнестранепросторногпејзажа,штонаводинапомисао
дасерадиосимболичнимчуваримапосвећеногместа.Ви
зуелнасимболикаовихпластичнихтелауПрилепу,кодпо
сматрачабудиунутрашњунапетостистрахопоштовање,као
дасеналазеусветилиштимакојасуподиглиАгамед19иБи
тон20,потомсебудиосећањенапуштеностимитскогграда
мртвихивеликихгубитака.

Крушевац(1965)
У меморијални комплекс се улази кроз Капију сунца као
простор у којем започиње свет успоменаи сећања, док је
постављањем 12 скулпторскихформи исклесаних у каме
нурегулисанопејзажнорешењетерена.Овеформепосво
јојсилуетиподсећајунаптицекојеузлећусаземљеилина
људскефигуресаподигнутимрукама.Стилизацијаформије
радикална,докјенањиховимповршинамауклесанасерија
знакова у средњовековној орнаментици.Њихово визуелно
симболично значење изражава поруку васкрсења, полета,
оптимизма,животнерадостикојајејачаодсмрти.21

Мостар(1965)
Уовоммеморијалусеосликавабогатастилскаполиморфија
целогБалкана.22Некропола јерешенасимбиозомскулпту
ралних,архитектонскихиурбанистичкихизражајнихсред
става.23Шестстепенастихтерасаналиккрововимаобликују
теренједнемаркантнеузвишицеизнадсамогградаМоста
ра.Богатевизуреиспуњенесусплетомпластичнихознака
метафоричногзначења.Одкаменихплочаскинутихсаста
рихмостарскихкућаиоблутакаизНеретвесаграђенјеград
сећањачијеулицеитрговислужезасусретесаонимакојих
вишенемаичијеседелонесмезаборавити.Докјенаса
момврхубрдаподигнуткругсаштитом,названкосмос,на
којемсуприказанисимболисунца,месецаизвезда.Њихов
универзалниговорнагонинаконтемплацијуовечнимтема
маживотаисмрти.Наовомспоменику,каоиуцеломме
моријалу,неманичегакционог,агитаторског,победничкоги

19Срејовић,Д.иЦермановићКузмановић,А.(1989)РечникГрчкеиРим
скемитологије,Београд,Српскакњижевназадруга,стр.23.

20Исто,стр.8081.
21Шакота,С.нав.дело,стр.126.
22Богдановић,Б.нав.дело,стр.91.
23Шакота,С.нав.дело,стр.127.
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тријумфалистичког.24Какоћеовуграђевинутумачитипо
сленас?Штаћеуњојдоживети?Хоћелидеца,нашедеце
видетиуовомспоменикусликунекогчудног,поносногиху
маногграда,дигнутогкаофатаморгананегдеизмеђунеба
и земље.И хоће ли уњему препознати свој град у једном
давном, поносном,тешком времену када је најтеже било
битииостатичовек.25

Јасеновац(1966)
НакомплексуЈасеновац,највећемконцентрациономлогору
уЈугославији,подигнутјеспоменикувидуцвета.Занеза
мисливепатњеистрадалништвоизабранајескулптурална
метафора која изражава идеју да добро тријумфује вечно.
Геометријском стилизацијом форме створен је кристално
чист облик, богат алузивношћу и симболиком која не де
примира, већулива верууживот.Док са једне странебе
ликаменицветреалноизрастаизтлапоприштастрадања,с
друге,пак,странесењеговаимагинарнапредставаогледау
водамаСаве–такође,масовнојгробницинедужнихжртава,
штоспоменикудајепосебнуекспресијууовомаутентичном
пејзажу.26

КосовскаМитровица(1971)
НаПартизанском брду изнад града, где су сахрањени по
смртниостацирудараТрепчепогинулихуНОРу,подигнут
јемонументалниспомениккенотаф.Дваимпозантнастуба,
са реминисценцијама на дорски стил, придржавају балда
хинувидупреполовљеногцилиндракојиподсећанарудар
ски вагонет.27 Због монументалних дорских стубова, сти
чемоутисакдасеналазимоиспредхрамабогаЈанусаили
двојне капије, посвећене овом староримско божанству,28
којајеотваранаприликомодласкаурат,азатваранакадасе
закључимир.Симболикакенотафајеновипочетак,каошто
јеибожанствоЈанус,богсвакогпочетка,чуварсветаико
смоса,асвакамолитваижртвабезобзиранато,комбожан
ствујенамењена,почињењеговимпризивањем.Споменик

24Богдановић,Б.нав.дело,стр.121.АкосамградиоспоменикуМостару
младимљудимакојисуизгинулиупартизанимаикојисубилимуслима
ни,ихрушћани,иСрби,иХрвати,јасаммораодатражимзаједнички
код,азаједничкикодјебиопрекултни,онјеишаоупросторе,упрабал
канскеформе.Јасамсевраћаонатепрастареформе,јерсуонемогле
данасобједине.

25Исто,стр.180.
26Шакота,С.нав.дело,стр.127.
27Исто,стр.129.
28Срејовић,Д.иЦермановићКузмановић,А.нав.дело,стр.176.
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делује импресивно и достојанствено, а својом необичном
силуетомснажномаркирапејзаж.

Травник(1975)
НекрополауТравникуимавеликесличностисастилским
решењемнекрополе уПрилепу из 1961. године.Низ дво
чланих стела распоређених у простору, следи ону тежњу
Богдана Богдановића о слободној, немарној архитектури.
Наобестранесвакестеле,исклесанајеувисокомрељефу
представадвоглавогзмајаилизмије,фунерарногзнака,који
вучепореклоиздубокепрошлости.29Стилизованообличје
митолошке звери делује врло импресивно, симболишући
тајновитостпатњиистрадања,алиуистовременасподсећа
напредставестароримскихгенија30,којисупредстављани
увидузмија,штобитребалодаистакнебесмртностдуше.
Снага пластичногизраза ових стелаињихова диспозици
ја упростору,делујудубокомсугестивношћукојанагони
на размишљање о  основним принципима живота једног
човека,народа,колективаилиместа.

Чачак(1980)
Намаузолеју у Чачку, понавља се мотив Јанусовог храма
илидвојнекапије,којиимамонакенотафууКосовскојМи
тровицииз1971.године.Маузолејјеостваренкаограђевина
једноставнихимирнихоблика,античкихпропорција.Уну
трашњипросторпратиспољашњиобликграђевинекојичи
нетрапезоиднипилонинаткривљенидвосливнимкровом.31
Читава грађевина, њен унутрашњи и спољашњи простор,
обележенисуфасцинантномскулптурскомдекорацијомис
клесаному јабланичкомграниту.Низкосинепилона,како
саспољнетакоиунутрашњестране,одкровадобазе,ис
клесанисупрофилигрифона,укупно620обличја,одкојих
сениједнонепојављуједвапутауистомоблику.32Грифон
каомитскобиће,33укомејесједињенанајјачаптица(орао)
инајјачаживотиња(лав),постаојесимболнајвећеанимал
не снаге. Тиме је изједначаван са божанском снагом.Оно
штокоднасбудизебњујестеуправоњиховприказ,гдезвер
једнадругупрождире.Овабогатазооморфнаорнаментика
набијенајесимболичноменергијомстрахаодзвериунама
самима,доосећајатријумфаиослобођења.

29Шакота,С.нав.дело,стр.131.
30Срејовић,Д.иЦермановићКузмановић,А.нав.дело,стр.94.
31Шакота,С.нав.дело,стр.134.
32Богдановић,Б.нав.дело,стр.106109.
33Срејовић,Д.иЦермановићКузмановић,А.нав.дело,стр.99.
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ВрњачкаБања(1981)
Просторниспоменпарк јеподигнуту знаксећањанаПо
пинску битку (1944. године) којег чине различита стерео
метријскатела,повезанамеђусобнопоидејнојосновици
линдричнимотвором.34Дубокопромишљенархитектонски
склопимеђусобнипросторниодносовихтела,распоређе
нихуслободнојприроди,наговештавасакралнизначајме
ста.БогданБогдановић јеуовомспоменпаркуобјединио
претходнадваскулптуралноархитектонскаиурбанистачка
решења изКрушевацаиМостара.Чистиоблициигеоме
тризамкомпозициједелујууздржаноидостојанствено,по
степенооткривајућислојевитостсимболичкогзначењагра
дамртвих.Док јецилиндричниотвор свих геометријских
теласимболпочетка,космосаибесконачности.

Закључнаразматрања

КадасагледамосвеспоменикеЈугословенскемонументал
нескулптурепосвећенереволуцијиод1960.до1980.године,
некакосевраћамонаконцепткомплекснихактивностикоје
суспроводилиусвојојфилозофијиирадуГауди,Хундертва
сер.Надовезујућисенањих,младеархитектеједногновог
режима Југословенства, својим радовима не желе да оду
зимајуприроди,којајеималапревишегубитакауПрвоми
Другомсветскомрату,већдајојсеприлагоде.Инспирисани
фунералномуметношћуизпраисторије,онисувишеууло
зиархеологаградитеља,гдесвакипомеренкаменсаоткри
веногтумулусавраћајунасвојеместо,ужељидасачувају
универзалнусимболикупраисторијскогчовека.Тимвизуел
нимсимболимасууједињавалисвенародеинародности,у
слављењупребалканскихкултова, у којима је соларни си
стемизворживота,пролазностиипоновнограђања.Етичко
ишчитавањеовихвизуелнихсимболанеможесеостварити
безпознавањаисторије,којанасучиданепостојинезави
сна традиција једног народа, већ сплет традиција многих
другихкојеједнадругубогате.35

АрхитектаБогданБогдановић,јеодсвогпрвогспоменика,
подигнутомЈеврејскимжртвамафашизмаипалимборцима
уБеограду,постаосвестантерелевантностиуетичкомиш
читавањууметничкихформимонументалнескулптуре.Сви
јавниспоменицинапрвомместуобележавајумислигенера
цијекојаихподиже,насталојнамислимабројнихгенераци
јаизпрошлости.Уметникјеусвемуовомемедијум,којиу
једномвизуелномсимболу,обједињујесветемисли,сећања

34Шакота,С.нав.дело,стр.134.
35Богдановић,Б.нав.дело,стр.14.
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ипраинспирације,смештенеусадашњост.Тајконтинуитет
семожеостваритијединоснагомњеговогсаопштења,уну
трашњомлогикомзнаковаисимбола.Коликосеједанјавни
споменикилиуметничкоделододирујусаконтинуитетом
људскихсећања–антропологијоммеморије,толиконалазе
својеместоувремену36.Наосновуовогавизуелнисимболи
југословенске монуметалне скулптуре посвећеној револу
цији19601980(расцветалибожури,цветови,птице,људи
укретању,Јанусоведвојнекапије,пролази,кенотафиигра
довиизгубљенихдуша...)37сукодпосматрачанаглашавали
унутрашњу напетост, присећање великих губитака, про
лазностиживота,алисуистосвојимформамаизражавали
мотиве поновног рађања – васкрсења, полета, оптимизма,
животнерадости,исконскенадчовечанскеснаге.Уњиховом
етичком ишчитавању, није постојало ничег националног.
НажалостданашњаантропологијамеморијенароданаБал
канукојасевезујезаовумонументалнускулптурујеувиду
индиферентнихподсетника,којисеузависностиодвреме
настављајуупогрешанконтекст.Накрајукаоутеха,нам
остајуречиБогданаБогдановића:Усвакомслучају,сигурно
једатиспоменицинећегенерацијамабудућностиговорити
истоштоинамаговоре,аливажноједанезаћуте.38

36Исто,стр.138144.
37Шакота,С.нав.дело,стр.116120.
38Богдановић,Б.нав.дело,стр.32.

Јеврејскогробље,Београд,2014,
фото:АлександарЈоксимовић



113

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ

ЛИТЕРАТУРА:
Богдановић,Б.(2001)Глибикрв,Београд,преузето04.09.2016.у
8:24,http://www.helsinki.org.rs/serbian/doc/Svedocanstva%2009.pdf


Пековић,М.(2015)Антропоморфнефигуринебронзаногдобау
српскомподунављу,Београд,Војнимузеј,стр.6674.


ПековићМ.(2013)Инкрустованакерамикабронзаногдобаусрп
скомподунављу,Београд,Војнимузеј,стр.118.


Рајнер,М.ЈеврејскогробљеуБеограду,преузето01.07.2014.у
12:25http://www.makabijada.com/dopis/gradovi/grobgd/grobljebgd.
htm


Чоловић,И.(1976)Књижевностнагробљу–Збирканових
епитафа,Београд:Народнакњига,стр.78–85.


Срејовић,Д.иЦермановићКузмановић,А(1989)РечникГрчкеи
Римскемитологије,Београд:Српскакњижевназадруга,стр.23,
8081,94,99,176.


Фром,Е.(1970)Заборављенијезик,Загреб:МатицаХрватска,
стр.2324.


Шакота,С.(1986)Југословенскамонументалнаскулптурапосве
ћенареволуцији(19601980),Весникбр.3132,Београд:Војни
музеј,стр.116–135.

AleksandarM.Joksimović
AlphaBKUniversity,Belgrade

ANETHICALREADINGOFVISUALSYMBOLSOF
ARCHITECTBOGDANBOGDANOVIĆ

Abstract

AnalyzingvariousinterviewsgivenbythearchitectBogdanBogdanović,
whichwerecompiledinabookGlibikrv(MudandBlood),wecould
discerntwodifferentimagesofBelgradethathecherishedinhismind.
OnewasanimageofamythicalcityofoldCelticcivilization,raised
between the two rivers – theDanube and the Sava asmale and the
femalesymbols–whichwasamixtureofafuturisticmodernismand
prehistoricnecropolisandsettlements.Theotherimagewasimprinted
with rough changes that theYugoslav society underwent after 1983,
whichhehadanticipatedsayingthatalmostallBalkancitieswouldend
uplikearcheologicalsites,buriedunderruinsofacultureandhistory
ofmanynations.Thispaperwillalsoanalyzethefirstmonumentraised
inBelgradeinhonouroftheJewishvictimstofascism,andwilltryto
discoverauniversalsymbolicofthememorialmonumentthiseminent
architectbuiltfrom19601980.Theintentistoofferanethicalreading
of the almost forgotten language of symbols, visual signs and arts
whichpartiallyjustifiesthenatureofMan/BuilderandMan/Destroyer

foundinallofus.

Кey words: Bogdan Bogdanović, memorial monuments, universal
symbolic,ethicalreadingofart,visualsign
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МАР КУ ЗЕ О ВА КРИ ТИ КА  
СА ВРЕ МЕ НЕ КУЛ ТУ РЕ И 

УМЕТ НО СТИ
Сажетак: Савремена култура премаМаркузеу постаје једноди
мензионална.Тозначидасеукидаразликаукултурнимслојевима
исвипостајуњениконзументи.Међутим,разликауреалнимеко
номскимслојевимадруштваидаљеостајеогромна.Управозбог
тогаМаркузе назива савремено друштво ирационалним.Марку
зе говориокултуриунајширемсмислу:уметности,политиции
образовању.Уметност,филозофијаирелигијаслужедасеодржи
већпостојећисистем,ипојединацјеслободандамислисамоако
се уклапа у већ успостављенешеме.Образовање јетаквода га
оносамоприпремадасеснађеуоквирувећпостојећегтржишног
системаибависепресвегапозитивномнауком,докпитањедру
штвенихпроменабиваостављенопострани.Последицатогаје
дапојединацпостајесвемањезаинтересованзаполитичкадеша
вања. ЗбогтогаМаркузе натрагу немачке класичнефилозофи
јеиМарксасматрадајенеопходнатемељнакритикапостојеће
културекојаћедасезасниванареалнимпроцесима.

Кључнеречи:друштво,критика,култура,појединац,уметност,
систем

Увод

Време у коме Маркузе (Herbert Marcuse) пише је време
светскихратова.Човековапозицијанијесаморазумљивани
у теоријском, ни у практичком смислу.Са једне стране, у
теоријинедостајејединственанаукакојабимогладапоми
риметодолошки јазизмеђуприроднонаучнихидуховних
знања, док, са друге стране, питање самоодређењачовека

ТАЊА ТОДОРОВИЋ
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постајевеомапроблематично.Владајућеидеологијесудо
веледовеоманегативнихутицајакаконапојединачнежи
воте,такоинаживотауопште.Маркузепокушавадаанали
зирадруштвокојесеналазиукризиидапокажедавлада
јућеидеологијепопутлиберализмаифашизманемогуда
гаоправдају.Онсматрадасепроблемналазиуправоутоме
штосеконстантнопретпостављадасутеоријскоипрактич
ко,духовноиматеријалноодвојени.Самимтимсечовекова
позиција у светупоказује каонедоређена, и питањедела
њауциљупроменепостојећегсистемаунапредосуђенона
пропаст.МаркузејебионастављачХегелове(GeorgWilhelm
Friedrich Hegel) и Марксове (Karl HeinrichMarx), али и
Фројдове(SigmundFreud)иХајдегерове(MartinHeidegger)
мисли,инатемељимаовихучењаонпокушавадаукажена
одређењечовекакаопојединца,алиикаобићазаједницеу
светуиндустријализацијеитехнике.МислећинатрагуХе
гелаиМарксаонпокушавадапокаженакојиначинсепојам
културепојављујеусавременомсвету,саједнестране,уод
носунареалнеекономскотехничкеодносе,доксадруге,у
односунаначиннакојигаперципираопштасвестграђана.
Такоонразликуједвапојмакултуре1: културукаоцелину
човекове делатности која обухватањегов духовни имате
ријалниаспектикултурукојаобухватасамоподручјеоног
духовног, докматеријално остаје у сенци –афирмативна
култура.

Маркузе сматра да човекможе да се оствари као слобод
нобићесамонапољукултурекојасесагледаваизперспек
тиве јединства теоријског и практичког, тј. оног духовног
иматеријалног.Културасавременогсветапостаје једноди
мензионална, док се у реалности догађа велика разлика у
дистрибуцијибогатсва.Наглобалномнивоупостојиантаго
низамизмеђуреалногстањанеједнакостиукомесеналазе
појединциикултурнеједнакостимеђуњимакојатомреал
номстањунеодговара.Ондајепример:радникигаздасу
културноједнакитакоштообојицаслободновремепроводе
нпр.убисокопуили гледајући телевизориконзумирајући
сличну брзу храну и грицкалице.2 На тај начин се ствара
привидједнакостимеђуграђанимаипредстављадапостоји
нека„унутрашња”слободасамоодређењакојајенезависна
од друштва ињегових дешавања.Управо такве представе
„унутрашње” слободе ћеМаркузе критиковати, настојећи
дапокажедаслободаможедасеостварисамокаозбиљска,

1 Маркузе, Х. (1981) Естетска димензија, Загреб: Школска књига,
стр.46.

2 Marcuse,H.(2010)Thenewformsofcontrol, in:TechnologyandValues:
EssentialReadings,159.p.408.
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делатнаслобода,идатаконештокаоштоје„индивидуал
на”,„унутрашња”слободанеможедапостоји.Збогтогасе
напочеткусамоградапоказујекојијетемељсакогаМар
кузекритикујераздвојеностдуховногипрактичког.Онће
показатидапривидкултурнеједнакостинезначиреалнуи
економскуједнакостмеђуграђанима.Изсамогтемељако
јијепоставионемачкиидеализамиМаркссепоказујеси
стемизкогсекултурарефлектује,аондасеповратнокроз
уметност,политикуиобразовањевидењеговепоследице.
Управооведуховнеобласти„служе”савременојкултурида
замаскираиоправдасопственеантагонизме.

ФилозофскитемељМаркузеовемисли

Маркузесматрадакритикаможебитиоправданајединоако
постојипозицијасакојесенештокритикује.Збогтогаон
разликујекритизерство,којепредстављаједнунеутемеље
ну критику, одреалне критике, која има своју позицију и
основсакогапроматраствари.Такојењеговареалнакри
тика засновананаосновимафилозофијенемачкогидеали
зма иМарксове критикеХегела.Кључан појам којиМар
кузепреузимаодХегелајепојамдијалектике.Онјесвоју
књигуУмиреволуцијанаписаонеучастсамомХегелу,већ
у„частнегативнојдијалектицикојапретиданестане”3.Не
гативнадијалектикајезаМаркузеавеомаважна,затоштоје
онапретпоставкакритикенесамологике,оногтеоријског,
већиреалногстањаствари.Разликаизмеђучовекаидругих
живихбићаинеорганскематеријесесастојиуправоутоме
штојечовекумогућностидаосвестисвојупозицијуусве
ту.Стога,његоводноспремасветунијенесвестан,негоје
онустањудасвеснокритички,алииреалномењастањеу
комесеналази.„АлислободајезаХегелаонтолошкакатего
рија:оназначинебитипакпукипредмет,негобитисубјект
властитогопстанка;неподлећивањскимоколностиманего
преображаватичињеничностуозбиљење.”4Процесопстаја
њаунеслободномсветујенепрестананегација.Какочовек
усветунијеусамљенобиће,већсеувекодносиипремадру
гима, тј. друштву, он увиђа да границе сопствене слободе
истовременопредстављајуиграницедругог.Такосеслобо
дапоказујенекао апсолутна самовољада серадишта се
хоће,негодасеупосредовањуодличнихинтересадођедо
свеопштегдобра.ДабисепоказалоштатачноМаркузепре
узимаодХегелаиМарксапредставићеморазликуизмеђу
њиховедијалектичкеметоде.УуводууОсновнецртефи
лозофијеправа,Хегелговориометодикојајединаможеда

3 Маркузе,Х.(1996)Умиреволуција,Сарајево:ВеселинМаслеша,стр.7.
4 Исто,стр.9.



117

ТАЊА ТОДОРОВИЋ

испоставиистинуозбиљскомсвету.Таметоданијеништа
„спољашње” „накнадно натукнуто” самој збиљности. Да
бисмодошлидоистинемиморамоиспитатизбиљукаореа
лизованипојам.5Уњојсепоказујекакавтребадабудесвет,
иакофилозофијапрекаснодолазидотога.6Двамоментасу
кључна:

Првиједасеслободамодерногчовеканалазиуњеговојмо
ћидаоствариинтересеудржавиуоквируњеногправног
система.Онтоможе једино акоимаумниувидуонооп
ште.Слободапојединачногнепостојибезувидауонооп
ште.Мишљење и воља се показују као две стране истог.7
Филозофијатребадабудеумниувид,схватањеприсутног
избиљског,анепостављањеоностаногкојебибогзнагде
требалобити.8

Други важанмоменат јестештоХегел већ у самомуводу
наглашавадајефилозофијазбиљскидошладотребања.То
значидаседијалектичкипроцесразвојачовеканезаврша
ванегативнимодређењемчовека,нитипукоманализомшта
човек јесте. Процес развоја човека се завршава његовим
позиционирањемумодернојдржавикојипоредоногакако
човекјестепоказујеионокакочовектребадабудекаосло
бодан.Дијалектикасепоказујеутомпроцесу,саједнестра
не,каонегативноодређење,каосупротностпредстави,као
приближавањеистини,док,садругестране,онапредставља
позитивноодређење,позитивансадржајирезултат.9Пози
тиванрезултатдокогХегелдолазиусвојојфилозофијипра
вајеусагласностисакључниммоментимасањеговимло
гичкимифеноменолошкимувидима.Спекулативнаметода
јестејединствотеоријскеипрактичкеметоде,ињомејефи
лозофскииповеснопревладанадоминацијатеоријскефило
зофијенадпрактичком.10Оовомпревладавњуговориисам
Маркузе.Онкажедапрелазфилозофијенаобластдржаве
идруштвапредстављасаставниунутрашњидеоХегеловог
система.11

Марксов однос према Хегеловој дијалектици нигде ни
је експлицитно системски изложен. Ипак, у Економско

5 Хегел,Г.В.Ф.(1989)Основнецртефилозофијеправа,Сарајево:Весе
линМаслеша,стр.21.

6 Исто,стр.19.
7 Исто,стр.38.
8 Исто,стр.16.
9 Исто,стр.72.
10Перовић,М.(2012)Проблемметодефилозофијепраксиса,у:Петсту
дијаоХегелу,НовиСад:Филозофскифакултет,Архе,стр.141.

11Маркузе,Х.(1996)Умиреволуција,стр.227.
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филозофскимрукописимаицелиникритикеполитичкееко
номијемогућејенаћиконкретнетекстове,пасусеиделове
којиреферишунаХегеловоразумевањедијалектике.Маркс
је развио тримеђусобно повезана концепта дијалектике.12
Оноштојекључнозасватриодређењадијалектикејестето
даМаркс,иакопреузимаХегеловудијалектичкуметоду,он
тврдидаонакодХегеланијеспроведенадокраја.Тозначи
даонпреузимаиздијалектикењенусржкојасезаснивана
моћинегативитетауодносунасамузбиљност.Њомесечо
вексамопроизводиипокреће,стогајечовексхваћенусвојој
процесуалности.Хегелјепрвиуисторијисхватиодасечо
вексамоостварујеисамопроизводирадом.13ОноштоМаркс
критикујекодХегелајестештојепремањеговомсудууви
деосамопозитивнустранурада,аотуђењечовеказбогто
гасхватиосамоумисаономоблику.Збогтогасеисторија
по њему показује као историја произвођења апстрактног
мишљења,аХегеловафилозофијакаоонакојауместодау
требањупокаженачиностварењаслободе,онасамофикси
раотуђењечовека.14МаркскористиХегеловудијалектичку
методудапокажедаоноштоХегелиспостављакаоумски
увидумодерностањедржавеитребањекаоостварењесло
бодепредстављаисходиштенеслободе.ТозначидаМаркс
путемдијалектикепоказујепресвеганегативнепоследице
рада,користидијалектикудабикритиковаоонамишљења,
идеологијекојаутемељујузаблудеопостојаћемстањуства
ри,инакрајупоказуједасамаанализадржавеиграђанског
светапоказујепутњеногпревладавањаакосеонаспроведе
уцелини.СтогајекодМарксаакценатнакритициХегелове
филозофијеправаипоказивањуреалнихекономскиходноса
којитребадауспоставереалнодругачијисистем,асамим
тимидругачијиправнисистем.Методолошки,тозначида
Марксова дијалектика директно супротна Хегеловој. Док
језаХегелаизвориисходиштечовековогбиткамишљење,
према Марксу мисао није ништа друго него материјално
пренесеноучовековуглавуиуњојпрерађено.15Гдејеместо
културеуовомпроцесу?

Хегел јевидеоопштемоментепосредовањаодпојединач
ног интереса, преко породице и грађанског друштва где

12Перовић,М. (2007)Марксов појам дијалектике,Архе, бр. 4(7), Нови
Сад:Филозофскифакултет,стр.21.

13Маркс,К.иЕнгелс,Ф.КритикаХегеловефилозофијеидијалектикеуоп
ште,у:Ранирадови,приредили:Бошњак,С.иВраницки,П.(1946/76)
Загреб:Напријед,стр.330.

14Исто,стр.331.
15Маркс,К.(1933)Поговордругомиздању,у:Капитал,Загреб:Заклада

тискаренароднихновина,стр.24.
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последњимоменат представља држава.Он је био свестан
да постоји велика напетост у остварењу већинских инте
ресаи сматрао једа тржиштекоје јенеслободноможеда
сепутемдржавеограничи.Посредноместоусамоодређе
њуимајууметност,религијаифилозофијауовомесветуи
онитребадапредстављајуизразреалногстања.Управоће
овај моменатМаркс критиковати.У неколико својих дела
каоштосуНемачкаидеологијаиКритикаХегеловефило
зофије права показује да је идеја ослобађањапојединца у
оваквомсистемунемогућа.Јошћепоказатинакојиначин
религија,филозофијаиуметностмогутакођедабудуотуђе
неодреалногстањаствари,теда„замуте”истинуосвету,и
појединцазбунеионеспособезабилокаквореалномењање
ствари.ПостојеразличитеинтерпретацијеМаркса,алисам
Маркузејесматраодаоннанекиначинпредстављанегаци
јуХегеловефилозофије.СтогаонтврдидапрелазодХегела
каМарксунијефилозофски,већдапредстављанегацијуфи
лозофијеуопште.16„Марксовоматеријалистичкоперокрета
њеХегеланиједаклебилопомерањеодједнефилозофске
позицијенадругу,нитиодфилозофијенадруштвенутеори
ју,негоспознајадаутврђениоблициживотадосежуступањ
својеповесненегације.”17

Маркузепокушавадамислидијалектикуисампојамкул
туренаовомтрагунегативнедијалектике.Онсматрадаје
Хегелвећдошаодотогадасурадињеговоотуђењепосред
ствомдруштвенихпроцесаизворнеслободеинеједнакости
међуљудима.18Ипак,онсматрадаХегеловафилозофијани
једовољнапосеби,дајенеопходноанализиратииразличи
тереакцијенањуувидунегативнефилозофије–Марксове
критике. ПоМаркузеу је неопходно почети мислити кри
тички.Он каже: „Покретна снага дијалектике лежи у том
критичкомуверењу.”19Премањемутонијепукиегзистен
цијализам,нитијетокритикарадикритике,критиканече
гаизпосебнихинтереса.Дијалектикајепоњемукритичка
логика.Талогикасеодносинастварностподједнакокаона
мисао, и представља јединственуметоду. Растављањеми
шљењаодделовања,теоријеодпраксепредстављајудело
неслободногсвета.Маркузејенанекимместиманаизглед
себипротивречан,јеронсматрадајезадатаккритичкене
гативнедијалектикеда,са једнестране,мислисистемски,
док, са друге стране, она треба да анализира посебности
постојећег света. Он каже за целину: „Ниједна метода не

16Маркузе,Х.(1996)Умиреволуција,стр.233.
17Исто,стр.14.
18Исто,стр.66.
19Исто,стр.40.
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изгледааутентичнааконепризнаједасуслиједећадваста
вамисаониописинашеситуације:„Цијелинајеистина”,и
цјелинајелаж.”20Онсматрадајеидејауманедијалектички
елементХегеловефилозофије.Ипак,натрагуМарксараз
решавапротивречностпоказујућидаумнијепосебинеди
јалектичан,већсамоуколиконерефлектујереалнепроцесе
докраја.Збогтогасеон,„уимеума”окрећеМарксовојкри
тициХегела.ТозначидаМаркузеразумедијалектикукао
негативну,којасвојеодређењенеможедапронађеуидеји
какобидруштвотребалодаизгледа,већдасеизсамеана
лизедруштвапокажедаоновећјестеједнацелина,којамо
жедасемењаиобликује,идаонатотребадачиниуциљу
задовољењапресвегапојединачнихпотребакаосвеопштих
потреба,аненекихпосебнихинтересакојезаступајуразли
читеидеологије.Збогтогаонкажедајезадатаксавремене
филозофиједапокажејединствоураспаднутомсвету.

Управо зато што говори о појединцу у свету,Маркузе се
окрећеФројдуипсихоанализи,дабипоказаонакојиначин
сенагониупојединачномчовекуодносепремановиммате
ријалнимдостигнућима,индустријиитехнологији.Култура
овдеимавеомаважнуулогујеронапоказујеначиннакојисе
различитинагонисублимирају,увидуочувањасоцијалног
мираиувременурата.Идоккултураусавременомсвету
постајеједнаказавеликувећину,економскаиматеријална
расподеладобарајевеоманеједнака.Збогтогачовекживиу
једнодимензионалнојкултури,алиистовременоусветукоји
јеуосновиирационаланипочиванаразличитимантагони
змима.НањегајевеомаутицаоиХајдегерпоказујућиначин
накојитехничкисветутичеиобликујечовека,алииначин
на који је човек створио тај свет,Маркузенабраја четири
основнеодликеиндустријскогдруштва:21

1.Капацитетуложенуононепродуктивно–долазидове
ликог утрошка енергије те сепроизводинештошто ка
снијепредстављамртавкапитал;

2.Порастживотногстандардаикодсиромашних–иако
долазидогенералногпорастаживотногстандарда,прера
споделадобараипотребанијеједнакораспоређена;

3.Високступањекономскеиполитичкемоћи–идаљеје
наделуодносгосподараислуге;

20Исто,стр.15.
21Маркузе,Х.(2011)Агресивностунапредноминдустријскомдруштву,у:
Чему:часописстуденатафилозофије,бр.10(20),стр.48.
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4.Знанственаипесудознанственаистраживањауциљу
манипулацијеикомерцијализацијекакоураднотакоиу
слободновреме–наукасезлоупотребљава.

УнаставкућемовидетикакоМаркузенатемељунегативне
дијалектике, критичке логике, мисли појам културе у нај
ширемсмислутеречи,укључујућидуховнустранукултуре,
пресвегауметност,образовањеиполитику,ињенуматери
јалнустрану,гдећесепоказатидасуонизаправојединстве
ни.Видећемозаштојекритикакултуреважна,игдејеместо
уметностиуједнодимензионалномдруштву.

Једнодимензионалнакултура

КултуруМаркузе види као процес друштвене сублимаци
је.Онсматрадасунасиљеиагресивностсавременогсвета
мањесублимиранинегоупретходнимступњевимацивили
зације.Насиљеиагресијамогубитиинтегралнидеокулту
ре. То значи да се одређени друштвени циљеви остварују
путемнасиља.Маркузеразликујекултуруицивилизацију.
Такопоњемукултурапредставља„вишудимензијуслобо
де”,иливишакнагонаиспољенустваралаштву,докциви
лизација представља нужне односе.22 Технички напредак
представљацивилизацију.Усавременомсветујејаковели
канапетостизмеђукултуреицивилизације.Човексереално
налази у процесу отуђења, док се културнопретпоставља
његоваизједначеност.Долазидонапетостиуодносимаиз
међустварностиисамењеговепредставе.Збогтогадолази
додихотомије–могућносттехничкогнапреткасепоказује
усукобусањеговимостварењем.Разликаизмеђукултуреи
цивилизацијеможедасепредставинаследећиначин:23

1.Цивилизација:физичкирад,раднидан,рад,нужност,
природа,операционализам;

2. Култура: интелект, рад, празник, слободно време,
слобода,дух,неоперационалност.

ПоМаркузеукултураикултурнаиндустријапостајеу са
временомсветупродужетакрада.Ранијејекултурабилана
личјецивилизације.Онанијебиладоступнасвима.Јасноје
дасуоникојисупознавалиуметностималивишкавремена
и новца,што значи да су радилимање од просечног рад
никаиживелиоднеједнакерасподеледобара.Управојета
разлика стварала напетост између богатих и сиромашних,
онихкојимогудасебаве„високомкултуром”ионихкојиза
тонемајувременаиновца.Танапетостјеувекпретходила

22Маркузе,Х.(1981)Естетскадимензија,стр.102.
23Исто,стр.103.
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променистањаствариусвету.Сублимиранинагонјепрет
поставкапромене.ТусевидиначиннакојиМаркузеспа
јаФројдовоучењеонагонусаидејомисторијскогразвоја
ипревладавањанеслободногсвета.Усавременомсветусе
догађа испољавање вишка нагона посредством културе и
уметностикојајепосталамасовна.Тозначидајеуметност
некадабилаповластицанезнатнемањине,изањусубили
нужнибогатство,времеисрећнеоколности.24Усавременом
свету „виша” уметностпостаје доступнија негоикад.Ци
вилизацијапреузима, купујеипродаје уметност.Такоона
постаје „јефтина” и доступна свима. Вишак нагона нема
времена,интересаниместадасеиспољиупроменициви
лизацијског.Онсвојенесрећноутемељењеналазиукултури
ипостајењенпродужетак.Култураунајширемсмислуте
речи, па и она која представљаформално образовање по
стајеиндиферентнаспрампостојећегстањаствари.Савре
менакултураутомсмислупостајепредставаједнакостии
спречаватимемогућностбилокаквепромене,докуреал
ностијошувекпостојиантагонизамизмеђубогатихисиро
машних.Међутим,могућностдасенапетостизмеђутадва
превладасеполакогубијеркултурапостајеизразсублими
раногнагона,уњојсепривидноразрешујупротивречности
постојећегсвета.Тимесеонемогућавабилокаквапромена,
јерпојединциживеусвојимпредставамадасуслободнии
једнаки,докрелностањесведочиовеликојразлициурас
поделибогатстава.Маркузезатопоказујекакосууметност,
образовањеиполитикапосталидео такве културе којане
најављујепромену,већрадиуциљуочувањапротивречно
стипостојећегсвета.Топоњемунезначидапроменаније
могућа,алињојморапретходитипоказивањеструктурете
стварности,аондаобезбедитииначинедасереалномења
њестварностиизврши.Започетаксенесмеиздаватилажна
слика стварности и злоупотребљавати кулура да би се та
лажнасликаочувала.Показујеседаљеурадукакосекроз
уметност,образовањеиполитикууспевадаочуваталажна
представастварности.

Уметностуједнодимензијалнојкултури

У савременом свету култура постаје доступна свима, или
бољереченовеликојвећини,иаконемајусви једнакосло
бодног временаиновца.Неради се о дегенерацији висо
кекултуреумасовнувећооповргавањукултуререалите
том.25Културанепредстављавишеизразсублимације,већ
репресивне десублимације. То значи да се кулутра налази

24Исто,стр.105.
25Маркузе,Х.(1989)Човекједнедимензије,Сарајево:Свијетлост,стр.67.
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као средство, продужетак цивилизације, постојећег систе
ма. Ишчезава антагонизам између културе и друштвене
реалности и дводимензионално друштво прелази у једно
димензионално.„Вишевредности”сеинкорпорирајуудру
штво.Међутим,иакочовекукултурномсмислупрелазиу
„једнодимензионално”друштво,уреалноекономскомсми
луоннастављадаживиуразличитимантагонизмимаиоту
ђењу.Штосетиче„духовнихтворевина”,филозофије,рели
гијеиуметности,онисеполакосједињујусакомерцијалним
огласимаинеприметнопостајуробаукојојпостајеважна
прометна,анеистинскавредност.Заразликуодромантизма
гдесу„усамљениликови”попутвагабунда,ђаволаилуде
представљали афирмативне ликове, у савременој култури
онипостајуизразнегацијепостојећегсистема.Свакиликје
афирмативансамоакосеукапаусистемивећуспоставље
нешематизме.Његовамоћјештосверазличитостиподводи
подсвојевећуспостављенесистеме,аууметности,филму,
културисеиздајекаонешаблонска,случајнатворевинакоја
продајебесмисаозаосновустварности.Натајначинсистем
скривамеханизмекојигаодржавају.Постојитоталитаризам
уплурализмукојихармонира.Најконтрадикторнијаделаи
истинемирнокоегзистирајууиндиферентности.26Такосе
посттехнолошки систем одржава и репродукује. Сви су
истипотомештомогудабудудругачији.Стварасепривид
индивидуалнеслободезасамоодређењем,неувиђајућида
такавсадржајиспуњавасамовећуспостављенешематизме
уоквирупонуђенихопција.Границекојесунепоходнедаби
сеслободаостварилаишчезавају,ипојединцупостаје„све”
дозвољено.Отуђеносткојујеуметностималаусвимпрет
ходнимисторијскимраздобљимауодносунацивилизацију
исвакодневницуполакосеукида.Тимесеукидаисуштин
скикарактеруметностидотада.Отуђењенијебилопсихо
лошконегореално.Уметностјебилаотуђенаодзбиље,али
ивећинскепубликекојојсеобраћала.27

Усвременомсистемупосредствомсредставамасовнекому
никацијечовекималакприступуметничкимделимаису
штина отуђенихдуховних творевина се укида.Уметничко
отуђење је превладано процесом технолошког рационали
тета.28Тонеморабитинужнонештолоше,али јелошеу
онојмериукојојмаскирастварностизамућујеистинуопо
стојаћојреалности.„Привилегијеукултурисуизражавале

26Исто,стр.71.
27Исто,стр.72.
28ХегелјеусвојојЕстетициичувенојтези„окрајууметности”најавио

дауметносткаотакванећенестатинегодаћејезаменитидругиоблици
стварања,тј.технолошкарационалност.
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неправдуслободе,супротностизмеђуидеологијеистварно
сти,одвојеностинтелектуалнепроизводњеодматеријалне.
Но,онесу,такође,осигуралезаштићенудоменуукојојсу
фабуиранеистинемоглепреживетиуапстрактнојпунини–
удаљенеоддруштвакојеихјеобуздавало.”29Маркузесма
традајепотребнанекакваврстадистанцираностиодсисте
маукојемсеналазимодабионмогаонаправиначинда
серефлектује.Оннеговоринужноовременскојдистанци
коликоодистанцикојајенеопходнамишљењудабимогло
друштвукритичкидаприступи.Таквуврстудистанцејете
шкопостићи.Ликвидирањекултурејенуспродуктпокоре
њаприродеивладавинесвевећенемаштине.Усамљеност
којаједржалапојединцапротивдруштвапостајетехнички
немогућа.УправозатоМаркузекомуницирасаауторимапо
путХегела,Марксачијаучењанепредстављајуоправдање
оваквогсистема,већпокушајдасеосмислиједандругачији,
реаланприступстварности.Језикјеместонакомесевиди
променадруштвенеикултурнереалности.Језикпостајесве
једноставнији и апстрактнији. Нарушавање лингвистичке
структуреуказујенанарушавањеискуствауприроди.Пи
тањезначењастварисепреформулисалоупитањезначења
речи.Филозофијакојатребадасебавипресвегаанализом
стварностизападатакођеуанализујезикапресвега.Оната
кођенастојидасередукујенаистраживањенекихпосебних
регијастварности.Филозофијанауке,каоиприродненауке
сенекористесамозанапредаккојијенеопходансветувећ
се злопупотребљавајууциљукомерцијализације.Акценат
сестављанањиховупозитивнустрану,докнегативнастра
на, питање одговорности, уређења друштва и могућности
нуклеарногратапостајутабутеме.Појединацихјесвестан,
алисенебавињима.Малослободногвременакојеимапо
свећује конзумирајући нешто од многобројних производа
којенудииндустријазабаве.

Политикауједнодимензионалнојкултури

Долазидовеликепротивречностииууређењудруштвеног
система.НатрагуМарксаиХегела јепоказанода једру
штво неопходно демократски уредити, али једном врстом
непосредне демократије, јер је показано да у процесу по
средовањаибирократизациједолазидоотуђења.Утехнич
комсветуотуђењеисукобпостајусвеизраженији.Ужива
јућиуиндустријизабавеиразнимкутурнимпогодностима
које индустријализовано друштво нуди човеку појединац
постаје свемање заинтересован за друштвено и политич
костањеудржавиисвету.Онпрестаједабудесвестанда

29Маркузе,Х.(1989)Човекједнедимензије,стр.75.
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његовапозицијазависиуправоодтаквеврстеангажовања,
јерпроменауређењајемогућасамовољомпојединца.Во
љаиизборпредседника,владарајезависнаоднезаинтере
сованемасе,анакрајусудбинасамогпојединцаодизбора
одређенихвладара.Тојеједанзачараникругукомесеса
временичовекналази,акојијепоследицапостајањакулту
ремасовном.Појединцинисувећинскисвеснипарадоксау
којимасеналазе,аформалнообразовањепредстављасамо
продужетакцивилизације,онотакођенеможедаимомогу
ћинекупромену.Такође,ниједанприватникнебимогаода
финансираобразовањекојебиомогућилонекакведруштве
не промене.30 Сама култура као продужетак цивилизације
представља њено очување и репродуковање и обезбеђује
постојећемсистемукојинијепогоданзавећинудасеочува.
Уметност у оваквом системуимафункцију само да очува
већпостојећисистемтакоштоћеућиумасовнуупотребу.
Свакомесудоступнимузеји,информацијеизобластиумет
ности,санекимоднајвеличанственијихделапојединацмо
жедасеупознапрекоинтернета,итд.Појединацслободно
времепопуњаванеразмишљајућиополитицинегобавећи
сеновимформамауметностиикултуре.Стога,импулс за
мењањемствариморадоћиизсамихсубјеката.Утомележи
моћнегативнедијалектике,данеузимајуствари„здравоза
готово”,онакокакосеонесервирајупосредствоммедијаи
масовнекултуре,негодаприступисамојстварикритички,
испитујућисвојеместоусветуислободноосмишљавајући
својупозицију.

Образовањеуједнодимензионалнојкултури

Савременообразовањеидеуправцусвевећеспецијализа
ције ураду.Човекнемамогућностда се слободно самоо
дреди,већдабипреживеоусветуукомевећпостојивишак
раднеснагеонморадаразвијеодређенекомпетенцијекоје
тржиштерадаодњегатражи.Људскознањејепреокренуто
увештине.Постављасепитањедалирадникимаодређене
компетенције тј. да ли задовољава различите перформан
се.31Студентсеобучавазавредновањеиразумевањепосто
јећегстањаствариуправоуоквириматогсистема.Акосеи
покушаостваритимакартеоријскипротестпротивбихеви
оризмаипозитивизма,онзавршавакаоусамљенакритика,
ињеговеидејесенастојеповратноредуковатинебилисе
објективиралопостојеће стањекао јединоисправноимо
гуће.Нестављасеакценатнаулогукојузнаносттребада

30Маркузе,Х.(1981)Естетскадимензија,стр.110.
31Marcuze,H.(1941)Somesocialimplicationsofmoderntechnologyin:Stu
diesinPhilosophyandSocialScience,9(3),p.142.
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има у друштву. Знаност, како теоријска тако и практичка,
свејеспецијализованија.Добијасеутисакдаонанекимпо
среднимпутевимаутичена„напредак”и„развој”друштва,
аневидисеначиннакојијепроизводњаповезанасањеним
репресивнимискориштавањем.Онатонијенасталаусавре
меном свету, она је таква од својих почетака.Маркузе не
видирешењеуповраткунапредгалилеовскостањеиоднос
премаприроди,већуреалнојпрерасподелиуоквирувећпо
стојећегсистемапроизводње.Знаностјестворилавластиту
културу која обухвата све већи део цивилизације.Привид
дајеонауједињенаидарадиукористсаонимнезнанстве
ним, али је привиди да су онипотпуно расцепљени.По
новноуједињењезнанственеинезнанственекултуреможе
битипредусловнапреткаизвандруштвапотпунемобилиза
ције,алитајсеусловнеможеостваритиуоквирупостоје
ћегмеханизмазастрашивања.32Знаностсемораослободити
дијалектике господара и слуге која овладавање природом
претварауподручјеизрабљивања.Требадругачиједруштво
ненасилних и незастрашујућих институција. Образовање
требадабудеусмеренонесамозапукинапредакусвојој
посебнојсфери,већизанапредакуправцубудућегбољег
друштвазасве.Великиновацсеулажеукомерцијализаци
јунаукеиразличитеекспериментекојипокривајуирадно
ислободновремепојединца.Циљовладавањаприродомне
требадабудесамоовладавањенегобољедруштво.Марку
зедајепример:могућностборавкаусвемирунебисмела
имати предност над уклањањем неподношљивих услова
наземљи.33Рационалностглобалногтакмичењаунаучном
напредовањунијеускладусанапреткомкојисеостварује.
Представадасеторадисамоуциљубољегдруштвајеис
празна.Такосеикрозобразовање,којејенајважнијаможда
област„духовног”живота,успевадаочувалажнасликасве
та.Образовањебимождабилаипрваинстанцаодкојетреба
кренути сапроменом.Маркузенијепесимиста.Тимешто
указујенареалнемеханизмекојионемогућавајупроменуон
нежелидакажедапроменауопштенијемогућа.Онаупра
вокрећесаједномврстомкритикекаквајењегова.Критика
можедауђеусамсистемипокажепојединцумогућности,
јерјеонтајкојивршипроменуилификсиравећпостојеће
шеме. Тако се поље човековог практичког, делатног света
показујекаопољекојеусебииманекулогику,аличијасе
логиканезаустављанапостојаћемстањуствари,већуказује
намогућностједногдругачијегсвета.

32Маркузе,Х.(1981)Естетскадимензија,стр.110.
33Исто,стр.116.
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Уместозакључка

Свемањељудиуопштеизлазинаизбореисвемањељуди
веруједајенештомогућеинанекидругиначинпроменити.
Образовањепостаје важно само у онојмери у којојможе
да задовољипотребевећпостојећегдруштва, апојединцу
обезбедишансудапреживи.Немавишеразликеизмеђу„ви
соке”иобичнеуметности,ато јевећЕндиВорхол (Andy
Warhol)најавиосвојимделима.Далијетозаистауметност?
Тојесвакакосликаодређенестварности,алинестварности
уцелини,јерсењеноотуђењевештосакрива,какоуобра
зовању, такоиууметности. „Успех” јебитидеодруштва,
а„неуспех”јеистинскигакритиковати.Уколиконеконије
спремандасе асимилујеу старту је сумњивиодређенна
пропаст.Маргинализовани суоникојижелепромену,или
се вешто скривају у оквирима већ постојећег система не
моћнидасамибилоштаучине.Критикеидеологијекаода
вишеинема.Опроблемимаусистемусеговоритакокаода
суонипривремениидасесамочекаследећањеговафаза.
Маркузеизражава забринутост због тога јер висок степен
нуклеарногнаоружањанеобећаваданасчекасјајнабудућ
ност.Онајеунајбољурукунеизвесна,ипаралишеделање
управцубилокаквепромене.Индивидуа јеуовомсисте
музлоупотребљенаињојсеиздајепривидлажнеслободе.
Самопознаваоциисторијеиповестивидепроблемреалног
система.Њему саманаука неможепомоћи јер она остаје
„слепа”засубјективност.Техникаинаукабришупојамод
говорностикаоштобришуисправноразумевањеколектива.
Притиснутиокидачипобитимилионељудипостајудвераз
личитествари.Тосупредставекојесенуде.Маркузенијеу
потпуностипесимиста,онизлазвидиунегативнојдијалек
тици.Он је своју теорију утемељионе из саме „духовне”
културевећизњеногреалногтемеља,натрагуХегеловог
иМарксовог учења. Одњих преузима појам дијалектике,
итоуњеговомзначењунегативнедијалектике.Човекима
дваначинада се односипрема свету: први је дабудедео
афирмативнекултуре,несвесноприхватајаућиштадруштво
нуди, „уроњен” у свакодневицу; другиначин је критички.
Мислитикритички јеаутентичносамоакосетаконакра
јуидела.Тозначидатребапокушатидистанциратисеод
постојећег света и понудитињегову реалну слику ствари,
показатињеговуцелинукојасепредстављакаораспаднута,
иударитинапринципесамогдруштва.ЗбогтогаМаркузе
не критикује посебно уметност, или образовање, или по
литичкусвест.Онкритикујепринцип,којисепоказујеисти
у свимпосебнимоблицимакултуре, уметности,политици
иобразовању.Акодруштвопрестанемодапосматрамокао
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расцепљено и видимо начинњеговог отуђења, конкретно,
почевшиодпосебнихсфера,накрајућемовидетиједнуце
лину.Нетребасеплашитипроблемакојисе јављајууса
временомсветуиспољенихувидуотуђењауфилозофији,
религијииуметности.Светотребапосматратикаоизазов,
јертакводруштвоопстајесамодоксерепродукује,аизазов
лежиутомедасепресвегазапочне„израњање”изсвако
дневицеуправцукритике.Критикасетемељиненапуком
субјективизмувећнадијалогусапрошлимфилозофијама.
Натомтемељусеупраксикрозсвакопојединачноделање
креираједнановабудућност.
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Abstract

According to Marcuse, contemporary culture is becoming one
dimensional. This means that we are witnessing an abolishment of
differences between various cultural strata where everyone becomes
a consumer of such (contemporary) art. However, the differences
amongrealeconomicstrataofsocietyremainlarge.Forthesereasons
Marcusedeterminatesmodernsocietyasirrational.Whendiscussing
thequestionof culture,Marcuse is discussing it in its broader sense
where culture incorporates politics, education, art, religion and
philosophy.Art, philosophy and religion serve asmeans tomaintain
theexistingsocialorder,accordingtoMarcuse,whereanindividualis
free to thinkbutonlywithin theconfinementsofpatternspreviously
setoutby society.Asaconsequence, education is setout toprepare
anindividualtomanagewithintheconfinementssetupbytheexisting
freemarketanditisfocusedprimarilyonpositivesciencewhileleaving
thequestionofsocialchangesaside.Asaconsequence,anindividual
is less and less interested in political developments. Thus,Marcuse
emphasizesthatthecriticismoftheexistingculturemustbebasedon
realsocialandeconomicprocesses,approachingtheviewofGerman
idealismbutalsotheviewlaterexpressedbyMarxinhiscriticismof

contemporaryculture.
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досупротнихставова.

Кључнеречи:Платон,Аристотел,Држава,Политика,васпита
ње,музика,музичкелествице

Уводнареч

ГоворећиоауторитетуХомеровихделаињиховомуделуу
моралномваспитањуиобразовањуантичкихГрка,Вернер
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Јегер (Werner Jaeger) износи следеће ставове: „Алиоднос
естетскестранепремаетичкојнесастојисесамоутомешто
бионошто јеетичкосбилокојом’грађом’билослучајно
дато(...)”.„Показаћемокакосубашстил,композиција,об
ликусвакомсмислуусвомспецифичноестетскомсвојству
условљениииспуњенидуховнимсадржинамакојеовапло
ћују”.1Унаведенимречима,великитумачантичкогпоима
њаваспитањаиобразовањапре свега сугеришедапосто
ји известан склад између формалних аспеката Хомеровог
песништваисадржинекојасеможесматратирелевантном
запромишљањеморалакојимсеруководејунацињегових
епова – штавише, традиционалног морала читаве антике.
Јегерпретпостављадаучувенимеповимапостојиизвесно
садејствоформеисадржинеупружањуодређенеморалне
поуке,аовосадејствосеможеразуметинавишеразличитих
начина.Наиме,оносеможеразуметикаозаједничкодело
вањедвајуаспекатауметничкогделакаоцелине,деловања
укомесенеможесасигурношћурећидали(односно,уко
јојмери)формиилисадржиниприпадаостварењеваспитне
улогеуметности.Међутим,овосадејствосесаподједнаким
правомможеинтерпретиратиикаонезавистанутицајфор
меисадржинедела,којиомогућавадасеусвакомтренут
куможеуказатинаудеоформе,каоинаудеосадржинеу
моралномваспитању.Коначно,односформеисадржинесе
уприложеномЈегеровомставуможеразуметиикаоукази
вањенаспособностформеданаправиначиностваривас
питнипотенцијалкојилежиусадржинидела–потенцијал
који се може остварити и независно од уметничког обли
ковања, у неком другом виду културног живота једне за
једнице.Уовомрадуразматрамоморалноваспитнидомет
музичкеформеуПлатоновојиАристотеловојфилозофији,
испитујући да ли су овифилозофи самојформи комплек
сних музичкопоетских и музичкосценских уметничких
облика антикепридали васпитнипотенцијал који се јасно
можеразграничитиу односуна васпитниудео саме садр
жине.2Другимречима,имајућиувидуЈегеровставоуделу
формалнихаспекатауметностиуморалномваспитању,као
инаведенемогућностиприступаморалнојулозиуметности,
овимрадомпокушавамодаостваримоскромандоприносу

1 Јегер,В.(1991)Паидеиа:обликовањегрчкогчовека,НовиСад:
Књижевназаједница,стр.34.

2 Формулацију„музичкопоетскеимузичкосценскеуметности”кори
стимоурадукадажелимодаукажемонаудеоспецифичномузичке
формеусложениммузичким,поетским,рецитаторскимиглумачким
видовимаантичкеуметности,видовиманакојеПлатониАристотел
некадпрецизнореферишу,анекадтекалудирају.Оовомећебитивише
речиунаставкурада.
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тумачењуодређенихПлатоновихставоваизДржаве,каои
АристотеловихтврдњиизПолитике,којисетичуформал
нихаспекатамузикеуданашњемсмислутеречиињиховог
васпитноморалног потенцијала. Под музичком формом у
овомрадуподразумевамоспецифичномузичкеаспектеан
тичкогпојмаμουσική, којиугрчком језикуобухватачитав
спектар значења, од поседовања адекватног васпитања и
образовања, достојног слободног грађанинаполиса, преко
означавањаделатностипесникаирапсода,довештинесви
рањанамузичкоминструментуипознавањамузичкехар
моније.Целокупнадрамаобразовнеулогеуметностивећје
оличенауунутрашњојтензијизначењâовогантичкогпојма,
пасеилитературакојаобрађујеантичкоразумевањеваспи
тања углавномусмерава на теоријско образлагање смисла
његове значењске слојевитости, а затим се устремљује на
садржину вербалних аспеката музичкопоетске и музич
косценске уметности, чиме специфичномузички аспекти
уметничкогстваралаштвабивајустављениудругиплан.3

Међутим,дасеобразовноваспитнипотенцијаласпекатако
јисетичумузикеуданашњемсмислутеречиипакмораузе
тиуобзир,потврђујеиједначињеницакојуможемосматра
тисвојеврсномдијагнозомпроблемакојимсеуовомраду
бавимо.Наиме,постојеупадљиверазликеизмеђуПлатоно
вогиАристотеловогразумевањамузичкеуметностиињене
моралноваспитнеулоге,којесежуоднајширихестетичких
проблема, попут различитог третирања вишеструке улоге
којууметностможеиматиудруштву,доужихмузичких,по
путнеслагањаотомекојесемузичкелествицеиинструмен
тимогунајбољекориститизастварањекомпозицијâкојима
сенегујеодређенодушевнорасположење.Унаставкурада
размотрићемонекеодразлогâзбогкојиховакверазликепо
стојеуучењимадвојицевеликихгрчкихфилозофа,аразма
трањећемоограничитинаставовеизПлатоновеДржавеи
АристотеловеПолитике(докћемо,радиконтраста,наПла
тоновеставовеизЗаконаиАристотеловоучењеизПоетике

3 Иакосеовајставможеприменитиинастаријусекундарнулитературуо
ПлатоновомиАристотеловомразумевањумузике,овденаводимосамо
једанпримерместакојеспецифичномузичкаформаимаурецентнијој
литератури.Примераради,ниједанодтекстовакојиговорио„Другој”
и„Трећој”књизиДржавенаактуелномсајту„Станфорденциклопедије
филозофије”неговориништаоспецифичномузичкимаспектимаши
роког античког појма музике. Између осталог, упоредити: Pappas, N.
(2016)Plato’sAesthetics,in:TheStanfordEncyclopediaofPhilosophy(Fall
2016Edition),ed.ZaltaЕ.Ν.20.Оctober2016.http://plato.stanford.edu/ar
chives/fall2016/entries/platoaesthetics;Brown,E.(2011)Plato’sEthicsand
PoliticsinTheRepublic,in:TheStanfordEncyclopediaofPhilosophy(Win
ter2011Edition),ed.Zalta,Е.Ν.20.Оctober2016.http://plato.stanford.edu/
archives/win2011/entries/platoethicspolitics.
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реферисатитекуспут).Овакоћемоурадупоступитинеса
мозбогтогаштоисâмАристотелу„Осмојкњизи”Полити
кереферишеискључивонаставовеомузициизДржаве,већ
избогтогаштосе,заразликуодконтекстаукомесемузика
разматрауЗаконимаиПоетици,уДржавииПолитициго
вориоистимаспектимаантичкогмузицирања,апресвегао
музичкимлествицамаимузичкиминструментима.

MузичкаформанаваспитномзадаткууДржави

Дабисмонаправиначинодредилиместокојеспецифично
музичкаформа – ритам и хармонија – заузима у познатој
Платоновојконцепцији„музичкогваспитањадуше”,најпре
јепотребноуказатинапозицијукојуговороформимузич
когделаимауДржави,каоинатокакавјеодноссаговорни
капремаспецифичномузичкојтематици.Наовајначин,раз
мотрићемодалисечестозапостављањеуделакојиимаспе
цифичномузичкаформаможеуизвесномсмислусматрати
оправданимбаруслучајутумачењаПлатоновеДржаве.

У„Другојкњизи”Државеразматрањемузичкогваспитања
надовезујесенаговороособинамакојебудућичуваридр
жаве морају имати, са посебним наглашавањем важности
љубавипремамудростиизнању.4Ускладусаконтекстому
комесепитањеоваспитањупокреће,јаснисуразлозизбог
којихћеПлатон,наконуказивањанагимнастичкоимузичко
образовање,азатимиопредељењадапрвосагледавамузич
кообразовање,теоријскидискурсдијалогаодмахнастави
тикаразматрањуистинитосногкарактерасадржајатекстау
музичкомделу.Поштомладечуваретребаучинитипријем
чивимзазнање(односноистинукаоциљсвакогсазнавања),
илибаремнеосујетититузатечену,почетнупријемчивост
уњиховимдушама,Сократињеговисаговорници,прихва
тивши се улоге законодаваца, осмишљавају извршење те
кључнепосредничкеулогеизмеђумитовакаозаоставштине
великихпесникаимладихдуша,аутојулозиистинамора
битипрвикритеријум.Дајеупрвимахистинајединареле
вантназапромишљањемитова,показујенамисâмПлатон
(односноСократ)тимештострогопримењујеовајкритери
јум,наводећидасумитови,посматраниуцелини(τὸὅλον)
лажни, али „садрже и истину”.5 Да ли су митске приче

4 Платон(1993)Држава,Београд:БИГЗ,стр.5556,375е–376c.
5 Исто,стр.57377а.Српскипреводовереченице,премакомесумитови

„такорећи,самолаж,алисадржеиистину”,неосликавастварнисмисао
грчкогтекстаукоменалазимонаведенитерминτὸὅλον.КоментариЏеј
мсаАдама(JamesAdam)уенглескомпреводуДржавенаглашавајуважну
нијансууразумевањутерминаἀλήθειαнаовомместуудијалогу,сматра
јућидасеонудатомконтекступресвегаодносинаисторијскуистину,
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„испеванеуалегоријиилибезње”такођејепитањекојесе
постављаизперспективеистинеилажикаокритеријума.6
Овакавпочетакдискурсаообразовањусвакакоустартуис
кључујемогућностдаспецифичномузичкиаспектипојма
μουσικήдођудоизражаја,пасењиховопомерањекакрају
првогделаПлатоновогговораоваспитањуможесматрати
разумљивим.Изгледадајеоворазлогзбогкогапреводилац
енглескогиздањаДржавеПолШори (PaulShorey) сматра
дасеμουσικήуовомПлатоновомразматрањуможе(јошви
ше)проширитииназначењакојасетичупоседовањаширег
културногифилозофскогобразовања7–утомслучају,још
смодаљеодтеренаспецифичномузичкогуобразовању.

Међутим, ово није једини начин приступања теоријском
дискурсуоваспитањууПлатоновојДржави,јерћесеуна
ставкудијалогауправонепосреднодејствоуметничкефор
ме–билопоетске,билоспецифичномузичке–квалифико
ватикаоједандругачији„почетак”упромишљањуваспита
ња.Готовонасамомкрајуговораомузичкомваспитању,Со
кратизносиследећистав:„Нијелимузика,Глауконе,основа
васпитањазатошторитамихармонијанајдубљепродируу
унутрашњостдушеинајвишејеобузимају(...)”.8Дајетео
ријскидискурсоваспитањузапочеооваквимувидом,удео
ритмаихармонијебиобиозбиљнијеузетуобзир,анеби
сесвеоначулниизразпожељнихилинепожељнихосећања
иликарактернихособина.Овај други „почетак” образова
њамењаперспективусакојесесагледавауметностнасвом
моралноваспитном задатку. Јасно етичко и филозофско
уобличење васпитног потенцијала уметности, уобличење
којеу„Другој”и„Трећојкњизи”резултирауформулисању
пожељних карактерних особина које треба развијати (из
међуосталог, ту су,премаСократовимречима, „храброст,

односноподударањемитасареалнимисторијскимдогађајима,адасето
значењеипакумногомеразликујеод„моралнеистине”,какотоовајко
ментаторназива,односно,„стварног”,анеалегоријскипредстављеног,
начина на који богови врше одређену (морално релевантну) интерак
цију.Уп.текстдвојезичногиздањаPlato(1969)PlatoinTwelveVolumes,
Vols.5&6translatedbyPaulShorey,Cambridge,MA,HarvardUniversity
Press;London,WilliamHeinemannLtd.,каоитекстдодатнихкоментара
ЏејмсаАдамаизиздањаAdam,Ј.(1902)TheRepublicofPlato,Cambrid
ge,CambridgeUniversityPress–текстовисуобједињенинастраници: 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=urn:cts:greekLit:tlg0059.tlg
030.perseuseng1:2.377a,20.Оctober2016.Унаставкутекста,навођење
грчкихтерминаузаградамаследиовоиздањеПлатоновеДржаве.

6 Платон,нав.дело,стр.59378d–е.
7 Упоредити: Plato, нав. дело, http://www.perseus.tufts.edu/hopper/

text?doc=urn:cts:greekLit:tlg0059.tlg030.perseuseng1:2.376e.
8 Платон,нав.дело,стр.84,401d.
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разборитост, побожност, племенитост (...)”)9 свакако јесте
оно „прво” што треба узети у обзир приликом разматра
њауметностиизуглазаконодавцаипедагога.Међутим,из
перспективемладедушекојуобразовањемтребаобликова
ти,оно„прво“ јестеестетскидоживљај,рецепцијацелине
уметничкогделаукојојсенеможетачноразлучитиуко
јојмерисеобразовнаулогапостижеформом,аукојојмери
садржином.У том случају, уметничкаформа, специфично
естетскииспецифичномузичкиаспектипостајуподједнако
релевантникаоисадржина,аконеирелевантнијиодње,јер
млададушанеможеусвојеврснојтеоријскојифилозофској
рефлексијиразлучитисадржинуиуправљатисепремаод
ређенимјаснимпредставаманекогкарактера.Насупротто
ме,уметностнесвесноделујенамладедуше,пружајућиим,
исподвелапријатнеформе,садржинукојусузаконодавци
претходно добро промислили. Додајмо да, зачудо, управо
на овакав приступ теми о васпитној улозимузикеПлатон
реферишеунаставкуДржаве,иакомупосвећујеједване
штовишеодједнереченицеу„Трећојкњизи“.Наиме,кадау
„Седмојкњизи”говориоулозикојујемузикаималау,прет
ходнотематизованом,васпитањучувара,онтврдидајеона
тадаслужила„да,помоћуритма,уњимаразвијеправитакт
идауговоримапостигненештодругоалитомесродно”.10
Наведенеречинесамодабацајувећинагласакнамузичку
форму (уовомслучају,ритам),већсе,штавише, тврдида
исамтекстпесмеовдеимазадатакдаоствариспецифич
ноестетску,музичкуиритмичкуулогу!Заштојеу„Седмој
књизи”Платонуважнодасекомплетнамузичкопоетскаи
музичкосценскаулогасведенаонодејствокојеимајуспе
цифичноестетскиаспекти,ањиховасеулогаупреношењу
„истинеостварима”оставипострани?Изгледадасеопет
сâм контекст Платоновог говора показује као релевантан.
Наиме,садауметностморабитинештоштоје,уодносуна
аритметикуочијој севажностиунаставкуваспитањачу
вараговориуделовимакојиследеу„Седмојкњизи”,ипак
нижегкарактера,акојезнање(ἐπιστήμη)критеријум.Разли
читиПлатоновиприступимузицитакоувеликојмериком
пликујуинтерпретацијуовихаспекатањеговогучењауДр
жави.

Алтернативаизложеномтумачењуулогемузикеуморалном
васпитањуможесепронаћиурешењупремакомесеиово
непосреднодејствомузикенамладудушуодвија збогто
гаштомузичкахармонија„подражава”одређенухармони
јудуше,хармонијукојаодговаранекимкарактерима.Ипак,

9 Исто,стр.77,395c.
10Исто,стр.214,522а.
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овакавставПлатоннезаступау„Трећојкњизи”приликом
говораоспецифичномузичкојформи–дооваквогрешења
долазимотеккадаприменимоПлатоновеставовеиз„Десете
књиге”.11Међутим,овобизначилоприменитинаспецифич
номузичкуформуПлатоновеставовекојеонизносиуделу
Државеукомемузичкуформуинепомиње,пасеоваквом
тумачењунеприклањамоуовомраду.Садругестране,тезу
сроднуовомтумачењућејасноизнетиАристотелуПолити
ци,очемућемоговоритиунаставкурада.

Међутим,наведениконтекстговораоваспитнојулозиму
зикеуДржавинијејединиразлогзбогкогасеспецифично
музички аспекти античког појмамузике померају у други
план. Сама природа специфично музичке тематике тако
ђеутиченаначиннакојисеонатретирауДржави,аово
важи и за другеформалне аспектемузичкопоетске иму
зичкосценске уметности.Напомињући често у овомделу
дијалогаданијенипесникнимузичар,већ„оснивачдржа
ве“,12 Сократ и практично потврђује ставове о расподели
занимањакојеПлатон заступане самоуДржави, већиу
другимдијалозимапопутИјона.13Премањеговимречима,
његанеинтересујуестетскиаспектиуметничкепродукције
ирецепције,већ„основнипринципикојихсепридржавају
песници“.14СасвимдругачијеставовеПлатонзаступауЗа
конима,гдесеодсвакогграђанинакојиучествујеупевању
којеимаваспитнуулогузахтевадапознајеисамеформалне
аспектемузичкогдела–хармонијуиритам,анесамомо
ралнуподлогупесама.15Насупроттоме,Сократсеуговору
оформалнимаспектимауДржавипоставља„каољудикоји

11Измеђуосталог,упоредити:Исто,стр.307–310,605а–607б.Иуовом
случајусеПлатоноваконцепцијауЗаконимаумногомеразликујеод
ставоваизДржаве,јертуПлатонјаснијеинсистиранатомедасему
зичкауметност(уширемсмислу)састојиу„сликовитомпредочивању
иопонашању”.Платон,(1974)Закони,Загреб:Напријед,стр.98.668d–
c.Ипак,ПлатонјескептичанпремаинструменталнојмузициуЗако
нимауправозбогтогаштонијесасвимјасноштабиона„опонашала”:
таквимузичари„напјев(μέλος)иритамизносебезријечи,служећисе
празнимсвирањемнакитариинафрули.Будућидасеутомеритами
складизражавајубезријечи,тешкојеразабратиштаимјесмисаоико
јемуодспоменавриједнихпредметаопонашањаналиче”.Исто,
стр.100,669е.

12Платон,Држава,стр.59,379а.
13Упоредити:Платон,Држава,стр.76–77394е–395d.Упоредити:Платон

(1979),Дела(ИјонГозбаФедарОдбранаСократоваКритон
Федон),Београд:Дерета,стр.14–19,537a–542b.

14Платон,Држава,стр.59,379а.Упоредити:ЈегерВ.нав.дело,стр.352.
15Платон,Закони,стр.100–101,670b–671а.Упоредити:Barker,A.(2007)
TheScienceofHarmonicsinClassicalGreece,NewYork:Cambridge
UniversityPress,p.309.
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неумејудасеизразе“,16ауслучајухармонијестварпрепу
штаГлаукону,јерсâмСократнепознајемузичкелествице,
алипознајекритеријумепремакојимаихтребаприхватити
илиодбацити.17Садругестране,ниГлауконуовомслуча
јунезаступаугаогледиштапрофесионалногмузичара,већ,
према Јегеру, истакнутог представника атинске омладине:
онјеμουσικός18 јерјеобразован,атообразовањеобухвата
ипознавањеосновнихобликамузичког стваралаштва,без
прецизногзнањаосвимаспектимамузицирања,пасеуправо
збогтогаГлауконинеупуштаудетаљнијеразматрањеулоге
ритмауваспитању.Питањеритмасезатимодлаже,алиса
намеромдасеонодубљеразмотрисаДамоном,којисеу
овомслучајуможесматратипрофесионалнимпознаваоцем
музике,пасеПлатоноватезаопотребизаподеломвештинâ
чакиуовомаспектуутемељујеупракси.19Поштосе,изу
зевунеколикореченица,ритаминетематизујеуДржави,
разматрањеспецифичномузичкихаспекатаантичкогпојма
музикеограничићемоунаставкунаговороуделумузичких
лествицауморалномобразовању.

Платоноворазумевањеваспитног
потенцијаламузичкихлествица

Изложенеобрасцеуразматрањувербалнесадржинеморал
ногваспитањамузичкопоетскеилимузичкосценскеумет
ностиПлатоннајпрепримењује наформу вербалног дела
ових уметности (говором о „начинима приповедања” који
такођеутичунаинтензитетваспитногдејства),20азатими
наспецифичномузичкуформуовихуметности.Коришћење
теоријскихдометапретходноизложенихтезаоваспитању
вршисеузпомоћСократовогставакојисенедоводиупи
тање:„Мелодијаиритамтребадасеуправљајупремаречи
ма”.21Прекоодбацивањанедоличногпонашања(туговања,
нарицања)ипроблематичнихкарактернихособина(млита
вости, склоностипићу,недостаткуодважности,храбрости
уратуилиблагогкарактераумиру),одбацујусе,каошто
је познато, све лествице изузев дорске ифригијске, као и
свиинструментиизузевлиреикитаре(иевентуално„које
сиринге”).22Међутим,иакоделујукаоједноставандериват

16Платон,Држава,стр.74,392е.
17Исто,стр.80–82,398c–399е.
18Исто,стр.81,398е.
19ЗадругачијетумачењеДамоновеулоге,упоредити:Јегер.В.нав.дело,

стр.353.
20Платон,Држава,стр.74–80,392c–398b.
21Исто,стр.81,398d.
22Исто,стр.80–82,398c–399е.
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претходно установљених образовноваспитних образаца,
ставовикојеПлатонизносиукраткомтематизовањуспеци
фичномузичких аспеката садрже неколико нових претпо
ставкиосамојмузицииначинунакојисеонадоживљава
уједнојзаједници.Најпресеставдамузикаморапратити
речи приказује као општеважећа тврдња, конвенционално
прихваћенобразацкомпоновањауГрчкојПлатоновогдоба,
безјасногПлатоновогуказивањанатодалисеовајобразац
мораследитидабисекомпозицијамогласматратиестетски
вредном,илидабикомпозиција уопштемоглаимати вас
питнуфункцију.Дапостојиодређенаисторијскаевиденција
дасуантичкимузичариследилиовајкомпозиторскиобра
зац,потврђујунамкоментариПолаШорија,већпоменутог
преводиоцаенглескогиздањаДржаве,укојима,додуше,он
нереферишенаодређенулитературуотоме.23Такође,Јегер
заступамишљењепремакомесеПлатоноваквимставовима
борипротивуметничкихтенденцијауњеговојепохи,пре
макојимасуспецифичномузичкиаспектибиливажнијиод
вербалних,јерјемузикаслужилаподстицању„најразновр
снијихстрасти”.24Садругестране,даПлатонунијенужно
потребанговороречимадабиуказаонаморалнеиваспитне
потенцијалемузике(узетеуданашњемсмислуречи),потвр
ђујеивећпоменутиПлатоновговоронепосредномдејству
хармоније на душу реципијента; на овај начин, морална
функцијахармонијеможесеобјаснитиипсихолошки,пре
ко указивања намодификације које она врши у души без
одређеногтекста.25

Још једна претпоставка Платоновог говора о специфично
музичкимаспектимаантичкогпојмамузике,посебноважна
уовомраду,тичесеначинанакојиПлатонуспостављаод
носизмеђуодређенемузичкелествицеиодређеногосећа
ња, понашања, односно карактерне особине до које реци
пирање звучнихкарактеристикателествицедоводи.Ко је
директно релевантан за успостављање овог односа, музи
чар, теоретичармузикеилифилозофзаконодавац?Наиме,
чинећиГлаукона–образованогатинскогмладића–директ
норелевантнимзапитањеодносаодређенихлествицаимо
ралногваспитања,Платончинимноговишенегоштонам
говориообразовањуизнањусамогГлаукона,илиокарак
теристикама традиционалног образовања уАтини.Он ти
мезаправопретпостављадапостојиусвојено,уобичајено,

23Упоредити: Plato, нав. дело, http://data.perseus.org/citations/urn:cts:gree
kLit:tlg0059.tlg030.perseuseng1:3.398d

24Јегер,В.Паидеиа:обликовањегрчкогчовека,стр.352.
25Упоредити:Pelosi,F.(2010)PlatoonMusic,SoulandBody,NewYork:

CambridgeUniversityPress,p.21.
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конвенционалномишљењеоодносулествицаиваспитања,
адатознајунесамоатински(иличакантички)музичари,
већиобразованиграђаниполиса.Платонисамимформу
лацијамауовомделуДржавепотврђујеоваквуинтерпре
тацију:онуречимаГлауконанаводида јонскуилидијску
лествицуобично„зовумлитавима”.26ЗапазимодасеПлато
новоконвенционалноприхватањеморалногефектамузич
кихформисасвимразликујеодначинанакојионтематизује
ефекат подражавалачкеформе у вербалним аспектима ан
тичкогпојмамузике:насупротпростомпозивањунаопште
мишљењеотоме,онспроводидетаљнуаргументацијуомо
гућим последицама подражавања, полазећи од последице
којеоноиманасамеподражаваоце,доразматрањарезулта
такојеподражавањепостижеурецепцији,кадагаспроводе
песници, глумци или рапсоди.27 Коначно, претпостављену
конвенционалностПлатоннасамомкрају говораоспеци
фичномузичкимаспектимадодатноојачавапозивањемна
ауторитет традиције, па закључујући расправу о одабиру
једних,аодбацивањудругихинструмената,онуречимаСо
крататврдидауоваквомподухватунечинимоништаново,
„кадаодабирамоАполонаиАполоновеинструменте, ане
Марсијуињегове”.28

Међутим, како тврди Ендрју Баркер (Аndrew Barker), не
можесесасигурношћурећидали јеПлатонимаоувиду
ставовеодређенихпознавалацахармонијеприликомформу
лисања учења изДржаве.29Док ће Баркер решење за ову
ситуацију потражити уПлатоновом кокетирању са тради
цијомпитагорејаца,мићемоуовомрадудовестиупита
њеовуПлатоновупретпоставку,упоређивањемњеговихи
Аристотелових ставова омузичким лествицама и инстру
ментима.УкраткоразматрајућиставовеизДржаве,Баркер
такођенаводидајеПлатонововезивањеморалнеулогему
зикеуправозасамемузичкелествице,анезаконкретнеме
лодије,вероватноидејадокојеједошаосâмПлатон,јерсе
онанеподударанисаједномпознатомтеоријоммузикетога
доба.30РазвијајућиБаркеровотумачењеуправцусагледава
њаестетичкихпрепоставкиовогПлатоновогстава,можемо
поменутидасеонзаправотемељинапроблематичном,чак
наивноммишљењуофиксираној,непроменљивојинтерак
цијиформеисадржајауједномуметничкомделу.Укратко
речено, овај став подразумева да каква год биламелодија

26Πлатон,нав.дело,стр.81,398е.
27Исто,стр.77–78,395b–396е.
28Исто,стр.82,399е.
29Barker,A.нав.дело,p.309–311.
30Исто,p.309.
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сачињенаодтоноваједнелествице,онаћеувек–безизузе
такаибезутицајадругихфактора,попутодносатемелодије
иодговарајућехармоније,ритма,алиифакторакојисетичу
музичкогизвођења,динамике,темпаитомеслично–бити
повољназаприказивањеједног(исамоједног)карактера.

НаведенимПлатоновимпретпоставкама вратићемо се још
једномтокомговораоАристотеловомпоимањуантичкему
зике.НакрајуговораоПлатоновомразумевањууделаспе
цифичномузичкихаспекаташирокогантичкогпојмамузи
ке, потребно је осврнути се и на статус самог уживања у
музициуДржави.Рачунајућинанепосреднодејствомузич
кеформе,очемујепретходнобилоречи,Платонжелиисто
временодазадржиосведоченупријатносткојујеспонтани
музичкиизразњеговогдобаизазиваоуњеговимсуграђани
макаореципијентима,алидаодбацисвеморалнопробле
матичнепоследицеувидудисбалансаудушиуследсталног
излагањаестетскојформикојаизазиваодређениемотивни
набој.Ипак,можемосезапитати,укојојмеријеоваформа
заистапријатнанаконПлатонове„чистке”уметностиуДр
жави?Дасеуживањеууметничкојформисвакакоредукује
овимваспитнимпрограмом,свестанјеисâмПлатон,очему
успутговориуразматрањуразличитихврстаприповедања.
Сократтестирасвогсаговорникадалићемождапосуста
тизбоглепотекада,каомогућипротиваргументзањихову
„чистку”,износистав:„Али,Адеиманте,пријатанјемешо
витиначин”.31Разумесе,посустајањанема,ниСократовог,
ниАдеимантовог.Иакојеизизложенихставовајаснодаје
Платонспремандажртвујепријатностуимеморалногвас
питања, ситуација до које долази наконПлатонове редук
цијеуметничкогнијетаконедвосмисленакаоштонапрви
погледможеизгледати.Наиме,изперспективемладедуше
којасерађаиодрастауновимдруштвенимоквирима„иде
алне”државе,редукованауметничкасредства–звуклире,
китаре,сиринге,дорскеифригијскелествице,каоинаодре
ђенеритмове–заправојесусвештотамлададушапознаје
као„музичко”,асвештојеикададоживелаограничавасе
наизражајнемогућностинабројаног.Другимречима,акоје
Платонова„чистка”доследноспроведена,немасвојеврсне
„редукцијепријатности”зановемладедуше, јерсењихо
вопоимањемузичкогможесматратиосиромашенимсамоу
поређењуса,претходнопознатим,богатиммузичкимживо
томГрчкеПлатоновогдоба.Изовенамперспективеумет
ничкогбогатстваантичкеГрчкеиЈегернамскрећепажњу
наосиромашењедокогабиу„идеалној”државидошло.32

31Платон,нав.дело,стр.79,397d.
32Јегер,В.нав.дело,стр.347348.
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Ипак,музикановеПлатоноведржавеможесесматратиоси
ромашеномсамозаонедушекојесуискусилеспектарумет
ничкогумање„идеалним”оквирима,аутаквојситуацији
могубити јединосамиоснивачиноведржаве,којима,као
и самомПлатону, вероватно не би био проблем да разно
врсност уметничког тек такожртвују зарадморалног вас
питања.Коначно,дајеПлатонипаксвестандаћецензура
уметности,представљенауДржави,довестидоредукције
њенеизражајнемоћи,адаћеоваредукцијаукрајњојин
станциугрозитиињеноваспитнодејство,показујеитошто
јеонуЗаконимаинсистираонатомедапесмекоје служе
васпитању треба периодично мењати, како сама жеља за
песмомкодреципијенатанебипресахла.33

Накрају,дајесамПлатонозбиљноузимаоформалне(ати
меиспецифичномузичке)аспектеусвомконципирањумо
ралногобразовања,потврђујеичињеницада јеиДржава
написана у малопре поменутој „подражавалачкој форми”.
УколикоимамоувидуПлатоноворазрачунавањесаподра
жавањем као формом приповедања (разрачунавање које
је релативно умерено у „Трећој књизи”, алиузимамаха у
„Десетојкњизи”),34неморамопосебнонаглашаватидасеу
односуизмеђуовихПлатоновихидејаињеговесопствене
литерарнепраксеможепронаћиспецифичнаврстаироније.
Међутим,акосеиможеПлатонуприговоритиданечини
оноштопроповеда,ипаксеможетврдитидаовоПлатоно
вопоступањенијесвојеврстансамосврховитиестетскифе
номен,већњегововештокоришћењепријемчивелитерарне
формеуреалномконтекстуукомеживи–упостојећојатин
скојдржави,независноодбилокакве„идеалне”државе.

Вишеструкаулогамузикеу
АристотеловојПолитици

Вeћупрвимставовимаомузициу„Осмојкњизи”Полити
кеможемоуочитидаАристотел сасвимдругачијеразуме
ваначиннакојијепотребнотематизоватиуметничкупро
дукцијуињеноместоунутародређенедруштвенеконцеп
ције.Нереферишућинапочетку „Осмекњиге”Политике
директнонаПлатоновеставовеизДржаве,Аристотелнам
јасностављадознањаданежелидаигноришевишеструку
улогуестетскогучовековомживоту,паконстатуједасеу
промишљањумузикемора узети у обзир какоњена улога

33Платон,Закони,стр.94,665c.Упоредити:Роcconi,E.TheAestheticVa
lueofMusicinPlatonicThought,in:AestheticValueinClassicalAntiquity,
eds.Rosen,R.M.andSluiter,I.(2012),Leiden:Brill,p.130.

34Платон,Држава,стр.310,607bc.
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у обезбеђивању уживања (односно „одмора” и „забаве”),
тако и њена васпитна улога.35 Оваква почетна позиција
„Осмекњиге”ПолитикенесведочисамооАристотеловом
истраживачкомкарактеру, склономда разматрањепробле
ма започне реферисањем на искуствену евиденцију или
уобичајено мишљење о предмету промишљања), већ и о
јаснојАристотеловојсвестиоповезаностиовихдвејууло
га уметности, повезаности која ће у крајњој инстанци ре
зултиратиуговоруоутицајусамогуживањанаваспитање,
каоиваспитањана(будуће)уживање.Желећидасвакуод
улогâ уметностипромислидо одговарајућих консеквенци,
Аристотелуказујенатодасеуживањеумузициподједна
ко тичекакообразованихљудиуполису, такои занатлија
иробова,пасвакомодњихтребаобезбедитиодговарајући
предметрецепције,макарсеон,премаодређенимстандар
дима, могао сматрати „грубим” или „погрешним”.36Шта
више, спроводећи у друштвеном уређењу о коме говори
својеврсну„демократизацијуукуса”,којомсенебимогао
похвалитиниједанњеговсавременик,изгледадаАристотел
имаувидуимогућностиуметничкогделадапружизабаву
којапревазилазиоквирестриктноестетског,пакаданатом
местуутекстунаводипраксууметничкогнадметањауан
тичкојГрчкој,онзаправореферишеинауживањаусамом
долажењуудодирсавештином,техникомизвођењамузике,
односно,уономештобисмоданасназвалипукомвиртуо
зношћу:Разумесе,одантичкихГрканеможемоочекивати
оваквораздвајањепукогтехничкогистриктноестетског,бу
дућидасеусамојетимологији„техничког”кријејошједна
кључна реч за разумевање античког поимања музике, реч
τέχνη.Уоквиру синтагме „μουσική τέχνη”, оваречуказује
на то да се стриктно естетски аспекти музичке вештине
могупосматратизасебносамоакосепритомреферишеина
надахнућекојеуовојделатностиобезбеђујуМузе(паодатле
и„μουσική”)каоинатодајеуживањеједанодциљеваове
делатности(аовакопоступаАристотел,издвајајући„одмор”
и„забаву”каопримарнадејствауметничког,заразликуод
занатскихделатностиукојојјепроизводњаодређеногпред
метаилиобезбеђивањеодређенеуслугеосновнизадатак).37

РелевантностАристотеловеПолитикезапромишљањему
зичкихформиуантиципосебнодолазидоизражајаакоима
мо у виду да под музикомАристотел најпре подразумева

35Aристотел(2003)Политика,Београд:БИГЗ,стр.220221,338а1338b.
36Исто,стр.230,1342a.
37Упоредити:Destree,P.Education,leisureandpolitics,in:TheCambrid
geCompaniontoAristotle’sPolitics,eds.Deslauriers,M.andDestree,P.
(2013),NewYork:CambridgeUniversityPress,p.317.
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инструменталну музику.38 Овакво Аристотелово поступа
њедиректноусмеравадаљитокњеговогпромишљањамо
ралноваспитне улоге уметности и чини текст Политике
умногоме другачијим од ставова из Државе. Прецизније
речено,АристотелзаправополазиодставовасличнихПла
тоновимизДржаве,алисенањиманезадржава;оннајпре
говориоосећањимакојеизазивамузика(неодвајајућипри
томинструменталнуивокалноинструменталнумузику)и
директном односу између одређеног осећања и одговара
јућекарактернеособинекојутоосећањедугорочно,након
учесталогделовањанадушу,изазиваудуширеципијента.39
ЈасноједаАристотеловимречимапресвегавршипрелаз
сауживањакаоједнеодсврхауметностикаваспитнимпо
тенцијалима музике у ширем, античком смислу те речи.
Међутим,Аристотелодмахнаконовогувидаусмеравасвој
теоријски дискурс ка инструменталној музици, музици у
ужемсмислу,односноспецифичномузичкимаспектимаове
уметничкеделатности,прекоставовада„мелодијесамесо
бомподражавајуосећања”ида„душаиманекесродности
сахармонијамаиритмовима”.40Аристотеловоусмеравање
каговоруоваспитномпотенцијалууметностиупадљивосе
разликујеодначинанакојиПлатонводидијалошкоразма
трање васпитне улоге музике: Платон не допушта музич
којформисамосталнеутицаје,детерминишућисвакуњену
улогуставомдасе„музикаморауправљатипрематексту”,
докАристотелуконтекстумузичкогобразовањапрактично
прескачесвакиговороуделутекста,идиректностремика
специфичномузичкимаспектима.Аристотеловакопоступа
дабиунаставку„Осмекњиге”говориооначиниманакоје
управосамосвирањемузичкихинструменатаможедопри
нетиваспитању.

ЗаштоАристотелинсистиранапраксиизвођењамузикекао
релевантној заморално васпитање грађана?Изпретходно
изложенихставоваонепосредномутицајумузикенадушу
реципијента,јасноједагрчкифилозофпроналазиодређене
васпитне потенцијале и у самој рецепцијимузичког дела,
алисматрадаје„тешко”иличак„немогуће”тепотенција
леостварити,такода„некопостанедобарсудијаунечему
чимесенијебавио”.41„Постатисудија”овденезначибити
способан за естетсковредновањемузичкогдела, већбити

38Aристотел,нав.дело,стр.225,1339а,226,1340b.Упоредити:Jones,E.
M.(2012),Performance,PleasureandValueinAristotle’sPolitics,in:Aest
heticValueinClassicalAntiquity,p.163164.

39Aристотел,нав.дело,стр.225–227,1339а–1340b.
40Исто,стр.226,1340а,227,1340b.
41Исто,стр.227,1340б.
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устањупросуђиватиморалнодејствомузикенаодређену
душу.Нема„естетскогкритеријума”премакомесемузич
коделокарактеришекаолепо/вредноилиружно/безвредно,
већ има хедонистичког критеријума (на основу кога дело
пружа или не пружа уживање образованом или необразо
ваномчовеку),иваспитногкритеријума (премакомедело
омогућујеилинеомогућујемладојдушидабудеафицира
наосећањимадостојнимслободногчовека,осећањимакоја
ће,украјњојинстанци,довестидокарактеракојиприличи
таквомчовеку).42Аристотелјеиунаставкутекста,накониз
вршене „демократизације укуса” на хедонистичкомнивоу,
свестандатакватезарезултираутомедасемузичкоизвође
њекаопредметуживањаупотпуностиприлагођаваслуша
оцучакдотемередаизлазиизоквираестетскогиприбли
жавасевулгарном(усвакодневномсмислутеречи).43Ме
ђутим,поштослободномиобразованомчовекунеприличе
уживањакојанисуускладуса„политичкомврлином”као
системомморалнихвредности,44потребноједасеовиљуди
умладостиупознајукакосаморалнимвредностима,такои
самузичкимформамакојеовевредностиизражавају.45Из
гледадаАристотелсматрадаћељудекојиживеускладуса
врлином,алиимнисупознатемузичкеформе,идаљеома
мљивати„раскалашни”звуципојединихмузичкихлествица
илиинструмената,докћељудикојипознајувештинуизво
ђењамузикенаинструменту,алинемајуморалноваспита
ње,својувештинупримењивати,какосамАристотелкаже,
радипружањауживањаслушаоцимасвихврста,апосебно
необразованимслушаоцима,јернећеиматисвојеврсну„мо
ралну баријеру” приликом извођења музике која изазива
недоличнаосећања.46

Насупрот наведеним примерима, деца млади људи који
усвајајуморалноваспитањезаједносамузичкомвештином,
имајувишеструкукористодтаквогморалноваспитногпро
грама,којуАристотел,попутсавременогпедагога,излаже
унаставкуПолитикекоракпокорак.Учећидасвирајуна
одређеном музичком инструменту, они се, према Аристо
телу,најпреисамизабављају–оваделатностчинињихо
вообразовањепријатнимизанимљивим.47Другимречима,
Аристотелнезаборављадахедонистичкодејствоуметности

42Другачијиставодовдеизложеногможесенаћиу:Destree,P.нав.дело,
p.318.

43Исто,стр.229,1341b.Упоредити:Jones,E.M.нав.дело,p.179.
44Аристотел,нав.дело,стр.227,1341а.
45Упоредити:Јегер.В.нав.дело,стр.353.
46Аристотел,нав.дело,стр.229,1341b.
47Исто,стр.226227,1340b.
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неможеједноставно„престати”чакниусамомчинувас
питања.Вежбајућидаизводенаодређениминструментима
различитемузичкелествицеиритмове,онимузичкеформе
повезују су „покретимаудуши”, односноосећањимакоја
овеформеизазивају,омогућавајућиимдауслучајевимака
дадођуудодирсаовимформамауизвођењима„професи
оналних”музичара,њиховедушенебудунеприпремљене
наразличите,непредвидивеемотивнеодзиве.48Учењесви
рања одређених лествица и ритмова на инструменту омо
гућавадасеодређенамузичкаформаадекватноповежеса
одређеном садржином у виду осећања. Сасвим супротно
хансликовској (ЕduardHanslick) естетицимузике,Аристо
теловамузикаистовременои„приказује”и„изазива”осе
ћања.Музичкообразовањесастојисеуувиђањутогланца
измеђуемотивногодзива,музичкеформеиосећањакојеје
музичар„подражавао”.ИакоотомеАристотелништанека
жеу„Осмојкњизи”Политике,докључнеморалноваспит
неулогeсамогмузичкогпедагогакојимузичковаспитање
спроводи,долазитекнаконувиђањатихвеза.Педагогпове
зујетајланацестетског–доживљеноосећање,формукојаје
осећањеизазвалаииницијалноосећањекојејекомпозитора
музичкогделадовелододела–саодређеномкарактерном
особином, која се сматра достојномилинедостојном сло
бодногиобразованогграђанина.Тукључнуулогунеможе
учинитисáмодетекојесеподвргаваизвођењумузике–за
самогмладогизвођача,музицирањејеслободнаигра,коју
учитељ мора сместити у одговарајући контекст моралних
вредности,какоовомузицирањенебибилопросто,само
сврховитоуживање.

МузичкелествицеуАристотеловојПолитиции
АристотеловакритикаставоваизДржаве

КаоиуслучајуПлатоновогразумевањаулогемузикеумо
ралном васпитању, и овде семожемо запитати:шта једну
музичкуформучинипогодномзаизазивањеодређеногосе
ћања(иформирањеодређеногкарактера)?ИакоАристотел
тврди да „природа” (φύσις) одређене хармоније детерми
нишењену способност да искаже одређена осећања,49 из
гледадасеовајњеговставнезасниванањеговимсопстве
ниместетичкимпромишљањима,већнаопштеммишљењу

48Исто,стр.2261340b.Упоредити:иJones,E.M.нав.дело,p.167.
49Аристотел,Политика,стр.226,1340a.Упоредити:Aristotle(1944)Ari
stotlein23Volumes,Vol.21,translatedbyRackham,H.,Cambridge,MA:
HarvardUniversityPress;London:WilliamHeinemannLtd.Оctober2016,
http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0086.tlg035.perseus
eng1:8.p.1340а.Грчкитерминиузаградамаунаставкутекстаследеово
издањеАристотеловеПолитике.
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теоријемузикевременаукомејеживео.Аристотелсевише
путау„Осмојкњизи”Политикепозиванамишљењâкако
музичарâ, тако и филозофâ (не именујући их притом), па
нам, каоиПлатон, сугеришедапостојиодређеноконвен
ционално тумачење улоге музичких лествица, тумачење
когасесвипридржавају.50АристотелпоступакаоПлатони
кадаморалноваспитнуулогууметностивезујезамузичке
лествице, ане законкретнамузичкадела, чиме сеутисак
о конвенционалној употреби ових лествица још више по
јачава.Међутим,кадасâмАристотелразматрасвакуодле
ствицâпојединачно,указујућинаемоцијекојеизазивају,а
затиминањиховеваспитнепотенцијале,долазејошједном
до изражаја упадљиве разлике у учењима двојице грчких
филозофа.

Још увек не наводећи ставове из Државе, Аристотел у
наставку„Осмекњиге”износимишљењепремакоме„треба
користитисвехармоније,алинесвенаистиначин”.51Овим
намАристотелјасностављадознањаданикаква„чистка”
уметностинедолазиу обзир, већ требапажљивоподели
ти лествице на оне у којима, поред изазивања одређеног
уживања,постојииморалнипотенцијал(којесуἠθικός),и
онекојемогудапружесамоуживањaразличитихврста.52
Штавише,несамодасеуПолитицинеговориоодређеној
„чистки”музичкихформи,већАристотел јаснонапомиње
дамладиљудикојиучедасвирајунекиинструменттреба
дапознајуимузичкелествицекојеизазивајууживање,ка
кобиовелествицеадекватнореципираликадаустаријем
добудођуудодирсањима.53Овај ставАристотелизноси
непосреднокритикујућиСократовеставовеизДржаве.Ме
ђутим,нијесасвимјаснодалиуовојкраткојтврдњинаса
момкрајуПолитикеАристотелмислинасвелествицебез
изузетака.Уколикојетослучај,какоускладитиовајАристо
теловставотомедатребаучитисвелествицесавећпоме
нутомподеломлествица,премакојојсунекеприкладнијеза
моралноваспитање?Садругестране,уколикомладиљуди
учењеминструментаусвајајусвелествице,анесамоонеко
јеимајуморалнипотенцијал,тимесамоморалноваспитање
узпомоћмузичкихформипостаједодатноотежано,јерби
тимесавтеретморалногваспитањамораопреузетимузич
китутор,којибиусамомактуподучавањамораоутицатина
укусмладихреципијената,чинећиготовонемогућизадатак,

50Исто,стр.226,1340b,230,1341b,231,1342b.Упоредити:Βarker,A.The
ScienceofHarmonicsinClassicalGreece,p.328.

51Аристотел,нав.дело,стр.230,1342а.
52Исто.
53Исто,стр.231–232,1342b.Jones,E.M.нав.дело,p.166167.
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јерсечестоможедешаватидасеученицимадопаднубаш
онелествицекојеучитељморапрогласитимање„вредним”
од других из перспективе погодности или непогодности
карактеракојионеобликују.

Да би разрадио своје тезе о моралноваспитном потенци
јалумузике,Аристотелнаводиодређенемузичкелествице
заједносаосећањимакојеонеизазивајуикарактеримакоји
онемогуобликовати.Такоонговоридамиксолидијскојска
лиодговарају „тужнаипотиштена расположења”, дорској
мирнаосећањаи„мушкикарактер”,па,прематоме,ивас
питнипотенцијал,54фригијској„страст”алидијској„угла
ђеност”(κόσμος),55патимеиваспитнипотенцијал.56Изузев
услучајумиксолидијскекаонеадкватне,адорскекаопри
мерене,Аристотеловизбормузичкихлествицаумногомеје
другачији одПлатоновог.О томе и самАристотел говори
уПолитици, критикујући Платона зато што је фригијску
лествицууврстиоусвојваспитнипрограм,неузимајућиу
обзирдаонаима„истодејствокаофруламеђуинструмен
тима”.57Са друге стране,Аристотел зачудоне коментари
шетоштојеПлатонодбациолидијскулествицу,сматрајући
је„млитавом“,докјеАристотелнасамомкрајуПолитике
проглашаванајадекватнијомзаваспитањедеце.Истуситу
ацијузатичемоиуразликамаизмеђуПлатоновогиАристо
теловогизбораадекватнихинструменатакојетребауврсти
тиуобразовање.ИакобисеочекивалодаАристотеловом
проблемуприступаревносније,собзиромнатодаусамој
вештини музицирања налази васпитни потенцијал, његов
говор о инструментима сажет је колико и Платонов. Док
обојицагрчкихфилозофауказујунапроблематичнеефекте
које фрула може изазвати у реципијенту, приписујући јој
могућност побуђивања недоличних страсти у слушаоцу,
Аристотелјеипакнеодбацујесасвим,наводећидаонаможе
користитиусврхеизазивањакатарзе(притомнепридајући
катарзиморалнизначај,каоштосеовајаспектАристотело
вогучењаобичнотумачиизперспективеПоетике).58Ари
стотелпомињеморалниудеотекстанекепесмесамоједном
у„Осмојкњизи”Политике,итоуправоуразматрањуне
повољногваспитногефектамузицирањанафрули–наиме,

54Aристотел,нав.дело,стр.226,1340б.
55Акоузмемоуобзирспектарзначењаречиκόσμος,поредестетскеди

мензијекојуиздвајасрпскипревод,важнојеиздвојитиионазначења
теречикојауказујунаред,складкојиовалествицаможеизазватиуду
ширеципијента.Исто,стр.232,1342b.

56Исто,стр.231–232,1342а–1342b.
57Исто,стр.231,1342а1342б.
58Исто,стр.228,1341а.
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само свирање фруле „онемогућава пратњу речима”.59 Из
сличнихразлогаАристотелсматраваспитнонеподобними
низдругихинструмената(пектиду,барбит,хептагон,тригон
исамбику)алиикитару,коју,присетимосе,Платонсматра
погодномзаваспитање,поредлиреи (евентуално) сирин
ге.60

СамачињеницадаАристотелфаворизуједругачијелестви
цеилиинструментеуодносунаонекојејепретходнопри
хватиоПлатоннеговоринамништаопредностимаилима
намаједногилидругогфилозофскогучења.Штавише,оба
филозофаовуврстуодабиравршеспрамморалногваспита
њаслободногграђанинаполиса,којисе,угрубомпрегледу,
иуједнојиудругојконцепцијисастојиуограничавањуму
зичкеделатностиупружањусвојеврсногподстицајазане
примеренеизливеемоцијаинеконтролисанопонашањепод
дејством страсти. Међутим, оба филозофа се позивају на
уобичајеномишљењеопоследицамакојеодређенемузич
кеформеимајууживотугрчкогдруштвањиховогвремена,
настручномишљењесвојихсавременика(музичара,теоре
тичарамузикеидругихфилозофа)илинасудтрадиције,а
долазечакидомеђусобнопротивречнихваспитнихпрогра
ма.Збогтогасеовдеможеотворитипитањедалисеовај
проблемсастојиунеадекватномодносукојиовефилозофи
јеуспостављајусамишљењимасвојеепохе,усамимисто
ријскимоколностимаукојимасеовифилозофиналазе,или
уприродисаметемекојомсеонибаве?Разумесе,разли
кеизмеђуПлатоновогиАристотеловогразумевањамузике
могућејеприписатииисторијскимпроменамакојемузика
трпиутомисторијскомтренутку:оваквотумачење,безупо
ређивањаПлатоновогиАристотеловогразумевањамузике,
сугеришеиЉубомирЦрепајац,коментаторсрпскогиздања
Политике,укоментаримауз„Осмукњигу”,нереферишући
налитературукојатопоткрепљује.61Међутим,нећемосеза
држатинаовоммогућемрешењуовогпроблема,већћемоу
закључкурадапокушатидасагледамодалисеууметничкој
делатностикаотаквојмогупронаћиразлозизанеухватљи
востједногласногрешењаоморалнојулозимузичкеформе.

Закључак

Наведене разлике између изложених Платонових и Ари
стотелових ставова о улози музичких форми у моралном

59Исто.
60Исто,стр.228–229,1341а–1341b.
61Упоредити:Црепајац,Љ.(2003)Напоменеиобјашњењаузосмукњигу,

у:Исто,стр.276.
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васпитањумогу,каоштојеприказаноураду,иматиразли
читеконсеквенцеупромишљањуфилозофијâовихаутора,а
посебноупогледустатусауметничкогиестетскогутеориј
скимоделованим друштвеним концепцијама о којима ови
ауториговоре.Специфичномузичкуформуизразличитих
разлогаовифилозофииздвајајукаорелевантнузаморално
образовање:Аристотелзбогњеногнепосредногдејствана
душуреципијента,каоизбогспособностидамладудушу
припреми за уживања достојна слободног човека; Платон
збогњенеулогеудодатномистицањуморалнихпотенција
лакојипотичуодтекста,алиизбогњенеспособностидаи
самосталнопронађепутдодушекојујепотребноморално
васпитати.Иако је,поредистакнутеморалнеулоге,домет
уметничкогуАристотеловојПолитициипакограниченна
спектаруживањакојеуметностможедапружи (уживање,
које, каошто смо показали, чак и немора бити стриктно
естетског карактера), јасно је да Аристотел самој сфери
естетскогостављавишепростора,допуштајућинесамото
даморалноваспитањеи(естетско)уживањекоегзистирају
унутарједнедруштвенезаједнице,већитодаоведвеулоге
уметностиувеликојмериутичу једнанадругу.Супротно
свомпрослављеномученику,Платоннеувиђадажртвова
њем уживања удаљава уметнички производ од човека, па
ипаклишавауметностонеизражајнеснагекојужелиупо
требитиуваспитнесврхе,мождајошјединорачунајућина
тодасу,каоштосмопоказали,устрогоцензурисанојдржа
випреосталиуметничкиоблицијединоштомладиграђанин
„идеалне”заједницеоуметностизна.

Сматрамодасејошважнијапоследицаупоређивањаулоге
којуспецифичномузичкаформаимауПлатоновојДржави
иАристотеловојПолитицитичеувиђањаначинанакојије
античкисветПлатоновогиАристотеловогдобаразумевао
самумузичкуформу.Наиме,каоштојенаговештенонакра
јуделаоАристотелу,самеразликеуучењуоведвојицефи
лозофа,којисупрактичносавременици,сугеришунамдасе
карактермузичкихформиуантициможданеможесматрати
такојасноодређеним,конвенционалноустановљеним,ауто
ритетомтрадицијеутемељенимитомеслично.Којиаспекти
комплекснесфереуметничкогиестетскогмогубитииско
ришћениуморалнесврхе,идалисеуопштемогуприхвати
титаквеулоге–тојезаантичкогчовекаморалобитиотво
ренопитање,каоштојеоноинамаотвореноданас.Уколико
сесагледајусвеконсеквенцеизложенихразликâутретману
специфичномузичкеформеуПлатоновојДржавииАристо
теловојПолитици, отварају се новемогућности тумачења
античкогпојмамузикеињеневаспитнеулоге–могућности
којеодносантикепремамузици(алииуметностиуопште)
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сагледавајууконтекстудинамичногантичкогживота,сва
кодневногактивногодношењаантичкогчовекапремаумет
ности,јакогутицајауметностинаразумевањеживотасамог
античкогчовека(утицајанакомесе,примераради,управо
и темељиНичеово [FriedrichΝietzsche] тумачење античке
уметностиуРођењутрагедије),могућностиуметностида
промени античке моралне и политичке вредности (на че
мусе,измеђуосталог,базираиПлатоноважустракритика
делатности рапсода уИјону) и тако даље.Овакво тумаче
њеантичкогпојмауметностинећесматратиантичкиживот
статичнимиукалупљенимутојмеридасе,каоштоЈегер
сматра,променамузичкепарадигмеуантициготовоможе
сматратиполитичкомреволуцијом.62Утомслучају,можесе
довестиупитањеивећнаведениставЦрепајцаотомедаје
епохаукојој јеАристотелживеодобавеликихпроменау
музици,јерсеможемосправомзапитатикојитоисторијски
тренутакниједобавеликихиновацијаумузици?Приложе
но динамичко приступање античкомпоимањумузике (ко
јетектребаразвијатиунекомбудућемраду)уПлатоновом
строгомодношењупремауметностиможепрепознатиживи
организам античке музике који, из Платонове перспекти
ве, башзбог тога требакротитида сенебиокренуопро
тивморалнихвредностиједнезаједнице.УАристотеловој
вишеструкојобрадиспецифичномузичког,овакавприступ
видисликуживахногмузичкогживотаантике,динамичног
посебносатачкегледиштасамедржавеињенихзаконода
ваца,који,каоуАристотеловомкраткомприказивањуисто
ријеутицајафруле,овајинструментчасукључују,ачасис
кључујуизобразовања,неувиђајућитачнеграницењеговог
утицаја.63Штавише,одинамициуметничкогживотаантике
сведочи у АристотеловојПолитици и готово неприметан
примернеуспешнеуметничкепраксемузичараФилоксена,
којипокушавадакомпонуједитирамбкористећидорску,а
не уобичајенуфригијску лествицу.64 Судећи по разликама
којепостојеуПлатоновомиАристотеловомодабирумузич
кихлествица,Филоксенсвакаконијејединикојииспробава
новеуметничкеформеипроширујеграницеуметничког,већ
сетопомерањеграницâможесматратиипредусловомсва
кеаутентичнеуметничкеделатности,какоантичке,такои
савремене.

62Јегер,В.нав.дело,стр.352.
63Aристотел,нав.дело,стр.228–229,1341а.
64Исто,стр.231,1342б.
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Abstract

ThispaperexaminesPlato’sandAristotle’sviewsontheroleofmusic
inmoraleducation,withspecialemphasisonthechaptersofRepublic
and Politics dealing with musical harmony and musical scales,
regardedasformalaspectsofmusicasanartform.Comparingthese
twophilosophers’positionstheirapproachtotheartofmusicappears
to be different,which seems to have consequences in terms of both
their conceptions of education and their aesthetics. Pointing out the
differences in theirchoiceofmusical scalesand instrumentssuitable
for education, the paper discusses whether the reasons why these
differencesexistaretobefoundintheirownphilosophicaldoctrinesor
intheconventionallyestablishedmusicianshipoftheirepochtowhich

boththeseauthorsreferbutreachdifferentconclusions.
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Сажетак:Основнициљовоградаједефинисањеиистраживање
појмазначењаетикеупозоришту,анализомфилозофскихсписа:
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антиципатораразличитихпсихолошких,социјалних,друштвених
феномена,дискурса,стереотипаупонашањујединке,групељуди,
алиисамедржаве.ИакојеШекспирписаоопозориштуистине,
моралнимособинамаглумца,КонстантинСергејевичСтанислав
скијеуделима:МојживотууметностииСистем,Етика–умет
ностглумцаиредитеља,режијамаЧеховљевихделауМосковском
Художественомтеатрумаркантноразматраопроблемеетикеу
позоришту:есенцијупозоришнеуметности,радглумцаиредите
љанапробама,посвећеностансамблаидејикомадаипредставе–
језгромдрамскогтекста.РадСтаниславског ињегова поетика
инспирацијасузанастанаковограда.

Кључнеречи:позоришнаетика,раднапробама,језгродрамског
дела,дисциплина,идејадоброг

Волиуметностусеби,анесебеууметности

КонстантинСергејевичСтаниславски

Уметносткојаваспитава

Питањеукаквомсуодносуетикаиуметностнезастарева.
Свака цивилизацијска промена доноси са собом дискурсе
којипроблематизујузначај,улогуимоћилинемоћуметно
стиињенутицајнадруштвенадогађања,развојкритичке
мисли,њенутицајнапублику:понашање,вредности,ста
вове.Акоданасживимо„упијајући”некритички садржаје
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масовнекултуре,данас,увремехибридизацијеуметности,
економске, емигрантске кризе, питамо се, да ли уметност
мора„поноводасероди”,акојеумрла.Аумрлесусвење
непросветитељскеидеје,„чисте”идејеизванпрагматичних
циљевауметникаиинституцијакојекупујуиврлојефтино
продајуњихова дела.Питамо се, где је нестала уметност,
којаафирмишедоброучовеку.

Речетикаводипореклоодгрчкогethos–обичајиethikos–
моралан, термин који се односи и на морал. Филозофска
дисциплинакоја себавиетиком јеphilosofiamoralis,pshi
losophiapractis,којазасвојпредметистраживањаимамо
рал,моралневредности,моралнепојаве,каоикритеријуме
моралности.Онасеодређујеикаоидејаодобромеи„об
лицима”ваљаногпонашања.„Упоследњевремесеразвија
примењенаетика,крозсвојеразнеобласти(пословнаетика,
биоетика,еколошкаетика),којаистражујештајеисправно
и прихватљиво, ашта није у посебним областимаљудске
праксеизаштојетако”.1

Каофилозофскадисциплинаетикасеможедефинисатикао
теоријаморала,али„требаиматиувидудасеупоследње
времебришу„границе”измеђутерминаетичаниморалан,
те„терминетичанпостајесинонимзатерминморалан–по
готовоиусвојојнегативнојформинаетички.”2

Проблем етике у уметности започиње самим уметничким
стварањем,билодајеоноуписаном,изреченомилиизво
ђачкомоблику.

Разматрањеулогеуметности,њенеетичкефункцијенеодво
јивојеодПлатоновогфилозофскогделаивисокихвредно
стикојеуметносттребадаиспуњава,очемупишеПлатон
у„Држави”.ЗаПлатонауметностније„миметичка”,зање
гајеонапоетизована,метафизичкаделатностљудска,која
требадаслужидржави,владару.Идеали:ученост,едукација
билисузаПлатонадеопоезијеифилозофије,докјепред
стављачка уметност представљала дело „ниских људских
страсти”,неприхватљивих,неморалних,очајнихпојаване
достојнихједнедржаве.„ПлатонјехтеодапротераХомера
изсвојеидеалнедржаве,јеруплаканиАхилмјунак–плач
љивац,нијеличионаузорвреданугледања.Оконасчесто
слушамодауметност,нарочитопозориште,јестеоружјеу
класнојборби,инструментобразовањамаса.Тадвојност
јесталновидљива.ПобедникнадХомером,Платонусвојој

1 Бабић,Ј.Етикаиморал11.5.2008,20.9.2016.http://www.doaserbia.nb.
rs

2 Исто.
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сањанојдржавидозвољавапостојањепредставакојеповезу
јупоезију,музикуиигрууимерадости,опуштања,забаве–
paidia.Алиpaidiajeукрајњемрезултатуистовременоpaidei
односноваспитање,хармонијасадржанаууметничкомде
лу,чаробностњеговихритмовауформирању,моделирању
душечовека.”3

Платонутопистичкиверуједапесништвоифилозофија,ви
сокаетичкауметност,којане„додирује”чулниаспектбића
можедапроменичовека који ћеживетиуидеалној зајед
ници.Платоновсветуметности јекосмички,недодирлјив,
докАристотелусредиштехеленистичкогсветафилозофије
поставља „човека по средини”. Аристотел се вратио ово
земаљскомживоту, као једином облику постојања у којем
човепроналазисврхуделања.Тојесветпромене,разигра
ности,чулнихсазнања,разноликости,алиисветукомесе
крозуметностзабављамоиедукујемо.„Онизричнополеми
шепротивплатонскеидеједобракаопринципаЕтикеина
ширемземљиштуискуственогасветазаснивасвојуетичку
мисао,учемусесастојињеговетичкиреализам.”4

ЕтичкагледиштакојаАристотелизлаже,акојатребадаслу
жеуметностикаоврхунскомдобрусу:реализам,рациона
лизам,иманентизам,енергизам.

„РеализамНикомаховеетикесастојисеутоме,штоАристо
телнепримаПлатоновоучењеоидејамаизамерамуштосе
идејесхватајукаобићаодвојенаодпојединачнихствари,јер
сетаконеможеобјаснитипроблемпостојањаибићаствари.
ДокПлатоннеможедапревазиђедуализамидејеистварно
стииусвојеобјашњењесветаиживотауносихеленистич
комбићустранелемент,кодАристотелаидејаистварност
падајууједно:измеђуњихпостоји,несамохармонија,него
иистоветност.”5

Аристотелјерационалнимислилац,ончовекавидикаоте
лесноидуховнобићеикададефинишетрагедијууводећи
терминкатарзе,ончинипрекретницууизучавањууметно
стикојанијесамоделоинтелекта,већиемоција.Аједино
кроз складно усклађене емоције, помирењемдионизијског
иаполонског,човекпостижехармонијусасобомисасве
том.ЗаАристотелаетичкосазнањеимасвојизворуразуму,
индукцијаидедукцијаседодирују,алииспајајууњеговом
учењуоетици.Зањегасунеобузданестрастииафектидео

3 Ђурић,М.Аристотелкаоетичар,у:Никомаховаетика,ур.Ђурић,М.
(2003), СремскиКарловци,НовиСад:Издавачка књижарница Зорана
Стојановића,стр.11.

4 Исто,стр.9с.
5 Исто,стр.11.
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психопатологије.Тојенештоизванетичкогоквираокојем
пишеАристотелуНикомаховојетици.

„ДокјеПлатончовековоморалнозрачењевезаозанатчулни
светидејаикаонајвишиморалнизадатакпоставиобежање
увишинатчулнисветитежњусасличношћусабогом,Ари
стотелтрансцеденталнунормупреносиувољуморалнеје
динкеитосапуномодлучношћуослобађањаЕтикеодсваке
везаностизанатприроднуузвишеност,тејенаособинама
људске природе, не само заснива, него је у оквиру овозе
маљскестварности,нарочитоуоквиручовековаполитичко
гаживота,изавршава.”6ЗаАристотелаЕтиканијеидилика
сазнајне врлине, него морално делање, морални живот –
блаженствокаодеоморала.Блаженствоједелатностдуше
премаврлини,доксеврлинавезујезапојаментелехије.А
врлинанијениафекатнимоћ,већначинпонашањакојим
човекпостаједобар,ањеговаделаћетуособинуиподржа
ти.Делање,анесазнањејекрајнициљЕтике.Предметње
ногизучавања јесуљудскерадње.Оваквоетичкостанови
штеобележавасекаоенергизам.Аристотеловбиологизам
долази до изражаја и у тумачењу етичког понашања, које
подразумевадоброкаотакво,радњуивештину.

Дуализампозоришнеетике

Дефинисањепозоришнеетикепроизилазиизфилозофских
системаиодликапозориштаантичкегрчке:позориштана
мењеногкултубогаДиониса,алиипозориштунамењеном
уздизањудржаве као снажногподстицајаљудима, који су
доласком у позориште показивали своју верност, оданост,
иакосубиликласнодетерминисани.„Позоришнаетикане
може бити ништа друго до једнапоетика (или, поКишу,
поетика),јерсеонадржипозориштакаостварлачакогфено
мена,атозначикаоуметничкоги/илиестетскогфеномена,у
чијојсеслужбиналазеисвиморалниодносикојитупостоје
(...).Аналогно томе семожерећида јепозоришној етици
важно позориште, позоришно дело, представа као естет
скипривид,анеетика, јерсвиморалниодносикојисету
развијају,пресвегаодносиглумцаиредитеља,затимреди
тељаисценографаикомпозитора,алиитехничкогособља
служепредставикаопозоришномделу. Премадефиници
јиовеколективнеуметности,позоришна трупа (заједница
иликолектив)можеиматиунутрашње јединство само ако
јепретходно створено техничко, психофизичкои естетско
јединство,штоувекпретпостављаодговарајућеморалнеод

6 Исто.
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носеиетичкимоменат”.7Премадефиницијиовеколективне
уметности,позоришнатрупа(заједницаиликолектив)може
иматиунутрашњејединствосамоакојепретходностворе
нотехничко,психофизичкоиестетскојединство,штоувек
претпостављаодговарајућеморалнеодносеиетичкимоме
нат.Етикуупозориштуможемодаизучавамонапланурада
ансамбланапробама,њиховојпосвећености,дисциплини,
одговорности,прихватањуразличитостидругогистварању
одговарајућих, компатибилних односа, који ће довести до
повољногисхода.

Позориштејеуметностнајосетљивијанасветистварност.
Позориште је одраз стварности. Као жива представљачка
уметност, која се дешава „овде и сада” она увек треба да
преиспитујемеђуљудскеодносе, да критикује власт, да се
бави друштвеним и моралним стереотипима. Позориште
задире у поље емоција, што је у театролошким, научним
и публицистичким истраживањима до сада представљало
„табутему”.Каоштописац,редитељулажуемоције,как
кобистворилидраму,представу,икаоштојењиховодело
„натопљено”субјективношћу(њиховимфрустрацијама,на
дањима, страховима), тако и публика првенствено реагује
емотивнонаприказано.Зањуједоживљајпредставепрвен
ствено емоционални доживљај, што је ауторка текста до
казала емпиријским истраживањем доживљаја позоришне
представе,које јеобјављеноукњизи„Публикамјузикла”,
којујеЗадужбинаАндрејевићобјавила2014.године.

„Упозориштунесамоштојесвеопипљиво,већијавно.То
је јавни,друштвении групнидоживљај.Живиљудипоја
вљујусепредживимљудима.Животочиуочистојииспред
другог живота. Ова посебност, једноставност позоришта
објашњава због чега се питање етике опет пробудило (...)
Али,маштада семислиоњеговој актуелности треба за
кључитидајетонеизмерносложенитежакпроблем.”8Про
блеметикеупозориштусводисенадидактизам,напитање,
далипозориштеучи,подучава,или јеоносамо„убијање
времена”passemtemps.Раскин(Raskin)јепроповедаодаје
задатакуметности(теипозоришта)дапродубљујерелиги
ознаосећања,даподижеморалностање.Готовоистовреме
нојенасталачувенаиданасприсутнатеоријаLartpoureL
art,artforartssake.Готовоистовременојенасталачувенаи
данасприсутнатеоријаLartpourelart,artforartssake.Тоје

7 Дамјановић,М.Естетско – етички императивСтаниславског, у: Ети
ка–уметностглумцаиредитељаприредиоЛазић,Р.(1990),Београд:
Алтера,стр.13.

8 Терлецки,Т.(1990)МоралупозориштууЕтика–уметностглумцаи
редитеља,Београд:Алтера,стр.73.
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постојањеуметностирадиуметности, ослобађањеумет
ника од свега, стварање за човека.Уметност је изнаджи
вота,ослобођенасвихстега.Писац,редитељпочеоједасе
смелообрачунавасастварношћу,критикујућимеланхолију,
романтичарске„утопљенедуше”.

НијелиШекспир(ShakespeareWilliam)уХамлетутакоду
бокоибриљантнопроблематизоваопитањеетике.Проблем
унутрашњегетичкогконфликтаДанскогкраљевића,којиво
диемотивнуборбу,својуличнуборбу,алииборбузауни
верзалнуправду,правичностиистину.Усценимишоловке
Шекспирјетакодубокоибриљантнопроблематизоваопи
тањеетике.Унаведенојсцени,сценипозориштаупозори
шту,Хамлетговоримудреречиглумцимаотомекакотреба
даиграју.Њиховизразтребадабудеумерен,хармоничан,
њиховеемоције,нетребадабудупренаглашене,страствене,
извештачене.Урлање,хистерисањеипатетиказаШекспи
раињеговогјунакајелошаглума,глумабезморала,глума
занекузабављачкутрупу.Усценимишоловкедемаскирасе
убиство,злочинисазнањекојеубиоХамлетовогоца?Није
литонајснажнијатезаотомеукомправцутребадасераз
вијевредностипонашањечитавогчовечанства.Такоједно
ставне,универзалне,непролазнеистинејесаопштиогени
јалниШекспир.Свесетичуизучавањаетикеупозоришту.

Шилер (Shiler) је развио теоретско схватање позори
шта – стида у расправиDas Theater ais moralishe Anstalt
(Позориштепосматранокаоморалнизакон).

КаоикодДидроа,Гетеа,позориштејеместоедукације,оно
је део „учене културе”, која треба да образује народ, нау
чигалепомјезику,маниримаиваспитавага.Највећатра
гичаркадеветнаестогвекаСараБернар(SarahBernarh)пру
жазначајандоприносизучавањуетикеупозориштуусвом
делу:Уметносттеатра.УпоглављукојесеназиваМорал
неособиненужнезаглумца,Бернароваетичкогглумцавиди
каообразованог,уметникаснажноизраженевоље,безкоје
немапостигнућаубилокомсегментуљудскогделовања.За
Бернарову,попутШекспираглумацтребадаиграприродно,
искључивоуслужбиуметности,радиидеје,анерадидоби
јањааплаузаилиславекојаумртвљујеглумачкуенергију,од
глумцаствара„марионету”услужбиславе,славекојаједео
тренуткаиврлојепролазна.

„Природностсеникаконепостижеакоуметникнемаствар
неснагедаиспољисвојуличност.Потребноједаунекуру
куонзаборависебе,дасасебескиневластитеособеностии
навучеособеностиулогекојуглуми.Узбуђењеутомтренут
ку,радостилиболзбогдогађајатогдана–светоморадасе
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заборави.Управозбогтогаштоневодимдовољнорачунао
тојобавези,једанодмојихпочетакауКомедиФрансез,био
је,какокажеСарсеј,промашај.Подногебитребалобацити
недаће,животнебриге,ослободитисвојуличностнанеко
лико сати,дабисекорачалокроз сан, заборављајући све.
Природностсеникаконепостижеакоуметникнемастварно
снагедаиспољисвојуличност.Потребноједаунекуруку
онзаборавинасебе,дасасебескиневластитеособеностии
навучесвојственостулогекојуглуми”.9

Станиславскистрогиучитељ–нашсавременик

Станиславскипозориштесагледавакаоместоиспољавања
реализма, психолошки истраженог до танчина. У позори
шту,онакокакогајеСтаниславскиобликоваокарактеристи
келиковасупрецизнодефинисане,изнијансиране,аглумац
јеснажномотивисаниспремандасепотпунопосветисвом
позиву.ЊеговСистем траје на позоришним сценама и у
оквирупрограмапозоришнихшколадоданас,упркоссвим
борбама које су против истог водили: Мејерхолд, Брехт,
Гротовски, Барба.Иако су се борили за доминацију позо
ришта,којенијепозориштеречи,већистраживачкопозори
ште,позориштеукомејепроцеснастанка,процеспробања
важнијиодконачнепредставе–премијере.ИакосусеМе
јерxолд, Брехт, Гротовски, Барба борили за знаковитост и
симболизампозоришногизраза,принципиСтаниславскоги
његовапозоришнапоетикасуидаљеприроритет,канону
глумачкој,редитељскојуметности.Питањекојејеиудваде
сетпрвомвекуинтригантнојезаштојеСтаниславскитолико
популаран,јак,непревазиђен?Одговорјеједноставан:Ста
ниславскисебавиољудскомпсихом,пренеојесамживот,
његов„исечак”напозорницу.Истраживаојенесвесно,учио
је глумце како да свеснимпсихотехникама изазову несве
сноиинтерпретирајугакаосвеснопонашањелика.Учио
је оснивачМосковскогХудожественог театра глумце како
даоправдајусвојлик,будудобрипартнерисвојимколега
ма, да концентрацијомпобеде публику, показујући јој сам
живот:туморан,меланхоличан,тежак.„Требаприметитида
насупротнекимдругимпозоришнимтрудбеницима,којиу
свакојдрамигледајусамоматеријалзасценскупрераду,ја
сматрам да при постављању сваког значајног уметничког
дела,редитељиглумциморајудатежештојемогућетач
нијемидубљемсхватањудухаизамислидрамскогписца.
Те замисли не треба замењивати својим. Интерпретација
драмеикарактерњеногсценскогостварењаувексуунеиз
бежнојмерисубјективни,алисамоиздубокогразумевања

9 Бернар,С.(1996)Уметносттеатра,НовиСад,стр.128–129.
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уметничке индивидуалности пишчеве и оних идеја и рас
положењањеговихкојесустваралачко’језгро’драме,позо
риштеможедауђеуњеговууметничкудубину.”10Систем
Станиславског подразумева транспоновање драмског дела
усценскодело.Какото„чудно”звучиданаскададрамски
текст или сценарио представља само повод за игру, пока
зивање, истраживање различитих позоришнихформи: не
целовитих, авангардних, перформативних. Станиславски
постављавискоекритеријумепредредитељаиглумце.По
зориштејезањеганепрекиднипроцестрагањазапотпуним
и„правим”решењима.КаоредитељСтаниславскипошту
јесваког глумца, свечлановеекипе.Његоваразматрањао
позоришнојетицинисускупморалнихнорми,законитости
којихауторипредставетребадасепридржавају.Не,Стани
славскижелидастворивисокопрофесионалнитеатар,који
неподилазипублици,лошимукусимазабављачкекултуре.
Његовопозориштејестедонеклесимулацијаживота,алије
динотакоономожепремаСтаниславскомдапроблемати
зујесамуегзистенцијуикодглумцаикодпубликеразвије
осећајемпатијезасудбинуликова.Емпатијајенајдрагоце
нијачовековаособина,толикоретка,аликојакрасињегово
слабашноинесавршенобиће.

„Задатакуметности,апрематомеипозориштаје–грађење
унутрашњегживотакомадаисценскооткривањеосновног
језграимисли,којисусеоплодилииродилиделопесни
ка, композитора”.11 Станиславски је волео уметност којом
се бави, био јој је потпуно посвећен, разрађивао је сцене
састрпљењемразмишљајућидаувекможејошдубљедасе
проникнеусуштинуликаињеговогпонашања.Усвомде
луЕтикаонпишедаглумцитребадабудусрећништора
деупозоришту,боравенасценигдемогудапронађусвоје
унутрашње Ја, сцени на којој могу дамаштају, да играју.
Иакосесматрареалистомилипредставникомнатурализма,
Станиславскијеуспеваодаодвојиживотнасценииживот
изванпозоришта.Зањегајепозориште„светоместо”укоје
неможемодаулазимо „прљавихципела”, наглашаваСта
ниславскиустудији,Етика,уметностглумцаиредитеља.
КакопримећујеРадославЛазићунаведенојкњизи„Етикаје
почетаксвихзнањаоглумачкомбићу”.Зањегасеуметност
ствара због утицаја на друге, друштво, публику, а не због
остваривањаинфантилнихинеуротичнихжељастваралаца.
Упозориштунебитребалодабудеегоизмаинарцизма,јер

10Станиславски, К. С. (1982) Систем, Београд: Партизанска књига,
стр.339.

11Станиславски, С. К. (1996) Етика, уметност глумца и редитеља,
Београд:Алтера,стр.40.
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би стваралаштво тада „потонуло” у ништавило, изгубило
својуниверзалниифилозофскисмисао.„Мислитевишео
другима,амањеосеби.Бринитеозаједничкомрасположе
њуиопштојствари,тадаћеивамабитидобро.Акосвако
од три стотинељуди позоришног колектива буде доносио
упозориштебодраосећања,тоћеизлечитичакинајцрњег
меланхолика”.12

СтаниславскиуЕтиципишеотимскомраду,којитребада
будебезконфликата,свађа.Пробетребадатекуупријатној
ипозитивнојатмосфери,јерсамолепотомидобротом,раз
умевањемдругихљудскихбића,глумациредитељмогуда
постигнурезултате,непросечне,већувекбоље,увекутеме
љене,сједињенесасадржајемкомадаипорукомпредставе.
„Оноликоколикојемисијаправогуметника–ствараоца,но
сиоцаипроповедникалепотеузвишенаиплеменита,толико
језанатствоглумца,проданогзановац,каријеристеикабо
тена,недостојно–понижавајуће.Сценајебелилистхартије
иможедаслужиузвишеномеинискоме,гледајућипоономе,
штосенањојпоказује,коикаконањојигра.Штасусамои
какоизносилипредосветљенулампу!Идивненезаборавне
представеСалвинија,ЈермоловеилиДузе,икафепевачеса
непристојномтачкомифарсесапорнографијомимјузикле
сасвакомсмесомвештинаиискуства,гимнастике,кловне
раја,рекламе.”13ЗаСтаниславског,глумацјепресвештеник
негокловн,иакоуЕтициСтаниславскиодбијадабудепури
танац,циник,лажниморалиста.ОнпопутБрехта,самонеу
политичкодруштвеномпогледу,желиуметносткојаћепро
менитипојединца,хуманизоватига,учинитигасрећнијими
образованијим.Напробамакаонајкреативнијемместукоје
допуштаглумцудасемења,истражује,уходавасвојепокре
тенасцени,сједињујућисеорганскисањом,Станиславски
тежи беспрекорној дисциплини. За Станиславског, глумац
је пре свештеник него кловн иако уЕтици Станиславски
одбија да буде пуританац, циник и лажни моралиста. Он
попут Брехта, само не у политичкодруштвеном погледу,
желиуметносткојаћепроменитипојединца,хуманизовати
га,учинитигасрећнијимиобразованијим.Напробамакао
најкреативнијем„месту”коједопуштаглумцудасемења,
истражује, уходава своје покрете на сцени, сједињујући
се органски са њом, Станиславски тежи беспрекорној
дисциплини.„Акоупозориштунемапотребнедсициплине,
тосеглумацнеосећабољенинасамојсцени”14Станислав
скисматрадаупозориштунемамалихивеликихулога,већ

12Исто,стр.29.
13Исто,стр.33
14Исто.
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малихивеликихглумаца.Неетичноједаглумацвратиуло
гукојамуједодељена,макарбилаиепизодна,онтребада
будезахвалан,штојеуопштеима,штоједобиошансудаод
њенаправи„ремекдело”.

„Борба за првенство глумаца, љубомора према успесима
другога, оцењивање људи према примањима и према фа
ховима, са изузетком појединих случајева, снажно су се
накалемили у нашемпослу и приносему велико зло.Ми
прикривамо своје самољубље, завист, интриге, свемогу
ћимдивнимречимаусмислу:племенитотакмичење,али
кроз њих стално пробијају отровна испарења глупе заку
лисне глумачке завистииинтриге, која трује атмосферуу
позоришту.”15

Станиславски јеидеалиста, алионразмишљаиконструк
тивно.Аконемадисциплинеивереуоношторадимо,он
даћепредстава„изгледати”иделоватиповршно.Атојеза
његанедопустиво.Свакапредставаодглумцазахтевапси
хичку и физичку преданост и снагу, прилагођавање свим
променамакојесесвакодневноуњиховимбићимадешавају.
Станиславски, својом теоријом глумепреживњавања, али
и тежом да рад уМосковском художественом театру буде
добро организован, враћа достојанство позоришту, он за
глумцеобезбеђује„кућу”иусловедаучемењајућињихов
животнабоље.Глумцисаданисусамопутујућихистрио
ни, вашарски. Позориште у време Станиславског добија
на друштвеној важности.Оно постаје значајан део јавног
живота.

Етика је уткана у процес стварања позоришне представе.
Онаможебитидеосадржајадрамскогкомада,идејереди
теља да публици прикаже противуречности људске кому
никације,политичкосоцијалнихтегобаи„болести”једног
друштва.Свакипозоришнистваралацуколикопоштујена
челаетике,дубоковерујућиуњих,надајућиседаимана
де за овај свет, доприносидапозориштебудебољеместо
зарадансамбала,алиибољеместозапубликуицелодру
штво.Представемогудабудуизражајније,сврсисходније,
маштовитије.Етикаупозориштуподразумеваодносодго
ворностиисаосећањапремагруписакојомрадимо,према
самомсеби,улозиипублици.Етикаштитиљудеоданархи
је,обезвређивањасебеидругог.Позоришнауметностније
самоспектакл:визуелноатрактивнаигра,онајемноговише
одтогаистогаписањеопозоришнојетициСтаниславског
сматрамо савременим погледом на позориште. И Ричард
Шекнер(RichardShechner)иАнтоненАрто(AntoninArtaud)

15Исто,стр.31.
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чијивиљћебитисамоприказивање,концепт,„буђење”пу
блике, критика грађанског друштва и наметнутог, лажног
морала.КаоиСтаниславски,онисужелелислободуупо
зоришту,слободу„уоквирену”,небахатошћу,већваспита
њем,максималнимучестовањемупроцесунастанкапозо
ришне представе.Правичност, доброта, трагање за новим
путевимаизражавајууметностглумеирежиједеосуетике
упозоришту,деосуСистемаСтаниславског,поетикекоја
никаднеће„умрети”.
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ETHICSINTHETHEATRE

Abstract

Thispaperaimstodefineandexploretheimportanceofethicsinthe
theatre.ThetheoreticalstartingpointoftheworkisbasedonAristotle’s
andPlato’sdefinitionsofethicsandtheirobservationsofarts.Forboth
Aristotle andPlato, art is an activity that inspires creationofvirtues
in theman.The second part brings the study of ethics in theworks
of Shakespeare and Sara Bernard, while the central part focuses on
thetheoryofethicsinthetheatre“poetics”ofKonstantinSergeievich
Stanislavsky.Inhisworks,TheSystem,MyLife inArtandEthicshe
laid the foundations ofmodern, naturalistic andprofessional theatre.
Stanislavski wanted rules in theatre and beautiful relationships,
goodness.He felt that the actors should be fully committed to their
roleandwork inrehearsals.Theconceptofethics in the theatrewas
examined from the perspective of a multidisciplinary theatre and
syncretic art.Arts should encourage positive emotions and traits in

humans.

Keywords:ethicsinthetheatre,workintherehearsal,coreofdrama,
discipline,goodness
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O VRI JED NO STI I  
BEZ VRI JED NO STI  

HUMANISTIČKIHZNANOSTI
POUČCIHELENSMALL

Sažetak: Pi ta nje mje sta, ulo ge i vri jed no sti hu ma ni stič kih zna no sti u 
da naš njem druš tvu i obra zo va nju jed no je od naj pri je por ni jih pi ta nja 
u su vre me nim obra zov nim po li ti ka ma i mno go je onih ko ji sma tra ju 
ka ko su hu ma ni stič ke zna no sti is pra zne, ne po treb ne, ne u čin ko vi te, šar
la tan ske i bez vri jed ne. U ra du se nu di pre gled ar gu me na ta na ko ji ma 
ti sta vo vi po či va ju i da je se pri kaz knji ge The Va lue of the Hu ma ni ti es 
au to ri ce He len Small ko ja iz u zet no kri tič ki ana li zi ra ova kvu per cep ci ju 
hu ma ni stič kih zna no sti i po ka zu je zaš to je ona po greš na. U za ključ ku 
se do dat no in zi sti ra na po tre bi za pre po zna va njem do pri no sa ko je ga 
hu ma ni stič ke zna no sti da ju sve u kup noj pro duk ci ji zna nja i po bolj ša nju 
kva li te te ži vo ta, te to li ko po treb no me osje ća ju smi sle no sti. 

Ključne riječi: zna no sti – druš tve ne, hu ma ni stič ke, pri rod ne, He len 
Small, vri jed no sti

Hu ma ni stič ke zna no sti da nas

Godinedvijetisućite,velikanfilozofskemislidvadesetogasto
ljeća, BernardWilliams, zaključio je svoje obraćanje društvu
RoyalInstituteofPhilosophysljedećimriječima:

„Zapravo, suočeni smo s riskantnommogučnošćudacjelo
kupni humanistički projekt nastojanja da razumijemo sebe
postane čudan. Zbog različitih razloga, obrazovanje se sve
više usredotočuje na tehničko i komercijalno, do točke na

IRISVIDMAR
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kojojćesemoždasvakorefleksivnijepromišljanječinitine
potrebnimiarhaičnim,neštoštojeunajboljemslučajutekdio
nasljeđa.Ako topostaneostavštinahumanističkih znanosti,
tada bavljenje njima više neće biti strastvena i inteligentna
aktivnostkakvatrebabiti.Intereszapostojanjemtakveaktiv
nostiimamosvi–ionnijesamozajednickinegojeiinteres
zazajedničkuaktivnost1.

SedamnaestgodinakasnijeWilliamsovasupredviđanjanažalost
gotovopaupotpunostiostvarena.Broj studenatakoji upisuju
humanističkeznanostivrtoglavopada,humanističkiodsjeciza
tvarajusediljemsvijeta,javnapercepcijahumanistanijenikad
bilatakonegativna,financiranjeistraživanjauovojdomeniva
riraodminimalnogadonepostojećega,astavpremavrijedno
stihumanističkihznanostiodavnovećnijepotvrdan,pačakni
skeptičan.Štoviše,gotovopajednoglasno,višemanjesvi(osim
moždaponekog, rijetkogzaljubljenikau intelektualne izazove
kojeovedisciplineotvaraju),nepromišljenoineutemeljenoali
vrlo silovito negiraju vrijednost disciplina koje su fundamen
talno posvećene čovjeku i njegovim postignućima. Činjenica
da humanističke znanosti predstavljaju najstarije intelektualne
naporeipostignućačovjekauopćeseneuzimauobziruraspra
vamaovrijednostihumanističkihznanosti–usvijetuukojem
nammladegraneprirodnihznanostidaju“frižidere,oružjeili
jekove”2,komejostrebastaragrintavababakojapričamitove
opostankusvijeta,citiraShekespeareaipitaseosmisluživo
ta–nočestosezaboravljada je razvojprirodnih idruštvenih
znanostibioomogućenpostignućimaudomenamakojedanas
potpadaju pod humanističke znanosti, primarno filozofiji.Na
ravno,vremenskiprimatilirazvojniputsamiposebinemogu
utemeljitivrijednostodređeneprakseukolikonekedrugeprakse
boljeodrađujufunkcijuimnogikritičarihumanističkihznanosti
danasističukakoprirodneidruštveneznanostiuspješnijeodra
đujuposaokojeg sunekadaodrađivalihumanisti–generiraju
znanje,otkrivajuistinu,doprinoserazumijevanjusveobuhvatne
slikesvijeta,generirajućipritomkonkretneproizvodeisustavna
rješenja za probleme i poteškoće čovjeka.Međutim, sustavno
negiranje vrijednosti humanističkih znanosti, a posebno negi
ranje doprinosa koje ove znanosti daju sveukupnoj produkciji
znanjaipoboljšanjukvaliteteživota,tetolikopotrebnomeosje
ćajusmislaivrijednostikakvomedanassvjedočimopredstavlja
velikupotencijalnuopasnostzabudućirazvojkultureidruštva.
Ključnapitanjakojahumanistipostavljaju,pitanjaodobropro
življenomeživotu,osmisluivrijednostima,kaoivještinekoje

1 Williams,B.(2006)Phi lo sophy as a Hu man is tic Di sci pli ne,PrincetonUP,
str.199.

2 Isto.
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serazvijajuunutarhumanističkogaobrazovanja,poputsposob
nosti refleksivnoga promišljanja i kritičke evaluacije, na fun
damentalannačinodređujuidefinirajuljudskostunamaivrlo
jenepromišljenomislitidaćebilokakav tehnološkinapredak
moćinadoknaditinjihovgubitak.Osimtoga,jedinohumanistič
keznanostinasustavannačinpromišljajuosvijetubudućnosti,
svijetuukojemćemosemorati suočiti sposljedicamadanaš
njihznanstvenihpostignućaipolitičkihodlukaiupozoravajuna
opasnostiukojojsenašločovječanstvozbograzvojasredstava
masovnog,amoždaikonačnogsamouništenja.3

Kritikehumanističkihznanostikojevećgodinamapreplavljuju
javnidiskursioblikujupercepcijuhumanistamogusepodvesti
podnekolikoglavnihodrednica.Prvo,humanističkeznanostine
odgovarajupravimstandardimainačelimaznanstvenogaistra
živanjaipogrešnoihjeklasificiratikaoznanost.Kodhumanista
nepostojijedinstvenametodakojabisasigurnošćuukazivalana
todaistraživanjakojaseprovodeuovimdomenamazaistaotkri
vajuistinuodnosnogenerirajuznanje(ili,akoigenerirajuzna
nje,nejasnoje,nekima,zaštobitoznanjebilovrijedno).Osim
nepostojećihilibaremdvojbenihmetodaistraživanja,upitnoje
ikojesumetodeverifikacije,štoposljedičnorezultira‘anything 
go es’kriterijemiposljedično,tezehumanistačestosuisprazne,
dvojbeneineutemeljene,aipakimajustatusznanstvenihteorija.
Drugo,humanističkeznanostiprimarnosukarakteriziranesvo
jimnadasvesubjektivnimelementom,zarazlikuodobjektivne
dimenzijeprirodnih,pačakidruštvenihznanosti.Obziromna
izostanakovevrstepoveznicesasvijetom,odnosnosaobjektiv
nomrealnošću,dvojbenojeukojojsumjerihumanističkezna
nostidoprinjeleboljitkudruštva,bilo teorijski,bilopraktično,
obziromda sebilokoja teorija neminovnomože izjednačiti s
osobnim,subjektivnimstavom,mišljenjemiliperspektivomko
ja nije nužno utemeljena u činjenicama i ne odgovara svijetu
nego pojedincu.Treće, humanističke znanosti bave se raspre
danjima oko ‘klasika’ (primjerice književnih ili filozofskih) i
cjelokupnise‘napredak’možesvestinagomilanjestavova,in
terpretacijaireinterpretacijauvijekistihproblemailimislioca.
Posebnoudomenifilozofije,ovajjeproblempostaopoznatkao
‘stajališteonepostojanjuprogresa’(Noprogressview4).

3 Vidiprimjerice: Jonas,H. (1984)The Im pe ra ti ve of Re spon si bi lity: In Se
arch of an Et hics for the Tec hno lo gi cal Aga, UniversityofChicagoPress;
Prnjat,A.(2012)Apokalipsabezotkrivenja:SvetozarStojanovićomoguć
nostisamouništenjačovečanstva,The o ria,Vol.55,4,str.113128;Baccarini,
E.(2015)In A Bet ter World? Pu blic Re a son and Bi o tec hno lo gi es, Sveučilište
Rijeka. 

4 Vidi primjerice: Chalmers, D. (2015)Why Isn’t There More Progress in 
Philosophy?Phi losophy,90,p.331.
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Svakaodovihkritikatemeljisenapogrešnojkoncepcijihuma
nističkih znanosti, ili na pogrešno izvedenom generaliziranju,
prilikomčegase jednadisciplinaunutarhumanističkihznano
stipogrešnouzimakaoparadigmatska.Ovdjeminijenamjera
detaljnijeodgovoritinasvakuodnjih,nopotrebnojeistaknuti,
jermnogi kritičari humanističkih znanosti to često ignoriraju,
dasvakahumanističkadisciplinaimasvojemetodeistraživanja
iprovjere,kaoirelevantnekriterijeonogaštopredstavljaorigi
nalan i znanstveno utemeljen doprinos pojedinoj disciplini.U
domenifilozofije,primjerice,tezuonepostojanjumetodeistra
živanja imetodeverifikacijemožese lakopobitiukazivanjem
nametodukonceptualneanalizekojajejednoodnajjačihoruđa
ufilozofovojkutijialata,ilinaspecifičnufenomenološkiuteme
ljenuanalizu.Samapovijestempirizmairacionalizmanajbolje
svjedočiuprilogtomekolikosusamifilozofiosjetljivinaovo
pitanje.Praksa‘pe er re vi ew’metodajekojomseeliminirajune
potpune,pogrešneilineutemeljeneteorijeilistavovi,asamadi
jalektika‘pitanjaiodgovora’,odnosnoprimjeraiprotuprimjera
(dijalektičkeidejeoteziiantitezi)pokazujerigoroznostkojom
seprovjeravajupojediniargumentiunutarfilozofije.Kritikasa
držanapoddrugomtočkomzapravoizokrećejednuodnajvećih
vrijednostihumanističkihznanosti,atojeprimatsubjektivnedi
menzije nad objektivnom.Neću ovdje ulaziti u poznatu ideju
‘pogledaniotkuda’i‘pogledaodnekuda’ThomasaNegela,niti
ohvalevrijednomepriznanjufizičaraErwinaSchrodingeraoto
mekakoprirodneznanosti,kojesmatrajudaimajuprimatnad
istinom,negovoreništaoumuinjegovommjestuusvijetu5,no
svakakovrijediistaknutidaupravoovajmomentsubjektivnosti
omogućuje humanističkim znanostima da se u svojim istraži
vanjimaprimarnobavedimenzijomljudskoga,kojasenajčešće
oprimjerujeuraspravamaovrijednostima,stavovimaiperspek
tivama.Upravojevelikaprednosthumanističkihznanostiuto
mestoprimarnopolazeodivraćajusečovjeku,odnosnoopi
suju svijetuključujućiperspektivučovjeka i njegovo iskustvo
bivanjausvijetu.

Ikritika sadržanapod trećom točkom temelji senapogrešno
meshvaćanjuhumanističkihznanosti.Prijesvega,humanističke
suznanostispecifičneupravoposvojojusmjerenostinaljudske
prakse,misli,ideje,stvaralaštvoisveonostočinimaterijalnui
nematerijalnukulturu.Obziromdapostojepojedinci,poputPla
tona,Sofokla,Bethoweena,Caravaggioa,kojisuostavilineiz
brisivitraginepresušniutjecajnanašukulturu,nebinastrebalo
čuditištosesvakanovageneracijaneminovnookreće‘starijima’
irazvijanjihoveidejeilinudinovoviđenjenjihovihideja.Tone

5 Vidi:McDonald,R.AfterSuspicion:Surface,Method,Value,in:The Va lu es 
of Li te rary Stu di es,ur.McDonald,R.(2015),CambridgeUP.
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značidaudomenihumanističkihznanostinemanapretka,već
pokazujezbogčegasuhumanističkeznanostiidaljerelevantne
i zašto prolaze ‘test vremena’. Isto tako, dugotrajnost pitanja,
nakojusezastupniciteorijeonepostojanjuprogresavolepozi
vati,rezultatjeneprestanerelevantnostitihpitanja,anenespo
sobnostihumanista.

Percepcijahumanističkihznanostikojapočivanajednojodove
tripremisenemajedinstvenopolazište,patakonijedinstveno
ga ‘neprijatelja’. Ponekad su upravo kolege s odsjeka prirod
nih ilidruštvenihznanosti skloninahumanistegledati sviso
ka,trivijaliziratinjihovrad,istraživanjaizaključke,aponekad
čakisvojatatinjihovadistinktivnapodručja.6Medjutim,koliko
god razornekritikehumanističkih znanosti koje se temeljena
jednomeodova tri argumenta, ilinekojnjihovojkombinaciji,
niti jedna kritika nije toliko razorna koliko ona, sveprisutna i
neprestano sve glasnija, zbog koje se već godinama gase hu
manističkiodsjecidiljemsvijeta,kritikakojanijeusmjerenana
‘teorijske’ probleme humanističkih znanosti nego na njihovu
‘praktičnu’dimenziju.Ili,točnije,nanjezinizostanak,obzirom
dasepodpraktičnomdimenzijompodrazumjevaizostanakbilo
kakvefinancijskevrijednostiilikoristihumanističkihznanosti.
Ovajsestavmožetemeljitinatezidasuhumanističkeznanosti
beskorisnezadruštvo,u smisludanenudenikakvepraktične
proizvodeodkojihbionoimalokoristi,ilinatezidajeznanje
kojepojedinacdobivaobrazovanjemuovojdomenibespotreb
no,jermuneomogućujenalaženjeposlaodnosnonačindabude
društvukoristan.Obziromnanavedeno,svejevećipritisakza
smanjenjemfinanciranjahumanističkihodsjeka,isvesuglasniji
savjetipotencijalnimstudentimadasvojeobrazovanjepotraže
nanekomdrugommjestu.

He len Small: vri jed nost hu ma ni stič kih zna no sti

Obziromnaovakvostanje,nečudištosvevećibrojhumanista
osjećapotrebu‘braniti’humanističkeznanosti.Književniteore
tičari ikritičari,poputStefanaCollinia,filozofi,poputMarthe
Nussbaum, teoretičari kulture poput Petera Swirskog, svojim
radovimanastojepokazati zbogčega sukritikehumanističkih
znanostineutemeljene, aThe Va lue of the Hu ma ni ti es, autori
ceHelenSmall,jednajeodnajsustavnijihknjigakojesebave

6 Vidi primjerice: The Ox ford Hand bo ok of Cog ni ti ve Li te rary Stu di es, ur.
Zunshine,L. (2015),OxfordUP.Veliki jeudaracvrijednostihumanističke
koncepcijefilozofijezadaoStevenHawkingproglasivši‘smrtfilozofije’(vi
di:Thomason,A.(2015)WhatCanPhilosophyReallyDo?,The Phi lo sop
her’s Ma ga zi ne71,p.1723.
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ovim ‘problemom’.7 Small pozicionira debate oko vrijednosti
humanističkih znanosti u širi povijesni kontekst, ukazujući na
prijepornarazdobljaurazvojuznanostiopćenitoisuvremenoga
sustavaobrazovanjakojasuobilježilaznačajnekorakeuformu
lacijionihargumenatakojidanaspoprimajusvojnajrazvijeniji,
iako nikako i najoriginalniji izričaj. Današnje debate izmedju
takozvanih‘dvijukultura’kakototumačiS.P.Snow,humani
stičke i znanstvene, odgovarajubinarnimopozicijamakoje su
postojaleuanticiizmedjuars i sci en tia,usrednjemvijekuiz
medjuhumanizmaiskolastike,uromantizmuizmedjuCarlylea
iColeridgeakojisusesuprotstavljaliBenthamuiJamesuMillu,
uneoklasicizmuupolemici izmedjuMatthewArnolda iT.H.
Huxleya, teumodernodobaupolemici izmedjuF.R.Leavi
sa iC.P.Snowa8.Tradicijadvijukulturau suvremeno sedo
baproširujenatreću,kojaobuhvaćaodvajanjeiindividuiranje
društvenihznanostikoje,unatočtomeštosumanjeegzaktneod
prirodnih,ipakimajuboljiipoželjnijistatususmislupercepcije
koristi i vrijednosti, ponajviše zbog različitih grana ekonomi
jekojespadajuuovudomenu.Zanimljivojedaseparalaleno

7 Small,H.(2013)The Va lue of the Hu ma ni ti es,OxfordUniversityPress.Ia
kojeknjigaSmalloveposvećenaprimarnoteorijskojargumentaciji,autori
caunekolikonavrataopisuje ikonkretne,praktičneprobleme ipoteškoće
skojimasehumanističkiodsjeciuEngleskoj susreću,pričemuuglavnom
imanaumupostepenosmanjenjebudžetazaistraživanje,kaoipotencijalno
smanjenjebrojastudenatakojiupisujuhumanističkestudije,vjerujućidas
tomvrstomobrazovanjanećebitipoželjnikandidatinatržišturada.Obzirom
natakavkontekst,Smallopreznoukazujenaspecifičnostnekihsvojihargu
menataobziromnapolitičkoekonomskozeleđeunutarkojegaonadjelujei
upućujenamogućnostdaseunekimdrugimzemljama(pričemuprvenstve
noreferiranaAmeriku injezinmodelLi be ral Artsobrazovanja)ovavrsta
debata odvija u ponešto izmjenjenome kontekstu, obziromna dominantne
sustavefinanciranjasveučilištaiistraživačkogarada.Modelobrazovanjakoji
jeprisutanuHrvatskojiregijidovoljnojesličanengleskomemodeluivje
rujemdajeraspravakojuSmallotvarastogaivišenegokorisna.Posebnaje
vrijednostknjigeštosvojomargumentacijskomsnagomizavidnomfilozof
skompreciznošću(kojuposebnonaglašavamobziromdaSmallnijefilozof)
nadilaziekonomskeipolitičkeokolnostiilispecifičnostimodelaobrazovanja
inudinadasvekoherentnu,jasnuisustavnuvizijuvrijednostihumanističkih
znanosti.

8 Ovakvesuraspravekulminirale1996,kadaAlanSokalobjavljujeznanstveni
radu tadavrlocijenjenomečasopisuSo cial Text.No,kakojesamizjavio,
‘znanstveni rad’zapravo jebilasmišljenapodvalakojomježeliopokazati
kakoseudomenihumanističkihznanostiobjavljujuradovidvojbenasadrža
jaiuzvrlomaloteorijskogauporišta,tekakojejedinikriterijobjavljivanja
dovoljnokompleksnaretorikaimudropozicioniranozagovaranjeidejaljevi
čarskogausmjerenja.Sokaljeprimarnonapadaoutjecajpostmodernističkih
misliocanaznanost,tvrdećikakosupotaknulitrendodvajanjaznanostiod
objektivnosti i isitne.Objavljivanjeovograda,odnosnopriznanjeautorao
potpunoneutemeljeniminamjernonetočniminadasveispraznimtezamai
idejamapotaknuli su cijeli niz polemika okokriterija izvrsnosti u domeni
znanstvenogaistraživanja,epistemologijiznanstveneprakseiopćenitorazli
ciizmeđuhumanističkihiprirodnihznanosti.Vidi:http://www.physics.nyu.
edu/sokal/#debate_linguafranca.
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snastankomtrećekultureodvijaju,s jednestrane,procesisve
većespecijalizacije,asdruge,udruživanjenaizgledpotpunone
spojivihznanostiudominantnometrenduinterdisciplinarnosti.

Činjenica da suvremeni napad na humanističke znanosti ne
predstavlja ‘ništa nova’ trebala bi utješiti humaniste, ohrabriti
ih iujedinitiunjihovunastojanjudavratedignitet iukažuna
vrijednost svojih disciplina9. Small tako kategorički odbacuje
potrebudagovorimoo‘obrani’humanističkihznanosti, tvrde
ćidatakavgovorsamododatnopotičepercepcijunjihovebez
vrijednosti i beskorisnosti. Umjesto toga, humanisti bi trebali
vjerovatiusvojedisciplineihrabronastavitisasvojimradom,
istraživanjimairadomsastudentima.Njezinaanalizahumani
stičkihznanostinijeapologetička,upravosuprotno,Smallhra
bro i uvjerljivo ocrtava distinktivnu vrijednost disciplina koje
sutrenutnotolikoobezvrijeđene.Velikajeprednostštozarazu
mijevanjeargumenatakojeautoricanudinijepotrebnobogato
predznanjeilipoznavanjeklasika,kaostojemjestimiceslučaj
s analizom književnih studija sakupljenih kodMcDonalda ili
Zunshine.

UprvomepoglavljuSmall nudi karakterizaciju humanističkih
znanostikakobizahvatilanjihovuposebnostirazličitostuod
nosunadrugaznanstvenapodručja,što jeotežanočinjenicom
da sehumanističkedisciplinemeđusobnopoprilično razlikuju
obzirom na ciljeve,metode i područja istraživanja, ali i time
štodruštvene iprirodneznanostikoristemetodekoje se sma
trajudefinirajućimazahumaniste,poputsamokritičkerefleksi
je10.Smallodbacuje ‘imperijalističkoodređenje’premakojem

9 Zanimljivojedanekihumanistismatrajukakometodaujedinjavanjanijeni
tipotrebna,anitidobrazaraspraveovrijednostihumanističkihdisciplina.
RónānMcDonaldprimjerice tvrdida supojedinačnedisciplineunutarhu
manističkih znanosti previšemeđusobno različite, imaju različita područja
istraživanja,različitemetode,specifičnetradicijeipovijestidejaiobziromna
to,potrebujuioslanjajusenaspecifičnemetodeopravdanjakojesenemogu
generalizirati na svehumanističkeznanosti.Ono što funkcionirau slučaju
jednedisciplinenećenužnofunkciniratiuslučajunekedrugeistogajebolji
pristuponajukojemsvakadisciplinanastupasamostalno,ukazujućinaone
karakteristikekojesuspecifičnezanjezinopodručje,itakopokazujesvoju
važnost(vidi:McDonald,R.Introduction,in:The Va lu es of Li te rary Stu di es,
ur.McDonald,R.(2015),CambridgeUP).Ovakavjestavipakprijeiznim
kanegopravilo.MarthaNussbaumprimjericepozivanaujedinjenjeetikei
književnostiiopćenitogovorioLi be ral Arts(radijenegoliopojedinačnoj
disciplini)kadaiznosiargumenteukoristhumanističkogobrazovanja.Stefan
Collinitakođergovoriizperspektiveujedinjenihdisciplina;Vidjeti:Collini
(2012)What Are Uni ver si ti es For?,Penguin.

10ValjanapomenutidaonoštosuuHrvatskojklasifikacijihumanističkezna
nosti,uzemljamaengleskogagovornogapodručjapokrivenojepojmomhu
ma ni ti es, sto impliciradasu todisciplinekoje supojmovnosuprotstavlje
neznanosti(atimeiimplicitnoodvojeneoddomeneistraživanjakojateže
objektivnosti,istiniinepristranosti).Nekihumanistinastojenadvladatiovaj
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jeupravo(samo)kritičnostdistinktivnosvojstvohumanističkih
disciplina,tvrdećida(samo)kritičnostnipočemunijespecifič
nazahumaniste,čaknionenajkritičnijemedjunjima,filozofe11.
Humanističkeznanostiprimarnosebaveproučavanjemljudi i
njihovekultureodnosnoprošlihisadašnjihpraksiodređivanja
značenjaunutarkultureikulturnebaštine,usmjeravajućisena
interpretacijuikritičkuevaluaciju,primarnouterminimaindi
vidualnogaodgovaranjaiuzneizbježanmomentsubjektivnosti.
Uz element kritičnosti, njihov ‘posao’ uključuje i deskripciju,
evaluaciju,nagađanjaipostavljanjahipoteza,pačakiizaziva
njeiprovociranjeustaljenihidejaiteorija.Javnasvrhahumani
stičkihistraživanjaobuhvaćaodržavanjeireanimacijuznanjao
kulturološkomenasljeđu,ekspliciranjekulturološkihproizvoda
iprocesakaoipoticanjejavneznatiželjepremanovimpredmeti
maipraksama.Smallsmatrakakosuhumanističkeznanostijed
nakousmjerenenapriroduindividualnogaodgovoraireakcije,
kaoinatvrdnjekojesemogugeneralizirati,uzodređenudozu
‘bojeitemperamenta’takvihodgovorakojaprevazilazikritički
momentispitivanja.Usvojemnajboljemizdanju,teorijahuma
nistazapravojedovedenanarazinuumjetnosti,usmisludaje
prožetaspecifičnimindividualnimstilističkimobilježjima.

Smallseovdjedotičeiteorijaokarakterologijamakojesuspe
cifičnezastavodvijekulture,premakojimauronjenostujednu
znanstvenustrujuoblikujesvjetonazorosobeiodređujenjezin
karakter, što dovodi do formiranja kolektivnoga etosa, odno
sno zajedničkoga izraza određenih vrijednosti. Vjerovanje o
postojanju određenih karakternih predispozicija zbog kojih se
netkoodlučujezaprirodneodnosnohumanističkeznanostimo
žeimatipogubneposljedicezaobrazovanje,ukolikosesmatra
kakojeononedostatnodabiutjecalonaformiranjekaraktera.
U suvremeno doba, posebno u raspravama izmedju Leavisa i
Snowa, ideja o karakterologiji dobila je novu snagu. Prirodni
suznanstvenici,vjerujese,objektivniirigorozniupristupuisti
nii istraživanju,vjerujuunapredakinudekonkretnesmjerni
ceotomekakogapostići.Nasuprottome,humanistisulijeni,

problem tako što pokazuju da i pojedinačne discipline unutarHu ma ni ti es 
disciplina primjenjuju strogo znanstvenemetode (vidi primjerice:Bod,R.
(2013)A New Hi story of the Hu ma ni ti es,OxfordUP).

11Klasifikacijafilozofijemeđuhumanističkeznanosti,kaoštojeslučajkodnas,
nijeuniverzalna.Uteorijskimraspravamapostojedebateokotogajelifilo
zofijabližaprirodnim ilihumanističkimznanostima,neki jeautori suprot
stavljajuhumanističkimznanostima(vidi:Levine,P.(1998)Li ving wit ho ut 
Phi lo sophy,StateUniversityofNewYorkPress)doknekismatrajudaona
svojomjedinstvenošćunadilaziovupodjelu,primarnozbogsvojegaširokog
spektrainteresa,pričemusepodjednakobavifilozofskomanalizomznanosti
poputfizikeibilogije,umjetnostiilipakekonomije.Zajednuodnajsustavni
jihraspravaoovomproblemuvidi:Overgaard,S.,Gilbert,P.andBurwood,
S.(2013)An In tro duc tion to Me tap hi losphy,CambridgeUP.
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sklonidogmamaiprevišeusredotočeninavlastitisenzibiliteti
osjetljivost.Onimožda nude ‘ljudsku perspektivu’ ali ljudska
perspektivanenudinapredak,baremnenapredakkojijemjer
ljiv u nekim konkretnim pokazateljima dobiti i koristi. Small
odbacujekarakterologijukojabipočivalana teziohumanistu
kaomoralnomeprosvjetitelju(kojuprimjericezagovaraJerome
Kagan)itvrdikakojekarakterologijuboljerazumjetiakopoka
žemokakoepistemološkeosobinesvakeodtrijukulturautječu
naistraživanja.

U drugompoglavlju, korisnost i beskorisnost, Small analizira
stavovesuvremenihautorakoji sebavekrizomhumanističkih
znanosti,bilotakoštojupotpiruju,bilotakoštojunastojeubla
žiti. Najglasniji debatanti svakako su John Guillory, Bill Re
adings i LouisManand, koji kao razloge krize vide opadanje
marketinškevrijednostihumanističkihznanostikojajedjelomi
ceuzrokovanatehnološkimnapretkom,gubitkomkulturološke
misije sveučilišta čiji smisaonijeuzdrman tržišnim razlozima
nego bezsadržajnom izvrsnošću. Small posebno kritiziraMe
nandovestavoveohumanistimakojinisuokrenutijavnostiveć
potrebamajavnihustanova.Tojepogrešno,tvrdiSmall,ističu
ći kako humanističke znanosti omogućuju razvijanje vještina
koje semoguprimjenitiupraktičnimaktivnostimapoputme
dija,novinarstva teu javnome,političkomedjelovanju i izda
vaštvu.SredišnjidiopoglavljaposvećenjestavovimaMatthew
Arnolda, jednogodnajistaknutijihhumanistakoji jeu svojim
radovima (Small posebno analiziraCul tu re and Anarchy) po
staviosmjernicezadanašnjeraspraveovažnostikultureifor
muliraonekeodnajvažnijihprotuinstrumentalističkihstavova.
NastupajaćiprotivutilitarističkihargumenataAdamaSmitha i
Jeremya Benthama,Arnold je inzistirao na važnosti kulture i
obrazovanjazarazvojpojedincaiposredno,razvojcivilizacije.
Obrazovanjeprvenstvenoslužirazvojuslobodnemisliiauten
tičnostipojedinca,ateksekundarnomožebiti instrumentalizi
rano u svrhu učenja dužnosti. Iako su argumenti kojeArnold
nudi kao odgovor instrumentalistima previše općeniti i stoga
neosjetljivinaspecifičneformulacijekojeinstrumentalistidanas
imaju,SmallzaključujekakoArnoldipakostajenajutjecajnijiu
načinunakojiodgovarapritiscimaekonomskeinstrumentaliza
cijekojidolazeodstranepolitičkihtijela.Upravobionatrebala
promicatisveučilištakaomjestarazvojaikultiviranjapojedinca,
umjestodasustavnozanemarujučinjenicudadobrofunkcioni
rajućegadruštvanemabezzdravihpojedinaca.

U trećempoglavljuSmall se okreće raspravi o doprinosu hu
manističkihznanosti individualnojsreći,odnosno(zaonekoji
pojamsrećedrženejasnimipreopćenitim),gotovopaaristote
lovskiutemeljenojidejiodobromeživotu.Usvojojosnoviovaj
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argumentpočivanasadavećmitskojpričioJohnuStuartuMillu
injegovojautobiografskojapologijiumjetnosti,posebnoWor
dsworthovompjesništvu,aliinadanasprevaziđenomemodelu
asocijacionističkepsihologije. Iakou suvremenim raspravama
nepostojimodernaformulacijaovogargumenta,tezaonačinu
nakojihumanističkeznanostimogudoprinjetivizijidobropro
življenoga,ispunjenoga,pačakisretnogaživotanebisesmjela
zanemariti12.UpravojeMillova‘sretnasvinja–nesretniSokrat’
motivirananjegovimžestokimprotivljenjemhladnome,prora
čunatome matematičkom hedonizmu i ekonomskome instru
mentalizmu(uduhukojihjebioodgajanikojemipripisujesvoj
depresivankarakter)koji su idanasupozadiniprotuhumani
stičkihargumenata.Dubljiproblemkojiseotvarauovompogla
vljujestneizostavnopitanjepovezivanjasrećepojedincaisreće,
odnosnodobrobiti,političkezajednice.SmalldržikakoMillne
uspjeva naći dovoljno dobro rješenje za pomiriti potencijalni
jazkoji seotvarau situacijamaukojima srećapojedincanije
ostvarivaunutardanezajednice,štonjegovprosvjetljenihedo
nizam,utemeljennaidejiointelektualnimdobrima,činijednako
ranjivimnaproblemskojimasesuočavajuhedonističketeori
jeprotivkojihMillpiše.Ovojepoglavljeposebnozanimljivo
utolikoštonudipregledfilozofskihstavovaosreći,odPlatona
dosuvremenih(pretežnokognitivističkih)teorijaoemocijama.
Smallmeđutimdržikakosecjelokupnavrijednosthumanistič
kih znanosti nemože zasnivati naMillovoj ideji o doprinosu
ovih disciplina sreći pojedinca.VrijednostMillova argumenta
jeunačinunakojipokazujenedostatnostracionalističkoga,ma
tematičkogapristupaživotuidruštvu,aliMillovavizijasretno
gaživotanijeuniverzalna,anjegovoisksutvonijedostatnoda
utemeljivrijednosthumanističkihznanosti.

UčetvrtomepoglavljuSmallsebavijednimodnajznačajnijihi
najutjecajnijihargumenataovažnostihumanističkihdisciplina,
argumentukojipočivanaSokratovojvizijifilozofakaoonoga
kojipropitkuje,ispravljaiprovociradruštvokakobitimeizazvao
sugrađanedakritičkipreispitajusvojestavove,vrijednostiiide
je.Ovajjeargument,popularankao‘demokracijanastrebaar
gument’, posebno izražen u pisanjima Marthe Nussbaum13 a
temelji sena idejida suhumanističkeznanostipotrebnekako
biosiguraledobro funkcionirajućudemokraciju. Izmeđuosta
loga,Nussbaumtvrdidahumanističkoobrazovanjeomogućuje

12SuvremenuvarijantuovogargumentanalazimkodMartheNussbaum,jedne
od najznačajnijih filozofkinja današnjice, koja često ističe utjecaj književ
nosti,posebnoHenryaJamesaiCharlesaDickinsa,naformiranjevlastitoga
etičkogsvjetonazora.

13Vidi:Nussbaum,M.(2010)Not For Pro fit: Why De moc racy Ne eds the Hu
ma ni ti es,PrincetonUP.
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razvijanjeemocijačinećipojedincatolerantnijim,odgovornijim
ihrabrijimkadaseradionepristajanjunastavovekojisetemelje
nanepreispitanimpretpostavkamaautoriteta.KljučnatezaNus
sbaumjestinzistiranjenamoralnomerazvojupojedincaodnaj
ranijedobi,kojemuomogućujezauzimanjeperspektiveprema
drugimčlanovimadruštvauosnovikojesuemocijeempatijei
razumijevanja,kontroliranjeagresivnogaponašanjakojejepo
sljedicanepoznavanja‘stranogaidrugačijega’,ravijanjeotvore
nosti,suosjećanjaiskrbizadruge.Njezinaseidejaovažnosti
humanističkih znanosti i humanistički usmjerenoga obrazova
njatemeljinasokratovskomemodeluargumentiranjaiPlatono
voj tezi o jedinstvenoj ulozi koju filozofi obnašaju u društvu,
ulozikritičara,prosvjetiteljaiučitelja.Kaoodgovornaovakvo
shvaćanje uloge humanista, Small navodi nekoliko prigovora.
Ukolikohumanističkeznanostiimogudoprinjetiboljemfunkci
oniranjudemokracije–štojesamoposebiizuzetnodvojbeno– 
nijejasnozbogčegaosnovnoškolskoisrednješkolskoobrazova
njenijedovoljnozastjecanjepotrebnihvještina.Istotako,nije
jasno zbog čega bi potreba za specifičnimvještinama koje se
razvijajukrozhumanističkeznanostibile isključivovezaneza
demokratsko uređenje, obzirom da i druga politička uređenja
moguprofitiratioddobroobrazovanihgrađana.Problemješto
Nussbaumneopravdanoineutemeljenomodelpolisaprimjenju
jenasuvremenodemokratskodruštvoinjegoveinstitucije.Mo
delsokratovskogafilozofanemožesenanekisamoočigledani
neproblematičannačinpomiritisinstitucionalizacijomfilozofi
jeiostalihhumanističkihznanostiisuvremenomakademskom
zajednicom. Ova ideja kulminira u ključnome prigovoru koji
Small upućujeNussbaum, a to je potreba da se specificira na
kogasetočnozamjenica‘nas’odnosi.Ukolikoonastojizastu
denteiprofesorehumanističkihodsjeka,tadasetimeimplicitno
alineutemeljenoipogrešnotvrdidasuhumanistinanekinačin
boljiodostalihznanstvenika.Potrebnoje,tvrdiSmall,obraniti
varijantuargumenta‘demokracijanastreba’kojanebizapalau
‘modelstarateljstva’premakojemjeposaohumanistaispravlja
ti greške i propuste,moralne, epistemološke, estetske i svake
druge,višemanjesvihostalihčlanovadruštva,obziromdanije
jasnoštotohumanistečiniposebnodobroopremljenimazara
zumijevanjesuvremenihvlada imoderneekonomije.Toznači
da‘nas’zapravookupljasveznanstvenike,aliigrađane,idasu
humanisti samo jedankotačićkoji doprinosidobro funkcioni
rajućemdruštvuidobrobitigrađana.Smallzavršavapoglavlje
raspravomoodnosuhumanističkihznanostiidemokracije,itvr
dikako seovavezane temeljina tomedahumanističkezna
nostikultivirajuposebnuvrstuznanja ilidadoprinoserazvoju
posebnopoželjnihpsihološkihkvaliteta,vecdapoučavajukri
tičkimprocesimaširepolitičkezajednicekojedjelomiceisame
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predstavljaju.Takosenjihovavrijednost,zaključujeSmallupe
tomepoglavlju,najboljemožeobranitipluralističkimpristupom,
kojiinzisitrananjihovojspecifičnostiijavnojdobrobitianete
meljisenastavukojibiinzistiraonasubjektivističkimtezama
otomeštoihčinivrijednima.Uzaključku,Smallsabireključne
točkeovakvogapluralističkogatumačenja.Prvo,njihovjeposao 
(atimeinjihovadomenaistraživanja)jedinstvenutolikoštoove
discipline potiču distinktivnu vrstu razumijevanja onih praksi
koje određuju i tumače značenja kulturoloških procesa, što je
djelomicepodržano jedinstvenimodnosompremaznanjukoje
neminovnosadržisubjektivističkimoment.Drugo,iakosehu
manističkeznanostiteškomoguopravdatisamoinstrumentalno,
obziromdaseuvijekmogunavestipraksekojejednakodobroili
boljemoguzadovoljitipotencijalneinstrumentalističkeciljeve,
tonepovlačidadruštvonemadirektnekoristiodhumanističkih
znanosti.Onedoprinoseočuvanjukultureirazvijajuvještinepo
trebnezanjezinointerpretiranjeireinterpretiranjekojeodgova
ratrenutnimpotrebamadruštva.Humanističkimobrazovanjem
studentistječuvještinepotrebnezavelikispektarpraktičnihak
tivnostikojeuvelikenadilazesamudomenusveučilista.Treće,
humanističkeznanostidoprinosesrećipojedincaidruštva,po
sredno(ineinstrumentalno)utolikoštoboljeodbilokojedruge
disciplineukazujunatoštojesrećaikakojuostvariti.Četvrto,
humanističkesuznanostivažnezadobrouređenjedemokraci
jeutolikoštopredstavljajucentreza razvojvještinapotrebnih
zakritičkopromišljanje,debatiranjeievaluacijuidejakojesuu
sržidemokratskihprocesa.Ovavrijednostneproizlaziizsame
definicijehumanističkihdisciplinavećjegeneriranatrenutnim
političkim potrebama. Naposljetku, moramo pretpostaviti da
samipredmetiizučavanjahumanističkihdisciplinaimajusvoju
vrijednostposebiidasetavrijednostprelijevaudisciplinarna
područja i istraživanja humanista. Iako humanističke znanosti
nepredstavljajujednuodprimarnihpotrebadruštva(poputpri
mjericezdravstveneskrbi),Smalldržidaseo‘potrebi’humani
stičkihznanostimožegovoritiizperspektiveželja–svionikoji
majedubokostalodoonogačimesehumanističkeznanostiba
veimajurazlogaželjetinjihovopostojanje,obziromnadoprinos
kojihumanističkeznanostidajunjihovimživotima.Iakosvjesna
problematičnostiovogastava,Smallzavršavaknjiguraspravom
opitanjuusporedivostiisumjerljivostirazličitihvrstavrijedno
stikojepredstavljajujavnadobraokojimaseodlučujenarazini
dodjele javnih sredstava zafinanciranje istraživanja u domeni
znanosti i obrazovanja, ali i ostalih sektoraudruštvu, ističući
kakojepotrebnoukazatinarazličitekriterijevrednovanjasvake
oddisciplinakojepolažuzahtjevezajavnimfinanciranjem.
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Za klju čak: tra go vi ma Smal lo ve  
pre ma bo ljem su tra za hu ma ni ste

The Va lue of the Hu ma ni ti esupunomsmisluriječipredstavlja
izuzetno štivo.Autoricazaslužuje svakupohvaluzakritičnost
isustavnostkojimapristupaovojzahtjevnojtematici,kaoiza
dubinskuanalizukojunudi.Knjiganamdajenesamopovijesni
uvidu tematikuvrijednostihumanističkihznanosti,nego iza
vidnukritičkofilozofskuanalizunajvažnijihargumentatakoje
suobjestraneponudileuovojraspravi.Mjestimicejeteškoreći
daliSmallbraniilinegiravrijednosthumanističkihznanosti i
držimdajeupravotojednaodvelikihprednostiknjige–zaraz
likuodnekih‘apologeta’humanističkihznanostikojiuzvikuju
isprazneparole,Smallzauzimagotovopaskeptičkistavnajjačih
razmjerakakobisvakiodargumenatapodvrglanajrigoroznijoj
mogućojkritici.Kakopokazuje,nemamnogoargumenatakoji
uspješnoprolazeovaj test, baremneunjihovoj trenutnoj for
mulaciji.Vjerojatnoćemnogibitiiznenađenikritičnošćuprema
MarthiNussbaum,kojajeusvojojdugojinadasveuspješnojka
rijerineumornozagovaralavažnostfilozofijeiknjiževnosti,reli
gijskihirodnihstudija,isticalanužnostčinjeničnoutemljenoga,
sustavnograzumijevanjapovijesnihidruštvenihčimbenikakoji
utječunacivilizacijsketekovineizagovaralapotrebuza‘stva
ranjemmogućnosti’ koje će stvoriti bolje, pravednije, sretnije
društvotakoštoćeomogućitipojedincimadaupotpunostižive
životdostojančovjekaadasepritomneoslanjanamatematičke
pokazateljeuspješnosti(poputBDPa)većnasubjektivneosje
ćajesrećeiispunjenosti14.Smallistotakonemilosrdnoiscjeđuje
gotovopazanosnuprivlačnostargumenataJ.S.MillaiMatthew
Arnoldaovažnostikulturezasrećupojedinca.Njezinisuargu
mentimoždanajranjivijiuobranivrijednosthumanističkihzna
nosti‘zbognjihsamih’kojeneutemeljujenanekimintrinzičnim
vrijednostimasamihpredmetaproučavanjahumanista.Upravo
uovomdjelumožejojsespočitatimanjakuvjerljivosti,amožda
ibrzopletostuargumentiranju.Novažnojenapomenutidataj
manjaknijeposljedicanedostatkakritičnosti.Upravosuprotno,
primjenivšidekartovksumetodu ‘traženjaarhimedovske točke
sigurnosti’ Small nudi humanistimamogućnost da na čvrstim
temeljimaizgradevrijednosthumanističkihznanosti.Ostajeme
đutimgorkaspoznajadaćemnogiidaljenahumanistegledati
kaonaprodavačemaglekojisesavršenouklapajuuopishuma
nističkihznanostiizuvodnogodlomka.Razlogtomemoždaje
upravo taj štodistinktivnost ivažnosthumanističkihznanosti,
kaouostalomipredmetanjihovaizučavanja,ponajprijeovisio

14Vidi:Nussbaum,M.(2011)Cre a ting Ca pa bi li ti es, The Hu man De ve lop ment 
Ap pro ach,HarwardUP.
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tomeda pojedinac samprepozna, i posljedično osjeti potrebu
zaboljimupoznavanjemvrijednosti sadržanihuovimpraksa
maipredmetima.Kaoi ljepotaumjetničkihdjela, ‘vrijednost’
svihonihpitanjakojimasehumanistibaveteškosemožepre
njetiposredstvomargumenataiprijesvegatražiodređenudozu
znatiželje,određenipropitkivalačkistavpremasvijetu,čovjeku,
ljudskomeiskustvuikulturi,kaoispremnostdasenasubjek
tivnoj, refleksivnoj razini pojedinac sam suoči s važnošću tih
pitanjaipotrebomdaonabuduodgovorena15.Važnojenapome
nutidaovu‘okrenutost’čovjeku injegovome iskustvu,unaj
širemsmisluriječi,nitkonenegira,onoštoseignorirausvim
oblicimaraspravejestdugoročnavažnostinenadoknadivostte
okrenutosti,kaoivažnostspoznajakojeproizlazeiztakvevrste
promišljanja.Obziromdanepostojinačindasetakvavrstasu
bjektivnoga razumijevanja iobogaćeneperspektive izrazibilo
kakvimbrojčanim,objektivnimilijasnomjerljivimividljivim
rezultatima,mnogisusklonipretpostavitikakodoprinoshuma
nista općemdobru ne predstavlja vrijednost po sebi, posebno
nevrijednostkojumoramočuvati.Nopritomsezaboravljada
samohumanističkeznanostiupunomsmisluriječipredstavlja
jusvojevrsnispomeniknajvišimostvarenjimaicivilizacijskim
tekovinamazakojesuljudskabićasposobna.Pritomemoramo
uvažitinesamoonadjelakojimasedivimo,poputumjetničkih
postignuća,većionedogađajekojihsesramimo,poputvelikih
svjetskihratova.Iakojenadaimotivacijahumanističkogaobra
zovanjanasvimrazinamaškolovanjaponuditismjernicekojebi
pojedincima olakšale ovu vrstu promišljanja, neizostavan ele
mentsubjektivnostiuodgovorimanepovlačipoautomatizmu
stavdajesvakiodgovordovoljnodobaridastogahumanistič
kidoprinospromišljanjuoovimpitanjimamožemoeliminirati.
ZbogtogajeSmallupravukadatvrdidahumanističkeznanosti
predstavljajudobrokojumoramozaštiti,iakosetavrstadobra
nemože usporediti s dobrima poputmaterijalne sigurnosti ili
prikladnezdravstveneskrbi.

Za kraj bih istaknula egzemplarnost modela diskusije koju
Small otvara.Uspješnomanevrirajući između teorijskih argu
mentataikonkretnihemprijskihslučajevaskojimasesuočavau
Engleskoj,autoricapokazujekakouspješnoujedinititeorijskui
praktičnustranuproblema‘dokazivanjavrijednostihumanistič
kihznanosti’iponuditirješenjezaobaovaaspekta,rješenjeko
jenezapadauispraznuretorikuvećsetemeljinakonkretnim,
mjerljivim vještinama i rezultatima koji sustavno proizlaze iz
humanističkihistraživanja.Prijesvega,teškodamožeprenagla
sitisamuvrijednostpromišljenogateorijskogpristupagorućim

15Vidi:Vidmar,I.(2016)The Philosopher’s Virtues,A&PAnthropologyand
Philosophy,p.137153.
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političkimisocijalnimpitanjimakaoštojetotrenutnopitanje
financiranja znanstvene zajednice.No isto tako, gotovo je si
gurno da se nemože prenaglasiti vrijednost onih praksi, koje
sustavno,kritički,uzpotrebnudozuodmakaisdovoljnoznanja
opovijesnomerazvojuideja,stavljajuucentarsvojegainteresa
čovjekainjegovoiskustvoidjelovanje.Smalljeupravukada
tvrdidahumanistivišenemajuprimatnadprodukcijomidistri
bucijomznanjaidaništausamojnaravinjihovaproučavanja,
nitiunjihovomemoralnomeodnosnoepistemičkomekarakte
runepovlačiautomatskitakavprimat.Noporukajeknjigeda
tajprimatnepripadaniprirodnjacimanidruštvenjacima.Uto
likoukolikojesvakoistraživanjeisvakaznanstvenadisciplina
usmjerenaotkrivanjuistineipoboljšanjukvaliteteživotaljudi,
ovetrikulturemorajudjelovatizajedno,uzpotrebnudozupoš
tovanja, uvažavanja i otvorenosti prema rezultatima kolega iz
drugihdisciplina.
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ONTHEVALUEANDTHELACKOFVALUE 
OFTHEHUMANITIES

LESSONSOFHELENSMALL

Abstract

One of themost contentious questions in today’s discussions on the
educational policies concerns the role and values of the humanities
in contemporary society and education.Many see the humanities as
empty,unnecessary,inefficient,phonyandworthless.Thispaperoffers
arundownofargumentsadducedtosupportthisview,followedbyan
overviewofHelenSmall’sThe Value of the Humanities,whichoffers
anexceptionallycriticalandinsightfulanalysisintothecurrentdebate
over the value of the humanities. The paper ends by emphasizing
furthertheneedtorecognizethecontributionofthehumanitiestothe
productionofknowledgeandenhancementofthequalityoflife,aswell

astothemuchneededsenseofpurposeandmeaning.

Keywords: sciences – natural and social, humanities, Helen Small, 
values
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PODRUČJA
Sažetak: Ric hard Sen nett ana li zi rao je raz do blje od 1750 do su vre
me no sti, ka da pre vlast kul tu re in tim no sti mi je nja po li tič ke ka te go ri je 
u psi ho loš ke. Us pon kul tu re in tim no sti zna čio je pro past druš tve ne te
a tral no sti, što je do ve lo do ne stan ka jav nog ži vo ta. Obi telj je od ‘par ti
ku lar nog, nejav nog’ pod ruč ja po sta la uto čiš te, svi jet za se be, sa stro
žim mo ral nim ko dek som ne go što ga ima jav no pod ruč je. Po li ti ča ri su 
po če li iz la ga ti jav no sti svoj ka rak ter, osje ća je, sna gu osob nih uvje re
nja. Te o ri ja Han nah Arendt ov dje je pak ana li zi ra na iz ho ri zon ta tzv. 
te a tar ske di men zi je jav nog pod ruč ja i ago ni stič ke po li ti ke, kroz što se 
go vo ri o na ra vi svje tov no sti. Ne ki au to ri kri ti zi ra li su mi je ša nje unu
traš njeg i iz vanj skog pod ruč ja (Han nah Arendt i Ric hard Sen nett), a 
dru gi (npr. Pe ter Slo ter dijk) su po ka za li da u na ma po sto je kon sti tu en si 
ko ji pret ho de raz dvo ju na unu traš nje i iz vanj sko.  

Ključneriječi: in tim nost, iz vanj skost, unu traš njost, kul tu ra, Han nah 
Arendt, Ric hard Sen nett, Pe ter Slo ter dijk 

Kulturniidentitetudobaglobalizacijevišestrukojespornaka
tegorija.Nemože se svestinanacionalni i religijski identitet,
niti na druge kolektivne identitete jer je sama kultura postala
ideologijom novih identiteta. U procesu izgradnje hibridnih i
fluidnihidentitetakulturaseistodobnonaturaliziraiprelazigra
nicevlastitaodređenjatimeštoserepolitizira.Svejeneprestani
riziksvagdanovogrekonstituiranja.Utakvomotvorenompro
cesunužnojepakizaćiizzačaranogkrugakulturalizacijesve
ga,jeruproklamiranojpoliticikulturnihraznolikostiostajemo
uideologijskojiluziji.Kulturesuhibridniiheterogeniidentite
tiunastajanju.Potrebnojekozmopolitskoprevođenjekultura,

ŽELJKOSENKOVIĆiSLAVENLENDIĆ
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hibridizacijamigrantnihkultura,kritikabiopolitikeZapada.Na
tajnačinbismovratilismisaokulturi,kojasada„proždire“duh.

U svim područjima kulturnih djelatnosti nestaje prijašnja ras
podjelana javno,privatno i intimno. Informatička tehnologija
ulaziuprivatneijavneprostoreumrežavanjemtijelaudigitalne
prostoreinterakcijeizmeđusubjekatadruštveneakcijekaoko
risnikamreže.No,ovakvepojaveimajuisvojuteorijskupoza
dinu.Nekiautorisukritiziralimiješanjenavedenihpodručja,a
drugisupokazivalidaunamapostojekonstituensikojiprethode
razdvojunaunutrašnjeiizvanjsko.Međumnoštvomautorako
ji suanaliziraliovu tematiku,ovdjećemorazmišljatina tragu
RichardaSennetta,HannahArendtiPeteraSloterdijka.Njihovi
pristupisuvrloinstruktivnialiikomplementarni,štojeuvijek
dobrodošlouvremenunužnostipriznanjapluraliteta.

***

RichardSennettseudjelu„Nestanakjavnogčovjeka“bavige
nealogijommodernetiranijeprisnosti.Odbuđenjanovovjeko
vlja,gdjesupostavljenežarišnetočkeprijeporaukojimaidanas
jesmo(čovjekkaoglumac,javneulogeugradovimaitd.)pasve
dodanas,možesepratitikakosesapromjenamaushvaćanju
ličnostiujednomijenjaloinašedisponiranjeudruštvu.Mida
našnjipostali smosebiglavni teret,zaokupljajunasemocije i
pojedinačneživotnepovijesti.1Obuzetismosobom.Zbogtoga
namjeteškoshvatitištoznači ličnost,a ipovećanjeprivatno
sti zapravodaje svemanje stimulacijepsihi, odnosnootežava
izražavanjeosjećaja.

Pojam„društvo“kodmnogihautoramišljenjeusmisluvelikog
psihičkogsustava.Posljedicatogajemiješanjejavnogiintim
nogživota, aunatočposvemašnjojobuzetosti sobomnitkone
možerećištojeto:unu tra, ironičanjeR.Sennett.Prevladava
narcizamkojizapravoznači:„Štoseosobavišekoncentrirana
istinitost osjećaja, prije negona subjektivni sadržaj onoga što
osjeća,tovišesubjektivnostpostajeciljemosebi,aosobatoma
njemožebitiekspresivna.Poduvjetimasamoobuzetosti,trenu
tačnorazotkrivanjesamasebepostajebezoblično“.2 

OnozaštoseR.Sennettuvjerljivozalažejeciviliziranje.Tre
ba ponovo izgrađivati put civilizacije, nasuprot prevladavaju
ćim težnjama i mitovima modernog života. Civiliziranost je,
naime, djelovanje u kojemu smo jedni od drugih zaštićeni, a
ipakuživamojednisdrugima.Nositimasku(per so na)zapravo

1 Usporedi:Sennett,R. (1989)Ne sta nak jav nog čo vje ka,Zagreb: Jesenski i
Turk,str.23.

2 Isto,str.35.
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jepreduvjetrazvijanjadruštvenosti,sonustranuosjećanjaisla
bostikojunašapsihausebinosi.Preddrugimanetrebamobiti
opterećenisobom,tj.distancapovezuje.Svakakodasumasme
dijiznačajnopripomogliuuništavanjuidejejavnogaživota.Oni
naskonstantno (dez)informiraju, apasiviziranjem (vidimo, ali
nismointeraktivni)kočesposobnostljudidaznanje/informaciju
preobrateupolitičkodjelovanje.

„Prisnostkaotiranijauobičnomživotujestbuđenjevjerovanja
ujedanstandardistinezamjerenjesloženostidruštvenezbilje.
To jemjerenje društva psihologijskimodrednicama.Au onoj
mjeriukojoj tazavodnička tiranijauspijeva, samosedruštvo
deformira…Intimnostjepoljevizijeiočekivanjaljudskihod
nosa.Onajelokalnoomeđivanjeljudskogiskustva,takodaono
što jebliskoneposrednimokolnostimaživotanadvisujesve…
Upokušajimadauklonepreprekeprisnomdodiru,ljuditragaju
upravo za intenzivnimnačinomdruštvenosti, ali čin poražava
takvoočekivanje.Štoseljudivišezbližuju,tosumanjedruštve
ni,bolnijisuivišebratoubilačkinjihoviodnosi…Gradbitre
baobiti…forumnakojempostajesmislenopridružitisedrugim
osobamabezprinudedaihseupoznakaoosobe“.3

Pojam teatralnosti i performativnosti tematizirali su razli
čiti autori.Da li je javno područje kodHannahArendt zaista
prvenstveno ‘pozornica’, shakespearovski govoreći, na kojoj
seobznanjujuriječiidjeladjelatnika/glumaca,štočineistinsku
svjetovnostsvijeta?Odnosno,štoznačetvrdnjedajejavnopod
ručje‘prostorpojavljivanja’idalijeupravotajaspektpokaza
teljnjenezarobljenostiheideggerovskomokrenutošćuizvorima
(grčkompolisu)?LjubavspramGrčke jegotovokonstitutivna
značajkasvihznačajnihnjemačkihfilozofa.OnajeizaHegela
značiladoticajsazavičajnošćunašegaduha.Međutim,kadaje
riječopolitičkojfilozofiji/teoriji,kaokodH.Arendt,ondajeuo
bičajenaoptužbazagrekofilskoromantiziranjeinemodernost.
Naravno,ovojepunokompleksnije:Arendtsakomparativnom
metodomželirazgraditirazličitepolitičkeidruštvenekarakteri
stikenašeepohe,pokazatikolikosmoizgubilisluhzaautentične
modusepolitičkogidruštvenogpodručja.

SeylaBenhabib kodH.Arendt pronalazi4 dvamodela javnog
područjakojaodređujugledištanapolitičkodjelovanje:agoni
stičkiiasocijativni.Uagonističkom(teatarskom)modeludolazi
do izražajapolitičkavrsnoća iherojstvo, izuzetnostkojaosta
vlja traga.U asocijativnommodelu imamo, od toga različito,
demokratsko/asocijativnoshvaćanjepolitikeukojemusemogu

3 Isto,str.445448.
4 Usporedi:Benhabib,S.(2000)The Re luc tant Mo der nism of Han nah Arendt,

NewYork:RowmanandLittlefieldPublishers,p.125.
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angažiratisvigrađani,tj.mnoštvokojenemakvaliteteodlični
ka/izvrsnika,aristokracije riječi idjela,alizasigurno imaspo
sobnostpolitičkeprosudbe (onogašto je takoblisko,akone i
identičnoaristotelovskojphro ne sisilikantovskojUr te il skraft).
Benhabib smatra da je agonističkimodel puno relevantniji za
Arendt;onjeekspresivan,obojanherojstvomAhileja,kompe
titivanupotrazi zavrsnoćom.Naravno, ovo sepokazuje vrlo
dvojbenim:naime,kakvoćejavnopodručjekreiratiagonistički
model,zaštosezauzimatizatakoreduciranoshvaćanjebitipo
litičkoga,teprioritetno:evidentnojedatakvopolazišteneod
govara temeljnimpolitičkimaspektima/konstituensimamoder
nogdoba,primjericezahtjevuzapolitičkompravednošću.Seyla
BenhabibjedostakrutauocjeniH.Arendt,jerkodnjepronalazi
nostalgičnuVer fall geschic hte,kaokodM.Heideggera.

Zarazlikuodtakvogstava,DanaVillapokazujeseotvorenijim
pri čitanju arendtovskih teza. Prema njemu,5 arendtovska tea
tarskadimenzijajavnogpodručjagovorionaravisvjetovnosti,
odnosnoobiću čija se političnost i društvenostmijenja, raste
iopada,u različitimdruštvima i različitimepohama.Možese
postavitipitanjedalijeonadanasnesuvremenazbogdijagno
stikenašeepohehegelijanskimpojmomotuđenja(kapitalistič
kaeksproprijacija,usponekonomskogmomentaudruštvenom
području,porasttehnologijskogautomatizmaisl.),kojiupućuje
naumanjenusposobnostzabivstvovanjeuistinskojsvjetovnosti
svijeta.No,tobibilijednodimenzionalnipristupikojibizama
gljivalinajkvalitetnijemomentekodH.Arendt,njenevažnepri
logeukritičkompromišljanjupolitikeijavnogpodručja.

Ako ispravnoshvaćamintencijeH.Arendt,onda trebamopri
hvatitidaizgradnjiiodržanjusvjetovnostinepridonosesvepo
litičkeaktivnosti.Onajekriterijepostavilavrlovisoko,alijetu
manjeriječonekompurizmukojegasunazivaliaristokratskimi
grekofilskim,negosuvažniuvidiunaravdjelovanjakojimogu
povećati otuđenost od svijeta.Primjerice, onakaonepolitičke
isključuje različite oblike dominacije, prisilu i nasilje.Nasilje
možeuništiti istinskopolitičkodjelovanje ili razoritimoć,6ali
nikadanemožepostatizamjenazanju.Nasilje,prisilaidomina
cijasunijeme,onesekoristekadasejavnasferaželimonopoli
ziratiikontrolirati.Snjimasevećinaisključujeizodlučivanja,
značajno se desubjektivira političko tijelo, te se tako promiče
‘svjetskootuđenje’.Kadasedominacijaostvarujetotalno,onda
teroruništavasvakumogućnostjavnogprostora,desubjektivira
njejeradikalno,pojedincisubačeninasebe,uskraćenimječak

5 Usporedi:Villa,D. (1999)Po li tics, Phi lo sophy, Ter ror. Es says on the tho
ught of Han nah Arendt,Princeton,NewJersey:PrincetonUniversityPress,
p.131132.

6 Arendt,H.(1991)Vi ta ac ti va,Zagreb:AugustCesarec,str.163.
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inekakavsimulacrumsvjetovnosti.No,zaArendtnijebilosamo
važnoanaliziratinepolitičnosttotalitarizma,negouvidjetiko
likoseunjimaisnjimagubiodljudskostiisvjetovnosti.Njena
kritikaliberalizmatakođerjedostaoštra:liberalnitržišniproces
samopojačavadominacijuiuosnovijepredpolitičkimoment,
dokseudemokracijiojačavajuinteresnegrupekojedestruiraju
osjećajzadruštvenostijavnost.7 

Arendtnaspoučavaobesvjetovnosti,odinamizmubivanjaljud
skogbića u povijesti: čovjek se uzdiže i propada u različitim
modusimadruštava,krozrazličiteepohe.Našedobaje,prema
njoj,dobapropadanjaitusesvakakomogunaćitragoviHeideg
gerovogadijagnosticiranja suvremenosti.Međutim,Heidegger
ideputempovjerenjauvlastitoposlanjeimesijanskuulogunje
mačkognaroda, dok je antimodernostArendt posve drugačije
naravi.Unekomsmislu,njenaglavnatezajedabitrebaloisku
šavatipotencijalepraktičkesfere,kojanikadanijeistinskipro
kušanaiostvarenazbogotuđenogodnosaspramsvijeta,usvim
kulturama i vremenima. To uključuje afirmativnu dispoziciju
sprammogućnostikojunose„ljudiupluralu“isvjetovnostsvi
jetakaostalnasuigranašegizvanjskogiunutrašnjegpodručja.
Ovotakođeromogućavabliskuvezuizmeđusvjetovnostiisvo
jevrsneestetskeiliteatarskedimenzijekojaseočitujeuonome
štojezanju:Ac tion.Performativnostiteatralnostrazumijeva
njajavnesfereodavnojerazmotrenaiuočena.Sennettovodjelo
„Nestanakjavnogčovjeka“gradivezuspramjavnostiiteatral
nostinanačindasezaistamožegovoritioupotpunjavanjuova
dvapristupa,budućidajeArendtupraviluizbjegavalapristup
kakavjeimaoR.Sennett(kojijeisociologizirao).

StavpremajavnostikodArendt istančanosepokazujeueseju
oLessingu.8LessingježiviouranojModerni, tj, također jeu
dark ti mes,alinjegovodnosspramjavnostijedrugačijiodda
nasraširenogstava,asrodanjestavuArendt.ZaLessingaživot
nijevrijedanživljenjaakoježivljenuprivatnosti i intimnosti.
Grcimajeblizakposhvaćanjuphi lia(prijateljstva),kaonečega
štonasokrećekasvijetu,sonustranuzatvaranjauprisnosti.Da
kle,Lessingjeprijateljstvovidiokaobitnosvjetovanfenomenu
kojemuseizgrađujezajedničkisvijet.Ovojeznačajnodrugačije
stajališteodkasnomodernogneprijateljstvaspramjavnogsvije
ta.Midanašnjitekosvještavamocijenukojuplaćamozatakvu
dispozicijuspramjavnosti:onasemoždapoglavitozrcaliugu
bljenjusmislazarealnost.Naime,tekpojavljivanje(bivanje)u
svijetukonstituirarealnost.

7 Arendt,H.(1990)On Re vo lu tion,NewYork:PenguinBooks,p.7475.
8 Usporedi:Arendt,H.(1968)Men in Dark Ti mes,NewYork:HarcourtBrace

Jovanovich,p.105.
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Danasje„osjećajzarealnost“drugačijinegoprije,jertekono
štoprođekrozdoživljajsebstvadobivaoznakurealnog.Nataj
načingubesegranice,amikaodeprivirana,obesvjetovljenabića
umasovnomdruštvu,nemamosvijetkojinaspovezuje,skupljai
razdvajakaoindividue.Onoštojeuovomhorizontumodernog
sebegubljenjaugubljenjusvjetovnostivažnoistaknuti jestsli
jedeće:ArendtuVi ta ac ti vamanjebrinezapolitičkopodručje,
avišeza fe e ling for the world.9Kaodapodsvakucijenuželi
sačuvati svjetovnost čovjeka, čak i akoćeunekimaspektima
svogapolitičkogmišljenjabitifluidnaineuvažavatirealnost(ili
„realnost“)suvremenedemokracije.Stoga jepitanje:štobiza
Arendtkojamisliuaristotelovskimkategorijamabilasvrhapo
sebiupraktičkompodručju–tozasigurnonijepolitika,kakvu
poznajemouraznimpovijesnimmetamorfozama.Međutim,po
litičnostukonačnicipridonosikvalitetisvjetovnostiiistinskom
bivanjumeđuljudima.Naravno,postojeneke„nepolitičnepo
litike“kojeonaproziva:liberalizamireprezentativnademokra
cija.Prvajezapravo„pretpolitičnapolitika“,aobjeekonomizi
rajubriguzajavnopodručje,teoslabljujusmisaozazajedničko
ijavno.Akonamsetakvistavoviičinenesuvremeni,unjenom
mišljenjujesvetodioširekritikeuvjetaotu đe nja od svi je ta.

Svakopojavljivanjeusvijetunaravnonijenitijednakodobroili
smisleno.Onopodrazumijevanekesloženepretpostavke:svoje
vrstanpredodnos:vanj skounu traš njeipredrazumijevanjetoga
štoznačibitimeđudrugimausvojojvlastitosti.Sigurnojedase
spravomrazlikujusnažnikarakteriodnjimasuprotnih.Takav
semoždapostajeiodređenimpredispozicijama,alionoočemu
namfilozofijagovorijestdanaglasakstavimonaet hos i aske sis.
Utomejestvar.Izgrađeneirazvijeneosobeispunjavajuprostor
javnogpodručjasmislomkojeunjegaunose.Naravno,uinter
aktivnosti ipovratnojsprezi:odnos javnostpojedinac trajni je
konstitutivnimoment.

No,štoakojavnusferunetrebauzimatisamokaopodručjeza
djelovanje(uarendtovskomsmislu),negokaoimpersonalnime
dijzakomunikaciju,informacijuiformiranjestavova?Najutje
cajnijizastupnikovogastajalištajeJürgenHabermas,kojisvoje
filozofsketezefundirapovijesnimisociologijskimsadržajima,
doksekodArendt(usporedimolinjihovetekstove)otkrivaviše
autorskogpečata.Habermasjemajstoruakademskipreciznom
pretumačenju prethodnika, akribičnoj prezentacijimislioca na
čijemtragugradisvojutezu.Premdajenjegovstavdostadru
gačiji od agonističkog i teatarskog karaktera javne sfere, ka
kvog pronalazimo kodArendt, procjena današnje situacije im

9 Usporedi:Villa,D.(1999)Po li tics, Phi lo sophy, Ter ror – Es says on the tho
ught of Han nah Arendt,Princeton,NewJersey:PrincetonUniversityPress,
p.135.
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jedodušebliska:građanisutransformiraniupotrošače,kakou
javnomipolitičkom,takoiuprivatnompodručju.Kritičnostje
zamijenjenanovošćustalnonastajućihnovinaisvevećomzaba
vom(show),manipulacijomukojojsvijesmo.UHabermasovu
čitanjuznakovavremenavidi sedasuagonistički ili teatarski
aspektiprakseanahronistički.

OnonaštoHabermasstavljanaglasakjeargumentacijskaforma;
ukolikoonaizostajepreostajesamomanipulacija.Stogajepo
trebnoplediratizakonsenzualneiargumentativnepolitike,toje
njegovasvojevrsnamantra.Međutim,pitanjejenijeliiluzorno
očekivatidaćepovećanjemogućnostizadobrotuisporazumi
jevanjeproširitimoralnehorizonteidovestidovišeracionalnih
konsenzusa.Premdajepovjerenjeumoćjavneraspravedubo
koukorijenjenouzapadnjačkoj tradiciji,možemobitiskeptič
nispramtezedabigeneriranjepojačanogdiskursa, rasprava i
pokušajapostizanjakonsenzusa,bilouaristotelovskoj ilikan
tovskojtradiciji,moglonadomjestitiizgubljeni„osjećajzasvi
jet“.Ukulturiintimnosti,polemikeiargumentacijemogusamo
razdvajatiljude,anejamčepotrebnuimpersonalnudruštvenost.

Na neki način, impersonalnost se kodArendt podrazumijeva.
Upotrebljavalajeteatarskumetaforu:sta ge(pozornica)zaopis
javnogpodručja.Moglobi se reći da je ‘bitimeđu ljudima’ i
‘pojavitisemeđuljudima’unjenojvrijednosnojperspektivina
šadrugapriroda.Odnosno,rezonancakojuprimamousuživotu
naš je temeljnikonstituens.Akonema‘pozornice’nakojojsu
važna djela i riječi (a i riječi su djela), onda zapadamoupo
li tics of aut hen city,kojasefokusiranapersonalnostpolitičkih
djelatnika.Aupravojeto,zbognjenogtemeljnog–paiprena
glašenog–razgraničenjaprivatnogodjavnogpodručja,Arendt
htjelaizbjeći.

PraxiskodArendttrebashvaćati(i)kaoprotimbuinstrumentali
zacijidjelovanja.Pritomesemislinaepohalniodmakodteleo
logijskogkonteksta,izkojegproishodisubordinacijapraktičkog
spramteorijskogpodručja.Ujedno,saafirmacijomautonomno
stipraxisazastupasepluralnost,javnopodručjeidiskursniho
rizonti.Performativnikarakterdjelovanjakodnjejegovorenje
omodusuizlaskaizteleologijskesheme.Budućidaonoštose
pokazujevišenijemišljenoesencijalistički,kaopukapojavnost
izakoje trebaotkriti skrivenubit,moguće je starijeontološke
koncepte zamijeniti teatarskommetaforom.Biće više nije za
mjenjivosaonimDobrim(ens et bo num con ven tu tur),negoje
izvorište slobode.U slobodovanju (započinjanju, drugačijosti)
jest istinski ljudskiživot, istinskapraxis.Dabipak istrajalau
metaforičnosti novog reda, na neki način estetizirajući praxis,
mora dekonstruirati tradicionalne kategorije o djelovanju.Vi
šenisuufokusuuzroci,ciljeviiposljedice,negojedinstvenost
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čina,odmaknućeodeksternog,obratkasamomdjelovanju,nje
govojjednokratnostiineponovljivosti.Nakonmicanjaodteleo
loškogokvira,političko/javnopodručjepokazujesekao„akind
oftheater“.Tusedodirujuslobodaidjelovanje,pamtiseonošto
jevrijednoupamtiti,gradesenoviprostori.Utomsmislu,po
trebazametaforamapozornice,performansaikazalištanetreba
uzetisazadrškom,negoizotkrivanjanove,antiesencijalistič
kedimenzije suvremenefilozofije.Pomislimo linakojekakve
politikantskeaktualnosti,stvarje(i)utomedapremdapostoje
lošakazalištailošiglumci,kojineotvarajuprostorautentično
sti, važna jemogućnost ustanovljavanja zajedničkog svijeta u
kojemse„drugomepokazujemkaoštoseionpokazujemeni“.10 
PojavljivanjejepakzaArendtdif e ren tia spe ci fi cačovjeka,jer
jeustanovljavanje svijeta,kojeuvijekvalja iznovapoduzima
ti, ono što nas razlikuje od neljudskih bića i stvari, te ujedno
mogućnostzasloboduiistinskobivstvovanje.

Redukcijadjelovanjanavolju,tepodređivanjepolitikepovijesti,
degradacijajeiništenjepolitike.Svojevrsnoestetiziranjedjelo
vanjakodnjeuvezijesanietzscheanskimprotivljenjemplatoni
zmu.KaoštoNietzschedecentriramoralnisubjekt,kodArendt
jenadjelusličnopomicanjepolitičkogdjelatnika.11Povezujeih
sličnostuepistemološkompropitivanjurazlikeiodnosaizmeđu
djelatnikaičinadjelovanja.Ovadistinkcijadeprivirapodručje
djelovanjaipojavljivanjeodsvakeintrinzičnevrijednosti.Este
tizacijomdjelovanjauzpomoćanalogijeperformansaponovose
uspostavljasmisaoinedužnostunietzscheanskomhorizontu„s
onestranedobraizla“.Natajnačinizbjegavaseopravdavanje
egzistencijeesencijom,„istinskisvijet“višene trebaopravda
vati„svijetsjena“.Utomsmislu,arendtijanskoinzistiranjena
političkomkaopodručjupojavljivanja,jestmodusreevaluacije
nietzscheanskihimpulsapotvrđivanja„ovogasvijeta“.Platono
vo zamjenjivanje djelovanja (Action) spravljanjem (Making),
pripremilojepotiskivanjepluralnosti,teupolitičkuteorijuuve
loinstrumentalističkekategorijesvrheicilja.PrevladavanjePla
tonovaneprijateljstvasprampluralnosti je,premanjoj,ujedno
iuspostavljanjeintrinzičnevrijednostipolitičkogdjelovanja,te
potragazanovimmodelompolitičkesimbolizacije.Onoćeuva
žitikrhkostikontingentnostljudskihstvari.Novasimbolizacija
tjera u očaj tradicionaliste, aliArendt zna da je kontingencija
inherentnaslobodi,adajeona(kantovskimišljeno)spontanost
izapočinjanje.Tojeoptiranjezaotvorenostnasuprotzatvoreno
stisvakedeterminacije.Također,tojetraženjesmislenosti,one

10Arendt,H. (1958)The Hu man Con di tion,Chicago:UniversityofChicago
Press,p.198199.

11Usporedi:Villa,D.(1996)Arendt and He i deg ger. The Fa te of the Po li ti cal,
Princeton,NewJersey:PrincetonUniversityPress,p.81.
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smislenostikojupružadrugoljudskobiće.Mnoštvoputovajoš
jeotvoreno,čujeseupozadiniarendtijanskeperspektive.Sto
gatrebaiskušavatinovepočetke.Istinskogovorenjeičinjenje
velikihdjela(pričemuseuVi ta ac ti vapozivainaherojeTro
janskograta,alinaposenasmisaopolisa)upravojemogućnost
zbogkojepoduzimanaporponovnoguspostavljanjaautonomije
idostojanstvapolitičkogpodručja.

Bilajevrlodosljednauafirmativnomnaglašavanjuagonističke
dimenzijepolitike.Svojevrstanelitizam,ukojisenatajnačin
disponira,može se dijagnosticirati kao znak disponiranja pod
Nietzscheovomsjenom.Uzto,trebanaglasitidajeArendtuvi
jekbilasklonadistinkcijama;kolokvijalnobisemoglorećida
seupraviludistanciralaodma in stre am ideja, kakobiprevla
davajućiZe it ge istoživotvorilapriključkomnamišljenjeneko
likobitnihmislilaca.PoukeSokrataiKantasubaštinakojese
neodričekadazastupaagonističkistavupolitici.Natajnačin
se i udaljava od suvremenih agonista (što prema njoj prven
stveno znači: liberalizam različitih provinijencija).Da bi se u
tomhorizontuuvjerljivopozicionirala,Arendtjevrloopreznoi
selektivnoprisvajalanekeNietzscheoveimpulse.

Nietzsche uGe ne a lo gi ji mo ra la obrazlaže da jemoralna epi
stemologijaukojunasstavljarobovskires sen ti mentintrinzično
neprijateljskaspramdjelovanjaiživota.Nietzscheipakpriznaje
(GenealogijamoralaII,2)dajemoralizacijaiinternalizacijaci
jenakojuplaćamodabičovjek‘zanimljivaživotinja’,sposoban
zaautonomiju i samoodređenje.Problemjeu tomeštomnogi
zastanu u samorazvoju na razini loše savjesti, izvorumnogih
zalairobovanjapodplaštomkršćanskihvrijednosti.Upravilu
smoživotinjestada,štopremaNietzscheuupotpunostikonver
girademokratskomsubjektu.Štose tičenjegove idejeprevla
davanja(Übergang),ovdjejedostatnorećidatkodanasnestoji
podNietzscheovomsjenom,nepoznajeonoštojezanasistinski
suvremenoibitno.

ArendtpakreformuliranekemomenteNietzscheovaagonizma.
SličnoNietzscheu, fokusira senavažnostdjelovanja, afirmira
začetničkudimenziju svake istinskedjelatnosti, prihvaćakon
tingentnostljudskogpodručja,odbacujeteologijske,teleologij
skeiutilitarnekriterije.Međutim,različitoodNietzschea,inzi
stiradaseistinskodjelovanjedogađasamoujavnojsferi.Po
litičkogdjelovanjanemabezpluraliteta.Ktome,zarazlikuod
Nietzscheaiherojskogindividualizma,optirazarevolucionarni
duhiduhotpora.Arendtičinatezaopotrebistrogograzlučivanja
socijalnogipolitičkog(kaoprivatnogijavnog),takomnogokri
tizirana,nijepotaknutaNietzscheovomvizijombrigeza‘zdra
ve’, razdvojeneod ‘bolesnemase’, te sličnim ‘politički neko
rektnim’smjerokazima.Tedistinkcijeprijeslužezafokusiranje
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na centralnu ulogu impersonalnosti i distance u agonističkom
ethosu.Potrebnojeizasebeostavitimaterijalneipsihičkepo
trebe,dabipostojalo relativnosamostalno javnopodručje.Sa
naglašavanjembalastakojidonosibrigazaodržavanježivota,
kaodaželiukazatinamnogovrsneopasnosti,inherentnepristu
panjujavnojsferi.Ukolikoseoslobađamopritiskakojegnužno
imamokaobiologijskabića(tj.potrebezaodržanjemnaživotu),
timećemolakšeprireditiprostorslobodeiživjetionoštonazi
vaca re for the world.Upravojebri ga za svi jetprvotniimpuls
što distingvira njenu koncepciju od značajno transgresivnije,
nietzscheovske.Iztebrigeproishodisvakopolitičkodjelovanje.

Jasnoćeradi,agonizamkojimožemopripisatiArendtnemaništa
nitisaglorifikacijomkonfliktanitisanekomprerušenomverzi
jominteresnihgrupakojećepoticatierističkiilipolemičkiethos.
Dapače,njenainačicaagonističkepolitikepretpostavljakulturu
bez fundamentalističkih pozicija, u smislu zastupanja ‘istina’
kojestojeunepomirljivomkonfliktusadrugim‘istinama’.Pod
svaku cijenu treba izbjeći tradicijom baštinjene, nepomirljive
dubinekojenoselatentnekonflikte.Odnosno,kodnjejenadje
luagonističkausmjerenostskojomsesuspendirazahtjevzaap
solutnomistinom,takopogubanuhorizontupra xis.Arendtičino
naglašavanjemoćisuđenjakaoključnekomponentenjeneago
nističkepolitikevezanojeuzKantovoei ne er we i ter te Den kung
sart(pro ši re ni na čin miš lje nja),aovojepakpriličnoudaljava
odNietzscheovafokusiranjanamoć,apribližavanasljedovanju
Aristotelovephro ne sis.Dakle,nasljedujućiNietzscheadoodre
đenihtočaka,onasenadovezujenakantovskumoćsuđenja,iz
čegaproishodiipolitičkaprosudba,temeljniorijentirusvijetu
imeđuljudima.

Sadrugačijommetodologijom,RichardSennettjekrozvrloši
rokupaletufenomenaanaliziraodugačkorazdobljeod1750.do
suvremenosti,kadaprevlastkulture intimnostimijenjapolitič
kekategorijeupsihološke.Usponkultureintimnostiznačioje
propastdruštveneteatralnosti,štojedovelodonestankajavnog
života.Obiteljjeod‘partikularnog,nejavnog’područjaposta
lautočište,svijetzasebe,sastrožimmoralnimkodeksomnego
štogaimajavnopodručje.Javnopodručjeuurbanimmjestima
Europe19.stoljećapostalojemoralnoinferiornijeintimnomži
votu.Utimuvjetima,političarisupočeliizlagatijavnostisvoj
karakter,osjećaje,snaguosobnihuvjerenja.

Postoji vrlo uvjerljiv zajednički idejni horizont kod Hannah
Arendt i Richarda Sennetta: u promišljanju nestanka javnog
područjaonipronalazedubokasvjetskaotuđenja.Jednanjihova
zajedničkatezaglasi:političkudjelatnostosimteatarskedimen
zijekvalificiraiimpersonalnost.Nemoramosviimatisposob
nostiPerikladabisdrugimaostvariliistinskosubistvovanjeu
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svijetu.Njihovostajalištejeidanasvrloznačajno,jerimplicite
istumačujuneuspjeheobećanjamodernedemokracije.Neuspjeh
kulturevodidoneuspjehaobećanjademokracije.

AutorikaoštosuJürgenHabermasiSeylaBenhabibnestanak
javnogpodručjatumačedrugačijeizapravoreducirano.Njihov
‘recept’jeuintenziviranjudeliberativnedemokracije,ukvalita
tivnompomakupriracionalnojjavnojraspravi.Benhabibpret
postavljadabiširenjejavneraspravevodilolinearnomširenju
moralnoghorizontairacionalnogkonsenzusa.Mnogojefilozof
skihputovapripremiloovakvorazmišljanje:AristotelovaPo li
ti ka,Rousseau,Kant,JohnStuartMill.Doduše,uvijek jebilo
puno skeptikakoji suopreznijegledalinaanticipiranjenekog
budućegharmoničnoguređenja:odantikedoKanta,aliupravo
namadanašnjimasvojstvenojepostuliranjerazličitihdruštvenih
kontingencijaiantiutopija.Pustinjaraste.

***

Ako sagledamo neke aspekte onoga što se može kritizirati u
sklopu‘tiranijeintimnosti’,vidisedajezapravoriječolažnoj
predstavipribližavanjaibliskosti.Infiltracijaintimnostiudruš
tvo,štojeSennettkritizirao,nijepovećalabliskostsodređenim
aspektimasebstva.Umjestotoga,moždasuindividualnaisku
stvasebstvakaoipotencijalizamaštudanasblokirani,višenego
ikada.Naime,kultintimnostijeušaoubizarnevezesanonim
nosti,otuđenjemitehnologijom.Aiztogaseteškoizvući.Toje
naprostonaš„postav“.

SloterdijkuSfe ra ma12 izlažekritikuidestrukcijunovovjekov
nih individualističkih ideologija na makro i mikro razini, na
individualnomisvjetskopovijesnomplanu.Novovjekovniindi
vidualizamapsolutizirasamogasebe, teželiobuhvatiticjelinu
stvarnosti i njome zavladati. Individualizam shvaća pojedince
kaosupstancijalnajajedinstvakojastupajuukomunikacijusa
drugimpojedincimaondakadatosamiodluče,kaočlanovili
beralnogkluba.Svakiodnossdrugimpojedincimajenaknadan,
sekundaran, samovoljan i opoziv. Prema toj individualističkoj
ideologiji,društvonastajenatemeljuugovorameđupojedinci
ma.Unjojsenijedansubjektnemožezamislitikaosadržanu
nečemu,obuhvaćenodnekoga,ograničenodnekogainečega.
To je temeljnaneuroza zapadnekulture koja sanja o subjektu
kojisvepromatra,imenujeiposjeduje.Tojesanomonadičkoj
jakuglikojasveuključujeusebe,panoptičkiegoizam.Apsolu
tizacijapojedincainegacijadrugogaje,premaSloterdijku,svoj
vrhunac imala u drugoj polovici 18. stoljeća: tada je placenta
(košuljicakojasluži razmjeni tvari izmeđuorganizmamajke i

12Sloterdijk,P.(2010)Sfe re I: Me hu ro vi,Beograd:Fedon.
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organizmanerođenogdjeteta)kliničkiikulturnoekskomunici
rana. Poništeno je ono što djetetu omogućuje život, što pred
stavlja drugoga.Na taj, pomalo začudni način, Sloterdijk no
vovjekovni individualizam tumači kao placentalni nihilizam.
Ideološkizaokretkaindividualnomtadaseuvukaoukolektivnu
imaginaciju,asanjimiidejaoshvaćanjučovjekovesudbinekao
svojevrsnogsamovanjaumaternici,kolijevciiliunutarljudske
kože. Rousseau je kvintesencijalni ideolog tog shvaćanja.Od
tadaseljudinisuustručavalisebeshvaćatikaoproduktesredine
ili predmet ispitivanja sociopsiholoških udžbenika.To je pak
načinprezirapremačovjeku.

Sanašimrođenjemnestajeplacenta:našživotDrugomedonosi
iščeznuće.Tonijebio subjekt, ali je toneštoporedmene, ži
voiživotodajno,kaohranidbenasjenka.Tojejednočisto‘Sa’.
Onomepodržavaloidavalodabudem.Dakle,ljudskacjelovi
tostjenasvojimpočecimakonstituiranadijadički.Naoproštaju
iz togstanja, izdvodijelnecjeline,onačovjekudarujeprostor
ukomsumogućesupstitucije.Prazniprostorštogaizgubljeni
‘prvobitnipratilac’ostavljazasobom,učovjekupostajepola
znom točkom prolongirajućeg traganja za novim pratiocima i
supstituirajućimsferama.

Disponiramo li se umakroperspektivu, čovjek je oddavnina
vjerovaodasunebeskesfereokruživalezemlju,štitećigaipru
žajućimuosjećajprostora.ŠoksKopernikom,prosvjetiteljstvo
iprogresdonijelisuhladnoćuiuspjeh.Nijebilolakoživjetisa
novimistinama.Emotivnabićasuosjećalaotuđenostdoksuse
povlačilauegzil.Tojebioraspadimunosustavakojinasjedugo
štitio.Širilase‘hladnoćaipustinja’.13Dabinadomjestiloovule
denuvizijukozmosa,čovječanstvojerazvilotehnološkucivili
zacijuisocijalnisustav.Zbogbliskostiisigurnostioslanjamose
natelekomunikacijeipoliceosiguranja.Unutrašnjesepovuklo
predvanjskim.Napitanje:gdjesenalazimodoksmousvijetu?,
Sloterdijkodgovara:„Nalazimoseuvanjskomsvijetukojinosi
onounutrašnje“.Postojimosamouodnosima.

Fizičkiuniverzumjeizgubiosvojukvalitetuifunkcijuskloništa.
Dabipronašliprostorkojidopuštadabudemoonoštojesmo,
nužnojedasefokusiramonaoblastkojuljudskabićakreiraju
sobom.Tuoblastnazivamosferom.Tojeokruglinakojapred
stavlja svijetpo sebi–posebanprostorukome supripadamo
(jesmo sa ostalima). Življenje u sferama podrazumijeva stva
ranje dimenzija koje nam omogućuju da budemo „ekstatička

13Usporedi:Campe,C.(2002/2003)MisaoniprostorPeteraSloterdijka,Ju kić,
br.3233,Sarajevo:Franjevačkateologija,str.209etc.
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bića“,14štozapravouvijekijesmo.Tojeonoštobivstvovanje
čovjekačinimogućim.

Sferamakonstantnoprijetiinherentnanestabilnost.Skupljajuse
išire.Nakonprvotnogodvajanja,intimniprostorotvorioseza
vanjskeutjecaje,pričemujenovouvijekbilodoživljavanokao
onokojeremetistaro.Našunutrašnjiprostorstvaramjestazane
inteligentnepreokupacije,brigu,zabavu,uopćediskurs.Razna
iskušenjaiotuđenjanaspohode.Oniispunjavajuprostorkojije
trebalodaostaneotvorenzaonogatkojeotišao.Timprostorima
supripadamo.Dabi seopisaoodnos izmeđudvabliska ljud
skabića,trebalobiihusporeditisadvijeposudekojeseuisto
vrijemeobuhvaćajuiisključuju.Mismopoputpraznihposuda
istodobnoneokrnjenihiprobušenih–tesuposudeuvremenui
sadržeseudrugimvremenima.Tojeoblastintimnog.

Uigriizvanjskostiiunutrašnjosti,trebaseodrećijednodimen
zionalnognačinaosluškivanjaiotvoritizapolimorfnemoduse
bivstvovanja.Ukasnijojživotnojdobisesmatramozrelima,ali
tojezbogtogaštosmobilipodvrgnutitemeljitomprocesude
fascinacije.Tuobukusmouspješnoprošli,jerčestoipriposjeti
umjetničkimprezentacijamareagiramosemotivnomdistancom
iintelektualnomrezervom.Kaodabitiinteligentanznačiistošto
i nebiti očaran.15Sloterdijkprotiv takvog intelektualnogbac
kgroundatvrdidakulturaubilokomznačajnijemsmislumože
opstatisamoukolikopostojidovoljnopojedinacakojistojeiza
razlikeizmeđuargumentacijeiočaravanja.

PremaSloterdijku,najmoćnijamaksimaepoheModerneje:ma
surazvitikaosubjekt.16Upojmumasezapravokolabiraumno
romantičkavizijademokratskogsubjektakojijeznaoštohoće:
raspršiosesanokolektivukojijesamsebitransparentan.Kao
masa, ljudistvarajumrlju,oblikujumjestonakomjenajcrnje
štomožebitiupodručjuljudskog.Zarazlikuodprijašnjemase
bujice,sadasmomasakojaseorijentiranamasmedijskesimbo
le,diskurse,mode,programe i istaknute ličnosti.Mismoma
sakojaseneokuplja,otkinutiodkolektivnogtijela.Stogasmo
materijalzasvemogućeeksperimentetotalitarnevladavine.

Današnja,neokupljenamasa,višenemaosjećajvlastitogtijelai
prostora,nedoživljavasevišekaopulsiranje,nemaimpulsivnog
iafektivnogzanosa.Masasmobezpotencijala, sumamikroa
narhizama iusamljenosti.Vertikalnenapetosti suprevedeneu

14SloterdijkkoristituHeideggerovusintagmu,alićeovdjekaoiudrugimslu
čajevimanavođenjaumjestoostajanjaunjegovojdispozicijipojmovimadati
antropološkiikulturološkisadržaj.

15Isto,str.221etc.
16Usporedi:Sloterdajk,P.(2001)U istom čam cu,Beograd:Beogradskikrug,

str.133204.
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horizontalnoodržavanje.„Kultura…obuhvatasadržinupokuša
jadaizazovemomasuunamasamima,dasamidonesemoodlu
kuprotivnassamih.Onajediferencijanabolje,kojakaoisve
relevantne razlike, postoji samo onoliko često i onoliko dugo
kolikosepravi“.17 

Istosebićepojavljujeurazličitimodnosima:odintimnostido
proizvodne privatnosti i javnog područja. Konstituiramo se u
različitimrelacijama.Javnasferajemogućateknaosnovime
todičkiprethodećegprocesaapstrahiranja.Toapstrahiranjevje
rojatno proizlazi iz njihova međuodnosa. Mi želimo zaštititi
svojepreferencije,alikakojetozapravomoguće?Potrebnisu
napori za funkcioniranje naših života na različitim razinama.
Postoji svojevrsniparalelizam izmeđuonoga što suzaSloter
dijkadimenzijevertikalnohorizontalnoiunutrašnjeizvanjsko.
Potrebnasusuptilnaprevođenjakrozrazličitesferičneprostore
dabismodostizalipuninubivstva.Uintimnostisepripremamo
za različite uloge unutar raznoliko određenih pravila, a našeg
javnogbivstva(ličnosti,per so nae)nemabeznaporauhorizontu
unutarduševnedispozicionalnosti.

USloterdijkovimSfe ra maljudisuujednoshvaćenikaoovisni
osferamaikreatorisfera.Sfereusloterdijkovskomsmisluje
suunutrašnjiprostoriukojimasmouvijeksdrugima,istinsko
boravištekojejesupripadanje.Svakaformaljudskogzajedniš
tva,svakaljubavna(idrugačija)vezajestsvijetusvijetu,jedna
sfera.Rezonanca,odnos,razmjena:konstituensizajedništvasu
izvor svihkreativnihnaporakojinasvodepotpunijemživotu.
Svakoranijesferičnoiskustvoutječenanovuformuidrugačije
okolnosti,atopočinjeodprenatalnogiskustva.

Sumativno,tekunaznacikazano:Sloterdijkuovojanaliticiko
ja istražujekompleksanhorizontodnosaunutrašnjeizvanjsko,
govorionekimbitnimkulturološkimhorizontima.Onoočemu
pak zdvaja, a sa čim semnogi slažu jest da živimo u kulturi
bezprojekta.To jest, ne uspijevamokao civilizacija reformu
liratiidejedobrogživota.Ponekadjepoglednaklasiku(tj.ono
prvorazredno) okret ka povijesnoj punoći i osvještenje da još
uvijekneznamokakoujezikukojiodgovarabitisuvremenosti
ozbiljitivisokekulturnenapetosti.Uvelikojsmopustinjiduhai
štoprijepronađemopovezniceizmeđuunutrašnjegiizvanjskog
područja,moždanaslutimoširineivisineukojimakaomoderni
ljudijošmožemobiti.

17Isto,str.199.
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INTERPRETATIONMETAMORPHOSES 
OFTHEPUBLICANDTHEPRIVATE

Abstract

Richard Sennett has analyzed the period from 1750 up to the
contemporary time, when the dominance of the culture of intimacy
has transformed thepolitical categories intopsychologicalones.The
riseofthecultureofintimacyhadbroughtaboutthedownfallofsocial
theatrics,whichhasinturncausedthedisappearanceofpubliclife.The
familyhastranscendedfroma“particular,notpublic”areaintoahaven,
aworldofitsown,withamoresternmoralcodethanthepublicsphere.
Politicianshavestartedtopresenttheircharactertothepublic,aswell
astheirfeelingsandthepowerofpersonalconvictions.Herethetheory
ofHannahArendtisanalyzedfromthehorizonofsocalledtheatrical
dimensionof thepublicsphereandagonisticpolitics, throughwhich
the nature ofworldliness is discussed. Some authors have criticized
themixingofinternalandexternalareas(HannahArendtandRichard
Sennett)whileothers(suchasPeterSloterdijk)haveshownthatthere
areconsensuseswhichprecede theseparationof the internaland the

external.

Key words: intimacy, external and internal areas, culture, Hannah 
Arendt, Richard Sennett, Peter Sloterdijk



198

УниверзитетуБеограду,Институтзафилозофијуи 
друштвенутеорију,Београд

DOI10.5937/kultura1653198R
УДК316.75:7.01

оригиналаннаучнирад

АВАНГАРДА, 
КИЧИЛЕВЕИДЕЈЕ

Сажетак: Пред мет тек ста је од нос умет но сти и по ли ти ке ка кав 
је прак ти ко ван у вре ме успо на европ ске по ли тич ке ле ви це, у пр
вом ре ду оне на про сто ри ма пред рат ног и по страт ног СССРа. 
Те за ко ја се у тек сту бра ни је да сви то та ли тар ни дру штве но
по ли тич ки си сте ми фор ми ра ју прин ци пи јел но исто зна чан став 
пре ма умет но сти као моћ ном по тен ци јал ном ме ди ју за про мо ци ју 
и тран сми си ју иде о ло шких и по ли тич ких по ру ка, што ње на оства
ре ња углав ном до во ди на гра ни цу ки ча, ако већ не и у ње го во са мо 
сре ди ште. У дру гом де лу ра да раз ма тра ју се зби ва ња на eксју го
сло вен ској по сле рат ној по ли тич кој и умет нич кој сце ни и ука зу је на 
ње не спе ци фич но сти, пре вас ход но ону са др жа ну у чи ње ни ци да је 
кич на њој био при сут ни ји као (ан ти)стил по ли тич ког жи во та, у 
пр вом ре ду је зи ка та да ак ту ал не по ли ти ке, не го као неуметност. 

Кључнеречи: умет ност, аван гар да, кич, ле ве иде је

Односуметностииполитикеу тоталитарнимполитичким
режимимаједнојеоднајинтригантнијихпитањафилозофи
јеисоциологијеуметности.1Својомтезомдаестетизацији
политикекојуспроводифашизам,комунизамодговарапо
литизацијомуметности,Бењамин(Benjamin),2реклобисе,
унеколикосимплификујесложенумрежутиходноса.Није,
наиме,политизацијауметностибилаексклузивносвојство
комунизма.Њу је,мождау јошрадикалнијојформииску
сио и фашизам. Сви тоталитарни друштвенополитички
системи, заправо, формирају принципијелно истозначан
ставпремауметностикаомоћномпотенцијалноммедијуза

1 ТекстјерезултатраданапројектуИнститутазафилозофијуидруштве
нутеорију,евиденциониброј43007,којиуживафинансијскуподршку
Министарствапросвете,наукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.

2 Benjamin,V.(1974)Ese ji, Beograd:Nolit,str.48.
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промоцијуитрансмисијуидеолошкихиполитичкихпорука.
Интенцијатаквихостварењаједаукинуонуестетскудис
танцусaкојомсеестет ски приступаједномуметничкомде
лу,ањихова„тенденциозност”је,заправо,тенденциозност
каизазивањуодређенихосећањакодсвојихреципијената(у
случајууметности„левице”ганутостморалномснагомбо
раца за „ствар револуције”, дивљењењиховој спремности
нажртву,сажаљењезбогстрадањакојимасуизложени...),
осећањакојасууфункцијинавођењанаодређенипо ли тич
кистав–лојалностполитичкомпореткуиоданостидејама
накојесеонпозива.Тимесеозбиљнодоводиуискушење
онакантовскаиндиферентност,безинтересностпосматрања
иуживањау једномуметничкомделу, која јеcon di tio si ne 
qua nonњеговогуметничкогvisà vis кичерскогусвајања.3 
Збогтаквихсвојихамбицијаостварењатеврстенајчешће
доспевајунаграницукича,акојевећисасвимнепрелазе.

***

Заразликуоднемачкеуметничкеавангардепредхитлеров
скогихитлеровскогпериодазакојусууспониетаблирање
нацизмазначилиуметничку,а замногеодњихифизичку
смрт,рускауметничкаавангардакојајестасавалаураздо
бљу наконОктобарске револуције у успостављању нових
друштвениходносаиједногдругачијегсвеукупногконтек
стадруштвеногживотапрепознајеупрвовремемогућност
реализовањамногихреволуционарнихпројекатакојејеона
сама антиципирала у свом стваралаштву.Уметници стичу
уверењедапартиципирајуувеликимпроменамакојимасе
употпуностиредефинишеиревалоризујеодносуметности
идруштва.Политичкаелитапоткрепљујетауверењадајући
имапсолутнуподршку,паделаапстрактнеуметностибива
јуубрзослужбеноизложенаусовјетскиммузејима,упркос
спорадичнимпротестима.Такоћесенарускимпростори
маунареднојдеценијиодигратимногипроцесизакојесе
чинилодаћеиматикарактерреволуцијеумодернојумет
ности. Авангардниуметнициусвајајудекретеодемокра
тизацији уметности који прокламују демистификацију и
десакрализацијууметничкогчина,исвојаделаадресирају
изравномасовнојпублици.Песницичитајусвојестиховена
улицама,сликариизлажусликепофасадамазграда,анањи
маналаземестаиогромниплакатскипаноисастиховима
песника.

3 Упоредити:Кант,И.(1991)Кри ти ка мо ћи су ђе ња,Београд:БИГЗ,стр.
96;Gic,L.(1979)Fe no me no lo gi ja ki ča, Beograd:BIGZ,str.33et pas sim.
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У складу са новопрокламованом друштвеном функцијом
уметности, уметници одлазе у фабрике, дизајнирају упо
требнепредметеитканине.Традиционалнеуметничкеака
демије као елитистичке установе бивају замењене новим
типомвисокихуметничкихшкола,такозванимуметничко
техничким радионицама вишег ступња, и Институтом за
уметничке културе. Претежна тема совјетске архитектуре
тога раздобља су фабрике, бране, управни и администра
тивницентри,радничкиклубови,палатерада,ускладуса
политичкимналогомстварањановихурбанихструктураи
докидањаразликаизмеђуурбаногируралногпролетаријата.

СмрћуЛењинаидоласкомСтаљинанадржавно кормило,
догађајинауметничкојиширојдруштвенојсценисмењују
севртоглавомбрзином.Године1930.убијасеМајаковски,
најпроминентнији песник револуције. Две године касније
распуштена су сва уметничка удружења и основан једин
ствениСавезсовјетскихуметника.ПоналогуЦККПССа
такозвани „социјалистички реализам” постаје прописана
иобавезнауметничкаметода.Рађа сеновауметностчији
је номинални задатак да буде веран одраз социјалистич
ке стварности, али, како се говорило, у њеном револуци
онарномразвоју.Ато је, заправо, значило,њеноприкази
вањеуретушираномипоетизованомликунајбољегинаj
праведнијегодсвихмогућихсветова.

Главнеактеретестварноститребалојеприказатикао„чу
довишта врлине”, то јест управо онаквима каквима их је
видеонеприкосновениЏугашвили.„Јамислимдабољше
вициподсећајунахеројегрчкемитологије”,писаојеон.4У
књижевностипостајеобавезантакозвани„позитивнијунак”
ицрнобелатехникауприказивањудруштвеногреалитета.
РоманМа тиМаксимаГоркогпостајеобразацзалитерату
руновогдоба.Идејностаутораусликарствуседоказивала
сижеимарускогсела,једрихиснажнихсељанкиурадуна
плоднимипространимпољима,сижеимаизживотаруског
радникапреданогидејамареволуцијеиизградњиједногно
вогсвета.

Уестетичкимдоктринамаизтогпериодадоминирагносео
лошкиприступкојидидактичкуипедагошкудимензијуумет
ничкогделаистичекаопрвенствену.Уметницисучакупозо
раванидаихслабиестетскидометињиховихделанесмеју
обесхрабриватијердометитеврсте–недвосмисленосепо
ручивало–инисуодособитогзначаја.Ширењеоптимизма,
вереубудућност,радостиновогживота,ибескомпромисна

4 Наведенопрема:Готуров,Ј.(1946)А.М.Горкиокњижевномраду,Ре пу
бли ка бр.6,стр.479.
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борбапротивпесимизмаи„дешператерства”,постајуприо
ритетнициљевиновеуметности.

Већина угледних и познатих совјетских уметника, желе
ћидаескивирајунамењенеимзадатке,напуштајуземљу,а
оникојиостајууњојапстинирајуодстваралаштваиповла
чесеусамоизолацију.Управоокончануепохурускеаван
гарднеуметностиЖдановћестигматизоватикао„срамоту
рускекултуре”(сличнеосудеје,присећамосе,подоласку
навластХитлерупућиваонемачкојавангарднојуметности).
ТимповодомиталијанскиисторичаруметностиКарлоЂу
лиоАрган(Argan)ћенаписати:„Тешкојеразумљивозашто
је службена руска култура одбацила такве интелектуалне
снагекојесуизравнобилеангажиранеуреволуцијиипри
својиласоцијалистичкиреализамкојијеочитоинспириран
академским веризмом преиндустријске малограђанштине
Запада.”5То,међутим,можеизгледатитешкоразумљивим
самоакосепревидиједнабитначињеница–тоталитарним
властодршцимаСтаљиновогтипазаправоинијециљистин
ско и коренито револуционисање друштвеногживота, већ
његовоконзервирањеиидеолошкопрезентовањекао„нај
бољегодсвихмогућихсветова”.Томдругом,аутентичноми
арканскомциљуједнеарканскеполитике,миметичкаумет
ност,уметносткојаје,какокажеАрган,билаинспирисана
академским веризмом западне малограђанштине, могла је
послужитимногобољенеголиуметноставангарде,макар
иснажнополитичкиангажоване.

Историјске истине ради, ждановизам као стил рецепције
смисла уметности ињене социјалнефункције, принципи
јелноузевши,нијепредстављаоникакавестетичкиno vum. 
Он је као такав био само реактуализација древногПлато
новогнаукаодоброуређенојдржавииместууметностиу
њој.Оноштоје,међутим,уовомконтекстузначајнијеис
таћи јестенеспорнасаодговорнострускеавангардезаоно
штоће седесити са уметношћуудобаСтаљиноведикта
туре. Пристајањем на посредовање у реализацији одређе
ногванестетскогпројекта,билокаквеконотацијеонимао,
уметникno lens vo lensукидааутономијусвогделања,пони
штавасвојестетскичинкаотакав.Маркузе(Marcuse) јеу
томпогледусасвимуправу–непосреднаслужбауметности

5 Argan,C.G.(1977)Krizaumetnostikao„evropskenauke”,Tre ći pro gram 
br.33,str.98.Управозбогтеверистичкедимензијеуделиманекихза
паднихуметника,представникатакозваногкритичкогреализмаирево
луционарногромантизма,совјетскипромотериновогуметничкогправ
цаихистичукаозначајна,алисамоусмислудокуменатаораспадубур
жоазије.
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револуцији снагом аутоматизманарушава естетскуформу,
укидаестетскичинкаотакав.6

За уметност, дакле, не постоје „повлаштени крвници” (A.
Camus), односно повлаштене идеологије којима би могла
служити, а да притом не заврши као сопствена негација,
као неуметност. „Уметничко дело”, категоричан јеСретен
Петровић, „експлицитно је индиферентно у погледу идеја
рушилаштва или очувања интереса за постојеће. Дело је
пресвегафор ма,уширемзначењутерминакојеукључује
исадржај,дакле,ононајпрегради,ствара,онојеструктура,
реалностзасебе.”7Или,маркузеовскиречено,самопомо
ћуобликасадржајпостижеонујединственосткојагачини
садржајемнекогодређеногуметничкогделаиниједногдру
гог.„Начиннакојијетемаиспричана,структураиодабира
њестихаипрозе,оноштонијеказано,штонијеприказано,
аипакјеприcyтно,међуодносилинија,бојаиточака–тосу
некиаспектиобликакојиудаљује,раздваја,отуђујеоеuvrе 
(дјело)одданестварностиичинидаоноступиусвојувла
ститу стварност: царство облика.”8 Истина уметности је,
дакле,изредаестетског(аестетскоје,подсетимосеетимо
логијеоверечи,поaist he si su,односнопоосетилноме),ане
изредапојмовног.Онајере цеп тив на,пренегопојмљива.
Уметности,другимречима,нијепримеренанинор мо дав на, 
нитинор мо лом нафункција (Jauss),уколико јенормасхва
ћена у неестетском, социјалном смислу. Уметничко дело
каотаквоможеделоватиеманципаторскиилисубверзивно
само својом иманентном, естет ском димензијом, својом
слободомдајојнепретпоставиниједнудругу.Јединотако
схваћена,уметничкаслободаможебитипарадигмаистин
ске и дубинске слободе појединца. Слобода уметности је
модусњенеетичностипокојојонаипостаједидактичким
средствомзаистинску,дубинскуполитизацију–онунани
воуперцепције.То јест,какокажеВераХорватПинтарић,
„откривалачкогвиђењаиизтаквогпоступкаизведеногми
шљења.”9Јердокичасе,уметностинацифашизмаи„соци
јалистичкогреализма”суто јаснопоказале,можедоспети
ине хо тич ним деградирањемуметности,анесамо,какосе
тврдило,свеснимнастојањемдасециљнопроизведекичко
јићефингиратиуметност.Чакиавангардниуметниккоји

6 Markuze,H.(1982)Umetnostirevolucija,u:Kon tra re vo lu ci ja i re volt,Beo
grad:Grafos,str.85.

7 Petrović,S.(1990)So ci o lo gi ja knji žev no sti,Beograd:Zavodzaudžbenikei
nastavnasredstva,str.309.

8 Markuze,H.(1981)Estet ska di men zi ja,Zagreb:Školskaknjiga,str.158.
9 Pintarić Horvat, V. (1979)Od ki ča do vječ no sti, Zagreb: Naklada CDD, 

str.122.
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сепрограмскидекларишекаобескомпромисниантагонист
кича, не диференцирајући увек довољно јасно уметнич
куисоцијалнуреволуционарностсвогадела,превиђаову
могућност.10ИспостављаседајеСретенПетровићсасвиму
правукада,насупротПођолију(Poggioli)11,тврдидајеаван
гардно,каоикласично,пресоциолошкаодредница једног
уметничкогдела,негоњеговестетскиквалификатив.Кон
зервативност на плану структуре, наиме, не значи ео ipsо 
конзервативностнаестетскомплану,планувредностидела.
Другимречима,дабиједноуметничкодело,билоавангард
ноиликласично,стеклоправонатајстатус,ономораби
тиестет скипренегосоцијалнорелевантно(усмислутен
денцијекаконзервирањуилипревазилажењуsta tusaquo);
оно,прецизнијеговорећи,можебитиусоцијалномсмислу
релевантно једино уколико је умет нич ки тенденциозно и
vi ce ver sa – не може бити уметнички релевантно уколико
је искључиво у социјалнореволуционарном смислу тен
денциозно.Дакле,разликакласично/авангардно јекултур
ноисторијске,анеестетичкеприроде.Или,какодуховито
примећујеЕнценсбергер(Enzensberger),биолошкомзакону
сменегенерацијаподлежеживоттрихина;животуметности
–не.ЕстетскавредностнекеХелдерлиновехимнеилинеког
Брехтовогкомада,неможесепрочитатиизауторовог„годи
шта”.“Онајкотакокомотноповлачиразликуизмеђустарог
иновог,илиизмеђустарогимладог,прихватиојеускогру
доствећприизборукритеријума.”12

***

Совјетски естетичкимодел убрзо је интернационализован
–онпостајенормативзацелокупнуевропскууметничкуле
вицу.Утомконтекстутребапосматратиизбивањанајуго
словенскојпослератнојуметничкојсцени.Оноштосеисти
чекаоdif e ren tia spe ci fi ca југословенскогvisàvisсовјетског
случајајестечињеницаданашиуметничкикруговинеиска
зујумонолитноступрихватањуимпортованихестетичких
назора, да се,штавише, врло брзо и јасно поларизују два
становиштаоестетичкомпитањукојеноведруштвенеокол
ностииспостављајукаопрворазредно–далијеидеолошка
утилитарност обавезно начело уметничког стварања, или
уметникимаправонааутономијусвогачина?

10Вишеотомеу:Greenberg,C.AvantgardandKitsch,in:Mass Cul tu re,eds.
Rosenberg,B. andWhite,D.M. (1964), Illinois:TheFreePressofGlen
coe;Упоредитии:Radojičić,M.(1997)Raskršćavrednosti:fenomenkičau 
antropološkoestetičkojperspektivi,Fi lo zo fi ja i druš tvobr.XII,str.95147.

11Pođoli,R.(1972)Te o ri ja avan gard ne umet no sti,Beograd:Nolit,str.118.
12Enzensberger,H.M. (1980)Ne mač ka, Ne mač ka iz me đu osta log, Beograd:

BIGZ.str.44.
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МирославКрлежаиМаркоРистићстављајусеначелопо
крета оних који заступају ово друго становиште. Крлежа
пишедајеуметностутолико„тенденциознија”уколикодо
следнијереспектујесвојеаутохтонезаконе,односнодатен
денциознауметностимасмисласамоакојеумет ностко
ја јетенденциозна.13Тостановиштеубрзоодносипревагу,
пасевећпочеткомпедесетихгодинапрошлогавеканаша
култураотварапремамодернојуметностиЗапада.Почињу
да се преводе делаХемингвеја,Пруста, Сартра, Камија и
других.Ликовнауметностсенајбржееманципујеоднамет
нутих образаца.Крајем1950.МићаПоповић се упредго
вору каталога за своју изложбу дефинитивно разрачунава
сасоцијалистичкимреализмом,авећследећегодинепри
ређујусеизложбеПетраЛубарде,ПеђеМилосављевићаи
СтојанаАралицекојиинклинирајумодерним,апстрактним
формама.

Стогабисемоглозакључитидасеупослератномјугосло
венском социјалном миљеу оном људском склоношћу ка
кичерскоммањеманипулисалоуестетскојсфери,авишеу
сфериполитичкепраксе,односнополитичкекултуренако
јојсеоватемељила.Кичје,другимречима,биопрезентнији
као(анти)стилполитичкогживота,негокаонеуметност.По
литичкидискурссоцијализма јебиоонајелеменатњегове
политичкекултурекојије,чинисе,отомесведочиоснажни
јенегосвиостали.

***

Што је раскорак између друштвеног реалитета и његове
идеолошкепројекцијевећииочигледнији, то је,поодавно
јеутврђено,снажнијаитенденцијадасеуместоистините
сликетогреалитетамасамаупорнонудењеговиидилични
иретуширанисимболичкисупститути.Политичкидискурс
јеутаквимоколностимапринуђендамаксималноексплоа
тишеонуљудскусклоносткакичерскомесакојомозбиљно
рачунасвакипројекатфалсификовањастварностиињеног
јавногпрезентовањауликунајбољегодсвихмогућихсве
това.Политички језик социјализма,14 билода јеречоње
говој„самоуправној”или„реалсоцијалистичкој”варијанти

13Опширније о томеу:Lasić, S. (1970)Su kob na knji žev noj lje vi ci 1938–
1952, Zagreb:Liber;Peković,R.(1986)Ni rat ni mir – pa no ra ma knji žev nih 
po le mi ka 1945–1965,Beograd:“FilipVišnjić”.

14Политичкијезикзапотребеовеанализетретирамоуинтегралномсми
слу,дакле,сједнестранекаојезикполитичкекомуникацијеуужемсми
слу(дискурссастанака,јавнихизлагања,докумената,закона,„материја
ла”...),асдругестранекаојезикнизапараполитичкихкомуникацијских
ситуацијакаоштосуонеусредствимамасовнихкомуникација,говора
бирократијеисл.
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биојестогајезиксладуњавеипретенциознекичодесвему
постојећем.То је, уочаваСлободанИнић, језикчијарече
ничноговорна структура одаје смисао за глорификацију.
„Култна организација језика има за претпоставке филозо
фијуклечећегнарода.Свевеликеријечиупућене систему
и његовим најистакнутијим представницима, дио су јед
ногритуалакојегодликујепразноћаказивањаимишљења,
исхитренииумјетнизаносумјесторазума.”15

У синтакси таквог језика немаместа заметафору јер она
укида једнозначност и јасноћу идеолошке поруке. Свако
полагањеправанаслободуизражавања,наговорнуинова
цију или досетку имало је тежину идеолошкополитичког
вероломства.Натајначинсеуспостављаоједанотуђеније
зичкистандардсасвојиммногобројнимобезличењима.„Је
зичкаформастогајевишехомогенанегоразноврсна,више
шаблонсканегостваралачка”,констатује тихгодинаРатко
Божовић.16

Уполитичкомјезикутогатипабилаједоминантнадугаре
ченица (идо50речи–кичгигантизаму језику!)којакао
такваодајепотребу замистификацијомкојој јереторички
циљна го вор,анеуверавање.Тереченицесунастајалепре
маначелунепрекидногдодавањаиспајања,пасуњихово
основноструктуралнообележјепредстављалемногобројне
плеонастичке„ивезе”–„какоинакојиначин”,„свудаина
свакомместу”,„опасностодстечајаиликвидације”...Утом
језикуподижусе„меморијалнаспоменобележја”,приступа
„коришћењуиексплоатацијимора”,делује„стимулативнои
подстицајно”,објављујудела„избелетристикеилепекњи
жевности”,развија„билатералнасарадњаизмеђудвејузе
маља”...Или,илустрованоефектнимпримеромСлободана
Инића,„нашпутједобарзатоштојеисправан,аисправан
затоштојенапредан,анапреданјејерјејединомогућ,аје
диномогућсамимтимштојенаш.”17Кругтимебивазатво
рен.Супротностисуискључене,методичкасумњазамење
налагоднимспокојемнесумњањакаоусвакојкичпозицији,
било да је реч о аутору кича (у овом случају политичком
моћнику),илињеговомконзументу(појединцу„изнарода”).

Аналитичарима политичког говора социјализма није про
макланикичерсканеумереностипретенциозностњегових
практиканата. Вербализам као феномен социјалистичког
политичког универзума био је вербални облик оног што

15Inić,S.(1984)Go vo ri te li po li tič ki,Beograd:IICSSOS,str.55.
16Божовић,Р.(1978)Не до у ми це око кул ту ре, Суботица:РУ„ВељкоВлахо

вић”,стр.35.
17Inić,S.nav.delo,str.58.
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ХерманБрох(Broch)називасахаринскимкичем.18„Верба
лизамоткриваслаткорјечје...Онјенеуздржљивостказива
ња,билокаквогиобилочему.Правипримјераквербалне
суровости,негдјеинационалнафигура,јестечовјеквербал
неекстазе,хипокризијепричеијезичкепревртљивости.То
јеновомитскочудовиште,сатир ’ГњавиДави’,којижари
ипалифразомсвудаокосебе.”19Идеалнаформаполитич
ке(псеудо)комуникацијезаполитичаратогатипабиојеми
тинг каомодус једносмерног говорења које испољава од
суствожељедасаслушасопственеодјеке,дачује(од)говор
Другог.Билајеточудеснавртешкаговора,велесајамречи
које се, заједносаидеалиманакојереферирају,продајуи
купујупобагателнојцени.

Политички језик социјализма, односно социјалистички
политичар каоњегов практикант, исказивао је необуздану
склоносткакоришћењустранихречииизраза,који,аковећ
нису(анајчешћејесу)употребљаваненезналачкиинеаде
кватно, то јест за означавање ствари, појава и процеса за
које се користе сасвимдругачији језички симболи, готово
увексупогрешноизговаране.Изгрласоцијалистичкихпо
литичаракомпетенцијајезвучалакаоко пе тен ци ја,коинци
денција као ко и ци ден ци ја, конференција као ко фе рен ци ја, 
провенијенција каопро ви ни јен ци ја, а неретко ипро вин ци
јен ци ја. Тако (зло)употребљена, страна реч је губила оно
што је Бахтин називао њеном животворном и културоге
номулогом,20 и дегенериралау своју комичнукарикатуру.
Киччовеккаополитичарјенатајначиндемонстрираосвоју
склоностдасекакобиМол(Moles)рекао,21представидру
гачијимнегоштојесте,да„нечисто”(својунеобразованост
илиполуобразованост)тимсимулиранимзналаштвомибо
гатствомвокабуларапредстави„чистим”.

Језиксоцијалистичкеполитикебиојејезикфразеистерео
типа.Фразајебилавербалнисупститутпроблематичнепо
литичкереалностиикаотакваготовосудбинскаодредница
малеполитикевеликихпројектованихциљева.„Фразеризам
јефатална судбина сваког оногпокрета који својомполи
тикомидеисподциљевакоје јеисписаонасвојојзастави.
Фраза је идеолошки изговор за несамерљивост циљева и
средстава, стратегије и тактике, програматике и полити
ке.”22Међустереотипимапредњачиојеонајонепријатељу.

18Broch,H.(1979)Pe sniš tvo i sa zna nje,Niš:Gradina,str.32.
19Inić,S.nav.delo, str.129.
20Bahtin,M.(1980)Mark si zam i fi lo zo fi ja je zi ka,Beograd:Nolit,str.83.
21Молес,А.(1973)Kич, умет ност сре ће, Ниш:Градина,стр.67.
22Inić,S.nav.delo,str.128.
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Онјебиоосновниобликполитичкогиидеолошкогговора
о неистомишљенику. Та врста стереотипа није била само
виднекреативности језикаињеговихпрактиканата,већ је
садржавалаусебииједнујаснуполитичкудимензију.Јер,
стереотип, присетимо се Олпортовог (Allport)23 упозоре
ња,нијепојам,већстигманадпојмомкоја„ради”такода
спречавамишљењеуразликамаопојму.Говорстереотипа,
имеђуњимаупрвомредуоногонепријатељу,биоје,да
кле,становитатехникаубијањапомоћуречи,говорпретње
ипритиска,својеврстанте ро ри стич киговор.

Настајао је тако једанзатворени језичкисистем, једанар
гопартијскеиполитичкеелите,којој јебиоциљда језич
ким средствима первертује стварност у њену идеолошку
пројекцијуидауњој заједно са „радницима, сељацимаи
поштеноминтелигенцијом”живисаоптимизмомстановни
карајскедолине.Такоструктуриран језиккојигубисваку
релацијупремастваримаокојимаговоритаквимакаквеје
су,самјепостајаоствар,самодовољнаиаутархична,налик
(алисамоналик!)језикуулитератури,паиту,сугерисаоби
Сартр(Sartre),самоуједномњеномроду–поезији.Стога
бисмосемоглиупитатинијелиполитичкиговоровогатипа
некаврста(лоше)поезије,њенакарикатурална,алинимало
безопаснаперверзија.Уосталом,нијеслучајноједаннашау
торсрочиопесмисцуудухуте,такозване„биропоезије”– 
„Поводомфактора објективних/фундаменталне заживљују
структуре/привредуразвијајући.”24

Медији јавногкомуницирањауовомпериодусуотворени
самозаонесадржајекојинечинесуспектномретуширану
слику „најбољег од свих могућих светова”. У том кључу
требатумачитииразликеуположајумедијскипривилего
ванихифорсиранихсубјекатајавнекомуникације,одоних
других, медијски одсутних и потиснутих. Међу ове прве
медијскисусврставанисвиони(режимскиинтелектуалци,
уметници, забављачи, спортисти) чија лична егзистенци
јална стварност ињена јавна презентација неће доводити
упитањеидиличнувизијудруштвенезбиљеуњеномтота
литету,већћејесамо,умањојиливећојмери,потврђивати.
Међуонедруге,медијскипотиснутеимаргинализованена
лазимо раднике, пензионере, домаћице, занатлије, сељаке,
дакле, оне чија егзистенцијална искуства у најмању руку
подривају, ако већ сасвимне руше темеље теорији о „по
реткукојинемаалтернативуусавременомсвету”,пабикао

23Allport,G.(1958)The Na tu re of Pre ju di ce, NewYork:DoubledayAnchor
Books,str.187.

24Rajić,Lj.(1982)Jezikzasamouke, Knji žev na reč,25.maj,str.14.
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таква,медијскипубликована,стекланималопожељнусуб
верзивнумоћ.

***

Крах„самоуправносоцијалистичког”,паи„реалсоцијали
стичког” друштвеног пројекта био је припреман дуготрај
номеволуцијомједнеполитичкекултуреобликованепрема
совјетскомузоруиунутарњекомплетномтрансформацијом
информативногсистемакао једногодњенихкључнихме
ханизама.Монолитнаидеологијакојајенаддетерминирала
целокупандруштвениуниверзумифундираламонооргани
зационидруштвенополитичкисистем,бивала јеполагано
растакана.Политичкимонизамуступао јеместополитич
комплурализму.Појавомвеликогбројановихполитичких
партија као форми политичког организовања маса, поли
тичка сценабившихсоцијалистичкихдржаваизоснова је
промениласвојизглед.Нањојсесадауочававеликиброј
интелектуалаца25 који политичком животу, па и новом је
зикуполитикекоји се временометаблирадају једнунову,
бившемсоцијалистичкомсветунепознатудимензију.Поли
тички језикпочињедасеуспостављакаоотворенсистем,
приправандаизразисвутежинуикомплексностдруштве
нереалностинасталенималобезболномсменомдвејудру
штвенополитичких парадигми. Простора за кичретори
ку,каоштосемоглоиочекивати,свејемање,алигајош
увекимаито,реклобисе,уонојмериукојојдемократски
процесибивајузапреченипојавомконзервативнихиретро
граднихдруштвенихснага.

Трагичнаособеностексјугословенскогслучајасадржанаје
учињеницидаједемократскатрансформацијадруштвабру
талнопресеченаекспанзијомнационалистичкихидеологија
идекомпозицијомдржавнезаједницекојајепроузроковала
међуетничкисукобнајширихразмера.Атомпериодуреги
оналне историје примеренији је истраживачки приступ са

25Продортеориjскогдискурсанаполитичкусцену,тојестпојаваинтелек
туалацакаоновеполитичкеелитедовелаје,помишљењуЗоранаОбре
новића (Упореди: Обреновић, З. (1992)Ср би ја и но ви по ре дак, Ниш:
Градина,стр.11)доинструментализацијенаучнепричеусврхеполи
тике.Тапрактичнополитичкадимензијасцијентификацијеполитичког
дискурса на коју указујеОбреновићнеспорна је када је реч о другој,
„ратној”фазијугословенскекризе,особитокоднационалистичкиостра
шћеногделаполитичкиангажованеинтелигенције.Упрвојфазикризе,
којаје,истина,врлократкотрајала,кадајеизгледалодајеекономско
политичкутрансформацијудруштвамогућеизвестибездубљихисна
жнијихпотреса,присуствоинтелектуалацанаполитичкојсцениимало
јенесумњивихпросветитељскихиеманципаторскихефеката.
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становиштаодносаетикеиполитикенегоестетикеиполи
тике.
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AVANTGARDE,KITSCHANDLEFTISTIDEAS

Abstract

Thesubjectofthistextistherelationbetweenartandpoliticsasitwas
practicedatthetimeoftheriseoftheEuropeanpoliticalLeft,aboveall
intheregionsoftheprewarandpostwarUSSR.Thethesisdefended
in the text is that all the totalitarian socialpolitical systems form, in
principle,auniformattitudetoartsasapowerfulpotentialmediaforthe
promotionandtransmissionoftheirideologicalandpoliticalmessages,
whichmostlybringsartisticcreations to thevergeofkitsch ifnot to
its very centre.Theotherpart of the thesis dealswith eventson the
exYugoslavpostwarpoliticalandartscene,highlightingitsspecific
features,especiallythosecontainedinthefactthatkitschwaspresent
onthatsceneratherasan(anti)styleofpoliticallife–aboveallofthe

languageoftherulingpoliticsofthetime–thanasanonart.

Keywords:art, avantgarde, kitsch, leftist ideas
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БОГ,ПРИРОДАИЈЕЗИК:
ОГЛЕДОБАРКЛИЈЕВОЈ 
ФИЛОЗОФИЈИНАУКЕ

Сажетак: Овај рад по ка зу је у че му се тач но са сто ји фик ци о на ли
стич ки и ин стру мен та ли стич ки ка рак тер Бар кли је ве фи ло зо фи је 
на у ке, о ко јем се мно го го во ри у но ви јој ли те ра ту ри о Бар кли ју. То 
је учи ње но кроз од го во ре на две вр сте при го во ра ко ји се обич но по
ста вља ју бар кли јев ској сли ци на у ке: да је ње гов има те ри ја ли зам 
не ус кла див са при род ном узроч но шћу и да не мо же да об ја сни због 
че га објек ти ко је про у ча ва при род на на у ка има ју сло же ну струк
ту ру. Ти од го во ри ле же у Бар кли је вој те зи да из ме ђу до га ђа ја у 
при ро ди не ма ка у зал не ве зе, већ да из ме ђу њих вла да ју се ман тич ке 
ре ла ци је зна ка и озна че ног. Си стем при ро де кон сти ту и ше је зик 
ко јим Бог ко му ни ци ра са ко нач ним би ћи ма.

Кључне речи: Бар кли, на у ка, ин стру мен та ли зам, фик ци о на ли
зам, Бог, узроч ност, је зик

Циљовограда једакритичкипредставиБарклијеву (Ber
keley)филозофијунаукеизРас пра ве о прин ци пи ма људ ског 
са зна ња ида,користећиискуствасавременефилозофијена
уке,извучеизБарклијевихаргуменатасвештојенајбољеи
штобиунајвећојмеримоглодаоснажињеговупозицију.1 
Почећемо од преиспитивања његових одговора на приго
вордаиматеријалистичкафилозофијаизсветаизбацујесву
природнуузрочност.Тиодговорисувеомазанимљиви јер
инсистирајунатомедаможемонаставитидаприписујемо

1 Овајчланакјенастаоуоквирупројектаброј179067,Логичкоеписте
молошкеосновенаукеиметафизике,ИнститутазафилозофијуФило
зофскогфакултетауБеограду,којифинансираМинистарствопросвете,
наукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.
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каузалнемоћиобјектима,упркостомештојесавговорко
јиобјектимаприписујекаузалнемоћилажан.Овогледиште
почиванаизненађујућојтезидаизмеђуприроднихдогађаја
непостојиодносузрокаипоследице.Уместотога,између
њихвладајусемантичкерелацијезнакаиозначеног.Натај
начин,природнисветсачињавајезиккојимБогкомуници
расаконачнимбићима.Например,убодоштримпредме
томнијеузрокповреде,онјезнакповреде,башкаоштои
латиничнословоLозначававозилозаобукувозача.

ОвутезуБаркликористидаодбацијошједанприговорсвом
систему.Акосустварисамоскуповиидејакојенамоткрива
Бог,какотодамногеодњихимајувеомакомплекснууну
трашњу структуру?Приликомразматрања овогприговора
Барклијевомсистему,размотрићемоиширепитањеотоме
далијеонсматраоданаукаимаистинукаоциљилидаса
монудиобјашњењакојадајукориснапредвиђања.Уовом
текстућемокритичкиразмотритииприговореускладиво
сти иматеријализма са научном праксом, које Баркли сам
себи поставља, а одмах затим и одбацује, у параграфима
5066Прин ци па.Барклијеупотпуностисвестандасефи
лозофињеговог времена поносе успоном и достигнућима
модерненауке,адаиматеријализамугрожавачакимогућ
ностдатакавнапредаксхватимо.Његовиодговориобразују
једну општу слику научне праксе, коју је развио у даљем
текстуПрин ци паикојујесматраосупериорномнадматери
јалистичком.Посебнупажњуутимодговоримазаслужују
антиципацијесавременихинструменталистичкихиантире
алистичкихфилозофијанауке.

Акосуствариидејеиакосуидејепасивне,онданемапри
роднихузрока.Физичкиобјектисуинертни,асамодухови
суузроци.Премаовимначелима,вишенеможемодакаже
моданожсече,ватрапечеилиледхлади.Барклидопуштада
овоможедаизгледаапсурдно.Нашјезикјепрожеткаузал
нимтерминимакојисепримењујунаприроднеобјектекао
штосуповреде:посекотине,опекотинеипромрзлине.Ако
дословноследимоБарклијевогледиште,тајначинописива
њасветајепогрешан.Свиисказикојифизичкимобјектима
приписујуузрочнуделотворностсулажни,акоихузмемоу
смислукојиБарклиназивастрогимиспекулативним.Ме
ђутим,оннепрепоручуједаодустанемоодтаквогначина
изражавања.Напротив,морамодаразмишљамокаоучени
људи,аговоримокаолаици.2Нећемосматратидасуискази

2 PHK51;РеференценаБарклијеваделадатесунаданасстандарданна
чин.Рас пра ва о прин ци пи ма људ ског са зна ња, тојестA Tre a ti se Con cer
ning the Prin ci ples of Hu man Know led geсестандардноскраћујекаоPHK,
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који објектимаприписују каузална својстваистинити, али
ћемосвеједнонаставитидатакоговоримо.

Иакојепогрешнорећиданожсече,ватрапече,аледхлади,
нећемопрестатидатако говоримоитоне затошто је су
вишетешконеизражаватисенатакавначин.Уместотога,
Барклинамдозвољавадатаквеизраземожемодазадржи
мо, све док они у нама изазивају права осећања или дис
позиције да се понашамо како је неопходно за сопствено
благостање.3Овонасможеподсетитинањеговекоментаре
оразличитимфункцијамајезикауУводуПрин ци па.Сврха
језиканеподразумевасамокомуникацијуидеја,већибуђе
њенекестрасти,подстицањеилиодвраћањеоднекогчина
икреирањеодређенедиспозиције.4Дакле,иакосуузрочни
исказилажни,онисуприхватљивиуколикопримарнициљ
њиховогизговарањанијепукопреношењеинформацијавећ,
например,покушајданекомепомогнемоданештоизбегне
илидауњемупобудимонекоосећање.Рецимо,каданекоме
кажемодаћесеопећинасупу,нијенампрвенственонамера
дамусаопштимочињеницудајесупаврела,већдагаспре
чимодасеопече.Таквиисказиобављајулегитимнејезичке
функцијечакикадасулажни.

Овенабацанеидејеможемодасистематизујемоцентралном
Барклијевомтезомоодносуизмеђуидеја,акосмовећодба
цилидајеонкаузалан.ТутезуБарклиизносиу65.парагра
фуПрин ци па,дајерелацијаизмеђуидејаилиствари,коју
погрешно сматраморелацијомузрокаипоследице, запра
воодносизмеђузнакаиозначеног.Болкојитрпимкадасе
превишепримакнемватриније каузалнапоследица ватре,
већјеватразнаккојимеупозоравадаћуосетитиболакосе
сувишеприближим.Уоснови,релацијеизмеђуидејанису
каузалне,негосемантичке,асистемприродесачињавајезик
којимБогкомуницирасаконачнимбићима.Овојеудирект
нојвезисаБарклијевомтврдњомдаможемодазадржимо
каузалниречникзатоштоизазивареакцијекодсубјекатако
јесусличнереакцијамакаквеБогпокушавадаизазовеуна
масвојимговоромприроде.Наиме,аконекогаупозоримда
ћегаопећиватра,онћепокушатидаизбегневатру,ајаћуна
тајначинуњемуизазватипонашањекојеБогнастојидаиза
зоветакоштојеватруучиниознакомзаболодопекотине.

Очигледно, идеја да природни догађаји конституишу је
зик има много компликација и нејасноћа које овде одмах

aсписDe Mo tuкаоDM.Затимсенаводипараграфдела,стимштосе
„Introduction”,tj.„Увод”уПрин ци пеозначавасаI.

3 PHK52.
4 PHKI20.
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морамодаразјаснимо.Одвеликекористинаммогубитиоб
јашњењаЏонатанаДансија (JonathanDancy),5 који се пак
ослањанаГрајсову (Grice)дистинкцијуизмеђуприродног
инеприродног,односноконвенционалногзначења.Претпо
ставимо да, насупрот Барклију, ипак постоје узрочне везе
измеђуприроднихдогађаја.Својезнањеокаузалнимрела
цијамаможемодаискористимотакоштоћемосапоследице
закључиватинаузрокилипредвиђати,наосновуузрока,ко
јаћепоследицанаступити.Акоуснегуиспредсвојезграде
угледамтраговешапа,закључићудајекомшијатупрошетао
свогпса.Иобрнуто,акознамдасеснегбрзотопинависо
кимтемпературама,могудапредвидимдагасутравећнеће
битииспредмојезградејервременскапрогнозазаданасна
јављујеизузетнотопловремезатодобагодине.Познавање
узрочнопоследичнихвезамиомогућавадаизнечегаштоу
овомтренуткупосматрамзакључимнештоштосаданемо
гудаопазим,билодајеупитањуузрокнаосновупоследи
цеилипоследицанаосновуузрока.Честоувезисатаквим
закључивањимакористимотермин„значи”.Наиме,кажемо
датраговиуснегу„значе”дајеиспредзградепрошаопас.
Знамдаћесеснегистопитиидаћетраговинестатијерве
ома топло време „значи” да ће се он истопити и да више
нећебититрагова.УтомсмислуГрајсговориоприродном
значењу.Неприроднозначењејеприсутнотамогдепостоји
релација између симболаи ствари.Та релација је консти
туисанапроизвољном,алистабилномконвенцијом,којусу
увеленамереговорника.Натајначин,унашемјезику,реч
„пас”рефериранапсе,билоуписаномбилоуизговореном
облику, алинепостојиништауприродиштобимоглода
диктирадауправотареч,аненекадруга,морадабудеко
ришћенакаознакзапсе.Говорнаилиписанаинстанцаупо
требетеречификсиранајеконвенцијомкаореферирањена
псе.Када знамошта знак или симбол значе, разумемо на
штаониреферирају.6

Свакако, језиккоји јеконституисанконвенционалнимзна
чењемимаизузетносложенуструктуру,ализаразумевање
Барклија јеважносамотодаонодносеизмеђуидеја,које
погрешносхватамокаокаузалне, схватакаорелацијекон
венционалног значења. Баш као што нас црна тачка упо
зораванамогућуопасностнапуту, каошто јецрна тачка
знакопасности,таконасивизуелнаидејаватреупозорава
наболкојиможедауследиакојојпревишеприђемо.Ибаш
каошторазумемштазначитајсаобраћајнизнактакошто
знамнаштамеупозорава, јаразумемштазначивизуелна

5 Dancy,Ј.(1987)Ber ke ley, An In tro duc tion,Oxford:Blackwell,p.116.
6 Grice,P.H.(1957)Meaning,Phi lo sop hi cal Review,66,pp.377388.
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идеја ватре тако што схватам на шта ме упозорава. Када
намБогговори језикомприроде,његованамеранијепуко
преношење информација. Појединачно визуелно искуство
ватре не само да нампростонајављује потенцијални бол,
већнасиохрабруједагаизбегавамо.Онопредстављаједан
случајупотребејезикауциљуподстицањанекихпоступака
илиодвраћањаодњих.ПоштоБогпокушавадаунасусади
одговарајућедиспозиције,крозсистемзнаковаиозначеног
који конституише природу, не изненађује то што можемо
дазадржимокаузалнеизразе.Иониунасусађујупотреб
недиспозиције.Иако,кадакажемдаватраузрокујебол,у
„строгомиспекулативном”смислукажемнештолажно,ако
васуспешноодвраћамдаставитерукууватру,налазитесеу
стањукојејееквивалентноразумевањуоногаштоБогхтео
данамсаопштикадајеватруучиниознакомзабол.

ГледиштеонашемкаузалномжаргонукојеБарклиизлаже
уПрин ци пи маантиципиранештоштосавременифилозофи
називају „фикционализам”.7Фикционализам се тиче разу
мевањамислииговорауобластимакојесуфилозофитради
ционалносматралипроблематичнима.Онпредстављатезу
дамногеврстедискурса,иакосулажне,можемодазадржи
мозбогтогаштојењиховциљдругачијиодизношењаисти
не.Размотримо,например,начиннакојиговоримооброје
вима.Занекефилозофе,исказитипа„2+2=4”реферирајуна
апстрактнеобјектекојипостојеупосебним,платонистички
схваћенимсферама.Задруге,пак,апстрактниобјектинепо
стоје, па би били склони да тврде да су свиматематички
исказилажни,поштопретпостављајунекипредметнакоји
се односе, а који не постоји.Премафикционалистима то,
међутим,уопштенезначидаморамодапрестанемодасе
бавимоматематиком и да престанемо да говоримо о бро
јевима.Уместотога,самобитребалодапрестанемодатај
говордословносхватамоинаставимодаговоримо„каода”
постојебројевијеронипредстављајукориснефикције.Јед
наверзијафикционализма,херменеутичкификционализам,
сматра да наша уобичајена употреба таквих реченица ни
једословнаидаихмикористимодабисмоизвршилинеку
другуфункцију.С друге стране, револуционарнификцио
нализамзахтевадаморамотретиратитакверечениценедо
словно и да оњимаморамо размишљати као да поседују
функцијукојасе,услучајукојинасовдезанима,разликује

7 Kail,P.J.E.Causation,FictionalismandNonCognitivism,in:Re li gion and 
Sci en ce in the Age of En light ment ed. Parigi (2010),Dordrecht: Springer, 
pp.3140.
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одизражавањачињеницаоузрочнимрелацијама.8Каошто
смо видели да би Баркли рекао, морамо да размишљамо
као учени људи, а говоримо као обичан свет. Сасвим не
зависноодБарклијевогопштег становиштао језикуБога,
можемобитисигурнидајезначајандеонашесвакодневне
употребекаузалнихизразатакавданаједансложенначин
подстиче на одређену врсту делања, изазива одређене по
ступкеилиусмеравапонашање.Великојепитањедалисе
томожегенерализоватинасвекаузалнеизразе,ааргумен
тисањеуприлогразличитихверзијафикционализмадалеко
превазилазициљевеовограда.9

ПравипроблемзаБарклијапредстављатоштојеупотпу
ностисвестандајеодбацивањемприроднеузрочностисебе
изложиоприговорудајетимеонемогућионаучнаобјашње
ња.10Механицистичкамодернанаукајеобећавалаобјашње
њепонашањафизичкогсветапосредствомматеријеукрета
њу.Напитањатипа„Заштосенекидогађајдогодио?”могло
бибитиодговоренонавођењемефицијентногузрокатогдо
гађаја,односноузрокакојипроизводитајдогађај.Начинна
којијетајдогађајпроизведениприродуефицијентногузро
катребаразуметипосредствомутицајаједногтеланадруго
итрансферакретањасаједногтеланадруго.Појединачне
интеракције могу бити подведене под опште и релативно
једноставнезаконекретања.Међутим,почетниоптимизам
којијеприсутануовојслицинаукебрзојенестаоизмно
гихразлога,одкојихсеједансастојиутешкоћамавезаним
заобјашњењеактивнихмоћиматеријалнихобјеката.Мал
браншов(Malbranche)одговорнаовајпроблембиојеока
зионалистички:материјалниобјектинемајуактивнемоћи,
ацелокупнаделотворностпочивауБогу.Барклинатакву
идејуодговаратакоштозапажадабитозначилодајеБог
материјуствориобезнекепосебнесврхеициља,штопред
стављаједнунеодговорнуиекстравагантнупретпоставку.11 
Сдругестране,Лок(Locke)јепронашаоуточиштеумета
физичкојскромности.Неразумемокакотелакаузалноде
лујуједнанадруга,алиипакможемодадоносимогенера
лизацијенаосновуискустваиопсервацијаиданаоснову
таквихуопштавањаобјашњавамоипредвиђамодругедога
ђаје.Локдогађајеидаљеобјашњавакаузално,мадасматра
да је природа узрочности скривена од нас.Овамешавина

8 Stanley,J.HermeneuticFictionalism,in:Fi gu ra ti ve Lan gu a ge,eds.French,
P.andWettstein,H.(2001),Oxford:Blackwell,pp.3671.

9 ОфикционализмууопштеиразличитимверзијамафикционализмаCal
deron,M.(2005),Fic ti o na lism in Me taphysics,Oxford:ClarendonPress.

10PHK50.
11PHK53.
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метафизичкескромностиимеханицизмаприсутнајеуфи
лозофији јошодЊутнове (Newton)Prin ci pia Mat he ma ti ca.
БарклинималонепотцењујезначајЊутновихоткрићаипи
шедајењеговапознатарасправаомеханицинајбољикључ
заприродненауке.12

Пре него што се, на крају, осврнемо на Барклијев став о
неким значајним цртама Њутнове природне филозофије,
морамо да се упознамо са Барклијевомфилозофијом нау
кеуопште.Барклибисесложиодајенаукапосаоизвође
њагенерализацијаизопсервације.Међутим,такавнаучни
приступнедајезнањеефицијентнихузрокакојипроизводе
последице,већ,уместотога,увећаванашеразумевање,при
чему се у делимаприроде откривају аналогије, хармонија
и слагање. Појединачне последице су објашњене, то јест,
сведененаопштаправила.13ТименамБарклисугеришеда
онуствариинесматраданаукаобјашњаваприроднедога
ђаје,збогтогаштонаукаредукујепојединачнедогађајена
правила.Премалоковскоммоделу,наукајеобјашњавалачка
збогтогаштонасобавештаваоузроцимакојисуделотвор
ниуодређенимврстамадогађаја,такода,кадаразмотримо
некидогађај,можемодаобјаснимозаштоседогодиотако
штоћеморећидаимаодређениузрок.Међутим,редукци
јапојединачнихдогађајана таквуи таквуправилносткод
Барклијапредстављапукобележењедаједнуврстуствари
следидругаврстаствари,анаучникнеможедакажезашто
се то дешава. Такве правилности утемељују предвиђања.
Онепроширујунашвидиксаоногаштојеприсутноишто
намјеблискоиомогућујунамдаправимовеомавероватна
нагађања,којасетичустваривеомаудаљенихупросторуи
времену,каоидапредвиђамостварикојећетекнастати.14

Овајакценатнапредвиђањуиодсуствоузрочногобјашње
њауБарклијевомтекстумогаобидазначидајењеговафи
лозофија науке инструменталистичка. Инструментализам
је, иначе, творевина позног деветнаестог века и имамно
ге варијетете који се суптилно разликују. БилЊутнСмит
(W.H.NewtonSmith)Барклијевинструментализамсумира
на следећи начин: „...циљ научног подухвата је пука про
изводњатеоријакојесуемпиријскиадекватнеусмислуда
дајууспешнаопсервационапредвиђања.Питањеистинете
оријскихпостулатанаукесеједноставнонејавља.Научника

12PHK110.
13PHK105.
14PHK105.
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се тиче једино тошто такви постулати пружају исправна
предвиђања.“15

У оваквом одређењу Барклијеве позциије има доста тога
тачног,алиипонечегпогрешног.Оноштојеисправноти
че се углавном теоријских постулата науке.Међутим, ако
БилЊутнСмитподразумева да је једини прави циљбар
клијевскенаукепредвиђање,анепокушајдаразумемопри
роду,ондајеонунајмањурукунапогрешномтрагу.Наиме,
много раније уПрин ци пи ма, Баркли одговара на оптужбу
дањегов системнеостављапростора заобјашњења, тако
што каже да објаснити неку појаву значи показати зашто
пододређенимусловимаимамотаквеитаквеидеје.16Локје
каоодговорнатаквапитања„зашто”наводиоефицијентне
узроке.Међутим,некоби,уместотогамогаодасепозове
нафиналнеузроке,нациљевеисврхенекогдогађаја.Када
мепитајузаштоидемушетњу,одговарамдаточинимра
дисвогздравља.Дакле,финалниузрокмогшетањајемоје
здравље.Упараграфу108Барклинасупозораваданапи
тањаотомезаштосенештодогодиломожемоодговорити
истичућиразличитесврхекојимасуприлагођенеприродне
ствари, првобитно створене неизрецивоммудрошћу. Зако
нинису резултат непроменљивихправилности и нису ре
лације између самих ствари.Они су насталиБожијомдо
бротомпремаљудимаприликомуправљањасветом.Пошто
суприроднизаконинепосреднапоследицаБожијевоље,а
непоследицеслепогмеханизма,сасигурношћуможемода
претпоставимодаседогађајиодвијајуснекомсврхом.На
тајначин,барупринципу,наукаможедатежиобјашњава
њуприроднихдогађајакојескрећепажњунаБожијециљеве
приликомуспостављањазакона.

Постулирањефиналнихузрока,ипак,немасредишњеместо
у Барклијевом схватању науке. Божији циљеви су општег
карактераинемогуданампомогнудаоткријемовеомаспе
цифичне правилности које конституишу природне законе.
Теправилностинисусирове,већпредстављајуправилако
јасачињавајуиводе језикБогакојиконституишеприрод
нисвет.Тодопуштанауцидаимавећеамбицијеодпуког
предвиђања.Наукаможедатежиинтерпретацији.Уиздању
Прин ци па из1710.годинеБарклипишедапостоједвана
чинаучења језика. Једанначин јеучењемправила, адру
ги јекрозпраксу.Некоможевеомадобровладати језиком
природе,адауопштенезнањеговуграматикуилиправило

15NewtonSmith,W.H.Berkeley’sPhilosophyofScience,in:Es says on Ber
ke ley, A Ter cen ten nial Ce le bra tion,eds.Foster,J.andRobinson,H.(1985),
Oxford:ClarendonPress,p.149.

16PHK50.
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наосновукојегјенештотаквоитакво.17Првидеооветезе
сеослањанаоднособичногчовекапремаприродномсвету.
Обичниљуди,лаици,заистаразумејусветусмислуда,када
правепредвиђањаипонашајусеускладусањима,посту
пајубашкаодаразумејудаБогкомуницирасањима.Ме
ђутим,метафизичаркаошто јеБаркли знада сурелације
које сматрамо каузалним у ствари семантичке.И научник
бимогаотодазнаињеговоразумевањебимоглодабуде
другеврсте.Онбипреобразиопретеоријскосхватањесвета
уразумевањеправилакојимасеруководијезикБога.Натај
начин,онбисазнаваозначењаБожијихисказа.

ТаквогледиштеоциљевиманаукеиприродаБожијегјезика
спајајусеуБарклијевомодговорунаједандругипотенци
јалниприговор,којиизносиупараграфу60.Знамодајеу
светуприродеприсутнаогромнасложеност,дабиљкеижи
вотиње,например,имајуизузетнокомплекснуунутрашњу
структуру,аједанвеликидеоовеструктуреисложеностије
нештоштонеперципирамо.Збогчегаимамотаквускриве
нусложеност?АкојесветзаистанизидејакојеузрокујеБог,
заштоондапостојипотребадабиљке,животињеиостатак
створеногимаунутрашњепроцесе,нарочитоакосутакви
унутрашњипроцесикаузалнонеделотворни?Овајприговор
сетиченаучнепраксе,поштонаукаистражујеунутрашњу
структуруствари.ОннарочитобринеБарклијазатоштоје
доменопажљивихфеноменауњеговодобазнатнопроши
ренизумоммикроскопаителескопа.Обаоптичкаинстру
мента открила суљудима сфере ствари које су претходно
биленеопажене.Барклијеводговоримаследећуструктуру:
сваки језик којим владамо има коначан речник и коначан
скупправилакојимсењеговаупотребаруководи.Таправи
лаодређујукакосејезикможекомбиноватидабисмообра
зовалисмисленереченице.Оноштореченицазначидели
мичнојефункцијаречикојесадржи,аделимичноињегове
структурекојаизражавакомпозиционаправила.Језицимо
гудаимајувеликуекспресивнумоћ,поштонамтајконачни
скупправилаиконачниречникможеомогућитидаизрази
моогромнуразноликостмисли.Разлогтомележиучињени
цидазначењереченицасистематскизависииодправилаи
одречника,аонисуодвиталногзначајазанашуспособност
дагенеришемоиразумемоновереченице.Безтогабинаша
способностдасастављамоновереченицеидаихразумемо
посталанеобјашњива.Уистовреме,дабисмојезикомизра
зилибилокакву сложенумисао,морамобитиограничени
правилимакојадиктирајусастављањереченица.УБожијем
језикупостојивелика,мадаконачназалихаврстаидеја.Оне

17PHK108.



220

МАШАН БОГДАНОВСКИ

семогукомбиноватидабиобразовале сложеније знакове,
аналогнореченицамасрпскогјезикакојесуизграђенеизко
начне залихе речи српског језика, према правилима којим
серуководиисправноформирање.Акопретпоставимо,као
Баркли,даприродасачињаваједанјезик,комплекснизнаци
којесвакодневноопажамоморајудабудупроизводконач
ногречникаиконачногскупаправила.Тообјашњавазашто
постојеунутрашњеструктурекојесусасвимконтингентно
неопажене.

Баркли тврди да је разлог зашто су идеје формиране као
машине,каоправилнеивештачкекомбинације,истикаои
разлогзбогчегасусловакомбинованауречи.Дабимало
првобитнихидејамоглодаозначававеликибројпоследица
ипоступака,онеморајудабудуразличитоискомбиноване.
Њиховекомбинацијеморајудасеруководеправилимаибу
дупоследицамудрезамисли.18Барклијевоизлагањеоком
биновањусловауречијепромашајјерсуначининакојесе
словаспајајудабиформираларечипотпуноразличитиод
начинанакојесеречиспајајудабиобразоваленоверечени
це.Ипак,нећемомупревишезамеритијерјепоентајасна:
истраживањемкомплексностисвета,нарочитоукључујући
унутрашњуструктуруприроднихобјеката,долазимодораз
умевањаопштихправила којима се руководи језикБога.19 
То нам помаже да интерпретирамо значење појединачних
догађаја.

МорамопризнатидајеБарклијевпрограмзанаукууПрин
ци пи ма управо претерано програмски. Релативно је лако
разуметињеговостановиштенатакавапстрактаниуопштен
начиннакојисебавиприговоромокомплексности,алите
шкојеувидетикакоонофункционишеуситнимдетаљима.
Барклијеваразмишљањапокрећењеговамбивалентанстав
премауспесимамодерненауке,анарочитоЊутновемеха
нике.СматраоједасуњутновсканаукаиЛоковафилозоф
скапотпоратенаукеувелеуигруметафизичкеиепистемо
лошкепретпоставкекојестојенапутуисправномбављењу
науком.ЈеданодБарклијевихциљева,посебнонаглашену
поднасловуПрин ци па,јестеиистраживањеглавнихузрока
грешакаитешкоћаунаукама.Очигледнутешкоћујепред
стављала претпоставка да материјална супстанција има
моћииунутрашњеструкурекојесускривенеоднас.Тоје
Локова позиција и она је била извор скептицизма који је
Барклипомињаојошуранојфазисвог„Увода”.Наиме,то

18PHK65.
19PHK101.
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јенејасностствариилиприроднаслабостинесавршеност
нашегразума.20

БарклиприговараиЊутновојтезидателазаузимајуместо
у апсолутномпросторуи тренутке у апсолутномвремену.
Време,премаЊутновомгледишту,постојинезависноодна
шегопажањаилинашегмерењаипредстављанекуврсту
супстанцијеукојојсеодвијајудогађаји.Чакикадасества
ринебимењале,постојалабимератрајањатихистихне
променљивихствари.МногоранијеуПрин ци пи маБаркли
наговештава своје слагање са тезом да време представља
самонекуврстурелацијеизмеђуразличитихдогађаја.21За
њега, то су самонизовиидеја.На сличанначин, апсолут
нипростор је уњутновском свету схваћен каонека врста
контејнеракојизаузумајутела.Нападнаапсолутностпро
стора22садржиједанкуриозитеткојирасветљаваБарклије
вуфилозофијунаукенавеомазанимљивначин.Наиме,по
штозаБарклијапросторнијеконтејнерукојемсусмештене
ствари, већ се састоји од релација у којима стоје објекти,
кретањеобјекатасаједногместанадругорелативнојеуод
носунанекидругиобјекат,анеуодносунаапсолутнипро
стор.Међутим,Барклиправиразликуиизмеђупривидног
истварногкретањаобјеката.Акостојимпоредпутаиауто
мобилисекрећупоредмене,онијесуустварномкретању.
Аакоседимуаутобусукојисекреће,кућеизгледајукаода
секрећупоредмене,алиустваримирују.Њиховокретање
јесамопривидно.Барклисматрадауоквирусвогсистема,
укојемнемаапсолутногпростора,можедаобјасниразлику
измеђупривидногистварногкретања.Дабисетелоствар
нокретало,онозахтеваданањегабудепримењенанекаси
лаилидејство.Аутомобилсестварнокрећејерјенањега
примењенанекасила,докјекретањекућасамопривидно.23 
УиздањуПрин ци паиз1710.годинеистиодељакреферира
на„утиснутусилу”и„моћкојаможепроизвестипромену
места.”ТојевеомазбуњујућејерБарклинаизгледнеможе
дадозволимоћиисиле,акопретпоставимосвештознамоo
инертностиидејауњеговојфилозофији.

Одговорлежиуначинунакојионтретирапојамсиле.Тај
појамнијенештоштосеодносинастварнемоћи,већуместо
тогаимакориснуфункцијуунауци.Управоутомсмислуон
јестеинструменталистауфилозофијинауке.Употребатер
минакаоштоје„сила”уПрин ци пи манајављујеразвијену

20PHKI2.
21PHK978.
22PHK1127.
23PHK115.
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теоријуупотребетаквихтерминаунауцикоју јеразвиоу
списуDe Mo tu (О кре та њу),објављеном1721. године.Ту
јетврдиодасу„сила”и„гравитација”терминикојисуко
риснизаразмишљањеирачунањеокретањуителимакоја
секрећу.Међутим,онинисукориснизаразумевањепросте
природесамогкретања.Штосетиче„привлачења”,тачно
је да га је увеоЊутн, али не као истински,физички ква
литет,већсамокаоматематичкухипотезу.24Наукакористи
теоријске ентитете да би објаснила опажљиве феномене,
доксу,груборечено,теоријскиентитетитеоријскизбогто
гаштонисуопажљиви.Прематакосхваћенимтеоријским
ентитетимаможемодазаузмемодваопштастава.Можемо
дабудемореалисти,усмислудатврдимодаониреферирају
настварнасвојствасвета.Утомсмислубисмоморалида
тврдимодасилепостоје,поштообјашњавајурелевантнефе
номене.Инструментализампоричеданасупотребатаквих
терминаобавезујеилидауопштеиманамеруданасобаве
женаприхватањепостојањатаквихтеоријскихентитетакао
штосусиле.Уместотога,терминикаоштоје„сила”пред
стављајупросто једанначинизражавањакојинампомаже
даправимопредвиђања.25Онисуодвеликекористизафор
мулисањетеорија,каоизапрорачунекретања,иакоусамој
истинистварииутелимакојастварнопостојеможемосамо
узалуддаихтражимо,каоигеометријскефикцијенастале
математичкомапстракцијом.26

Оношто јеизБарклијевеперспективе значајноуњутнов
ском схватању света нису његове очигледне метафизич
кепретпоставке,већначиннакојионпружаматематички
оквирзапредвиђања.Терминикаоштоје„сила”јесусавр
шеноприхватљивикадaихнеузимамокаодослованопис
стварности.
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GOD,NATUREANDLANGUAGE:ANESSAYON
BERKELEY’SPHILOSOPHYOFSCIENCE

Abstract

ThispapergivesacriticalaccountoftheprecisecharacterofBerkeley’s
fictionalism and instrumentalism in his philosophy of science. Two
replies are given to the objections typically raised against his vision
ofscienceanditsincompatibilitywiththescientificpractice.Thefirst
objectionclaimsthathisimmaterialismisincompatiblewiththenatural
causation,andthesecondthatitisnotabletogiveanexplanationfor
thecomplexstructureofissuesraisedbynaturalsciences.Thereplies
relyonBerkeley’sthesisconcerningthelanguageofGod,claimingthat
therearenocausalbutonlysemanticrelationsbetweenthesignsand
thesignifiedintheworld.Thesystemofnatureconstitutesalanguage

whichGodusestocommunicatewiththefinitecreatures.

Key words: Berkeley, science, instrumentalism, fictionalism, God,  
causation, language
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ПРИГРАДСКИХОПШТИНA

Сажетак: Ма те ри јал но и не ма те ри јал но кул тур но на сле ђе је од 
стра не мно гих ту ри стич ких де сти на ци ја ши ром све та, па до
не кле и Ср би је, пре по зна то као је дан од нај ва жни јих еле ме на та 
ту ри стич ке по ну де. Кул тур ни са др жа ји омо гу ћа ва ју јед ној де
сти на ци ји пре по зна тљи вост, ди фе рен ци ра ње и ау тен тич ност у 
од но су на све ве ћу и оштри ју кон ку рен ци ју. Под руч је бе о град ских 
при град ских оп шти на од ли ку је се број ним, вред ним и ра зно вр сним 
кул тур ним ре сур си ма. По себ но се ис ти чу: ар хе о ло шко на ла зи
ште Бе ло Бр до (по зна ти је као Вин ча), срп ске цр кве и ма на сти ри 
из раз ли чи тих епо ха (Ко смај, Сур чин, Обре но вац), цр кве брв на ре 
(Ла за ре вац), ет но ком плекс у Вра ни ћу из 18 ве ка (оп шти на Ба ра
је во), при ме ри ин ду стриј ског на сле ђа и тех нич ке кул ту ре (Сур чин, 
Ла за ре вац, Обре но вац), про стор не це ли не – ста ра град ска је згра 
(Гроц ка, Ба ра је во, Обре но вац), до бро очу ва не ста ре град ске и се
о ске ку ће (у свим оп шти на ма) и му зе ји (Сур чин, Ла за ре вац). Ан
кет на ис тра жи ва ња спро ве де на ма ја 2013. го ди не, по твр ђу ју да 
ту ри сти  пре по зна ју и по зи тив но вред ну ју кул тур ноисто риј ске 
са др жа је по сма тра ног под руч ја. Упр кос то ме, ве ћи на кул тур них 
ре сур са ни је ту ри стич ки ва ло ри зо ва на и до вољ но про мо ви са на у 
ме ри ко ја од го ва ра са вре ме ним ту ри стич ким кре та њи ма.

РАДОМИРСТОЈАНОВИЋиБРАНКОКРАСОЈЕВИЋ
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Кључнеречи: кул ту ра, ту ри зам, кул тур ни ту ри зам, ту ри стич ка 
де сти на ци ја, бе о град ске при град ске оп шти не 

Увод

Од 17 општина које чине подручје града Београда, седам
спада у београдске приградске општине.1 То су: Гроцка,
Младеновац,Сопот,Барајево,Лазаревац,ОбреновациСур
чин.Овеопштинеуобликупотковице,окружујупреоста
лих10„градских”општина:Чукарицу,Раковицу,Палилулу,
Земун, Вождовац, Нови Београд, Звездару, Врачар, Стари
ГрадиСавскиВенац(Карта1).

Саадминистративногстановишта,БПОобухватајуисточни,
јужниизападнидеотериторијеградаБеограда.Сагеограф
скогстановишта,онеприпадајуподунавском,шумадијском
ипосавскомподручју,наконтактудвевеликеприроднеце
лине:Панонскенизије (насеверу)каоизразиторавничар
скогподручјаибрдовитеипланинскеШумадије(најугуи
југоистоку).

Карта1:Београдскe приградскe општ инe (БПО) у окви ру  
те ри то ри је Гра да Бе о гра да;Извор:Поповић,2009,7 

(размера1:447.000)
БПОзаузимајупо вр ши ну од 2.195 km2шточинипреко2/3
територијеградаБеограда(тачније68%)и2,5%целокупне
територијеРепубликеСрбије.Највећуповршинузаузимају

1 ЗапосматраноподручјесеудаљемтекстукористискраћеницаБПО.
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општине Обреновац (414 km2) и Лазаревац (383 km2), а
најмањуБарајевоса213km2.

НаподручјуБПОжи ви 359.445 ста нов ни ка,штојевишеод
1/5становништваградаБеограда(21,6%)иоко4%укупног
становништваРепубликеСрбије.3Гроцкасa83.000иОбре
новац са 72.000 становника су најбројније општине, док
Барајевоса27.000иСопотса20.000становникаспадајуу
општинесанајмањимбројемстановника.4

Посматрајућитуристичкипрометод2000до2014године,
уочаваседа:

БПОгодишњеимајуод 16 до 33 хи ља де до ла за ка ту ри
стакојиоствареод147 до 195 хи ља да но ће ња.Највише
ноћењабележеопштинеМладеновац,(захваљујућиРеха
билитациономцентруубањиСелтерс)иОбреновац.Сле
де,ЛазаревациСопот,доксунасамомзачељуопштине
Гроцка,БарајевоиСурчин;5

 уче шће БПО у укуп ном ту ри стич ком про ме ту гра
да Бе о гра да6 је врло скромно:од2,3%до4,4%побро
јудолазака туриста, а знатнобољепобројуноћења,од
10,8% до 14%, због већ поменутог смештајног објекта
уРехабилитациономцентру,односноСелтерсбањикод
Младеновца;

уче шће ино стра ног ту ри стич ког про ме та оства ре ног у 
БПОуодносунаБеоградјепоражавајућесамањеод2%
долазакаинепуних1%ноћења;

 БПО уче ству ју у ту ри стич ком  про ме ту Ре пу бли ке Ср
би је са занемарљивих0,75%,донајвише1,56%,посма
трано по броју долазака туриста. Знатно је веће, али и
даљескромноучешћеноћењакојесекрећеураспонуод
2,3%(у2000.години)до2,9%(у2006.години).Посма
транопогодинама,овоучешћеједостауједначеноибез
значајнијихосцилација.

2 СтатистичкигодишњакБеоградаза2010.годину,страна33иза2011.
годину,страна17.

3 ПодациoбројустановниказацелокупнојтериторијиРепубликеСрби
једобијенисунабазипописаспроведеног2011.годинеодстранеРЗС
(7.186.892)иподатка заподручјеКосоваиМетохије (1.739.825)обја
вљеногнаwww:esk.rksgov.net/ser/(датумпрегледа11.09.2013).

4 НаосновузваничнихподатакаРЗСсапоследњегпописастановништва
спроведеног2011године.

5 НаосновугодишњихпубликацијаРЗС„ОпштинеирегиониуР.Србији”
занаведенегодине.

6 Мисли се на туристички промет остварен на целокупној територији
градаБеограда.
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Кул тур ни са др жа ји као је дан од кључ них  
еле ме на та ту ри стич ке по ну де бе о град ских  

при град ских оп шти на

Ситуација у вези са културноисторијским вредностима
наподручјуБПОсличнајеосталимелементиматуристич
ке понуде. Регистрована су 172 непокретна културна до
бра,различитихповрстиистепенуважности,којинемају
адекватнузаштитуинисутуристичкивалоризовани.

Премасте пе ну ва жно сти наподручјуБПОпостојечети
ри културна добра одизузетног значаја, 14 културних до
бараодвеликогзначаја,72културнадобраи82добракоја
уживајупредтходнузаштиту.

Посматраноповр сти,најзаступљенијису:

• споменицикултуре(79);

• затимархеолошканалазишта(36);

• објектисакралнеархитектуре(28);

• објектинародногградитељства(23);

• просторнекултурноисторијскецелине(3);

• објектиградскеархитектуре(2).

Премате ри то ри јал ном рас по ре ду, општина Гроцка је на
првомместуса31непокретнимкултурнимдобром.Следе
општинеСопотиЛазаревацсапо29,МладеновациОбре
новацса24и23,Барајево са19иСурчинса17.Слика1
најбољеговориоврсти,значајуитериторијалномраспоре
дунепокретнихкултурнихдобаранапосматраномподручју.

Слика1:Не по крет на кул тур на до бра на под руч ју БПО;Извор:
СопственаобрадапремаподацимаЗаводазазаштитуспоменика
културеградаБеограда(www.beogradskonasledje.rs,31.08.2014.

године)

Према степену
важности

4  изузетан значај
14  велики значај
72  културна добра
82  уживају претходну

заштиту   

172 НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ПОДРУЧЈУ БПО

Према
врсти

79  споменика културе
36 археолошка налаз

ишта
28  објеката сакралне

архитектуре,
23  објеката народног

градитељства,
3  просторнокултурно

историјске целине,
2  објекта градске 

архитектуре

Према
територијалном
распореду

31  Гроцка
29  Сопот
29  Лазаревац
24  Младеновац
24  Обреновац
23  Барајево
17  Сурчин
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Културни садржаји на подручју БПО потичу из различи
тих вре мен ских пе ри о да, од праисторије (археолошка на
лазишта), преко средњег века (цркве и манастири) до но
вијегпериода–објекатанародногградитељства,културно 
историјскихцелинаииндустријскогнаслеђаиз19и20века.

Нисусвакултурнадобраподједнаковажнаиинтересантна
затуристе. Примераради,одпосебногзначајазамасовнију
посету нарочито иностраних туриста је археолошко нала
зиштеВинча.Остала добра (цркве,манастири,музеји) су
привлачнијазадомаћетуристеидругекојикрстареДуна
вомуоквируорганизованихобилазакаБеоградаиоколине.
Највећибројодкултурнихдобараимаврлоограниченуту
ристичкувредностизанимљивисупрвенственозатуристе
изнепосредногокружењаисегментепосебнихинтересова
ња(познаваоцеуметности,етнологе,студентеславистикеи
архитектуре,верскитуризам...).

Следипрегледкултурнихдобаракојавећјесуилибимогла
дабуду,увећемилимањемобиму,уфункцијитуристичке
понудеБПО.

Ар хе о ло шко на ла зи ште Вин ча, односно, локалитет Бело
брдо,налазисе15kmодБеограданаобалиДунавауопшти
ниГроцка.Праисторијсканасељаприпадајупериодустар
чевачкеи винчанске културе.Мада јеВинча једаноднај
важнијих археолошких локалитета у Европи, цео простор
је веома неуређен. Потребно је комлетно сређивање овог
неолитскогкомплекса,штоподразумева:изградњумузејаи
пристаништакакобилокалитетбиодоступанисареке,из
градњуприлазауместоимпровизованихстепеница,санира
њеклизиштаирешавањеимовинскоправниходносаувези
савласништвомоколногпростора.

Оста ла ар хе о ло шка на ла зи штабимогладасеуодређеној
меритуристичкивалоризују.Тосепрвенственоодносина:
остаткецрквеСветогХристофорауМислођинукодОбре
новца(изXVилиXVIвека),црквинеуселуБабекодСопо
та,античкилокалитетисредњевековнунекрополу„Прогар
ски виногради” унасељуПрогар кодСурчина, налазиште
„ЗабранПетровчић”(остацимањецрквеиз12веканајста
ријегистраженогобјектатеврстеуСрему,инекрополеод
12.до14.века).ЛокалитетЛуговиизтрећегвекакодсела
Жупањац (остаци комплекса за прераду руде) у општини
Лазаревац,имапосебанзначајзаистраживањеметалургије
античкогпериода.Ту суидруганалазиштаиз античкоги



229

РАДОМИР СТОЈАНОВИЋ и БРАНКО КРАСОЈЕВИЋ

каснијегпериодауопштиниГроцка,каоштосуАгинобрдо,
Белибрег,ДубочајиГолибрег.7

На планиниКосмај постоји ви ше сред ње ве ков них срп ских 
ма на сти ра и цр ка ва. Истичу се манастири Павловац, за
дужбинадеспотаСтефанаЛазаревића,Тресијеиз15векаи
остациманастираКастељаннапрелазуиз14у15век.

Спо мен цр ква Све тог Ди ми три ја уЛазаревцусакриптом
укомесечувајукостиизгинулихсрпскихбранилацаиау
строугарскихвојникауКолубарскојбициуПрвомсветском
рату,спадаукултурнадобраодизузетногзначаја.

Ет но ком пекс у Вра ни ћу,на35кмјужноодБеограда,састо
јисеодцрквебрвнареитипичнешумадијскекуће,обеиз
18века,Матићакућеицрквенеризницесавеликимбројем
експоната.

Цр кве брв на ре, грађене на забаченим местима, заступље
не су у околини Лазаревца и Обреновца. Споља изгледа
јукаокућезастановање,ауслучајуопасностиодТурака
премештанесунасигурнијелокације.

ТусуиманастириФенеккодСурчинаиз15века,Рајиновац
из16векакодГроцке,Грабовацсалековитомводомупорти
кодОбреновцаицрквеуБаћевцуиБељиникодБарајевас
почетка19.века.

Спо ме ник на ме сту смр ти де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа –  
каменибелегсаепитафомиз15.века,каокултурнодобро
одизузетневажности,налазисеуселуМарковацкодМла
деновца,упортицрквеСветогпророкаИлије. Јединствен
јепосвомсадржајуифункцијиипредстављаједаноднај
старијихинајзначајнијихспоменикасрпскогибалканског
културногнаслеђа.

Спо ме ник па лим бор ци ма на Ко сма јуподигнутје1971.го
дине.Овонеобичноархитектонскорешење(бетонскикраци
усмерениувисинукаосимболслободе,сакружнимпоста
ментомнатлуизмеђустубова)симболјекосмајскогкраја.

У јавности је мање познато споменичко наслеђе, каошто
суспоменчесма„Црквенац”из1915.испомениксрпском
ратникуиз1925.године,обауМладеновцуиспо мен ком
плекс Ва ров ни цеиз1984.године (10кмодцентраМладе
новцаи35кмодБеограда).Собзиромнатематику(одбрана
СрбијеуПрвомсветскомрату) реално јеочекиватидаби

7 (http://beogradskonasledje.rs/kulturnadobra/gradskeopstine/nepokretna
kulturnadobra02.09.2013)
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се уз одговарајућу промотивну активност, могли привући
одређенесегментетуристичкетражње.

Про стор не це ли не у об ли ку ста рих је згра гра до ва и на се ља 
сачуванесунавишелокацијаиуглавномдатирајуиз19ве
ка–Грочанскачаршија,чаршијауселуБељинакодБарајева
иОбреновачкачаршија.

Постојиивише ста рих град ских и се о ских ку ћа каопоједи
начнихобјекатаодкојихсунекестаријеоддвавека.Најзна
чајнијипримериин ду стриј ског на сле ђаитех нич ке кул ту
ре суцрп не ста ни це заодводњавањеуЈакову,Бољевцима
иФенеку (општинаСурчин)има шин ски мли но ви уГроц
кој,БарајевуиОбреновцу.Заразликуодвећинестаницаи
млиновауиностранству,одличносуочуванеинепрекидно
уфункцији8.

Културнесадржајечинеиму зе ји и га ле ри је. Тако,јеВа зду
хо плов ни му зеј на аеродрому уСурчину један од најпосе
ћенијихмузејауСрбијисавишеодмилионпосетилацаод
1989.годинедоданас(упросекуоко44.000годишње).Му
зејрасполажесапреко60оригиналнихлетилицаибројним
експонатима из области ваздухопловства. Од галерија се
издвајаМо дер на га ле ри јауЛазаревцупознатајепозначај
ној сталној збирци „Савременици” и сталној археолошкој
поставци.

Дакултурно–историјскисадржајиБПОморајудасепосма
тарајукао једанодкључнихелеменататуристичкепонуде
посматраногподручја,потврђујеиСтратегијаразвојатури
змаРепубликеСрбије,којаутуристичкомкластеруБеоград,
каопосебноважне,издвајаВинчуиКосмајсаманастирима,
археолошкимналазиштимаиспоменицима(Табела1).

Присагледавањукључнихтуристичкихпроизводауслуча
јуБПОморајуседиференциратипо сто је ћи и по тен ци јал ни 
кључнипроизводи,тимпрештосумногисадржајијошувек
нанивоупотенцијала,анетуристичкивалоризованихпро
извода.НајбољипримерјеналазиштеВинча,којесобзиром
натренутностање,неможебитикључни,већсамопотен
цијални туристички производ, односно само јак култур
ни ресурс који тек очекује своју туристичку валоризацију
(Табела2).

8 Куленовићwww.koreni.net/modules.php?name=News&fi02.09.2012
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Табела1Нај зна чај ни ји кул тур ни са др жа ји на под руч ју БПО;
Из вор: соп стве на об ра да на осно ву спро ве де ног ис та жи ва ња и  
www.be o grad sko na sle dje.rs  (да тум пре гле да 31. 08. 2014. го ди не).

Табела2Кључ ни еле мен ти ту ри стич ког кла сте ра Бе о град (са 
на гла ском на кул тур не са др жа је на под руч ју БПО);Извор:према
СтратегијиразвојаТуризмаРепубликеСрбије,2006,стр.4243;

СлужбенигласникРепубликеСрбијеброј91/2006.

ВРСТА И НАЗИВ ОПШТИНА

АРХЕОЛОШКА НАЛАЗИШТА

ВинчаБело Брдо, неолит 
Римска гробница, 3. век, село Брестовик
Црквине, село Бабе
Лугови, село Жупањац, 3–4. век

Гроцка
Гроцка
Сопот
Лазаревац

МАНАСТИРИ И ЦРКВЕ

манастир Павловац,15. век, Космај
манастир Тресије, 15. век, Космај
рушевине манастира Кастељан, 14–15. век, 
Космај
манастир Фенек, 15. век   
манастир Рајиновац, 16. век  
манастир Грабовац, 19. век 
спомен црква Светог Димитрија 

Сопот
Сопот
Сопот
Сурчин
Гроцка
Обреновац
Лазаревац

ИНДУСТРИЈСКО НАСЛЕЂЕ И ТЕХНИЧКА КУЛТУРА

Црпне станице у Јакову, Бољевцу и Фенеку
Машински млинови

Сурчин
Гроцка, Барајево, 
Обреновац  и  
Сурчин

ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ – СТАРА ЈЕЗГРА ГРАДОВА И НАСЕЉА

Грочанска чаршија, 19. век
Обреновачка чаршија, 19. век
Чаршија у селу Бељина

Гроцка
Обреновац
Барајево

МУЗЕЈИ И ГАЛЕРИЈЕ
Музеј ваздухопловства
Модерна галерија

Сурчин
Лазаревац

ОСТАЛЕ КУЛТУРНЕ ВРЕДНОСТИ

Етно комплекс у селу Вранић
(црка брвнара – 18. Век; типична шумадијска 
кућа – 18. век; црквена ризница);
Споменик на месту смрти деспота Стефана
Лазаревића – камени белег, село Марковац, 
15. век;
Спомен комплекс прве српске владе –
Велики Борак 19. век
Старе градске и сеоске куће 
Објекти народног градитељства                                           

Барајево

Младеновац

Барајево

све општине
све општине
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Ар хе о ло шка на ла зи шта на под руч ју БПО у  
по ре ђе њу са кон ку рен ци јом

Свакатуристичкадестинацијаморадаидентификујесвоје
конкурентенатуристичкомтржишту.Међутим,заБПОкао
неразвијену туристичку дестинацију, поставља се питање
да ли, с обзиром на обим и квалитет постојеће туристич
кепонуде,уопштепредстављаконкуренцијудругимдома
ћимдестинацијамаидалидомаћедестинације,чакионе
мањеразвијенеиусмеренеискључивонадомаћетржиште,
доживљавајуБПОкаоконкуренцију?

УзроциврлонискогтуристичкогпрометауБПОсеуочава
јуиприупоређивањуелеменататуристичкепонудедругих
домаћихдестинација,каонпр.археолошкихлокалитета,као
значајногсегментакултурногтуризма.

Да БПО нису туристички валоризовале своја археолошка
налазишта, најбоље потврђује пример Винче, коју годи
шњепосетиокохиљадутуриста,штоје12путамањенего
Сирмијум,ачак32путамањенегоЛепенскивир(Табела3).

Табела3По ре ђе ње ту ри стич ке ва ло ри за ци је ар хе о ло шких ло ка
ли те та на под руч ју БПО и из ван БПО;Извор:Наосновуподатака
добијениходнадлежнихлицаналокалитетимаВинча,Вимина
цијумиСирмијумиТОДоњиМилановацзаналазиштеЛепен
скиВир*)Незваничниподацикојетребаузетисарезервом,јер

надлежнисаналазиштаВиминацијумнерадодају 
званичнеподатке.

Археолошко
налазиште/
општина

Визиторски
центар

Садржаји који се нуде 
туристима
специјализовани сајт

Број
посетилаца
(годишње)

ВинчаБело 
брдо/
Гроцка

нема  стручно вођење
 флајери (српски, енглески)

 не постоји сајт

око 1.000
поново 
повремено ради 
од септембра

2013. године
Лепенски вир/
Доњи 
Милановац

да,
од јуна
2011.
године

 стручно вођење (српски, енг.)
 виртуелна шетња кроз 3Д

компјутерску анимацију
 сувенирница
 промотив. материјал (српски,

енглески, немачки)
 постоји сајт

 17.881 у 2011. г.
(за 6 месеци)

 31.582 у 2012. г.
 27.000 у 2014. г.

Виминацијум/
Пожаревац

да,
од  2007.
године

 стручно вођење (српски, енг.)
 сувенирница
 дегустације
 промотивни материјал...

постоји сајт

по 75 хиљада у 
2011. и 2012. 
години*

Сирмијум/
Сремска 
Митровица

да, од
децембра
2009.
године

 стручно вођење (српски, енг.)
 сувенирница
 промотив.материјал
 постоји сајт

12.000 у просеку 
(13.000 у 2013. и
11.850 у 2014. 
год.)           



233

РАДОМИР СТОЈАНОВИЋ и БРАНКО КРАСОЈЕВИЋ

НалазиштаизванБПО,Лепенскивир,ВиминацијумиСир
мијум, изградиле су визиторске центре са пратећим тури
стичкимсадржајима,каоштосу:стручновођењенавише
језика, виртуелне шетње путем 3Д компјутерских анима
ција,сувенирскипрограм,промотивниматеријалинавише
језика,дегустацијахранеизантичкогпериода,културнаде
шавања,уређенеприлазнесаобраћајнице,паркинзи.Исто
времено,налазиштеБелоБрдоуВинчикодГроцке,тек је
повременоотворенозапосетиоцесаархеолошкомпостав
комунеусловноммонтажномобјекту.Овајлокалитетнема
чакнисвојweb si te. Ситуацијајетоликолошадајенајвећа
европсканевладинаорганизацијазазаштитукултурногна
слеђа,„Европаностра”сврсталаовоналазиштемеђу14нај
угроженијихуЕвропи9.

Примена бенчмаркинга као алата за поређење са конку
ренцијом, показује даБПОимају значајне ресурсе за раз
вој туризма, а посебно културног туризма, (компаративна
предност)којипопотенцијалимане заостају законкурен
тима, али је неконкурентност њихов кључни недостатак,
првенствено због неефикасног коришћења расположивих
културнихиприроднихресурса.

Ис тра жи ва ње о сте пе ну за до вољ ства ту
ристич ком по ну дом и про мо ци јом на  

под руч ју БПО

Засвакутуристичкудестинацијуодвеликеважностиједа
познаје ставове туриста оњој, односно како они оцењују
квалитетодређенихсегменататуристичкепонуде.Одговор
наовопитањедалојетеренскоистраживањеостепенузадо
вољстватуристапостојећомтуристичкомпонудомипромо
тивнимактивностимаБПО,10спроведеномаја2013.године
на Космају на случајном узорку од 84 испитаника. Кори
шћенјеметоддиректноганкетирања,односноанкетарису
попуњавалиупитникнаосновуусменогодговорадобијених
одиспитаникаунепосредномличномконтакту.Испитани
цимасупонуђениотворениизатворениодговори,саподпи
тањимауциљудобијањаштопрецизнијиходговора.

9 www.novosti.rs/vesti/naslovna/reportaze/OVincinikonebrine,23.11.
2013

10Наведеноистраживањејеспроведенозапотребеизраде(јошнеобјавље
не)докторскедисертацијемрРадомираСтојановићанаПМФуНовом
Саду–Департманзатуризам,подназивомПро мо ци ја но вих ту ри стич
ких де сти на ци ја – бе о град ских при град ских оп шти на.
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НајвећибројиспитаникајеизБеограда(10централнихоп
штина), њих 72,6%, из осталих делова РепубликеСрбије,
22,6%иизРепубликеЦрнеГоресаскромних4,8%учешћа.
Испитаници са подручја Републике Српске, као једног од
потенцијалноприоритетнoг тржишта за будуће промотив
не активностиБПО, нису били заступљени у овомистра
живању(Табела4).Укупно12од61испитаникасаподруч
јаБеоградачинилисустранцинапривременомборавкуу
Београду.

Табела4Територијалнаприпадностиспитаника
Струк ту ра ис пи та ни ка по по лу показујеуједначенузасту
пљеност мушких и женских испитаника – 43 мушкараца
(51,2%)и41жена(48,8%).

Доњастароснаграницаиспитаникаизносилаје18година. 
Највише испитаника, њих 22 припада старосној групи од
4555 година, ањих 19 од 5565 година.Следе релативно
млађестароснегрупе,од26до35година(17,8%)ионаод36
до45година(скороједнашестина).Двенајмлађестаросне
групеионанајстаријазаједночинесвега20%испитаника
(Табела5).

Табела5Староснаструктураиспитаника
Посматрајућиобра зов ну струк ту ру (Табела6),уочаваседа
највише испитаника има средње образовање (41,6%), сле
деонисавишомивисокомшколом(28,6)ииспитанициса
завршенимфакултетом(њих20односно23,8%).Санајви
шимстепеномобразовања(магистратураидокторат)било
је 2,4% испитаника. Преосталих 3,5% анкетираних спа
да у категорију неквалификованих и полуквалификованих
испитаника(ученицизавршнихразредасредњихшкола).

Београд
(10

централних
општина)

Остали
делови

Републике
Србије

Република
Српска

Црна 
Гора

Укупно

61

72,6%

19
22,6%

0
0%

4
4,8%

84
100%

од 18
до 21

од 22
до 25

од 26
до 35

од 36
до 45

од 45
до 55

од  55
до 65

преко
65 г.

Укупно

5 4 15 13 22 19 6 84

6% 4,8% 17,8% 5,5% 6,2% 22,6% 7,1% 100%
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Табела6Обра зов на струк ту ра ис пи та ни ка*); По јам „ви ша СС” 
под ра зу ме ва да је ис пи та ник за вр шио не ка да шњу ви шу шко лу (у 
тра ја њу од две го ди не) док „ви со ка шко ла” зна чи да је ис пи та ник 

за вр шио ви со ке шко ле стру ков них или ака дем ских сту ди ја у  
тра ја њу од три го ди не.

Већинаиспитаника(њих48односно57%)јенаКосмајдо
шлаорганизованопреконекеодтуристичкихагенцијаили
туристичких друштава, док је мањи део (36 анкетираних)
дошаоусопственојрежији.

Напитањеооснов ном мо ти ву бо рав ка,испитаницисуби
рали један од четирипонуђена одговора, узмогућност да
прецизирајуиодговор„чистотуристичкимотивсанајмање
једнимноћењем.”Највећибројиспитаника,њих60(71,4%
одукупногбројаанкетираних)посетиојемикродестинацију
Космајпрвенственозбогобилазакабројнихиразноврсних
културноисторијскихсадржајаманастираиспоменика.За
шестинуиспитаника,пакетаранжманизавикендипроду
женивикендкојенудиCo un try Club ho tel Ba be,санагласком
наwel lness и spa садржаје, представљали су битан разлог
запосету.ЗаTe am bu il dingаранжманеуистомсмештајном
објектукаоосновноммотивупосетеизјаснилосе12%анке
тираних.Осталадвапонуђенаодговора(пословниразлози
ипосетапријатељимаиродбини)испитаницинисупрепо
зналикаомотивпосете(Табела7).

Табела7Мо ти ви бо рав ка ис пи та ни ка

НКВ
и

ПКВ
ССС

Виша СС
и  Висока
школа*

Факултет
Магистратура

и докторат
Укупно

3 35 24 20 2 84

3,5% 41,6% 28,6% 23,8% 2,4% 100%

Основни мотив
посете туриста

Укупно
туристи

број          %

Мотиви туриста у 
сопственој 
режији

број        %

Мотиви туриста
у оквиру 

организованих 
група

број             %
Обилазак 
културно
истор. садржаја

6071,4% 3035,7% 3035,7%

Team building
аранжмани
(Комплекс Бабе) 1012% 00% 1011,9%

Wellness, spa
викенд аранжмани
(Комплекс Бабе) 1416,6% 67,1% 89,5%

Пословни разлози 00% 00% 00%

Посета родбини и
пријатељима, 
остало

00% 00% 00%

84100% 3642,8% 4857,2%
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ИстраживањејепоказалодатуристикојипосећујуКосмају
својојрежијипреферирајукултурнесадржаје,анештома
њепонудузаснованунарекреативнимсадржајима.Садру
гестране,испитанициуоквируорганизованихаранжмана,
осим културних и рекреативних садржаја преферирају и
team bu il dingаранжмане.

Напитањекакооцењујупостојећу туристичкупонудуде
стинације (табела 8), туристи највише вреднују културно
историјскесадржаје,којимаје82%испитаникадаломакси
малнуоценуа затимтуристичкеводиче (уорганизованим
аранжманима,анелокалневодичесадестинације).11Тури
стисупосебнозадовољнице на ма сме шта ја и ис хра не, јер
имникоодиспитаниканиједаонајслабијеоцене,доксеза
најбољуоценуопределио61испитаник,њих58%.Ква ли
тет уго сти тељ ских услу га јеоцењеннештолошијеуод
носунанивоцена.Учешћенајвишихоценајевисоко(50%
заресторанскеи38%захотелскеуслуге).Објек ти за ис хра
ну(ресторани,етнорестораниисл.)нисудобилиниједну
најслабијуоцену,докјеучешћенајвишихоцена78%.Сме
штај не објек те (осимтуристичкогкомплексаБабе)испита
ницинисувисоковредновали.Свегашестинаанкетираних
имједаланајвишуоцену,докјерелативнавећинаод45%
испитаникасмештајнупонудуоценилакаоосредњу.Најло
шијесуоцењенипра те ћи са др жа ји–услугаутрговинама
(15%задвенајслабијеи12%занајвишеоцене),итуристич
касигнализацијакојује20%испитаникаоценилонајнижом
оценом,асамо4%максималномоценом.

11Мислисенатуристичкеводичеипратиоцегрупа,ангажованеодстра
нетуристичкихагенцијаитуристичкихдруштава,којиобилазедести
нацију заједно са туристима по унапред утврђеном програму, пружа
јући им услуге вођења, стручног објашњавања природних, културно
историјскихидругихзанаменитости.

врло
лоше

лоше осредње добро одлично укупно

смештајни објекти 0 6 38 24 15 84
објекти за исхрану 0 0 20 28 38 84
услуга у хотелима 0 2 22 25 32 84
ресторанска услуга 0 0 13 29 42 84
цене смештаја 0 0 17 18 49 84
цене исхране 0 0 12 21 51 84
услуга у трговачким
објектима

5 8 47 14 10 84

културноисторијски 
садржаји

0 0 4 11 69 84

туристичка 
сигнализација

17 34 20 9 4 84

туристички водичи 0 0 3 18 63 84
Табела8Пер цеп ци ја ква ли те та по сто је ће по ну де од стра не 
ту ри ста на ту ри стич кој де сти на ци ји (Ко смај)
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Може се закључити да туристи као најквалитетнији део
укупнетуристичкепонудевидекултурноисторијскесадр
жаје и гастрономску понуду (ниво услуге, приступачност
цена,односквалитет–цена,општиутисак).

Од укупног броја анкетираних туриста њих 76 (90,4% од
укупногброја)јеувезиквалитетапостојећепонудеипро
мотивнихактивностинапитање„Штанедостајенадести
нацији?”одговорилода:недостајуадекватнеинформације,
туристичкемапе и специјализовани сајтови о туристичкој
понудиКосмаја,сувенирскапонуданиједовољноатрактив
на,туристичкасигнализацијанеомогућавалакосналажење
иоријентацијупосетилаца,поготовоонихкојипрвипутдо
лазе,12промотивниматеријалисупретежнонасрпскомјези
ку,13непосреднимдаваоцимауслуганедостајезнањестра
них језика (осиму оквиру туристичког комплексаБабе),14 
нивокомуналнеуређеностиихигијененаотвореномпро
стору није одговарајући, смештајна понуда (изузев у ком
плексу Бабе) је осредња а недостају и хостели (примедба
млађихиспитаника).

За кљу чак

МадајеградБеограднајпосећенијатуристичкадестинаци
јауСрбијииупркосчињеницидасеподручјебеоградских
приградскихопштинаодликујебројним,вреднимиразно
врснимкултурнимресурсима,туристичкипрометнаовом
просторујеудужемпериодузанемарљив.Осимнизаобјек
тивних разлога (економска криза, финансијска ситуаци
ја),тешкосеможеразуметинеорганизованостнадлежних,
небрига, запуштеност простора, немаран однос према за
штићеномкултурномнаслеђуитд.Уциљуунапређењаод
носапремакултуриитуризмуспроведенојеистраживање
о (не)задовољству туристичкомпонудоми промоцијомна
територијиБПО.

Резултати истраживања потврђују да културни и природ
ниресурсинисууфункцијитуризма,односноданедостају
конкурентнитуристичкипроизводизаизлетникеитуристе.
Испитаницисузадовољниквалитетомиценомгастроном
ске понуде (све категорије испитаника), високим нивоом
услугаутуристичкомкомплексуБабе(посетиоциуоквиру

12Општаоценасвихкатегоријаиспитаника,независноодстароснегрупе,
пола,нивоаобразовања,коришћеногпревозногсредствазадолазак,те
риторијалнеприпадностиимотиваборавка.

13Овај проблемпосебнонаглашавајуприпадници сегмента странацана
привременом боравку у Београду. Они су чинили једну седмину од
укупногбројаанкетираних(12од84).

14Истокаопод54.
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Te am bu il dingаранжмана,Wel lness,spaвикендаранжмани)
и културноисторијским садржајима (све категорије испи
таника). Са друге стране, влада незадовољство везано за
скромноинформисањеокултурнотуристичкојпонуди,сла
бутуристичкуинфраструктуру,нарочитотуристичкусигна
лизацију,нивокомуналнеуређеностиихигијененаотворе
номпростору,смештајнупонуду(изузевукомплексуБабе)
исл.

Неопходноједаунаредномпериодудођедовалоризације
културнихресурсакојибисеставилиуфункцијутуризмаи
такодовелидоразвојапредузетништваивећегзапошљава
њалокалногстановништвакрозформирањемикроималих
предузећа.
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CULTURALANDHISTORICALCONTENTSASAN
ELEMENTOFTOURISTOFFERINOUTERBELGRADE

MUNICIPALITIES

Abstract

Material and nonmaterial cultural heritage is recognized by various
touristdestinationsworldwide,alsopartlybySerbia,assomeofthemost
importantelementsofanytouristoffer.Culturalcontentsprovidetoa
touristdestinationcertainuniqueness,differentiationandauthenticity
thathelpswithincreasingandharshercompetition.Theareaofouter
Belgrade municipalities is characterized by various, valuable and
versatileculturalresources.Thefollowingshouldbesingledout:Belo
brdoarcheologicalsite(morefamousasVinča),Serbianchurchesand
monasteriesfromdifferentepochs(Kosmaj,Surčin,Obrenovac),log
cabinchurches(Lazarevac),etnositeinVranićwhichdatesbacktothe
XVIIIcentury(Barajevomunicipality),examplesofindustrialheritage
andtechnicalculture(Surčin,Lazarevac,Obrenovac),oldcityareasas
spatialwholes(Grocka,Barajevo,Obrenovac),wellpreservedoldcity
and countryhouses (in all themunicipalities) andmuseums (Surčin,
Lazarevac).ThepollscarriedoutinMay2013confirmedthattourists
recognize andpositivelyvalue cultural andhistorical contexts in the
mentionedarea.Despite that,majorityof resourcesarenotvalidated
inatouristsenseandarenotadequatelypromotedinlinewithmodern

touristtrends.

Key words: culture, tourism, cultural tourism, tourist destination,  
outer Belgrade municipalities
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КУЛТУРАРЕДАИ
НЕРЕДУКУЛТУРИ

Драгоми једаговоримповодомсјајнекњигеБојанаЈова
новићапосвећенетамнојстраниљудскеприроде,драмизла
каоантрополошкомпитању.Надахнутпоглављем„Одкризе
културедокултурекризе”,одбројнихпитањајасамизабрао
данештокажемокултуриредаинередуукултури.

Стабилнадруштвасууређенадруштва,безобзиранатода
лисууређенанабожанскимилиљудскимначелима.Наша
речобредсадржиусебиред.Затојеобреднераскидивопо
везансаредом.Начелоредаупућујенабожанскоуређење
света,аначелонереданањеговусупротност.Обредјесвета
игракојасеиграпострогимправилимаигре,наодређеном
местуиуодређеновреме(светоместоисветовреме),икоја
уистичассве световнепојавеуздижедосветих значења:
хлеб,вино,вода,крв,чашаитд.постајусветипредмети.У
обредучовексебечиниодговорнимзаочувањеипоштовање
редауприродиипореткаузаједници.Обредделујепротив
нестајањаосећањасмислаживота.

АкојеБогствориосветизнереда,ондаодбацитиБогазначи
вратитисеунеред–унередитисе.Некажесеузалуддаје
богорганизаторхаоса.Увеликимсветскимрелигијамађа
војеодређен„каоонајкоуносинеред”.Прематоме,штоје
вишередаусвету,тојечовекближиразумевањуБога,јерје
самБогуствариБогреда:онствараредизнереда!Истин
скидухнијесебедрукчиједоживљаваоиразумеваонегоу
разлициизмеђуредаинереда,односноизмеђуобликаиод
суствасвакогоблика.Чимседогађаразарањеоблика,ауме
стоњихненастајуновиоблици,тозначидасесветналазиу
расулуидајевремедасенапишејошједанКратакпреглед
распадања.1Дасетонебидогодило,дефиниције,класифи
кацијеитипологијебилесусредствауређивањахаотичног

1 Чувенодело:Сиорана,Е.(1979)Кратакпрегледраспадања,НовиСад:
Матицасрпска.
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света.„Наметнутихаосуоноликоправилностииобликако
ликојетодовољнозанашепрактичнепотребе”.2

Искуство реда и нереда је универзално људско искуство.
Човек сеосећанелагодно сведокпојаве не среди у врсте
идокнесазнаштаодсвакеможедаочекује.Јерсвакапо
јаваприпаданередусведокнедобијеиме,облик,функцију,
значење,вредност...Свакисимболичкисистемпоказујесе
као одбрана од нереда: свет који није симболички уређен
нијенашсветимигадоживљавамокаопретњу.„Историја
уцелинипредстављапокушајдасепобегнеоднеизвесно
сти”.3Нередпоказујеодсустводуха,отудаусветукултуре
немаместанереду.Целанашакултурајепобедареданад
нередом:она јеувекисвудазначилаоткривање,уношење
истварањередаунереду!Јерунередусенеможениигра
ти,ниучити,нимислити,нипредвиђати,нипланирати,
ниживети.

Све појаве које нарушавају ред са становишта културе
(анарочиторелигије)јесунечисте.4Нарушавањередаможе
серазуметинесамокаогрешка,негоикаогрех,аочува
ње реда каопут спасења: то се онда означава као прелаз
изнередабеззначењаупоредаксазначењем.Култураје
колективноприхваћенкогнитивниредусветукогаобележа
ванепрегледнаразноликост,променљивост,неред.Овдеми
слитизначисредити,јерпоречимаЛаваТолстоја„највећи
сегубеунереду”.Природнипроцесисуспонтани,културни
сунормативно уређени.Културанијепростнаставакпри
роде,онајенатприродни,натбиолошкиобликживота.Кул
турнидетерминизамупућујенакретањеоднужностипрема
слободи,однагонапреманорми,одприродепремакулту
ри,узочувањеједногидругогусинтетичкомпојмуљудске
природе.Нанашужалост,изворнечистоће,тојестнереда,
уовотрећеразредно,мутноисмутнодоба,продрло јеиу
културу,тојестудушуидухсамогчовека,пасезакључује
дајезагађењеприродеустварипоследицазагађеностисаме
душеидухачовекова:природајеонаквакакавјечовекда
нас,прљав,покварен,збркан,недорастаовишојстварности.
Неможемоунетиусветвишереданегоштогаунамаима.

Изворнечистоће,односнонереда,можебитиијестесама
култура.Онаморадасепереодсмећа,којесамаствара–
кич,шунд,љубићи,порнићи,кримићи,ријалити,идеологије

2 Ниче,Ф.(1976)Вољазамоћ,Београд:Просвета,стр.280.
3 Зелдин,Т.(2006)Интимнаисторијачовечанства,Београд:Геопоетика.
4 Шире:Даглас,М.(1993)Чистоиопасно,Београд:Плато;Видетитако

ђе:Даглас,М.(1994)Природнисимболи,НовиСад:Светови;Даглас,М.
(2001)Какоинституцијемисле,Београд:Б92.
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национализма,клерикализма,фундаментализма,политички
митови,порастсадизма,распојасаностсвихпетчула,пада
њенасамодногрехаисрама,богохуљењекаозначајандо
приноспаклу,ђаволовишегртиукултури,чијасвакапогре
шнаречјеметакиспаљенутуђесрце.5Усавршенаоруђаи
оружјазаубијањедолазетакођеизкултуре.Високакултура
морадапоставијаснеграницеизмеђучистогипрљавог,из
међуредаинереда,несамоунутарсебе,негоиуодносуна
другекултуре:штаћепреузетиодњихаштаодбацити,како
бисеодржалаустањуравнотеже!Културниживотподразу
меварадначишћењуодсвакепрљавштине,спољашњекао
иунутрашње,материјалнекаоидуховне.Нужнојестрого
разграничењеизмеђупрљавогичистог,то јестуспоста
витиред.„Оперимедоброодбезакоњамојега,иодгријеха
мојегаочистиме”(Псалам51,2).Нијебогкривзазлона
земљикаоштосеобичнокаже„даимабогаоннебидопу
стиотоликозла”.Злосенеспуштасанебаназемљу,већсе
саземљедижедонеба.

Овдеседотичемтеолошкогобјашњењазлакојесе,mutatis
mutantis,сводинаантрополошко,којебиФојербахпотпи
саоаМарксодобрио.Богјествориочовекаидаомунадар
десетзаповести(устварисавета),којечовекможепримити
илиодбити,зависноодњеговевоље,јермујебогдаосло
бодудабира.Акојечовекслободан,онможедаизаберене
самодобронегоизло–богнемаправадагаказни.Према
томе,злонијенекаантрополошкагрешка,негоизборкао
исвакидруги.Доклегодпостојислободнавољачовекова,
дотлећебитиизлаусвету,јерћеувекбитиљудикојиће
изабратизло.Богнемавезесазлом,јерјеонпренеоодго
ворностначовекапоштомуједаослободудабира.Човек
јеодлука,осуђеннаслободу–рекаобиЖанПолСартр.Кад
неконаносипатњу,болисмртдругимљудскимбићима,он
злоупотребљавасвојуслободу,добијенусанајвишегместа–
чинизлочин.

Истинизавољуваљарећидакултуранијенекисавршено
уређенипростор,већпре једансталаннемир,сусрет,пре
плитање,прожимањеисучељавањеразличитихкултурних
оријентација и акција: сређен простор само је теоријски
модел,идеалнитип,погоднаилузија.Наделу јемноштво
различитих,супротнихиискључивихгласоваусамојкулту
ри:иовдесетешкоможедаговориореду,јерјетомозаик
састављен од парчића различитих облика, боја и вредно
сти.Усвакојкултурипостојитоликозастарелог,погрешног
и грешног, али све то неможе да поништи кључне идеје,

5 Пољаков,Ј.(2013)Јареумлеку,Београд:ZepterBookWorld,стр.110.
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веровања,вредностиинормекојеживотуисмртидајусми
сао.Јединосеморапризнатидакултуранијесамочовеков
животусвојимврхунскимоблицима,негоиуоблицимаизо
паченостиизла.Некултураједруголицекултуре,наличје.
Културанематумоћданасодбраниодзла,јеримазлаиу
њојсамој.Затоиговоримокултуриредаинередуукултури.

Већсамнагласиодаидејареданепотичеиздомаћеради
ности,већједубокоукорењенаубожанскомуму.Ритуални,
обичајни,морални,временски,логички,психолошки,прав
ниитд.поредакпочивајунаономпрвом,најдубљеукоре
њеномуљудскојдушиидуху.Садапостајеразумљивокад
некопрекрширеддабудекажњенсавишестрана.Такође
самистакаодаговороредунужнозахтеваиговоронереду,
јербезнереданебибиломогућеобјаснитииразуметипро
мену,развојинапредак:рединередсурелациони(никако
релативни)појмови,каоштосусветлоитама,јерједанпод
разумевадруги.Понављам:безнереданебибилопромена,
безреданебибилотрадиције,континуитета.Извеснако
личинанередасведочиотомедајесвакисистем(личност,
друштво, култура)отворен,штомуомогућаваприлагођа
вањенапромене.Отворенсистемувекносинекообећање,
каошто га носи отворено око. Али претерана сложеност,
променљивост,разноликостинепрегледностонемогућавају
сналажењеусветуипретеопштимхаосом.

У антропологији су сјајноописане ситуације када сеуки
дасвакиредузаједнициикадапрестајудаважекултурне
вредностиинорме(верске,обичајне,моралнеправне...).За
разликуодверскогобреда,укомевладастрогиред (ане
редсејошстрожекажњава),светковинајеоргија,карневал,
слављепланираногнереда.Тојеодмородзваничнихисти
на,предаходважећихнормииправилапонашања:увреме
светковинедозвољенојесвештојеиначезабрањено.Убалу
подмаскама,завремесвечаности,никоникоганепитако
јеиштајепозвању,знању,функцији,класи,раси,нацији,
језику,вериитд.,штосеразумекаозадовољењезадруштве
нимизједначавањемиисправљањемкривице,тренутакпо
рицањадруштвенихразликауимеоногаштојезаједничко:
обрнутидневниредживота!Слављеповезујесвеједнако
јерсусвиједнакиунереду.6

Чињеницадасеносемаскезначисимболичкоилисвечано
одбацивање свих друштвених разлика, тренутни заборав
структуралнихнеправдиигрехова,„свечанокршењезабра
не”,допуштенопретеривање,раскалашност,поништавање

6 Ширеоовомеуодличнојкњизи:Ђорђевић,Ј.(1997)Политичкесветко
винеиритуали,Београд:Досије–Сигнатуре.
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социјалне дистанце „душевнотелесна гозба”. Жртвује се
свештојеразличитоуимеоногаштојеслично(заједнич
ко),бардоктрајеславље.Животсеиграиграсеживи.То
супривременитренуцикадачовекпрекидавезесасвојом
културомипрелазиизкултуреуприродностање–трену
таккризекултуре.„Живимоудобасумњеинеизвесности.
Старерелигијепремакојимасуљудиживели99,9%људске
историје распадају се или губе значај...И сада сви ходају
околоипитајусекакодаживе.Понекадсеуочајањучаки
мениобрате”.7„Нашакултура јемождапрвапотпуносве
товнакултурауљудскојисторији”(ЕрихФром).

Криза је повезана са нередом.Избија на видело паганско
значењеживотаузнакумасовнеопијености.„Овдеодпаме
типравекомедију...Постојеоблициуметничкограспадања
којиодговарајуоблицимадруштвенограспадања“8„Аоно
штојесветназваокултуромнијебилоништадругонегоеле
гантнији термин зањиховонезнање”.9Кризанагриза кул
турневредностиинормеизведенеизњих,ауистовремеи
утојмериохрабруједасемрачнинагонипустесаланцаи
потврђујубезконтроле.Тосутренуцикадасесматрадаје
човекстворендаживииужива,анедамислиирачуна.Он
чинизлоупркосцелокупномзнањуштомуједалањегова
култура–моћнесвеснихнагонапобеђујекултуру!Култур
ниљудинисуимуниодзла.„Високообразованчовекипак
поступакаодивљаккојиумедабројисамододва.”10Иво
Андрићдодаје:„Чувајтесеоногкојиживиувамаинакојег
заборављате”.11

Светковина,слављеилиблагдан(уБојановомречникупра
зник), почиње са симболичком смрћу културе, а ова смрт
омогућујеиспољавањесировеприродекаоњенесупротно
сти.12„Природакажеда,да.Културакажене,не”(Херман
Хесе).Празниккаоштосамоимекажеуствариозначаваду
ховнопразновреме,кадасесамопије,ждереидереизсвег
гласа.Али,светковинеилиповременипразнициимајузна
чајнусоциопсихолошкуфункцију,јерјетовремеодушкаод
нагомиланихипотиснутихнезадовољстава,незадовољених

7 Курејши,Х.(2001)Будаизпредграђа,Београд:Плато,стр.100.
8 Алваро,К. (2012)Нештокаоживот, Београд–Подгорица:Службени

гласник–ЦИД,стр.59и232.
9 Белоу,С.(2001)Равелштајн,Београд:Народнакњига–Алфа,стр.178.
10Хесе,Х.(1983)Степскивук,Београд:Народнакњига–БИГЗ,стр.62.
11Знаковипоредпута(2005)Београд:Политика–Народнакњига,стр.89.
12Јовановић,Б. (2016)Антропологијазла,Београд:ХЕРАеду,стр.151и

даље.
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личнихиколективнихпотреба,имрачнихнагона,каошто
суагресивнинагон,нагонвладањаислично.

Данассеговориокризиуцеломсвету:Бојанистичедасе
читавсветкрећеизкризеукризу,итокретањејебржеод
нашеспособностиприлагођавања.Кадјечовекукризи,он
почињедапреиспитујенесамосветокосебенегоисебе:
престаједаживиуизвесностиисигурностисвогаискуства
изнања,каданијеимаопотребедасвенановопроверава.
Друштвенанеизвесностдоживљавасекаоличнанесигур
ност.Кадгодсечовекдоведеукризурастеинтересзаса
могасебе.Стањекризесеосећа,алисенепознаје.Оносе
трпи, алисенемења.Нештообећава, алисувишеплаши.
Носидашакживота,алитераиуочајање.Кризајеотворен
процесизатосеузњувеженада(Кинезикажуприликаза
боље),анесамозебња.Кризачувапрошларешењаискрива
будућеодлуке–кризисизначиодлука.Тојестањестреп
ње,укомелебдесвистраховиисвенаде:времебезнађаи
обнованадеидузаједно!

Човексебраниодкризеонакокакоможе:свесно(уоблику
различитих система сазнања) инесвесно (у облику разли
читихсистемаверовања),алиинадругеначине (уоблику
душевнихоболењакаоштосудепресија,меланхолија,неу
розе,психозе),анајчешћетражиспаситеља,јерсвиодгово
рикојидолазеизкултуренеделујуубедљиво.Умериукојој
једруштвенакризадубља,утојмерирационалнарешења
недолазеуобзир:знамодасеукризаманетражиучитељ
негоспаситељ!Тадасеобичнојављавођакојинедопушта
људимадастрадајуодвластитиходлука,јернасебепреузи
масвуодговорност,штонародрадоприхвата.Умањивање
ипорицањеличности језабавасвихвођа,свихгосподара,
свихдеспота.„ФирербезнародајеистоштоиМоцартбез
клавира.”13Кризакултуреводиукултурукризе.

13Вермес,Т.(2014)Опетон,Београд:Лагуна,стр.187.
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КАФАНОЛОШКИВОДИЧКРОЗ
БОЕМСКИБЕОГРАД

БОРИСБЕЛИНГАРИБОШКОМИЈАТОВИЋ
(2015)ИЛУСТРОВАНАИСТОРИЈА

БЕОГРАДСКИХКАФАНА:ОДТУРСКОГХАНА
ДОАЕРОКЛУБА,БЕОГРАД:АРХИПЕЛАГ

Собзиромнатодајекафанологијајошуформативномпе
риоду, један од њених првих задатака морало би да буде
стварање тврдог језгра неупитних историјских чињеница
ококојихбисеформиралотеоријскопромишљањеокафа
ни као друштвеној институцији. Управо на такву намеру
упућујуБорисБелингариБошкоМијатовићупредговору
своје „Илустроване историје београдских кафана” дајући
себизадатакда,какокажу,овимделомдопунекорпуспо
знатогалииисправедостатоганетачногштосенагомила
лоубеоградскојкафанологији.Зарадиспуњењатогоправ
даногализахтевногциља,онисусеупустилиуприљежно
изучавањеисторијскеграђе–литературе,архива,новинаи
другог–штојерезултиралореконструисањемповестиоко
150угоститељскихлокалаод19.векадопериоданепосред
нопредДругисветскират,узобиљефотографијамеђуко
јимасумногеексклузивнообјављене.Натајначин,аутори
сунаправилисвојеврснумапунекадашњегБеоградачијису
главнитопониминајразличитијекафане,ресторани,двора
не–оддашчаранаћошкудо„дансингсалона”престижних
хотела.

Мотивацију и релевантност свог подухвата, Белингар и
Мијатовић одају у уводном тексту, насловљеном „Крат
каисторијабеоградскихкафанадоДругог светскограта”.
Они ту скицирајупрошлостоваквихобјеката упрестони
ци,спосебнимосвртомнадобаод19.веканаовамо,кад
кафанепостајустециштанесамодруштвеногживотавећи
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политичких,културнихидругихзбивања.Овајодељакоби
лујерелевантнимподацимаотомекакосеуразличитимпе
риодимамењала бројност боемских стецишта уБеограду,
косубилепознатекафеџије,каквајехранаслуженаикоја
сусепићаточила...Највећипросторууводу,ауторисудали
културнојиеманципаторскојфункцијикафанакрозодржа
вање бројних балова, забава, концерата, представа и дру
гихдешавањакојесуБеограђанимоглидавидеуоваквим
објектима.

Тојтеми,БелингариМијатовић,чинисе,поклањајупосебну
пажњуиуглавномделукњигекојичинедвевеликецелине
назване„Хотели”и„Кафане”.Уобесуазбучнимредом,по
путенциклопедијскиходредница,поређанамањапоглавља
асвакојепонаособнасловљеноименомлокалаокојемсеу
њемупише.Укључујућиусвојуанализуихотеле–тачније,
хотелскересторанеибарове–ониширекафанолошкихо
ризонтимајућиувидудасуупроучаваномпериодухотели
заиста представљали својеврсни „продужетак” кафанског
живота.Штавише,управозатоштосумногихотелскире
стораниималисамосталанбоемскиживотидосадашњира
довидругихаутора–првенственоисторичара–радо,поред
кафана,проучавајуихотеле.

Посебну пажњу Белингар и Мијатовић посвећују знача
ју београдских кафана за политичку, економску, алии не
избежну – култруну и уметничку историју.У том контек
стуизносениззанимљивихналазапомињућидасууправо
наовимместиманастајали,измеђуосталог,сатира,опера,
кинематографијаиџез.

ТакојепрвисрпскикомичарЂорђеБабићсвојпремијерни
наступукаријериизвеоу „Уједињењу”,уУзунМирковој
1879.годинеитотеккадсугапријатељинаговорили.Први
српскиводвиљскисатиричнитеатар„Орфеум”БранеЦвет
ковићаоснованје1899.ухотелу„Булевар”укојемдеценију
каснијеЖаркоСавићотварапрвусталнуоперу,чијијере
пертоаризкомерцијанихразлога заснованнаоперетамаи
водвиљима.Занимљивојеутомпогледурећидајеихотел,
којијезаузимаоплацизмеђуданашњихулицаБраћеЈугови
ћа,МакедонскеиБулеварадеспотаСтефана,временомпро
менионазивиз„Булевар”у„Опера”.Данасјенатомместу
осталоздањеукојемидаље,узнатноизмењеномоблику,
радиресторан„Зора”,којијефункционисаоиприхотелу.

Развојсрпскекинематографијетакођејенеодвојиводкафа
не.Штавише, тедве стварисепрожимају, јер супионири
филмскеделатностиуСрбијирадосвојбуџетдопуњавали
као кафеџије. Вероватно најранија филмска пројекција у
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Београдуодиграласе1897.годинеукафани„ХајдукВељ
ко”уКнезМихаиловој3апрвисталнибиоскоппосвојпри
лицијебиоу„Такову”наТеразијама,гдесусепројекције
одржавалеусалисплатномусрединиалетиудворишној
башти.Заафирмацијуфилмапосебноје,чинисе,крајпр
веипочетакдругедеценије20. века.Најпре1910. године
браћаПера,БожаиСветоликСавић,пионирифилмскогби
зниса у Србији, оснивају „Модерни биоскоп”, својеврсни
спојкафанеисинемаскопа,каопросторпосебнонамењен
тој сврси.Годинуданакасније,ЂорђеБогдановић,проду
центи оснивачПредузећа за снимањефилмова, преузима
хотел„Касина”иуњемуотварабиоскоп,којићесезавреме
Другогсветскогратазвати„НоваЕвропа”,апотом–„Коза
ра”.Године1912.СветозарБоторић,првисрпскифилмски
продуцент,преузимахотел„Париз”наТеразијамаитакође
оснивасинемаскоп.

Нису самофилмске, већ и позоришне представе игране у
београдскимкафанама.БелингариМијатовићбележедасу
сеод1843.до1867.театарскадешавањазбивалаукафанама
ихотелима„КодЈелена”,„Великапивара”„Српскакруна”и
„Енглескакраљица”.Овајпотоњиобјекат,којијеизлазиона
ПопЛукинуиКосмајску,биојеувласништвубеоградског
пароха,попаМилошаСушића.Уњемујегостовалаиново
садскаМандровићевапутујућатрупа,апредставијепрису
ствоваоиодушевљеникнезМихаилокојијепослеизвођења
закафанскимстоломдаоречдаћеизградитисталнузграду
за национални театар.Али, и послењегове изградње, ал
тернативнеглумачкетрупе,исувише„забавне”засериозни
репертоарНародногпозоришта,наступалесуукафанама.

Штосетичеписаца,једноодњиховихнајчувенијихстеци
шта,нерачунајућиСкадарлију,био је„Орач”,отворенве
роватно седамдесетих година 19. века на углу Таковске и
Светогорске.Међусталнимгостима,осимСтеванаСремца
којем је после смрти у овом ресторану подигнута спомен
плоча,долазилисуРадојеДомановићалииВелимирРајић,
писацпесме „На данњеног венчања”.На стихове тог де
ла,песникВладимирСтанимировићзаписаоје„осветничку
пародију”:„Јаћуидаљеићикод’Орача’/Сталночимвече
спустисвојакрила/Ишаптаћупослепетечаше/Нисиме,
гуско,достојнанибила”.

Ипак,најшаренијасценаубеоградскимкафанамабилаје–
музичка.БелингариМијатовићбележедасууБеоградуу
овомпериодуширокораспрострањенибалови–оделитних
игранкиу„Великојпивари”или„Бајлоновојкафани”нако
јенијемогаосвакодауђе,дотакозваних„кромпирбалова”
с„фрајмузиком”закојенијебилапотребнапозивница,већ
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јебилодовољнопојавитисеу„Немачкомцару”наВрача
руиликод„Црнемачке”уНемањиној.У19.векуБеоград
походеимузичарииоркестриизАустроугарске,поготово
Чешкекојинаступајуу„Рускомцару”или„Позоришнојка
фани”аоријенталничочек с голишавимплесачицамабио
јенарепертоарукод„Дарданела”уДушановој,у„Амери
ци” на Зеленом венцу или хотелу „Солун” у Немањиној.
Око1880. годинесвојеврснуреволуцију,какобележиМи
каАлас,доживљаваициганскамузикадоласкоммађарског
ЦиганинаФердинандауБеоград, којиупратњиМијеСе
феровићаЈагодинцананаступимау„Српскојкруни”пред
стављапотпуноновсаставоркестраиначинсвирања.Тусу
ичувениЦицварићи,којисвирајуу„Позоришнојкафани”
иансамблШапчанинаВасеСтанковићаАндолије,којина
прелазувековамузицирау„Дарданелима”,„Коларцу”,„Ру
скомцару”...Измеђудвасветскарата,и„џаз”односно„жаз”
оркестрипродируукултурниживотпрестонице.Онинасту
пајукаконавиђенимместимапопутексклузивног„Ситија”
уподрумуЈугословенскебанкеуКоларчевој,или„америкен
бара”хотела „Бристол”, такоиурускомлокалу „Казбек”.
Ипак, многи од њих, држећи дувачке инструменте, имају
испредсебехармоникеитамбурепоређанепоподу.Јер,ни
кадсенезнахоћелигостиилигаздапожелетидауместо
џезиранихсинкопапочујунештонародноилизабавно.

Аутори, разуме се, не губе из вида ни чињеницу да су се
многи, ношени музиком у кафанском амбијенту, добрано
поткресивали алкохолом, али и да су кафеџије, осим уго
ститељскихделатности,радоупражњавалеидруге,„алтер
нативне”усвојимлокалима.Отомеможданајсликовитије
сведоче„службенебелешке”изоногвремена,сачињенепри
ноћнимконтролама.Такоу једномполицијскомизвештају
из1889.из„Позоришнекафане”науглуДоситејевеиВаси
непишеда„женскињеприпевањуизлазеухаљиникраткој
вишеколена,безрукава”и„показујуразнемишке,каоди
зањемногуувиситд”.Сличноовоме,у„Империјалу”уВа
синојулицидежурниписарУправеварошиБеограда,исте
године,бележидасудевојкекојесунаступале„деколтира
не,рукеипрсагола,ахаљинекраткедоколени,противно
наредбиУправиној”.

„Илустрована историја београдских кафана” обилује ова
квим и многим другим епизодама кафанског живота које
пружају уверљиву, сликовиту и значајну слику боемског
животапрестонице.ТаквидетаљиустоличујуБелингараи
Мијатовића као хроничаре прошлости, без аспирација да
нужнобудуињенитумачи.Утомсмислу,ауторитумачења
препуштајудругимаинастојепресвегадапредставечисту
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фактографијуитакоутемељеосновузаизвођењебудућихза
кључака.Стогаспекта,њиховоделојезначајанчињенични
доприносуформативномпериодукафанологије.

Свеу свему, „Илустрованаисторија београдскихкафана”,
писана у доминантном енциклопедијскопублицистичком
маниру, значајна је не само затошто ојачава тезу о еман
ципаторскојулозикафаназамодерносрпскодруштво,већ
истогаштоимплицитнопостављапитањаколикознамоо
овојврститрадицијеиводимолирачунаоњенојзаштити.
Непренебрегавајућичињеницудајекафанаупоредосадо
приносомдруштвеномразвоју,модернизацијиипросвећи
вању представљала и стециште порока, Белингар иМија
товићизмеђуредовасугеришупотребудасекафанологбез
предрасудалатисвогпредметаистраживања,посматрајући
гакаоизнијансиранислојевитфеномен.

ФотографијаМилошаЦрњанскогпреузетаизкњиге
АтласоЦрњанском,аутораСлободанаЗубановића;

власништвојеЗадужбинеМилошаЦрњанскогуБеограду
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ПОСЕБАНПОГЛЕДНА
МЕДИТЕРАНСКЕПРЕДЕЛЕ

АРХИТЕКТОНСКОГ
МОДЕРНИЗМА

ПРИКАЗКЊИГЕ:ЉИЉАНАБЛАГОЈЕВИЋ,
ИТИНЕРЕРИ:МОДЕРНАИМЕДИТЕРАН.
ТРАГОВИМААРХИТЕКАТАНИКОЛЕ

ДОБРОВИЋАИМИЛАНАЗЛОКОВИЋА,
БЕОГРАД2015,ЈПСЛУЖБЕНИГЛАСНИК;

УНИВЕРЗИТЕТУБЕОГРАДУ,
АРХИТЕКТОНСКИФАКУЛТЕТ.

КњигаИтинерери:модернаиМедитеран,дрЉиљанеБла
гојевић,архитектеи,увремекада једелообјављено,ван
редногпрофесораАрхитектонскогфакултетаУниверзитета
уБеограду,појавиласе2015,усуиздавачкомподухватуЈП
„Службенигласник”иАрхитектонскогфакултетауБеогра
ду.ЗваничнапризнањадодељенаЉиљаниБлагојевићзаову
књигудосадасу:Награда„РанкоРадовић”,за2015.годину,
у категорији критичкотеоријских текстова о архитектури,
урбанизму и граду, иGrand Prix 38. Салона архитектуре,
2016. Објављивање студије о градитељским и животним
итинереримаувекуЈугославије1проминентнихархитеката

1 Blagojević, Lj. (2015) Itinereri: moderna iMediteran. Tragovima arhite
kataNikoleDobrovića iMilanaZlokovića,Beograd: JPSlužbeni glasnik;
UniverzitetuBeogradu‒Arhitektonskifakultet,str.38.
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модерниста ‒ у време обележавања пола века од смрти
Злоковића,2015,иДобровића,2017‒ангажујесавремени
приступупроучавањуисторијеи теорије (модерне) архи
тектуре,културнеисторијеиисторијеуметностиидруштва,
у суперпонираној геокултуролошкој (и геополитичкој)
сферимитскогимодерногМедитерана.

МонографијаИтинерери:модернаиМедитеран,уследује
досадашњихтеоријскихиисторијских,архитектонскихис
траживањадрБлагојевић,уоквирукојихсуобјављенекњи
ге:МодернакућауБеограду,19201941(Београд,2000),Mo
dernisminSerbia:TheElusiveMarginsofBelgradeArchitectu
re,19191941(Cambridge,Mass.,2003),НовиБеоград:оспо
ренимодернизам(Београд,2007).НајновијакњигаЉиљане
Благојевић заснована је на дугогодишњем продубљеном
научном истраживању модерне и модернизма у архитек
турииурбанизмуиисцрпномразумевањуархитектонског
иживотног опуса истакнутихмодерниста,Милана Злоко
вића (18981965)иНиколеДобровића (18971967).Више
слојност ове студије чине познавање и поимање корена и
одликаархитектонскеиопштекултуреиуметностипредмо
дерногимодерногдобаевропскецивилизације.Укњизисе
испитујекултурнатрансгресијаархитектонскогмодернизма
првенственокритичкоманализомтеоријскихиемпиријских
истраживања, у највећој мери дела архитекатаДобровића
иЗлоковића,архитектонскихпројекатаиизведенихобјека
та,подигнутихипројектованихвртова,објављенихкњига,
цртежа, фотографија, најзад прецизним праћењем трајек
торијеживотних путева актера који припадају или грави
тирајугеографскомподручјуМедитерана.Тојепојамкоји
обележаванастанакизначењерелацијаизмеђуархитектон
ске модерне, вернакуларног у архитектури медитеранског
приморја балканског залеђа, и модерног медитеранства,
односно изналажења начина за пренос медитеранске кул
туреи традиције, „вернакуларнихпринципакрозмодерну
архитектуру [...] уз уважавање климатских и географских
посебностии[...]одбацујућирегионализам”2.

Књигајеструктуриранаудеветпоглавља,названихпото
понимима испреплетаних животних пејзажа Николе До
бровића и Милана Злоковића: 1. Italienische Reise; 2. Га
лиција; 3. Балканске експедиције; 4.Медитеран; 5. Јужни
Јадран (Потрага за здрављем, Улцињ, Бока Которска); 6.
ПутовањепоЗападу;7.Дубровник;8.МитскиМедитеран
и9.МодернанаМедитерану.Итинерерикамена.Осимна
ведене, главне теме књиге која је усмерна ка проучавању

2 Исто,стр.78.
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архитектонскекултурнетрансгресијемодернизмаимодер
ногмедитеранства,развијасенеколиколатералнихтокова.
Поредосталог, важнатема јепроблематизовањепитањаи
савремене друштвене улоге архитектуре и архитеката и,
кроз концепт модерног медитеранства, актуализовање у
великојмериданасзанемареногенвајронменталногаспек
та,иначеинхерентногградитељскојделатности.Истотако,
упрецизномидисциплинованомначинунакојијеукњизи
изложена материја, издваја се дубоко разумевање ауторке
засампроцеспројектовањаиграђења–описиархитектон
скихобјекатаипројекатасудатитакодасе,осимосновног
дескриптивногнивоа,уњимаоткривасуштинаикомплек
сност архитектонске делатности, каона пример код архи
тектонскеанализеХотела„Кооп”,отвореног1939.уУлци
њу,попројектузагребачкихархитекатаХинкаБауераиМа
ријанаХаберлеа3.

Коришћена грађа у књизи почива на фондовима приват
нихзбирки(учемупосебнуважностимаархивапородице
Злоковић,алииличнасведочењаакадемикаЂорђаЗлоко
вића и архитектеМилицеМојовић, сина и кћериМилана
Злоковића), као и различитих институционалних архива.
Уопсежномпописуцитиранихизвораилитературе,каои
додатнимобјашњењимаунапоменама, видисеширокра
курс који је интелектуална база овог дела и која може да
будепосебнанадструктурапутоказазадаљаистраживања.
Свиелементиукњизи,играфичкиитекстуални,имајупод
једнакуважностукорпусумонографије,односноу„интер
претативнојмрежи”којасеуњојствара–фотографије,цр
тежи,мапе,свеилустрацијеукњизи,нисунемифрагменти,
већорганскаалтернацијаусазвучјусписанимделовимаове
синтетичке студије, која је, као и архитектонски пројекти
чврсте структуре ‒ дефинисана, функционална, доследна,
забавнаиинспиративнацелина.

Једанодважнихаспекатакњигејетоштоприказујућидија
логизмеђуархитектонскихпоетикаЗлоковићаиДобровића,
ињиховихразличитихпрофесионалнихиживотнихлинија,
каоидијалогсвакогодњихпонаособсасвеукупнимокру
жењем,истовременоприљежнопроучава,уважава,исамим
тимеодсликаваиисторијуархитектонскекултуремодерни
змаумедитеранскомприморју,укојем,уширемконтексту,
својеместозаузимајуиБеоград,СрбијаибившаЈугослави
ја.Уприказанимоквирима теоријскихиисторијскихуте
мељењаевропскеархитектонскемодерненапросторуМе
дитерана,којеЉиљанаБлагојевићиспитује,оцртавајусеи

3 Исто,стр.116117.
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односиизмеђуглавнихилатералнихтоковатрансформаци
јаархитектонскихпарадигми,каоиодносиизмеђу„малих”
и „великих”, или „развијених” и „неразвијених” култур
них средина, у чему се недвосмислено исказује неодржи
вост ових стриктних подела. КњигаИтинерери: модерна
иМедитеран, каои остале књиге ауторке, усмерена јена
суштинскоупознавањеархитектонскекултуре.Утомкон
тексту,цитирамоДобровићевпреводГетеове (JohannWol
fgangGoethe)реченице:„Оношточовекзна,можетекида
види”4.Посебанпогледнапејзажархитектонскемодерне,у
којемИтинерериЉиљанеБлагојевићсклапајууниверзално
илокално,садашњеипрошло,уметничкоимитско‒допри
носиунашојсрединиразумевањусопственеархитектонске
културе,атимеиисторијеиидентитета.

4 WasMannweiss,seihtmanerst;Исто,стр.144.

ФотографијаМилошаЦрњанскогпреузетаизкњиге
АтласоЦрњанском,аутораСлободанаЗубановића;

власништвојеЗадужбинеМилошаЦрњанскогуБеограду
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УДК791.635-051ДагласК.

КИРКДАГЛАСОВ
100-ТИРОЂЕНДАН

DASISTSPARTAKИЛИДОЖИВЕТИСТОТУ

Деветогдецембра2016.године,преравностогодинауЊу
јоркуупородицијеврејскихемигранатапорекломсподруч
јаБелорусијерођенјеИшурДаниловићкаојединомушко
детепоредшестсестара.Откадјеувртићудобиоаплаузза
рецитацијуоцрвендаћуупролећечврстојерешиодапоста
не једногаданапознатиглумац.Какосуживелинасамом
рубуегзистенцијемалиДаниловићјеодмалихногурадио
најразличитијепословекакобизарадиозахлеб–одпрода
вањагрицкалицадоразношењановина,прекоконобариса
њаиорезивањаоколногжбуња…Биојечакикарневалски
рвач.ПриодласкууДругиСветскират1941.мењаимеу
КиркДаглас(KirkDouglas).Уследповреденабојиштуот
пушенјеизвојске1944.годинеПоповраткуокушавасена
радијуиснимањуреклама.Уодувексниванисветглумега
двегодиненаконтогаубацује,уњегатаднеузвраћенозаљу
бљена,ЛоринБекол:„Мислимдаонмојудубокунаклоност
уопштенијенииздалекаозбиљносхватао,биојеубеђенда
сампремладазањега.”НавеликомплатнуКиркиЛоринсе
сусрећууфилмуМладићсатрубомиз1950.године.Дотада
јеКирксвојомреткомприродношћупредкамеромосвојио
већједнуноминацијузаоскарауфилмуШампионожити
јубоксера,које јеочигледноинспирисалоСилвестраСта
лонеазањеговпотоњисеријалоРокију.ИнаРамбусусе
СталонеуиДагласуукрстилипутеви.КиркДагласјенаиме
оригиналнотребалодаглумиликпуковникаТраутманадаје
биоскопскапричаосталавернакњишкомпредлошкуукоме
вијетнамскиветеран,наконкрвавогсукобасорганимареда
којисугабахатозлостављализбогскитничарењаиопхрван
безнађемсебиодузимаживот.Чимјесазнаодапродуценти
одРамбаместоегземпларнежртвесистемажеледанаправе
нереалногхеројакојићедатигенерацијимладостиизгубље
неуВијетнамулажнунадууикаквусврхуњиховихратних
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разарања,Дагласјебезречивратиосценариоиодвезаосе
колимасаснимањафилма.„Дасмотепослушалитадауби
либисмофраншизувреднубилонедолара!”–говориому
једоцнијеСталоне.„Да,истинабиобизнатносиромашни
јидасимепослушаоалибибиоиуметничкииетичкина
правомпутуштосадниси!”–остајаојенаконсвегаупоран
КиркДаглас.

ИсаЏонВејномјеснимиопарфилмова:„Тојеувекбило
напорнојерјеонбиорепубликанацајадемократапабисмо
сеокотогасталносвађали.”–знаоједакажеКиркДаглас.
ЗаразликуодњегаволеоједарадисаТониКертисомкојије
биоједанстрашноопуштенизабавантип.Тоњиховодру
гарствоизнедрилоједобарглумачкиспарингуфилмовима
Викинзи(1958)иСпартак(1960).Уовомдругом,којијена
КирковнаговоррежираоСтенлиКјубрикучињенјепресе
данукључивањаипотписивањасарадникакојисудотада
билинацрнојлистизбогМакартијевскоглованавештице.
Драгоми једасамдопринеоиокончањутога.УВинсент
МинелијевомфилмуLusforLife,Дагласјемаестралнотума
чиоВинсентаВанГогаипоновнобиваноминованзаоска
ра,каоиуследећемфилмуподМинелијевомпалицомBad
andBeautiful.Дагластуиграрежисеракојиснимафилмо
људимамачкама–директнареференцанаЖакаТурнераи
његовкултнифилмоанималнотрансформишућимчудови
штимаизСрбије–CatPeople(1942).Иустварномживоту
КиркДагласјеимаосвојредитељскидеби,такођеуЈугосла
вији,снимајућисаФабијанШоваговићем,ДениДеВитоми
ЛеслиЕнДаунседамдесетихфилмScalawag.Одтаддатира
ињеговодружењесмаршаломТитом,којијеКирковосви
смомиСпартаквештопреточиоусвисмомиВалтер.На
зимскојОлимпијадиуСарајеву1984.године,Дагласјебио
један одистакнутих гостију када га је као седмогодишњи
дечакпотписниковихредовасреоприликомклизачкогтак
мичењаудвораниЗетра.

ОдушевљенњеномхуманомпорукомКиркјеоткупиоправа
заекранизацијукњигеЛетИзнадКукавичјеггнезда.Буду
ћисувишестарзаглавнуулогуувремепродукцијефилма
главнуролусрчаногбунџијеизлавиринтадушевнеболнице
препуштаЏекуНиколсону.КирковсинМајклдобијаоскара
каопродуцентнајбољегфилма1975.годинезаовоодлич
но остварење.ТатаДаглас није бежаони од комедија као
штојеКактусЏек(Villain)сШварценегеромиЕнМаргрет
или авантурау свемирупопутфилмаСатурн3 саФаром
ФосетиХарвиКајтелом.Кирк је биоубедљиви као кау
бојприокршајууфилмуКодОкејКорала,бриљираојекао
достојанственивојникубесмисленомвердунскорововском
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окршајуПрвогСветскогратауфилмуPathsofGloryиком
панијиДизнизарадиопрегрштновцаиграјућинеустраши
вогморнараНедЛандауЈулесВернеовојадаптацији20000
миља под морем која је постала најгледанији филм 1954.
године.Чувена сцена са почеткафилмаОтимач изгубље
ногковчега,укојојИндијанаЏонсбежиодИндијанацака
обали,устваријеомажистоветнојДагласовојуовомраско
шномДизнијевомфилму.Приписујемусеи заслугада је
наговориоиконичнуУрсулуАндресдапостанепрваБонд
девојка.КадамујеУрсула1962.показалатекдобијенисце
нариозафилмДрНо,билајесвасумњичавапрематомпро
јекту:„Каквајеовоглупост?Зармислишдабитотребалада
снимим?–Да.”–рекаојојјенатоКирк:„Лакојеизабавно,
сигурнонећешзбогтогазажалити.”

Двеавионскенесрећемоглесугакоштатиглаве.Првајеби
лаонаукојој1958.годинејепогинуомужЕлизабетТејлор
–МајкТод.Киркјетребаодабудеутомавионусњимали
гајењеговатадашњаженазбоглошегпредосећајаспречила
дауњегауђе.Другипут1991.Даглассесрушиосахеликоп
тером–двојељудисањимјетадпогинулоаонјеостаожив
издрав.Овоискуствонепосреднеблизинесмртиподстакло
га је даразвијепод старедане својурелигиозну странуи
коначноприхватијудаизамсвојихпредака:„Грозиосамсе
увектогаалисамсадсхватиодачовекдабибиоЈеврејин.
неморадабуде рабин”.Четири годиненаконудеса хели
коптера,Дагласједобиопочасногоскаракаочастзатошто
јеполавекапредстављаокреативнуиморалнуснагуХоли
вудскеиндустрије,којојсвечешћемањкаи једноидруго.
Када је 2009.преминуоКирковнајбољипријатељ, глумац
нашегпореклаМладенСекуловићпознатијикаоКарлМал
ден(иначеМајкловкостарусеријиУлицеСанФранциска),
Даглассепожалиодајетадостаобезсвогнесамонајбољег
већинајстаријегпријатеља–познавалисусепуних70годи
на.Дабиизбегаосудбинусвогаоцакојијепедесетих,након
прекомернеконзумацијеникотинаумроодракаплућаКирк
одтогдобадефинитивноостављацигарете.Итакоданпо
данодцрвендаћаувртићу,гладијаторскихарена,миљапод
морем,дуетасаТомЈонесоминајвшегцивилногодликова
њауземљикојимгајеодликоваопредседникКартер–Кирк
Дагласелегантнодогурадосвогстотогрођендана.Нашнај
знаменитијилокалниапсолвентфилософијеГоранБреговић
нас је вазда убеђивао да јеСтрашна гњаважа уживоту
доживетистоту.УКиркДагласовомслучајутонапротив
башделујесасвимлакоилежернокаоправалимунада:„Ма
мојживотјетоталнокаосценариокаквогкичастогБфилма.
Дамигајенекопонудиодагаодиграмнаплатнуодбиобих
гасвакакокаокрајњенереалнупричу”.
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Заводзапроучавањекултурногразвитка,Београд

УДК73/76:069.9(497.11)”2016”(049.32)

ПРИКАЗИУМЕТНИЧКИХ
ИЗЛОЖБИУГАЛЕРИЈИ

ЗАВОДАЗАПРОУЧАВАЊЕ
КУЛТУРНОГРАЗВИТКАУ

2016.ГОДИНИ
ДОКТАМЊАНИКАЗРИ

Изложба„Доктамњаниказри”уприличенајеповодомчети
ридеценијесликарскоградаСлободанкеРакићШефер,која
направиначинпрезентујерезимесвогдосадашњегствара
лаштва.Зрнагрожђа,уплетенаипровученакрозпрепозна
тљивемотиве,повезаласулирскииинтимносведосадашње
серије радова и комплетног сликаркиног професионалног
развоја.Мастиљавоплавом,прозрачноружичастом, ћили
барскижутомимаслинастозеленомтамњаником,сликарка
истовременозапочињесвојновициклус,којијејошуназна
камаикојићетекдасеразвијеивежезанашеисторијске
коренеитрајањенаовимпросторима.Преднамасумотиви
изстарогБеограда,манастираРаковицеиНикоља,Велике
Хочеи,наравно,сликаркинероднеМачве,гдејеодрастала
удединомвинограду.

Употразизауниверзалномистином,СлободанкаРакићШе
фериовогпутарадипремасопственоминстинктуиунутра
шњемосећању,спонтановарирајућигрожђекаолајтмотив.
Откривајући нам истовремено свој чаробни свет, смисао
оптимизма, једноставностиживљења, духовностии траја
ња,сликарканамуказујенајединственунитпротканукроз
проверене,истрвенестазеправихживотнихвредности,које

МАРИНАЛ.ЦВЕТИЋиДРАГАНАМАРТИНОВИЋ
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сутупореднас–умалимстварима.Крознаслагеискустава,
онаствараатмосферуузвишених,многовековнихистиназа
којелатинскапословицакажедајеувину,докихсликарка
симболичностављанасвојупалетукрозисписанестихове
химне„Ој,Србијомиламати”.

Префињеномсензибилношћуонаусаглашавасвојеумећеса
природом,развијајућиидејуукласичнимманирима,награ
нициреалистичног–доживљеногиимагинарног–одсања
ног;измеђуопојногиопорог,попутмладогистарогвина.
У синтези цртачког и пиктуралног, зналачки дефинишући
композицијусадваосновнаозначитеља,земаљскогсагро
здовимаинебескогсаптицама,направљенајевизијарајског
наземљи.Лозаоплемењује,оживотворује,тихује,дубински
исијаваиликипикрозгрожђеукошарамаибурадима,тран
сформишућисеувино,авинокрозздравицуипесмупрета
чесепоновоууметност.Светеминијатурнеласте,сенице,
гугутке,грлице,голубицеилисвраке,населилесуњенелозе
ичокотепопутнотау линијскомсистему, дајућиимфор
мумузике,уравнотежихоризонталеивертикале,равноги
заталасаног.

Хармонијабојаисветлости,ураспонуодмлечнобеледо
тамноплаве,попутсклададанаиноћи,наглашена јеком
биновањемразличитихтекстура,одтековлашнанетихпо
вршина до енформеловскихпотеза, тако да је опипљивом
материјомпостигнутаправамерадинамике.Онакокаошто
јесредњовековнифрескописацистакаобисерсавладарских
одеждиикрунарељефнимнаносомбоје,такојеСлободан
ка РакићШефер пастуозно заокружила и испунила свако
зрно тамњанике, која зању има исту вредност и значење
исконскогиалегоријског.

МаринаЛукићЦветић,историчаруметности

МОРСКЕИМПРЕСИЈЕ

Заборављени чамац, некад потонуо, преврнут на морском
днуисампостадедеоПосејдоновогцарства,добившинови
живот.Другачијенебинимоглодабуде,јеруводијезапо
четосве.Одбаченестварисавременогживљења,срећомјош
увекуспевајудасесјединесапескомидасенањимазачну
новиминијатурнисветови.Икаоубајци,чамaцјекренуо
лаганоданарастауморскигребен,добившисвојебројнеи
необичнестанаре.Алисвакиновидандругачијијеодпрет
ходног,иништанијевечноинепроменљиво.Кадагариба
ри угледаше, извукоше га на обалу, а Зевс,Хелиос и Еол
гауведошеусвојупричу.Талогморскогдна,песакисосу
брзоспранииодувани,алискамењеникорали,рачићиисо
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остадошенаповршиничамцакаокрљушт,испреплетаниса
старомплавомбојомиранамаодрђе,којеникакодазацеле.

Усвакојпричи,паиуовојимаистине.Уједнојодегејских
лука,насвомходочашћууХиландар,уметничкифотограф
РајкоР.Каришићзапазиојепреврнутичамациобјективомје
изнеомногоозбиљнијесадржајекрозсвојесликеневидљиве
голимоком.Минијатурнељуштуре,рашчешљаневласуљеи
испреплетанипипцидобилисудимензијевулкана,магмеи
прастарихформикаокадасествараосвет,одвајалокопноод
мораирађаопрвиживот.Поетиканаратива,зналачкиизву
ченаизконтекста,сафилмскимрезовиманаправомместу,
прераслајеизуметниковеавантуреусвојеврснуморскуим
пресијуефектнихспојева.Ликовнозаокружена,садржајем
целовитатема,удослухусаинкорпорисаномприродом,са
неограничениммогућностимаваријација,преточенајеуза
нимљиве композиције. У овој сфери обраде, фотографско
технолошкемогућностиуметникјеискористиотакоштоје
слици дао кубистичку поставку. Такође, идеју апстрактне
композицијеауторприлагођаватренутномстањуматерије,
гдесекорозијомначетаформапреднашимочимазгушњава,
растачеипреображавауфилозофију енформела.Реализа
цијаодабраног,ефектнајезагонеткаистовременозааутора
ипосматрача.

МаринаЛукићЦветић,историчаруметности

ДЕЧЈЕИГРЕ

ЗдравкоМилинковић je сликар, скулптор и графичар који
јенаовојизложбисумираосвасвојаумећа,повезавшиих
са знањималиковногпедагога.Својимдугогодишњимпе
дагошким радом упућивао је на значај ликовне културе и
слободногкреативногизражавањадецеушколама.Зање
га, знање и образовање значе искуства стечена кроз игру,
музику,сликарство,поезију–атојесмисаочитавогживо
та.Изложба„Дечјеигре”показуједајекренуопутемдеч
јихигара, закоје једанассвемањеслободногпростораи
безбрижногвремена.

Опусњеговогпредстављеногцрнобелогсветаналазисеиз
међуфигурацијеиапстракције,штојеуклопљеноуоквире
особеногдрамскогконцепта.Сликарпричаиполемишекроз
склопчврстоуспостављениходноса,гденемавећихосци
лација.Стичесеутисакдасу графичкилистовихомогена
целинакојајеизнедренауједномдаху.Урбанипросторупа
кованјеу„бездушне”чврстеоквиреквадараилисамоква
драта,саапстрактнимназнакамадајетозградаилискучена
соба.Оназатварапутање,спутавапокрет, замах,акцијуи
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ствараутисаксталнетескобе.Иупреосталим„окрајцима”,
каомеђупросторима,дешавасеглавнарадња,односноин
корпоришесефигурадетета,децеилицелепородице.Фи
гуресусамосталнеилигруписанеуснажну,компактнумасу
попутскулптурекојанадрастадатипростор,пробијазаузету
површинуитадапочињеигра.Заауторајетонизањеплано
ва,перспектива,моделација,сукобцрногибелог,светлости
исенке.Површинскопросторнакомпозицијафигурацијом
добијалепотукласичнеформеитимспецифичнимпрепли
тањимаразличитихначинаизражавањасумиранојебогато
деценијскоискуствокојеполазиодпоштовањапропорција
и цртачке вештине до најсложенијих конструктивнихше
ма.Високуметничкисклад,потребаижељазаапсолутним
редом,чистотомипрегледношћуодабранихмотива,дубок
мисаонисижекојисвеелементестрпљивоискладноуклапа
уцелину–репрезентујеаутораусвему.Композицијепрера
стајуудубокуличнуисповестиистанчаннаративпунемо
тивногнабоја,рафинисанелиричности,искреностииљуба
випремаближњима.

МаринаЛукићЦветић,историчаруметности

БЕОГРАД–УТОПИЈСКИГРАД

ИзложбааутораМилетаВ.Пајићаприказујењеговепоетско
утопијскезаписеоБеоградуутехнициакварела.Многопу
тасмосесрелисабеоградскиммотивимаиградскимпејза
жимапрезентованимнаромантичан,реалистичан,надреа
листичанначин,исвакипутихдругачиједоживљавамо,јер
увекносесобомспецифичандухирукописаутора.Управо
утомесеикријеуметност–увештиниилепотијошјед
ног обликовања стварности, у овом случају Београда као
непресушнеинспирације.Штајетоштоовимсликамадаје
посебанпечат?Најпремноштвомотиваивидика,којекада
спојимодобијамојединственусликунашегграда,апотоми
приказширокогкадракојимобухватафизичкобивствовање
грађевинауокружењуводе,неба,природе.Атујеисамна
чинсликања,крозцртежсигурномрукоминаносимабоје
импресионистичком префињеношћу, „просветљујући” још
заједанстепенсвеонепогледе,фасадекојеволимо,укоји
мауживамо,билодајетоуранојутро,уподне,поведром
илитмурномдану,предвече,послекише,усутон,зими.По
негдејетоекспресивниснажнијипотезштоостављадуги
бојенитрагимрље,пасвођењеколоританамонохромни,
сличанстаримразгледницамакојеизазивајуносталгију.

БеоградзаМилетаПајићазначиверуупостојаноститра
јање,уснагуисторијскогикултурногнаслеђа,тевредност
порекла и идентитета. Одабрани урбани делови као да
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представљају сећањананека давнашња, никада досањана
утопијскаместа,штокрозликовноизражавањедобијафор
муодеуметникаградуукомеживииствара.Богатомпале
томбојаитонова,узпросијавањесветлости,паисамебели
непапира,уметникпреносисвојинтимнииискренидожи
вљајтворећиатмосферудуховнеиспуњености.Повремено
сећанаПаризРеноараилиПисароа,кодкојихиграсветло
стиисенкекреирапокрет,градскувреву,уциљудостиза
њаутискаванвременског,универзалног„другогместа”.На
акварелима Милета Пајића, сликана гама је променљива,
сходноњеговимемоцијамаидобудана–одјаснијеипро
зрачнедозагаситеипотамнеле,штосвеопетдодајејошје
данслојњеговиместетизованимамбијентима.Ипоредтога
штосветлостпродирекрозделовеархитектуре,остављају
ћизасобоммекеобрисе,одржавасестабилностконструк
цијепредстава.Такође,управотопостојањеодблескаили
продоразракадајењеговимсликамапосебнооптимистичко
расположење,утисаккојипосматрачиосећајукаосвојевр
снуснагуиверузабудућност.

Накрају,можесерећидасутехничкоумеће,вештинаила
коћакојомМилеПајићствараакварелеБеоградауслужби
његовенарације, памћења–незаборављања градаинасу
њему.

МрДраганаМартиновић

KОНАЧИШТА

Усмирајдана,кадасенанебууистомтренуткуизмењају
свебојеикадасепитамодалијетоштовидимостварност
илиилузија,стиженамноћиинстинктивнотражимокров,
сигурнијиоднебескекапе.Коначиштапредака,собеизде
тињства,опоримирисисувогбиља,врућегмлекаихлеба,
шуштањејастучницеирукамајкекојанасумирује,штити
иуљуљкујеусан–сликесузанезаборав.Срећанјечовек
којисачуватаквукућуусвомсећању,гдеможедасесклони,
загреје,ушушкаииспричадецисвојубајкуилинасликасве
штомусенаталожилоудуши,каоштојетоучиниоДраган
Бартуланаизложбиконакаиконачишта.

ИзтаквихкућаизашлисуАндрићевииСелимовићевијуна
ци,изањиховихпрозораскривалесусеБерберовераскошне
хероине,уњимасусенадмудривалеЋопићевеиБећковиће
вестарине,асвакакоданаспостајудрагоценасценографија
засвештосеснима,штобитребалодаимапатину,душу,
дерт,драмуикатарзу.Теутврђенекуће,ународуназване
кулама,сачувалесусеупонекомбосанскомселу,уСтаром
Влаху,ПлавуиГусињу.ЧувенесукулеАлексеНенадовића
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уВаљевуивождаКарађорђауТополи.Међуманастирским
зидинама, јошсемогупронаћидревниобјектиукојимаи
даљеодседајуходочаснициипутницикаоупрошлимвеко
вима.УУранополисуинаСветојГори,усамљениилиме
ђубедемима, јошстражарепиргови,намењениосматрању
иодбраниодгусараиАгарјана.Уњимасусеосамљивали
монаси,тихујућиумолитви.

ДраганБартула,попутнародногнеимара–Осаћанинаили
Црнотравца,својекуће,кулеиимагинарнаконачиштагради
начврстојстени,наосојнојстрани,склоњенасаветромети
не,даљеодраскршћаидрумова.Имајувисоке,монументал
некаменетемељеизатворенаприземљасаскромнимвра
тима,доксупрозорисакапцимаивисокидоксатизавучени
скороподсамкров.Кровјеувексигуран,увезан,склопљен
начетириводе,садубокомстрехом,покривенцрвеномће
рамидом,мрким клисом,шиндромилицрномплочом.Из
његаизлазиширок,нахерендимњаксапраменомдима,ако
имаживедуше.Напрвипогледконструкцијинедостајуса
мозадњаврата,јервременасуувекнемирна,алисликарих
нијезаборавио,онасусамоскровита,назачељу.Маховине
илишајевидајудоњим зонама здањапатинуи сиво зеле
ниакценат,докспратбљештинасунцу,купасеусветлости
истичесеутисаккаодакућаисијаваизнутра.Монотони
јуравнихбелинаразбијаритамасиметричнихдвокрилних
прозора,сакапцимаотворенимупоље,минијатурнимокни
маипречкомнасредини.Аондасепојављујенештошто
излазиизобичногликовногнаратива,атосузаписи–речи
исписанеперомимастилом,такозванимписанимсловима,
старинскимрукописомискошенимудеснустрану.Знатиже
љанасводидаљеиубрзоувиђамодаауторнијеисписивао
текстовепопутзлатовеза,већсупреднамаоригинали, за
правоаплициранаархивскаграђа,уклопљенаукомпозици
онушемуслике.Речисепреображавајуумит,апрекоњих
иду елипсе, спирале, геометријски склопови, испрскани
траговибоја,којиисликараигледаоцавраћајуустварност,
наизукрштанеживотнепутеве,штоусмирајданаопетводе
каконачиштима.

МаринаЛукићЦветић,историчаруметности

ТЕСЛАУСАВРЕМЕНОМБЕОГРАДУ

Светскеметрополе,егзотичнеземље,хиљадепређенихки
лометараимрежамеридијанапреточилесусе,токомпет
наест година фотографске опсесије Оливере Јанковић, у
истинскобогатствозабележеногматеријала.Згуснут,готово
непрегледаннаратив сложио се умозаик  секвенци, дета
ља,импресија,свегаштојевиђено,икрозмагијуобјектива
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тежидаштодужетраје.Аондасетообиљеизабраног,са
мим величанственим чином фотографисања, овековечило
у сликовни запис.Икакосечовекувекпослесвегавраћа
кући,откривајућисвакипутњенуновулепоту,такосеОли
вераЈанковићокренуласвомБеоградуизапиталадајеко
јимслучајемонапутникнамерник,штабисвезабележилау
једномдану,одјутрадоситнихсати?

У години великог јубилеја поводом160 година одрођења
НиколеТеслеиманифестације„Теслинидани”,ауторка је
посетилаифотографисаламестакојајевеликинаучникви
деоприликомсвојепосетеБеограду1892.године,илокаци
јекојебимуданасбиленезаобилазне.Пресвега,тујеЕлек
тротехничкифакултетсањеговимспомеником,МузејНико
леТесле,бројнеустановекојеносењеговоимеи,наравно,
изгледиживостБеограданоћу, када се ефектноукрштају
најразличитијасветлаирекламе.

Трагајући за суштином постојања, смислом и бесмислом
многозначности, ауторка је у Београду, виђеном кроз без
бројнеисцрпнихтема,забележилазаправоживотнеистине,
сажељомдаихпровучекроз својфилтероптимизма, чи
стотеиискренељубави,дабисвебилолепше,разиграни
је, ведрије...Озбиљними темељанимприступом,Оливера
Јанковићјенавиделоданаизвукламноговишенегоштоје
биотренутнизаписфотографскимапаратом.Направила је
хронолошкупричу,напрвипогледсвимазнану,кренувши
од патине Савамале, величанственог ушћа, древног Кале
мегдана,тихогКосанчићевогвенца,распеванеКнезМиха
иловедоНародногпозориштаи„Миленијумскогсата”на
Тргурепублике.Аонда,неизоставномБалканскомулицом
идаљепоредХрамаисвихосталихозначитељаБеограда,
доТопчидераиАвалскогторња.Ноћсасвојомтајанствено
шћувраћајеназад,каБитефтеатру,светиљкамаСкадарли
је,силуетамаБеоградскезадруге,хоризонталиБранковоги
симболичнојгеометријскојлепезиновогмоста.Инаравно,
атмосферуБеоградачинељудикојимудајупосебнулепоту,
отвореност,добронамерност,речитостираскош.Класичне
туристичкетуреподударају сенамногимместимаса„Те
слиномрутом”уБеограду.Међутим,путскрећеикаМу
зејунаукеитехнике,факултетима,школама,апресвегака
Теслинимспоменицима.

Сво обиљепуног, заокруженог београдског дана,Оливера
Јанковићовековечилајеииспричаланасвојначин,препо
знајућиправи тренутак, бирајући ефектан спој свакоднев
ног и убрзаног метежа са духовним спокојем ноћи, која
пружаизборизмеђуснаилипулсирањабучногживотамла
дости.Хетерогеност Београда у свим сегментима трајања
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испуњеногживота,санагласкомналичностиНиколеТесле,
ауторкајепредставилакаосвојеврснудобродошлицусвима
којисууњемуилитекдолазе.

МаринаЛукићЦветић,историчаруметности

ПОРТРЕТИ

Портретикојесунасликалетринашеврснеуметнице:Дан
каПетровска,СтанкаТодоровићиМирославаКарајанковић
говоре нам о карактеристичним и посебним естетикама и
поетикама њиховог ликовног стварања – различитoг сен
зибилитетаитемперамента,али једнакестваралачкеснаге
и узвишености крајњегпроизвода.Ови својеврсни „пејза
жи” ликова егзистирају у симболичном простору, просто
русећања,запитаности,ишчекивања,мистичности,каткад
пулсирајућематерије, акаткадконтемплативне,ураспону
од монохромне палете, преко тонског сликања до топлог
колорита.

ПоетичнефигуреДанкеПетровске одвлаченас ка другим
световима,испреплетанимвременскимисликарскимпери
одима,утичућинатајначининапроширењеиконолошког
значењадатогуметничкогдела.Такопортрет,крозсимбо
ликуликовности(облика,форме,композиције),можедасе
посматрапопутпроводникадофантастичнихпределаале
горијскихсцена,алиикаоместосусретавизантијског,ре
несансног и савременог ликовногмодела.КодСтанкеТо
доровић,портретиизражајнетекстуребезвеликихдетаља
утискујусеуочиједнакокаоиусамоплатно.Одразсуекс
пресијекојаизбијаизсваке„браздеживота”земљанебоје,
симболизујућибаштуземљу,роднугруду,бремепрошло
стииснагуопстанка.Икаоупроцесуимплозије,материјаи
енергијасесабијајууаморфнаобличјаизкојихизрањапор
третпоносногихраброгчовека,односножене.Насвојим
аутопортретимаипортретима,МирославаКарајанковићза
ступаинтимистичкипогледнасветупрефињеномдијалогу
садатимфигурама.Преиспитујењиховунутрашњииспољ
нипростор,пратећипромене,токвременаибележећими
слииосећањакрозвалерскуобрадуволуменаифинуигру
светлаисенкеналицима,узблагеакцентебоје.Фигуресу
загледане,мождаумладостиливремекоједолази,анапла
вомаутопортрету,уметницасеидиректносуочава,односно
обраћасебикаоусвојеврсномогледалудуше.

ОваизложбареализованајеуоквируДанаевропскебашти
не,чијајетемаза2016.годинукултурнонаслеђеилокалне
заједнице,те јетакокрозпортрететриеминентнесликар
кеуГалеријиЗаводаистакнутаидејаоважностиочувања
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изаступањавредностиипотенцијалакултурногнаслеђау
нашемдруштву–какозаодрживиразвојзаједнице,такои
заквалитетживотапојединца.

МрДраганаМартиновић

NEWAGE

ЉубинкаАдамовићАксентијевић, млада уметница суоче
на са поремећеним вредностима своје генерације, на сво
јимсликамапреносијаснувизијуженскогпитања.Са„оп
станком”и„голомегзистенцијом”девојакањенегенерације
среће се свакодневно,што се нама представља као нешто
савременоисасвимнормално.Женабезженствености,пре
плашена,агресивнаиразголићена,сервиранаса„онимили
овимприлогом”, нуди се јавно и презентује као успешна,
способна,остварена.Стога,платнауметницепотврдасуи
критика данашње ишчашене стварности дате кроз своје
врсниуличнинаратив,исказанреским,жустрим,урбаним
експресионизмом.

Рашчупанепанкпринцезе,изгужванебалерине,плесачице
избурлеске,дугокосеизблајханедевојкеизБлока,старлете
ријалитија,свеонеиндивидуеизгубљенеувременуипро
стору, суочене са репрезентацијом у садашњем моменту,
показујузубепопутухваћенезвери.Свеонеперсоне,које
непрестанопозирајупресвегасебикроз„селфије”,забацу
јућикосу,истичућисензуалностнадуванихусана,обнаже
них,предимензиониранихгрудиипластичних,зашиљених
ноктијукаоизАпокалипсе,нудеседругима„наизволте”.
Деосупостмедијскекултурекоја„захтева”њиховуизложе
ност,шторезултирарасточеношћуидентитета,којисејош
јединоиспољавакрозњиховепокушаједаделујуважно,си
гурно,успешно.Тасуштинскадисперзивностувлачииху
лавиринтогледала,постајућитакомодернимАлисамакоје
сусенашлепредсавременимМачком,менаџеромилипро
дуцентом, у преводу макроом. На њихово питање: „Куда
води овај пут?”, које је заправо питање савременеженске
субјективности,онодговараистомнедвосмисленомречени
цом: „Зависиодонога гдежелишда стигнеш”.Тимотво
реним дијалогом, ауторка рашчлањујемитове алтернатив
несубкултуреиапсолутностојиизасвакогпотезакоји је
повукла гарантујући га предимензиониранимпотписом са
препознатљивимАукругу,каосимболоманархије.Уоста
лом,њенаутопортретнашаосемеђусвимтимженскимли
ковимасвакодневицеуконтекступостмодернебунтовнице.

Гротескноеротизованефигуреобликованесујасномконту
ромстрипа,прочишћенимефектимапопартаисавременог
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плаката,инаравноутиснутомкатарзомнезаобилазногври
сканеопанка.Јунакињесепоистовећујусароклегендамаи
тинејџзвездама,остајућибезкоренакрозегзистенционал
нупољуљаностифракталностсубјекта.Икадасесуочеса
месасобомусвојачетиризида,скрханенадивану,челом
ударајууогледалокршећигаупарампарчад.Остајуефекти
лажног гламура, вештачког светла неког ријалитишоуа, а
бритки потези као да исијавају, прште из позадине слике,
наглашавајући драму ужасне свакодневице и остављају
ћизабрињавајућупорукудаћесеистапредставанекојод
девојака,нажалост,поновити.

ЉубинкаАдамовићАксентијевићприпадавременукоје је
насликалаинеманамерудастварностулепшаваилидасе
оправдава.Напротив,свуњенутрагичност,насиље,прљав
штину, заблуде, лаж,фарсу, она критичкиизврћеиизвла
чинапоље,подвлачећидабисвеовомоглодасенађеида
сеналазиназиду,мостуилиухаустору.Равнодушнипред
овим сликама сигурно неможемо остати.Женско питање
постојиинетребаскретатипогледкаодаганема.

МаринаЛукићЦветић,историчаруметности,
идрЛидијаЦветић

ПОХВАЛААНОНИМУСИМАIII

Обичансвет–народ,каодасеишуњаоизсвојихмусавих
свакодневица,окупиоунизубезименихпортретаичовеко
ликихстворења,идошаодаправибуку–ту,назидовима
галерије.Интелигентнаемпатијаомогућилајеуметникуда
располажевеликимбројемпојединихпсихолошкихиемо
тивнихсадржаја.Јединственукарактеризацијуликова,Ан
тоновићпостижеикрозенергијуистилскуособеностсамог
цртежа,дајућиимнекакавпосебанликовниДНК.Уметник
као да је проникао у природу материје тог јадног живог
створакоји сенегдецери, грчиисавија,негдесамостоји
као какав амблем површан и туп.Антоновић критички, у
духуекспресионизма,истичеуправотепојединостинасво
јиманонимниммоделима,стварајућибруталнореалистич
не,понегденеподношљивотескобнепредставељудскене
савршености.У„РомануоЛондону”,МилошЦрњанскије
написао:„Не,непостојиникаквазаједницаљуди.Причаје
то.Постојисамосамоћачовека.Анонимностјесавремени
табу.Садругестранемедаљејеусамљеност.”

Живимоукултурипознатих–остваритивидљивостиби
типознатштовећембројуљуди,постаојеимперативуспе
шности појединца. Легитимисано је занимање „позната
личност”закојеједовољнасамо„медијскапокривеност”,
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неиреалнопокриће.Дигитализацијајезикаподржававоа
јерскуприродучовека,алиистовременоињеговуисконску
приврженостколективу.Умрежавањепојединацапокључу
заједничкихинтересаициљевајеопштеместо.Умрежава
њерадиумрежавањаизраз јепотребе јединкедабудедео
целине, да уплови у тело дигиталног универзума који му
дајеосећајсигурности,припадања,упијаитрансформише
његове слабости,мане и недаће.Сама анонимност поста
ла је неодржива у систему у коме је дељењеприватности
сазаједницомизразпотребезаемотивномипсихолошком
супституцијомиједнасасвимнормална,пожељнаствар.

МомаАнтоновићсвојеанонимусенијегледаонафејсбуку,
оних јесусретао,доживљаваоииспитиваонаразнимме
стима–ушетњиКнезМихаиловом,наБајлонијевојпија
ци,удомуздравља,парку,редуупошти...Свакомтомма
ломанонимномживотукојинаспотресасвојомбаналном
иистинитомдраматургијом,онјепосветиомногопажњеи
указаопунопоштовање.Похвалаанонимусудодељенајеза
постојање,подношење,запролазност,опстанак,заучешће
наовомскупу.

КсенијаМаринковић,историчаруметности

АМБИЈЕНТИ

Сликарски „Амбијенти” Иване Мартић први пут су пред
очимаљубитељаслика.Насталисуутишинињеногства
ралачкогзаноса,изнедренинекаоциљ,већкаопоследица
дубокогестетскогпоимањасветакојиобликујеамбијенти
осмишља лепши и хуманији простор наше свакодневице.
Тежњазабољимииграформамакојеподсећајунапредмете
оконасродилајеовелепесликеукојима„станује”уређени
законхармоније.Облиципретворениуемоцијерађајуслике
ИванеМартић. То није експлозија боја, већ контролисана
емоција, онаштобудиузвишениосећај лепогкојичовека
чинибољим,срећнијимисмисленијим.

Колористичковредновањеделаовесликаркеможесепод
вестиподдекоративно,ведро,софистицираноидопадљиво,
алинијеза„општуупотребу”,каониулепшануилисурову
реалност.Свејеуовимтворевинамапрефињено,одмерено
иестетскипрочишћено,билодајеречослициилиправим
малимстилизованимкомпозицијамакојесусложенеуна
кит.Уствари,сликеинакитједнасуприча,заједноегзисти
рајууистимпринципимабоја,формеиасоцијативнихобли
ка,алипостојеиодвојено.Њиховајенамена(исликаркина
намера)данасодведуунекибољи,уређенији,савршенији
светгдесујаснодефинисанизакониредаилепог.
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Овде троугао, квадрат и круг нису само геометријске ап
стракцијевећподсећањадасу тоосновесвегашто јеоко
нас.Уовимделиматосузадатимотивиококојихсеплете
апстрактнапричакојатражиодпосматрачадаједоврши,да
спојипонуђеносавластитимискуствомизатворикруг.Сли
кеИванеМартићнетрпеоквире,већтежекадаљиниибес
коначности,дапређусвојезадатедимензијеираспрострусе
коликојепосматрачумогућедаихсагледа.Некомеостану
уоку,некомепреплаведушу,анекомсеувукуумисли.То
јестесуштинапоимањалепотеовихдела.

ЕминаЋирић,историчаруметности



INMEMORIAM
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МИЛОШМИШАНЕМАЊИЋ 

(1932–2016)
Милош,Миша,Немањић јеимаоизузетнобогат,разновр
стан,успешаниплоданпрофесионалниразвојикаријеру.
Имао је велику, бројну породицу, био је прави господин,
изузетно образован, префињених манира, добронамеран,
отворен,и ја бихличноподвукла, реткоискренпријатељ.
Засвакогајеимаосаморечипохвалеилидоброте.Свачији
поступак,макарбиоинеадекватан, рђав, умео једаразу
ме,даоправда,даставиунекишириживотнитокихумани
контекстидаВасподстакнедастварисагледатедругачије.
Нисампознаваланиједнутаквуособуусвомеживоту.

Његовсусретсасоциологијомбио јепосвеспецифичан,а
дружење или суживот са социологијом веома дуг и зани
мљив.Мишајеувекбионаучно,тјитеоријскииистражи
вачки,знатижељанисвеприсутаннаместимагдесусераз
мењивале идеје о проблемима друштва, културе, поједин
ца.ЗаМишујепозивсоциологаподразумеваоидруштвени
ангажман,такода јеонбиоиактивансоциолог,присутан
ујавности,умедијима,честојеписаоудневномлистуПо
литика,полемисаоосавременимдруштвенимпојавама,пре
свега,уњемублискојобласти,културе.Био јеиинтерди
сциплинарно оријентисан, не само у проучавању културе,
већисоцијалнегеронтологије,повезаниликакомиданас
кажемо,„доброумрежен”састручњацимаразнихпрофила
иуспешануповезивањуразличитихдисциплинаочовекуи
заједницама.

Милош,Миша,Немањићјерођен11.фебруара1932.године
уБеограду,гдејезавршиоосновнуисредњушколу.Студије
социологијеуписаојешколске1959/1960.године,одмахпо
оснивањуГрупезасоциологијунаФилозофскомфакултету
уБеограду,аистовременопоредстудирањарадиојеуједној
одбеоградскихустановакултуре.Дипломираоје1964.го
динекодпрофесораВојинаМилића,натеми„Процесобра
зовањаи територијалнопорекло српске стваралачкеинте
лигенције1820–1920.године”.Накондипломирањаизабран
је за асистента приправника уСоциолошком институту, а
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стипендију истог Института добија претходне године за
једносачетворосвојихколегасафакултета.

Врлобрзонакондипломирањауписујесенапоследиплом
скестудијеидефинитивносеусмераванасоциологијукул
туреиуметности.Почетком1968.годинедобијастипенди
јуфранцуске владе која му је омогућила да проведе целу
школскугодинууФранцускојнапрестижнојвисокошкол
ској установи. Ово интелектуално преусмеравање било је
инспирисаноделимаПјераБурдијеаиЖанКлодПасерона.
Токомшколске 1968/69. уПаризу слуша предавањаПјера
Бурдијеа,којипоредАнтониГиденса,словизанајвећегсо
циологауЕвропиудругојполовини20.века.УФранцуској
слуша и предавања ЕдгараМорена и Пјера Франкастела.
По повратку изФранцуске убрзо бранимагистарску тезу,
пријављенупреодласканастудијскиборавак,поднасловом
„Друштвена условљеност културних потреба”. Докторску
дисертацију, под насловом „Социјалнокултурни услови
формирањаикарактеристикефилмскеипозоришнепубли
кеБеограда1961–1984.године”,брани1986.истиченаучни
степендокторасоциолошкихнаука.

Немањић се изузетно заложио да приближи идеје Пјера
Бурдијеа домаћој научној јавности.Подстакао је превође
њеиобјављивањењеговихделаучасописуКултуракојије
уређивао,а2002.годинејеосноваои„Друштвопријатеља
ПјераБурдијеа”, на чијем је челубиокаопредседник све
до2009.Године2006.дрМилошНемањићјеучествоваоу
организацијивеликогнаучногскупа„НаслеђеПјераБурди
јеа–поукеинадахнућа”подзаједничкимпокровитељством
ИнститутазафилозофијуидруштвенутеоријуиЗаводаза
проучавањекултурногразвиткаизБеограда.

Учествовао јеурадудвавеликамеђународнанаучна ску
пауиностранству:УБратислави,1988.годинеподнасло
вом „Задаци културе у савременим друштвеним процеси
ма” и 1989. уЖеневи такође на међународном скупу под
насловом „Фактори синтезе између економије, културе и
комуникације”.

Јошкаоасистентприправникпостаојечланредакцијеча
сописаГледишта,апотомипрофесионалнихсоциолошких
часописаСоциолошкипрегледиСоциологија.УКултури,
часописузатеоријуисоциологијукултуреикултурнуполи
тику,сарађиваојекаочланредакције,апотомкаоглавнии
одговорниуредникод1972.до1977.године,гдејеуредиои
неколикотематскихбројева.

МилошНемањићјеобјавио8монографијаипреко150при
лога у зборницима и периодичним публикацијама, међу
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којима су најзначајније 2 књиге посвећене настанку и ка
рактеристикама српске интелигенције: „Један век српске
стваралачкеинтелигенције1820–1920.”,објављена2001.го
динеи„Натрагупорекласрпскеинтелигенцијеу19.веку”
(објављене2008.године),којесупромовисанеуугледним
установама културе у Београду, на Коларчевом народном
универзитетуиРимскојдвораниБиблиотекеградаБеогра
да.

Учествоваојеиунеколикојавнихрасправауорганизацији
масовнихмедија:„Модаистил”,ТВЗагреб,(1976),потом:
ТВБеоград„Хобијиусавременојкултури”,(1983),„Отво
реност култура”, у организацијиОбразовногпрограмаТВ
Београда, (1983).Уорганизацијипознатогсеријала„Кино
око”ТВБеоград,натему„Естрада–деокултуреилиџунгла
на асфалту”, затимисти серијал наТВБеоград „Масовна
култураиокоње”(1985),итд.

Одржаојебројнајавнапредавања,наКоларчевомнародном
универзитету, био је и рецензент бројних књига.Може се
рећидаједрМилошНемањићсвојимцелокупнимнаучно
истраживачкимрадом,каосамосталниистраживач,руково
дилацпројеката,руководилацЗаводазапроучавањекултур
ногразвитка,допринеоутемељењусоциологијекултурекод
нас.МилошНемањић је био изузетно посвећен социолог
културе, алиидруштвенипосленик заинтересован зараз
личитеобластипроучавањадруштва.Посебнобихистакла
његову изузетну,животно познију активност у социјалној
геронтологији, изузетно значајној хуманистичкој интерди
сциплини,нажалост,приличномаргинализованој,коднас.
МишајенесамобиовеомаентузијастичанокоГеронтоло
шкогдруштваСрбије,затиментузијастичанокотогадасе
часопис Геронтологија успостави као солидно рангирана
научна периодика, него је и свим својим бићем, начином
живота,односнокакобисеонизразио,бурдијеовски,сво
јим хабитусом, посебно након одласка у пензију, показао
како сеживи, радии ствараи у старијемили тзв. трећем
животномдобу,којемногињеговивршњаципроводеузТВ,
односнозатворениукругпородице,пасивноинекреативно.

ИскреножалимзаМишом,саосећамсањеговомпородицом,
сањеговимпријатељимаибројнимколегама.Присећамсе
његовихречиинашихразговора.Потрудићуседаследим
његовживотнимодел,посебно,узамене,предстојећем,тзв.
трећемживотномдобу,дагаишчекујемсарадошћуипрово
димактивно,онакокакојеМишаНемањићумеоиуживао.

Некамујевечнаславаихвала!

МирјанаБобић



МилошМишаНемањић
(1932–2016)
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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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