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УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА

МА СКА И МА СКИ РА ЊЕ
Феноменмаскеимаскирањанезаобилазанјеуразматрању
идентитетскогговораипраксе.Маскирасеонајкожелида
се,барпривременоиуоквируодређеногсоцијалногконтек
ста,прикажекаонекодруги.Маскомсесимболички„стиче”
нови,другачијиидентитет.ЈавишенисамЈа.

Маскаимаскирањесучовекупознатијошодархајскихвре
мена.Умагијскимобредиманосиојемаскусвогтотемаили
семаскираокаоловина,небилиплемеималовишеуспе
хаупредстојећемлову.Старогрчкопозориштекористилоје
маскукаоознакутипичнихликова.Маскиранекарневалске
поворке у средњем веку, изврћући уобичајене друштвене
односе,пружалесуодушакодскученогживота.Свесуто
таквиначинипонашања,којимаонајкосемаскираставља
свој„стварни”идентитетузаградеиприказујесеудругом
светлу,каонекодруги.

Маскирање познаје и природни свет, у облицима мими
кријеикамуфлаже.Животињакојазимидобијакрзнобеле
бојебићемањеприметнанаснегу.Криланекихврсталеп
тираобојенасутакодаличенакрилавеомаопаснихоса.
Упрвомслучају,маскирањеслужидасебуденеприметан,
докудругомефектимаскирањазависе,управосупротно,од
показивања.

Сличнојеиучовековомсвету.Разбојникносимаскудаби
прикриосвојидентитет.Детестављаипоказујемаскууигри
улога;точинииљубавникуеротскојигри.Маскаистовре
менонештоскриваинештоприказује–уобаслучајаоблике
личногидентитета.

ДалискинутимаскузначидоћидоправогЈа–илидонове
маске?Уколикосууправуновијетеоријекојеличнииден
титетсхватајукаонестабилан,мозаичкиизграђенодразли
читихулогакојеособаимауразличитимконтекстима,онда
маскенемогуконачнодападну,ионда јесвакопомалои
билокодруги.Масканасопчињаваизбуњује.

САША РАДОЈЧИЋ
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САША РАДОЈЧИЋ

Онајкосемаскиразнадасемаскираоидатребадаизмени
понашањеускладусамаском.Утомележимоменатпрева
реизавођења,алиипретварањеживотногамбијентаупо
зорницу,естетскиефекат.Алиштаакомаскасрастеслицем
којејеноси?Опстајелипревара?

Маскирање је симболичка делатност. Отуда је могуће
„читати”га.Оноштопредлажемо, јестешторазноврсније
читањемаскеимаскирања,каоантрополошкихконстанти
делатнихусвимепохамаисвимкултурама.Недабисмоод
бацилимаскеилиихзаменилидругиммаскама.Уосталом,и
битичиталацјеједнамогућамаска.

СањаФилиповић,Лице(а),уљенаплатну,50x70цм,2017.
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Бал ка но ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је  
на у ка и умет но сти, Бе о град

DOI 10.5937/kultura1755013J
          УДК 391.8:316.7

оригиналан научни рад

АР ХЕ ТИП МА СКЕ
Сажетак: Ма ски ра ње ни је са мо ан тро по ло шки фе но мен јер иден
тич не ми ми крич не по ја ве у при ро ди упу ћу ју на уни вер зал ни жи
вот ни прин цип ко ји се са мо на по се бан на чин по твр дио и у чо ве ко
вој со ци јал ној, кул тур ној и ду хов ној ре ал но сти. До би ја ју ћи не са мо 
свој зна чај, већ и од го ва ра ју ће зна че ње у тој ре ал но сти, ма ска је 
ар хе тип ски из раз људ ске те жње ка оства ре њу ве ћег сте пе на из
ве сно сти у по зна том све ту и по ме ра ња ње го вих по сто је ћих гра
ни ца. Ма ски ра ње је по ста ло на чин пре и спи ти ва ња мо гућ но сти да 
се бу де дру ги и дру га чи ји у про це су иден ти тет ског са мо по твр ђи
ва ња у ко јем је чо век ис по ља вао и сво ју сен ку. Ре ал ност вир ту ел
ног све та до ка зу је да скри ва ње иза бро ја или ло зин ке пру жа по
треб ну си гур ност од агре си је али и oмогућује та ко ма ски ра ном 
на па да чу да ис по љи сво ју там ну при ро ду и дру ги ма на но си ште ту 
и чи ни зло.

Кључне речи: ми ми кри ја, кул ту ра, хри шћан ство, ре ли ги ја, 
архетип, ли це мер је, вир ту ел но 

Препознатоиумимикричнимпојавамауприроди,маскира
њејеконкретизацијапринципавезаногзаопстанакживих
бићакојипретходичовекуињеговомнастојањудасвесно
сакријесебеисвојелицедабисепривременозаштитиои
приказаокаодруги.Мотивисаноосећањемугроженостии
потребомдасеостварижељенакорист,маскирањеимадугу
природнуикултурнупрошлост.Прилагођавањесвогизгле
дасрединидабисесмањилаопасностоднападача,мими
кријајесредствокојомсекористеиагресоридабилакше
дошлидоплена.Развијено јошубиљномиживотињском
свету,скривањејебилоначининдивидуалногпреживљава
њаиопстанкаврсте,афасцинантнипримерињиховогпре
рушавањаспадајууприродноискуствоутканоиучовекову
нагонску тежњу да привремено скрије себе и буде други.
Таквопонашањеупрвобитнимсоцијалнимодносимапрет
ходипраксистварањамаскиимаскирања,атрагтогеволу
тивногпроцесаизраженјеиупотребиданашњегдететаза
скривањемиприказивањемсебедругачијим,преоткривања

БОЈАН ЈОВАНОВИЋ
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идобијањамаскекаореквизитаигре.Сагледано,дакле,као
несвеснаколективнаформакојакаонаследнадуховнама
трица омогућује његово спонтано репродуковање, маски
рањепроистичеизархетипскенесвеснепредиспозицијеза
оваквимпонашањем.1У тежњиприродеда сеприкриваи
човековом настојању да је открива, садржана је и дубока
људскапотребадасмештасвојуприродуизамаскењеног
културногпреобликовања.

По тен ци јал ира ци о нал ног

Иако се исказује и непосредним прагматичким ефектима,
основниидубинскимотивмаскирањаостајетајанствен.Чо
вексебиостајенепознат,аодговорнатуупитностјепреи
спитивањемогућностисамоодређења.Скривајућисвоје,он
истичедруголице,каоизразпотребезапотврђивањемдру
гог,непознатогделасебе.Свакамаскаактуализујетумогућ
ностњеговедругости,каодругополности,илидругодухов
ности,којанепостојикаодатосткојутребапронаћиунаив
номсхватањудабијетребалосамооткритииспојитисеса
тимнедостајућимделомсебе.Стављајућиритуалномаску,
онпривременопостаједруги,алитајповремениодговорна
упитностидентитетапроистичеизобрасцапонављањачина
маскирања.Маском,заправо,оннепреиспитујесамосвоју
другост,већпрвенственомогућностдатобудекаоодговор
насталнепроменеуњемуисветуокоњега.Маскирањемсе
истражујепотенцијалдругости,могућностњеговогоства
рењауконтекступотребезапретварањемипрерушавањем.
Маскајезатосвојеврстанмагијскиреквизиткојимсенасто
јиутицатинастварностзадобијањемсагласностиинакло
ности оног другог и непознатог за остварење сопствених
циљева.2Њенаконкретизацијаобјављујеукидањесвихдру
гихидентитетскихмогућностизакојеонапостајесимболу
комуникацијисатајанственимсиламаприроде.

Променекојимајеизложеникојеиницира,оцртавајуувек
другачијисветалитексвестансвојемогућностидагаисам
мењаиствара,човекпомерареалностизванграницепозна
тог.Путовладавањатимнепредвидивимаспектомреално
стипочињеискоракомунепознатокојинијеувексвестани
промишљенчин,већнесвесноинагонскизапочетаавантура
санеизвеснимисходом.Удревноммитујеисказанатади
мензијачовековеирационалностикојајеупојединимокол
ностимамоћнијаодњеговеснагедајојсеодупре.Тако,на

1 Jung,K.G.(2003)Ar he ti po vi i ko lek tiv no ne sve sno,Beograd:Atos.
2 Jovanović, B. (2005)Ma gi ja ma ske, Bli skost da le kog, Novi Sad: Stylos,

str.91.
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пример,упркосдоговорусаХадом,дасенећеокретатиза
Еуридикомдокјенеизведеизсветамртвих,Орфејпредса
мимизлазомкршидоговор,осврћесезањомиутомтрену
оназаувекостајеудоњемсвету.Ирационалноуовоммит
скомпесникунадвладалојерационалнеразлогедапоштује
договориправилосветаукојемсенашао,ањеговоокрета
њедабипревременавидеосвојуженуималојезапосле
дицудајетрајноизгуби.Идентичнопонашањеизраженоје
иустарозаветноммитуоАдамииЕви,којиупркосБожјој
забранипосежузаплодомсадрветазнања,збогчегасупро
тераниизРаја.Ова казна је цена којом је плаћено знање,
односносвестозначењукакоголотињеипотребедасеона
сакријесмоквинимлишћем,такоичитавоговогчиназбог
којегсупотомпокушалидасесакријуиодБога.3

Једнаодпорукаовихмитоваједајенесвеснојачеодсвесног,
идасевођенснагомирационалногчовекнемирисаграни
цамапостојећегсветаукојемјенашаоизвесност.Снажнои
дубокомотивисандапрекорачитеграницеипрекршиваже
ћасакрализованаправилаизаконе,чијисучуваринајвиши
ентитети,онтоичинибезобзиранапоследицекојебитно
мењајуњеговдотадашњиживот.Суоченсатомсиломусе
бииизвансебе,онкомуницирасањомприкривајућисвоје
праволице,дабиподмаскомкаонекодругилакшеучинио
оноштонебиурадиоуоквирусвогпознатогидентитета.У
томсмислумаска,нијесамоидеализованапредставакојом
сепојединацпредстављапреддругима,дабисепоказаобо
љимнегоштостварнојесте,већизаштитасвоглица,свог
идентитета,какобикаодругиугрупимаскиранихчланова
некогтајногдруштва,попутчлановаКјуКјуклана,могаода
испољисвојулатентнуагресивностпремадругим.

Ма ски ра ни бо го ви

Пројектујућидинамикудоживљеногпроцесауреалностза
којујеосећаоивероваодапостојиизванграницавидљивог,
материјалногичулнонепосредноопипљивог света, човек
јеинатприроднимбићимапридавао склоности запретва
рањем,прерушавањемимаскирањем.Теособинесвојстве
несунесамопрвобитниманимистичкимдуховима,већи
потоњимнатприродниментитетима,паганскимбожанстви
маимонотеистичкимБоговима.Усвомчетворотомномка
питалномделуподназивомМа ске Бо га,утврђујућидамит
имакарактеристичнуметафизичку,космолошку,социлошку
ипсихолошкуфункцију,адасеизражаваречју,обредоми

3 (1992)Првакњ.Мојсијева,Постање,2,7–10,Све то пи смо Ста ро га и 
Но во га за вје та,Београд:Британскоииностранобиблијскодруштво.
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сликом,КембелсматрадамногесликеБожијепостојекао
његовемаскејеруразнимкултурамаитрадицијамаонеса
москривајуиоткривајунајвишустварност.4Теразличите
маске,говоре,уствари,сличнепричеостварањусвета,ње
говојпропасти,смрти,васкрсењу,доласкуБога,асвимито
випотичу,уствари,одједногмономитакојиварираумно
штвуверзија.Утомконтекстусеиархетипскихерој,познат
и раширен у традиционалним митологијама, испољава у
хиљадамаликовакојекаомаскеизражавајуњеговабројна
лица.

Јединственоосећањеонаднаравномбићуизраженоумно
гимпредставамакојесемењају,тематизованојеумитовима
омоћипреображајаисамихбогова.Познатоје,например,
Зевсовопрерушавањеуњеговимљубавнимавантурама,али
јеврховнибогстарогрчкогпантеонабиоисамжртваобма
несвојеженеХерекоја сепретворилаунеодољивулепо
тицу.Устаројсрпскојрелигијипостојалојеиверовањеда
сеинајвишебожанствопрерушавауобичнељуде,путнике
који траже преноћиште. Једна од теорија гостопримства,5
заснивасенатумачењуепифанијеистрахуоднегативних
последица уколико семаскираном богу не пружи коначи
ште.Скривенизаобичногпутникаилинеугледногпросјака,
бог под маском другог искушава појединце и установљу
јеобичај гостопримствабитан заљудскукомуникацију са
непознатим.Премдасеупаганскимрелигијамабожанства
сталнопреображавају,одражавајућитименачелоприродне
променекаоначинпостојањасвета,потоњамонотеистичка
схватањаутицаласунаформирањепредставеоствореном
светукаостатичноминепромењеном,апринциппроменеје
везанзабожјегсупарника,ђавола,комејесвојственопреру
шавањеимаскирање.6Ђавосеприкриваиприказујеуне
комдругомобликукојимтежидаискушаиобманенаивног.
Тимсвојимлукавствимасамопотврђујесебе,јерјењегово
имелукави,амолитвомтражисеодБогапомоћзаспасод
његовогсупарника,лукавогдемона.

Уколикојестварањемсветапотврдиосебе,Богјеприродом
исказаоједанаспектсвогидентитета,пасеонаможесма
тратињеговоммаскомкојаскривањеговусуштину,његово

4 Campbell,J.(1960,1962,1964,1968)The Masks of God, I – IV; I Pri mi
ti ve mit ho logy; II Ori en tal mit ho logy; III Oc ci den tal mit ho logy; IV Cre a tiv 
mitho logy,London:Secker&Warburg.

5 Чајкановић, В. (1994) Гостопримство и теофанија,Сту ди је из срп ске 
ре ли ги је и фол кло ра 1910–1924,Сабранаделаизсрпскерелигијеими
тологије, књига прва, Београд:Српска књижевна задруга, Београдски
издавачкографичкизавод,Просвета,Партенон.

6 Јовановић,Б.(2016)Ан тро по ло ги ја зла,Београд:HERAedu,стр.5970.
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праволице,оличеноузаконима.Иуправосутизаконионо
божанскоууниверзумукојисенастојиоткрити.Трагањеза
свеопштимзакономјетражењеБога,чијајесуштинанедо
ступна човековом уму који је поима, према схватању Ва
силија Великог а потом и исихастичког учења израженог
у делимаГригоријаПаламе, самопосредствомбожанских
енергија.Међутим,кадајеБогпостаочовек,ондаприсут
ностсуштиненијејеучинилаилакшеспознатљивом.Пору
каизДелфијскогпророчишта:„Упознајсамогсебе”добила
јеново значењевеликоги тешкоостварљивогциљаскри
веногизамаскесакојомсечовекпоистовећујеустварању
сопственогидентитета.

Пра знич но и те а тар ско

У архаичном свету поистовећивање са другим ентитетом
измитскереалностиодвијасеупразничномамбијенту,под
дејством халуциногених средстава или опијата, уз ритам
игреизвукпесмекојиучесникедоводедотранса.Празнич
насуспензијаважећихсоциокултурнихправила,омогућује
маскиранимчлановимазаједницедачинеоноштодотада
нијебилодопуштено.Токомтрајањапразника,онисеосло
бађајупотиснутог,асамазаједницанатајначиннеутралише
субверзивнинабојкојибијемогаодовестиупитање.При
временимрушењемсвогипреузимањемдругогобличјама
нифестујесеколективнипразничнипринципсоцијалноги
културногобнављањаколектива.Увремепразника,кадасе
свипојединцимаскирају,читавазаједница,уствари,ставља
својупразничнумаскуипостајенештодруго,различитоод
оногколективаууобичајеномживоту.Тапраксапостојии
уразвијенимземљама,попутШвајцарске,укојој јетоком
трајања празника дозвољено и необично понашање међу
собног симболичког ударања гуменим чекићем праћено
узвицима:ми–ми.

Уобичајеноје,дакле,дасетокомпразникачлановиколек
тивамаскирају,макартобилосамосимболично,стављањем
некогзнаканалицу.Уоквирупразничнепраксеонеобича
вањастварног,маскирањејебилопосебнозначајно.Уоб
редупосвећеномДионису,учесницисвечаностисубојили
лицецрвенимбиљнимсоковимаипрекривалигалишћем.
Карактеристично за дионизијске обреде, ношење маске је
везано за античке позоришне почетке. Позоришне маске,
персоне,направљенеодкоредрвета,билесубитанчинилац
театра,јерсуихглумциуГрчкојиРиму,носилитокомизво
ђењадраме.Члановихораугрчкојдрамитакођесуносили
маске, јер јеихорбиоједанодликоваповезансарадњом
и оличавао важећа традиционална друштвена схватања.



18

БОЈАН ЈОВАНОВИЋ

Маске,какочлановахора,такоибоговаихероја,оличавале
су карактере ликова и имале своје дефинисане типске од
лике,лакопрепознатљивеидобропознатегледаоцима.

Маскирањеиношењемаскенијесамофизичкичин,већкао
начинпонашањаизразпсихолошкогстања,карактеристич
ностањесвестиулиминалнојфазинеодређености,односно
прелаза из једног у друго стање или статус.7 Сагледано у
психолошкојравникаодеоживотногпроцесасталногпре
испитивањаипотврђивањасебеупроменама,маскирањеи
демаскирањепратиформирањеличности.Маскирањемсе
појединацудаљаваодсебедаби,искуственобогатији,по
тврдиосвојидентитет,свестандасамоуколикосемењаи
памтисебеостајеисти.Будућидаличностнастајеурела
цијисадругим,оним„Ти”,текутојинтеракцијипостајући
„Ти”,онапотврђује своје „Ја”8иутврђујелимите свогса
мопотврђивања.Уискуствусадругим,стицањемискуства
другог, појединац интегрише оне потенцијално другачије
могућности свог идентитета, и постаје целовита личност.
Уколикосесредстваприлагођавајуциљу,анедациљоправ
давасредства,ондајеуконтекступревазилажењаискушења
нижегдабисеостварионекивишициљимаскирањеиз
разтежњедасепостанецеловита,кохерентнаизастварне
животнеподвигеспремналичност.

Ис ку ше ња дво лич ја

Уоквируреалногодносапремасеби,маскирањемсеудру
гомкаоконкретномдвојникуоткривамогућностдасебуде
другачији.Утомсвомдругом„ја”,спознајесепотенцијал
да се оно и буде у контексту једне од бројних идентитет
скихалтернативавећформиранојпредставиосеби.Преу
зимајућипривременопожељниидентитетпојединацскрива
иштитионајправи,апостајућионоштоније,престаједа
будеоноштојесте.Најпреуобреду,апотомиуигри,маски
рањегаослобађаоддотадашњегидентитета,алисетимеи
привременозаробљаваудругог.Зависноодчврстинеграни
ца„ја”којесматрасвојимидентитетом,онможедабудеси
гурануњеговупостојаностпредизазовимаиискушењима
којегадоводеупитањеиоспоравају.

Из потребе да се сакрије, прикаже другачијим него што
стварнојестеиприлагодисенеповољнојситуацији,човек
подмаскомпостаједволичан,лицемеран.Моралнимрелати
визмом,преузимањемдругоггледишта,маскирасеиуместо

7 Марјановић,В.(2008)Ма ске, ма ски ра ње и ри ту а ли у Ср би ји,Београд:
Чигојаштампа,Етнографскимузеј,стр.15.

8 Buber,M.(1977)Ja i ti,Beograd:VukKaradžić.
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лицапредстављаобразином.Уколикојеобразсимболмора
ла,честитости,постојаности,ондањеговимгубљењемлице
добијадругиизглед,постајенепрепознатљиво,авезеоства
ренеподмаскомдолазеупитањекадасежелидаупостави
правиживотниоднос.Тада се скидамаскаилионанеми
новнопадаоткривајућиправолицеинамеруоногкојигаје
дотадаскривао.Лицемерје,дволичност,фарисејствопрет
постављамаску,кринку,пасењенимскидањемдемаскира,
раскринкавапонашањеистварненамерепојединца.

Исус с правомжигоше фарисеје збогњиховог лицемерја,
јерсенастојељудимаприказатикаоправедни,доксуизну
трапунибезакоња.9Сликовитосеизражавајући,онвелида
чистећисамоспољасвојечашеизделе,ониихостављају
неопранимизнутраод грабежиинеправде,10 паим затои
поручуједаихнајпреизнутратребаочиститидабибилеи
спољачисте.11Уснажнојслицидатаквимпонашањемна
ликујунаокреченегробове,којисусамоспољаулепшани,
доксуунутрапунимртвачкихкостијуисвакенечистоће,12
Исусжигошелицемерјефарисејакојисууправотаквимпо
нашањем постали синоним за дволичност. Њихове маске
којеоличавајуморалнирелативизампадајупредпотребом
универзализацијеетичкихначела.Далијепојединацнатом
путуилинијесазнајеодговоромнаједноставнопитање:Да
лићепомоћиуроженомкојинеприпадањеговојинтересној
групи,сакојомјењеговазаједницаусукобуинепријатељ
ству,идалићеосудитиприпадникасопственогколектива
збогзлочинакојијеучиниоприпадникудругогколектива?
Иакосеподмаскомлажногхуманизмапојединацдеклара
тивнонастојипредставити унајповољнијем светлу, испит
конкретних околности показује и оне његове прикривене
склоностикојесетадаиспољавају.

Лицемерје је лажно представљање себе, другачијим него
што појединац стварно јесте. Иако свестан да игра улогу
другог,дабиобмануоислагао,онтоможечинитиинесве
снопренегоидођенаидејудатаконештоможедаучини.
Оннијеувеклажљивацкоји,иакојезна,прикриваистину
о себии лажно се представља, већи онај који непознаје
довољносебеипредстављасеудругачијем,уповољнијем
светлу. Маскирањем свог, појединац се скрива иза неког
другоглица,оличеногмаскомкојомсенастојипредставити

9 (1984) ЈеванђељепоМатеју (Мт)23, 28.Но ви за вјет,Београд:Свети
архијерејскисинодСрпскеправославнецркве.

10Мт23,25.
11Мт23,26.
12Мт23,27.
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идругеуверитиу тај својприказаниидентитет:да јеоно
штофактичкиније.Маскомуместосвоглица,онселажно
представља,атанеискреностусоцијалнојкомуникацијије
ивидзаштитеоддругихкојисепредстављајунаистиначин.
Међутим,билодајеносисвесноилинесвесно,маскагаса
мопривременоштитијеркадаонападнедолазидоизражаја
реалностукојојсепоказујеправолицеособе.Кризаине
извесностсуискушењакојадоводедоситуацијакадамаске
неизоставнопадајуикадасепоказујекојеко.

Условљеноживотномнесигурношћу,претећомопасношћу
и страхомоддругог,маскирање је начинопстанка слабих
пред агресивношћумоћних који се такође користе преру
шавањемуоколностимакадатребалакшедаостваресвоје
циљевеилилегализујуупотребусвојемоћи.Вукизнародне
бајкеумедасепреподобипредјарићима,даодглумиињи
ховумајку,какобидошаодоплена.Међутим,безобзирана
њенувеличину,моћсеисказујепремадругомкојиможеби
тифасциниранњомеибезњененепосреднеупотребе.Дик
тиранасаврхавласти,ињенаголотињаможеседоживети
каоновоодело.Празнинакаопуноћа,нијевладаревамаска,
већ представа подчињених без одважности да виде реал
носткаквајесте,пасугерираномлажипрекривајуобнаже
ногмоћника,полуделогусвојојохолостиизатобезпотребе
дасевишескриваизамаске.Властсвојоммоћифасцинира
њененосиоце,алиделујехипнотишућеинапотчињенекоји
учествујууритуалуколективногсамообмањивања.

Политичкааренајенезамисливабезхипокризије,двостру
кихстандарда,непринципијелногпонашања.Врхунацдво
личностиумеђународнимодносимапредстављајудвостру
ки стандарди и поступци који се пропагирају под једним
циљем,асуштинскиимајусупротнозначење.Подмаском
одговорананaводнуагресију,илизбогпретњеагресијомза
почињуиданашњиратови13 у којима се сукобљеневојске
служеистоветниммаскирнимуниформама.

Маскирањемсепривременопостаједругидабисезаварао
агресориодустаооднапада.Утомпроцесу,слабијисекао

13НелегалнуибруталнуагресијунаСРЈугославију,односноСрбијуиЦр
нуГору,започету24.марта1999.годинеНАТОпактјеизвршиоподма
скомхуманитарнеинтервенцијеназване„Милосрднианђео”–аизвор
но„Племенитинаковањ”,дабинаводно заштитиоугроженеАлбанце
наКосовуиМетохијиодсрпскевојскеиполицијекојесуселегалносу
протстављалеалбанскимтерористима.Подмаскомуништавањанавод
ногоружјазамасовноуништењеизаштитесвојихугроженихинтереса,
САДсусасвојимзападнимсавезнициманапалеИрак2004.године,свр
глеипогубилепредседникаСадамаХусеинаи збогостварењасвојих
економскихциљевавезанихзаобезбеђивањејефтиненафтедугорочно
дестабилизовалеовуземљу.
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потенцијалнажртванесвесноисвеснопоистовећујесагре
сором,примањеговуверу,културу,погледнасвет,самода
би се спасаоодњега.Иако таидентификацијаможебити
само привремена, кетменска, са очуваним памћењем свог
идентитета који се у повољним околностима поново об
навља,заробљавањесебеудругогнајчешће јенеповратан
процес,апривременисамозаборавпостајетрајнаамнезија
праћенасамопорицањем.

У вир ту ел ном све ту

Када сепојединцупружиприликадаподпритискомоног
другог,потенцијалнојошнереализованог,пазатовишекао
креативнамогућностнегојаснапредставаотомсвомдвој
нику,будетајдруги,онјепредискушењемдаодбацисвоје
дотадашњелице.Уколикосутеискушавајућеснагевећеод
његовемоћидаимсеодупре,онћеимподлећииприхвати
тидасеподмаскомпонашаускладусањенимзахтевимаи
правилима.Увремекризесвести,утицајаопијатаилихалу
циногена,каоитокомсневања,кадаграницеегаослабе,по
јединацгубисебеипостајетајдруги,алитадареткочинећи
оношто бимогло задивити Бога, најчешће ради оношто
можепостидетиђавола,збогчегасекаснијеисамстидии
каје.

Увремекадајевиртуелнареалностпосталаисоцијалноре
аланпростор,икадапоследицепоступакаучињенихутој
реалностидобијајусвојуматеријалнуконкретизацију,поје
динцисууприлициидаустварномсветуостваресвоједав
нашњеснове.Могућностисамопреобликовања,потискива
њемсвогприродногизадобијањемпожељногизгледаданас
јереалностистандардзаличностисаестрадеимногекоји
се баве глумом,политиком, спортом.Коришћењеботокса,
пластичнехирургијеисиликона,исправљајусеборе,кори
гујуинаглашавајупојединиделовилицаитела.Утежњи
дапотпунопромениизглед, подмлади сеипролепша, чо
векновоммаскомпривременопобеђујеприродуипроцес
старења.Међутим,даборбатаданијеиокончанапоказује
природакојаузвраћаударациизаразоренемаскепоказује
човековнепрепознатљив,застрашујућиизглед.Товишени
јесликаДоријанаГрејакојасемења,докњеговолицеостаје
младо,већјединственаживотнастварностукојојјеимасци
поистовећенојсалицемистекаороктрајања.

Међутим, оношто није оствариво у реалном,могуће је у
виртуелномсветуукојемпојединацмаскираоноштоствар
но јесте и представља се онаквимкакав у стварностини
је.Дајућиприликусвомдвојникудагапредставља,онсе
дигитално удваја, и води паралелне животе у одвојеним
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световима.Прихватајућидабудедруги,уместосвогимена,
укојем јесадржанњеговидентитет,прихватамаскууви
дуброја,шифреилилозинке,којуистичекаосебе.Усве
ту у којемпојединацпостаје број, свако добија, у ствари,
маску за своју социјалну, културну иморалнумимикрију.
Читавакомуникацијаудигиталномсветујесвојеврстанма
скенбалљудскенеаутентичности,алиоснаженепорукамаи
сазнањимадачовекстварасебеисвојидентитет.Утрага
њузасобом,онненалазинекидотадаприкривени,непо
знатиидентитет,већоткриваоноштоупроцесутрагањаза
њим створи.Преиспитујући себе, несигуран је у оношто
јесматраодајесте,лакопристаједабудеидругиунеизве
сномсветукојијеуглобалномпреиспитивању,идентитет
скојкризиинемогућностиутврђивањаидоследнепримене
принципаправаихуманости.Утаквојнесталнојипревр
тљивојстварности,принципопстанкасезасниванесамона
животнојпрагматичности,већинаморалномконформизму
каоначинусталногприлагођавањарелативизованиметич
кими хуманимпринципима.Читав човековживот проти
чеупретварањуистицањувештинедасештоубедљивије
претвориибудеонајдруги,различитодоногкојионјесте.
Исходовогпроцеса је лицемерни свет, каквог га знамо, у
којемсечовеккаопојединаципотенцијалналичностпри
носинажртвеникопштехипокризије,појединацпринуђен
давећсапрвимкорацимазапочнесвојепретварање.Итек
кадастављаилиодлажемаску,предпитањемко јеон,от
криванаконпотрошеногправанапретварањеимаскирање
исвојеправонаидентитет.Оноподразумеванесамодабуде
оноштојестевећидапотврђујесебеупркосоколностима
којенастоједамунаметнупожељнумаскууместоњеговог
лицаипретворегаунекогдругог.
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THEMASKARCHETYPE

Abstract

Maskingasaphenomenonisnotonlyanthropologicalsinceidentical
mimicriesinnaturepointtoauniversallifeprinciplewhichalsoconfirms
itselfinthesocial,culturalandspiritualrealityofhumans.Inaddition
to itsownmeaning,amaskgainsanothermeaning in this reality,as
anarchetypalexpressionofhumandesiretoachievegreatereminence
intheknownworldbutalsotopushtheexistinglimits.Maskinghas
becomeamannerforexploringthepossibilityofbeingsomeoneelse
orsomeonedifferent intheprocessofassertingone’s identity,where
both aman and his shadow can be expressed.Reality of the virtual
worldprovesthathidingbehindanumberorapasswordprovidesthe
necessarysafetyfromaggressionbutalsoenablesthemaskedaggressor

toexpresstheirdarkside,causingdamageorharmtoothers.

Keywords: mimicry, culture, Christianity, religion, archetype,   
hypocrisy, virtual
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СТВА РА ЊЕ У ЗО НИ ИЗ МЕ ЂУ 
МА СКЕ И МА СКИ РА НОГ

КА КВО ЈЕ ТВО ЈЕ ЛИ ЦЕ
Сажетак: У пси хо ло шком сми слу ма ски ра ње, си ту а ци ја у ко јој је
дан са др жај би ва за кло њен не ким дру гим са ко јим сто ји у из вор
ном од но су срод но сти, мо же да има раз вој нокре а тив ни по тен
ци јал. Но си ти ма ску у би ло ком сми слу не зна чи ну жно од ре ћи се 
ау тен тич но сти, јер упра во кроз њу мо же мо от кри ти пут у отво
ре ну зо ну из ме ђу зна ка и озна че ног, ди на мич ни про стор за из град
њу иден ти те та – бу ди оно што ни си, да би по стао оно што је си. 
Иде је Јун га, Лен га, Бо ма, Вош бур на, Ви гот ског и дру гих ау то ра су 
ана ли зи ра не са по зи ци је од но са из ме ђу зна ка (ма ске) и озна че ног 
(ли ка). По јам оту ђе ња је по сма тран као он то ло шки рас цеп из ме
ђу ма ске и ли ка, не  ау тен тич не и ау тен тич не лич но сти. Про ши ре
ње на уч не па ра диг ме ко је је иза зва ла квант на фи зи ка мо же се очи
та ти у по љу тран спер со нал не пси хо ло ги је и пси хо ло ги је све сти у 
ко ји ма је чо век схва ћен као мул ти ди мен зи о нал но, мул ти вре мен ско 
би ће, те је та ко по кре та ње сва ке тач ке лич не све сти исто вре ме
но по кре та ње мре жне све сти. Од нос ма ска – лик по ста је од нос 
из ме ђу квант них ре до ва.

Кључне речи: пси хо ло ги ја, кре а тив ност, зна че ње, тран спер со
нал ни при ступ

Ство ре но и ства ра ју ће

Друштвенипризори сувизуелнемаске– скороидентично
насмешеналица,фигуре,покрети,одећа,манири.Друштво
је,такође,пунокритикетаквихмаски,некоихсеодричеи
сматрадаон/онатаквемаскенема.Социјалнаенергијамаске
честојеизврснотржиштезазарадуиконтролунадљудима
ипозиванасдасетомесупротставимо,дауклонимомаске.

БОЈАНА ШКОРЦ
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Такојемаскаобележенакаонештонегативно,неуатентич
но, нешто задато или присилно, а лице исподње као оно
штојеуниверзалноистинито.Претпостављасесупротност
илибартензијаликпокривач.Каоисвакиполаритеткоји
изгледајаснонапрвипоглед,надругипоглед,онајкојибаца
психологијаизнутра,интроспективноизчовека,изњегових
унутрашњихпростора,стичеседругачијаслика:поентани
јеумаски(падајезбацимо)илилику(падасеонукажеод
ређеничист,такавкакавјесте),негоуод но су измеђуовадва
поља.Атојединамичкопољеукомесестварајузначења,
идентитетипостајупроцесанесадржај,стварасесложена
повезаностизмеђунасталог(видљивог)инастајућег(лика
изавидљивог),узо ни на ред ног раз во ја ли ка.

Премапсихологији значењаипсихологијиуметности (по
себноперформанса,импровизаторскихиизвођачкихумет
ности)масканијевиђенакаоприкривање,већкао„очврсли”
деоидентитетаилидела.Овајвидљиви,испољенидеостоји
преманевидљивомидентитету/делуунастајањууактивном
односу дијалектичке тензије. У психолошком пољу маска
и лик не стоје у простом, линеарном односу знак – озна
чено.Посматрањемаске као нечегашто одступа од наше
суштине обично је наивнофокусиранона енергијумаске,
видисамо једанпол,апревиђапростор (процеснипомак)
измеђумаскеилика,просторукомесеодвијадијалогиз
међупоказаногинепоказаног.Уовомрадуразвићуидејуда
упсихолошкомсмислумаскирање,ситуацијаукојој један
садржајбива заклоњеннекимдругимсакојимстојиуиз
ворномодносусродности,можедаимаразвојно–креатив
нипотенцијал.Носитимаскупреколица,телаиличитавог
бићанезначинужноодрећисеаутентичности, јеруправо
крозмаскуможемооткритипутуотворенузонуизмеђузна
каиозначеног,динамичнипросторзаизградњуидентитета
(„Будионоштониси,дабипостаооноштојеси”говорије
данучесникперформанса–радионице).Заступаћесеидеја
дастварањеирастварањемаскипредстављаразвојнипро
цесидаутомсмислуонајконезнакоје,онајкојеспреман
дасеиграсебеобичноимаширеразвојнопоље(маколико
недефинисаноилитекупомолу)одоногако„знакојеигде
мујеместо”.Управомаскаињенодноспремалику,оношто
јесмо/нисмо,оноштосмопосталикаоионоштонисмопо
сталиамоглисмо,илићемопостатиунекојпотенцијалној
временскојтачки,чинипољезаекспериментиучење.Тако
постајемо,уистомтренуткуукомевећјесмо.Овајпроцес
откривања,издизањановихзначења,њихововидљивотра
јањеитрансформација,затимпадањепредновимзначењи
маизведенимизскоробескрајногарсеналамогућностикоје
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микроуниверзумсвакогаоднассадржи–представљапро
цесприроде,процесживота.

Тензијаизмеђуприкривеногипоказаног,покретаимиро
вања,флуидногикристализованог,отвореногизатвореног,
растућегинараслог,настајућегиоформљеног–међупро
стор у коме се тензија очитава, тешка је и инспиратив
натачкаистраживања.Незатошто јерешивасапозиције
емпиријскенауке,већпрезатоштојеуопштенонерешива
алинерешивостпољапостављеногизмеђунатегнутихсила
омогућаваосликавањебитнихидејакојенекиконцептноси.
Начинрешавањаодсликаваприступ,чакиакојасанодговор
неможедасепронађе.Решавањеодносаизмеђусупротних
сила, како год их концепт поставио, представља пројек
цијутогконцептаупрочишћеномвиду.Згоданположајза
осматрањебитног.

Тематензијеизмеђуприкривеногиоткривеногликаједо
спелаупољепсихологијесасвимвероватноиздревненауке
освему(филозофије),којајенекадамораладабудевишена
ликокупљањуразноликиходговораокогравитационесиле
питања,негоштојепредстављалаодговоре.Упсихолошком
пољу,овопитањебисемоглоразуметикаоодносизмеђу
насталогинастајућег,измеђупродуктаипроцеса,знакаи
оноганаштасеонодноси,створеногистварајућег.

Ка кво је би ло тво је ли це пре не го  
што си по стао ?

„Али,каквојенашеправолицепрерођења?Оволицекоје
узимамозасвоје,далекојеоднашегправоглица,иакосе
поистоветимостимлицем,ондасмомивећуизвесномсми
слулишенирасе,обеспокојениизаробљенитоммагичном
чаролијомодраженихсликакојеодражавајуједнадругу.”1

Идентитет се најчешће схвата као садржај: нешто јесмо
илинисмо,илиделимичнојесмо/нисмо,аконебашми,он
данекодруги.Идентитетсетададефинишесадржајемкоји
обухватаили групом /класомкојој некоприпада, а која је
опет, садржај. Психологија уметности, међутим, иденти
тетпосматракаопроцес,итопроцесграђењазначењасебе
предсамимсобомилипреддругима,штојезаправоисто–
питањеуглапосматрања:

Ко ре ни су гра не до ле под зе мљом

Гра не су ко ре ни го ре у не бу2

1 Ленг,Р.Д.(1985)Чи ње ни це жи во та, Београд:Просвета,стр.106.
2 Тагоре,Р.(2011)Пти це лу та ли це, Београд:БиблиотекаНебо.



27

БОЈАНА ШКОРЦ

Идентитет,оноштосмо,најчешћесевидикаодајенаудару
маскирања и при томе се најчешће, имплицитно подразу
мевадајесамактмаскирањанегативан.Уколикопревлачи
мопрекосебенештоштонисмо,ондасепретпостављада
јеисподтоганештоштостварно јесмо,итако,неопрезно
и поједностављено замишљамо опозицију измеђумаске и
лика.

Али,шта ако не постоји такав непомичанцентар иденти
тета,таквоместокоје јеуниверзалноистинитоиподуда
ромспољашњихнеистина?Штааконематаквогсавршеног,
прикривеногидентитетакојибежи,који је„латентнопри
сутан”каконасупућујепсихоаналитичкашкола?Штаако
помислимодајечовекбићеипокрету,јахачнаврхуталаса,
активнидухокупљачживихподсистема:ткива,ћелија,та
ласа,холограмскихинформација,каналаиквантнихредо
вакојисеодсликавајумеђусобно једниудруге?Утаквом
проширеномпогледу,којијенауцинеопходануколикожели
дапратихумануприродуанеакадемскецентремоћикоји
издајудозволезазваничнеистине,утаквом,дакле,положа
ју,човекпостајесагледивизванполаритеталик–маска.Јер
свакамаскајестелик,оносмоштојесмоподмаскамаили
безмаски, човек као створитељ симбола и сам јесте сим
болиутомсмислусопственамаскакојасесталноизнова
намичепрекоредовавећстворенихидентитетаизначења.

Када се девојчица игра са луткама, када узима готове
readyma de продукте, плавооке, плавокосеБарбике замам
нихоблинаобмотанеусветлуцаве,прекићенеогртаче–то
нијепреузимањеестетскогмодела,тонијесрозавањеуку
са(волелабихкадародитељинебинатакавначинвидели
игру),то јестварањезнаковаидентитета.Знаковисества
рају, уклапају и превазилазе новим значењима.Не усваја
моидентитет,градимога.Крозидентитетпролазимо–тоје
пут.Кадаседевојчицаигранекиммоделом,онакрозњега
пролази, на тај начин свака нова генерација деце компри
мујецелокупнољудскоискуствоидодајеусвоје,градига
најошкомплекснијемибогатијемтлунегоштојетобило
онопретходне генерације.Кададечакуодузмемоиграчку
оружјезатоштоверујемодајезначењетаквеиграчкештет
но, учинили смомногоозбиљнију ствар:показали смода
неразумемопроцеснуи активну структуруљудскогбића,
неверујемодаономожедаградиуслободнојзонизначења
изванонихвећкристалисаних, анеразумемони тода се
стваралачка,градитељска,истраживачкаирадоснаљудска
суштина у најчистијем виду одсликава у игри.Играчка је
многовишеодреквизитакојиприказујенешто,онајегра
дивниматеријалзапроцеснобиће.Насличанначиннакоји
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седетеигра,ствараувећствореномзначењуново,градисе
ииденитетодраслогчовекачитавогживота.Опет:поента
нијеуиграчки(маски)негоуигри,процесустварањазначе
ња(хуманасуштина).

От це пље на ма ска – оту ђе ње

Отуђењечовекаоддругогчовекаичовекаодсопственесу
штинесуформеотуђењакојепомињемарксистичкафило
зофија,акојесеужеодносенапсихолошкиаспектљудског
бића. У овом раду, подразумеваће се све оне психолошке
ситуације у којима знак (систем којим се нешто предста
вља)задобијафункционалнуаутономију,постајеодвојенод
означеногипонашасекаорелативносамосталнасилакоја
самусебепотхрањује.Каокибернетичкимодел,овонамје
препознатљивоподпојмомпозитивнеповратнеспреге,си
стемакојикадаједномзадобијеиницијалнуенергијутежи
дасамогсебепојачава.3Тадаје,какобитофилозофијаре
кла, дошлода „онтолошкограсцепа”између знакаи бића
којеизатогзнакапостоји,итонекакоукористпокривача,а
наштетуунутрашњости.

Уочљив пример су социјалне улоге и њихов однос према
ономенакогасеодносе.Будућидасмосуштинскидруштве
набића,онесунамнеопходнеумериукојојмогудаодрже
тензијуизмеђуличнихикултуралнихсадржаја.Тоувеликој
меризависиодтогадалиулогаможедаодразиваријабил
ностидинамикуљудскогбићаили јенасупроттоме,пот
пунодефинисалаиобезличиласвакоганакогасеодноси.
„Прилепите неку временску ознакуилиидентификациону
картицу наљудско биће – „тинејџер”, „средовечан”, „ста
ријаособа”–ивистетимеодредилисве,одтогаштатреба
обући,какотребаходатиилиразговарати,дотогаколикоче
стотребаиматисексисаким.”4Удруштвенимсистемима
којисунаглашеноекстровертирани,дефинисаниспоља,као
штоје,например,данашњакултура,приписивањеимаски
рање,уколикоједоследноисистематично,задобијастатус
истине,чакикадајевеомадалекоодње,чакдалекоодсаме
хуманости.ОмаскименталногздрављаЛенгговори:

„Нор мал ностањестваријестетоликоутонутиусвојууто
нулостудруштвенефантазамсистемедаихчовекконачно
узимазастварне.Многесликеупотребљенесунебилинас
упозориленаовуоколност.Мртвисмо,алимислимодасмо

3 „Штосевишечешем,томевишесврби.Штомевишесврби,тосевише
чешем”ДушкоРадовић,Пе сма о псу,Полетарац.

4 Њумен,Ф.(2012)Let’s De ve lop – во дич за стал ни лич ни раст и раз вој, 
Земун:Мостарт,стр.129.
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живи.Уснули,алимислимодасмонајави.Сањаримо,али
својесновесматрамозастварност.Хромисмо,богаљи,сле
пи,глуви,болесни.Али–вишесенеосећамоболесни,као
штојетослучајсамногимболестимапредкрај.Лудисмо,
алибезвизије.”5

УЈунговојтеоријиличности6овоотуђењесенајпрепрепо
знајеупојмуПерсонекојасеодносинадеоличностикојије
окренутспоља,премадругимаипредстављанашуконструк
цијунассамихкаквимверујемоданасдругивиде.Персона
јекорисназасоцијалносналажењеали,говориЈунг,акоона
задобијевишезначајанегошто јепсихолошкиоправдано,
аконампостаневеомаважнокакосеприказујемодругима,
онда овајмеханизампостаје крут, замрзава се у друштве
нопожељаноблик–постајеМаска7.Наширемплану,Јунг
сматра да је једна од основниходликаипроблемачовека
тајштоонпредстављанеуједначену, разједињену, неизба
лансирануцелину.Деловиличности,каоичетириосновне
функције ега (две осе: мишљење – осећање и чулни осет
–интуиција) никаданису уидеалној равнотежиилинису
довољнопроширенедабиусебеобухватилецеловиту,су
протностиманатегнутуличност.Збогтогачовекувекусеби
садржииодбијене,потиснутеделовекојихсесвестодриче.
Уколикојетежинаконфликатавелика,великајеиенергија
потискивања,стогаовипотиснутисадржајидобијајуауто
номнуформу–постајумаске,ликови,присилнисадржајии
целинезасебекојесе,иакосуунутарособе,појављујукао
битниспољњидогађаји.„..Комплекссасвојомдатомтензи
јомилиенергијомтежидаодсебеформирамалуличност.
Онпоседујетело,одређенуколичинусопственефизиологи
је.”8Тобимоглодазначидаодбијениделовинассамихкро
јенашуреалност,упоредосаделовањемматеријалне,задате
садашњостиукојојсеналазимо.Ленгиступојавуописује:
„Измицањејеначиндасезаобиђесукобизравногсучеља
вањаилињеговогразрешења.Њимесеизбегавасукобтако
штосеглумиједанвидискустванаспрамдругог.”9

У разради идеје отуђења, Фром анализира отуђење чове
каоддругогчовека,отуђењепотрошње,слободногвреме
наидругеформеовогневидљивогодвајањаодсебе.„Ми
чакнепретендујемодаупотребљавамомногествари.Миих

5 Leing,R.(1989)Ja stvo i dru gi,NoviSad:Bratstvoijedinstvo,str.32.
6 Jung,K.G.(1996)Di na mi ka ne sve snog,NoviSad:Maticasrpska.
7 Јакоби,Ј.(2000)Пси хо ло ги ја К. Г. Јун га, Београд:Дерета.
8 Јунг,К.Г.(2012)Ана ли тич ка пси хо ло ги ја, Београд:Заводзауџбеникеи

наставнасредства.
9 Leing,R.(1989)Ja stvo i dru gi, NoviSad:Bratstvoijedinstvo,str.41.
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стичемодабисмоихима ли.Мисмозадовољнинекорисним
поседом.” Такође: „Једемо хлеб који је без укуса и није
хранљивјертогодинашојфантазијиобогатству,поштоје
такобеоисвеж.Уствари,миједемофантазију,аизгубили
смоосећањезаоноштоједемо.”10

Напољуодносаизмеђуљуди,Фромвидиистепроцесе,уме
стољубави,поштовањаисаосећања,људипостајубезосе
ћајниисебични,отуђени,асебесамељудипочињудавиде
каоробукојабитребалоштоуспешниједасепласира.Тако
човек предаје из својих руку управљачке узде сопственог
живота, није више активно бићемоћи, него пасивни про
изводсудбинскихсилаизванњега.Дабиствараосопстве
ниидентитетчовекбимораодасесуочавасапроблемима
иневољама,анедатежиизбегавањуболаискривањуиза
животнихрутина.„Али,човекможедаостварисебе једи
ноако јеусталномконтактусаосновнимелементимасвје
егзистенсије,акоможедадоживизаносљубавиисолидар
ности, као и трагедију своје усамљености фрагментарног
карактерасвогпостојања.”11

Уаутентичномдоживљајусебеидругихчовекучествујеу
свомживотуинепрекиднохвататокпромене,размењујеса
културомукојојживи.Удруштвуоријентисаномнаузима
њеседогађај(доживљај)неодигравауиндивидуи,негоона
нештотроши,пролазикрозпросторукоменемаосећања.
Затосенедостатакдоживљајаподржававизуелнимматери
јалом–фотографијама, јавнимпрофилима,снимцимакоји
сууперениспоља,премапублици.Доживљајнасодстране
другихпостајезаменазасопствениунутрашњиосећај.

Овоонтолошкоодступањечовекаодсвојесуштинејеједно
одкључнихместауРајховојанализиоклопљавања–про
цесакојимособа градиодбрамбенифилтеризмеђусвојих
правихдоживљаја/осећањаионогаштопоказује.12Оклоп
сестичевеомарано,уследпритискасредине,какоговори
Рајх.Например,већпосамоммоментурођења,каданасме
дицинскоособље,намученеипреплашене,одвајаодмајке
иодносиунепознатпросторгдесеонаманеводирачуна,
осимотомеданашетелоостанеживо.Одмахусамомчи
нурођења,којијетрауматичанјерпредстављанајзначајнији
прелазуживоту,уместодасмоумирени,предатиљудима
којинамсерадују,однесенисмоубоксове,подизговором
да је тако једноставније за медицинско збрињавање. Беба

10Fromm,E.(1966)Čo vek za se be,Zagreb:Naprijed,str.140.
11Исто,стр.150.
12Reich,W.(1985)Spol na re vo lu ci ja: pri log ka rak ter noj sa mo u pra vi čo vje ka,

Zagreb:Naprijed.
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плаче,плаче...изатимпрестане.Стеклајевећпрвуважну
поруку: свет није добро место, не мари за нас ишта год
чинили, нема никаквог ефекта. То је одлична позиција за
пасивизацијучовека.13

Ди рект но и тран сцен дент но –  
при мер квант не на у ке и сло је ва све сти

Наведенепсихолошкеидејемогусепратитидалекодубље
иширеупрошлост,несамонауке,негоипаранаукаире
лигије.Тренутакукомеједанидентитетскисадржајпоста
је видљив,његовоиздизање у поље свести (згрушњавање
маскеунутаридентитета)можесепратитиизмногоразли
читихугловапосматрања.Каоалхемичарскаоперацијако
агулације, тренутак у коме елементипроцеса постају „те
шки,постојани,трајногположајаиоблика”.14Коагулисани
елемент(маска)постајевидљивупсихичкомпољу,алипо
штојечовекбићетрансформацијеимаскапостајепредмет
промене.„Оноштосеупунојмериконкретизовалосадаје
предмет преображаја. Оно постаје страдање које призива
трансценденцију.”15

Устаријимдуховними алхемијскимнаукама,маскомили
коагулисаним елементом се може сматрати и само тело,
јеронопредстављатачкузгрушњавањадуха.Премањима,
људскобићечиненесамотело,негоутелудуша,аудуши
садржаннајвиши,трансцендентнисастојак–Дух.16,17Тако
јетеломатеријализованамаскадуше,адушасасвојестра
немаскадухаилиуниверзалневертикалепремабожанском
илитрансцендентномнивоу.Неуклопивосапозицијесавре
менеемпиријскепсихологије,алисеморапризнатидаовај
уређени, хијерархизован поглед наљудско биће као тран
сцендентнобиће,иакоархаичан,добијасвевишеподршке.

Првенственопрекопреокретакојијезапочелаквантнафи
зика срединомпрошлог века, примарно у делимаДејвида
Бома који се могу сагледати као везна црта између архи
религије, алхемије и нове трансперсоналне психологије:
„Основаовеидејеједајечитавсвемирнанекиначинумо
танусвемуидајесвакастварумотанауцелину.Изовога
следидасененекиначинидонекогстепенасвеумотава

13Reich,W.(1949) Et her, God and de vil, Maine:OrgonInstitutePress.
14Единџер,Е.(2010)Ана то ми ја пси хе: ал хе миј ски сим бо ли зам у пси хо те

ра пи ји, НовиСад:Академскакњига,стр.129.
15Исто,стр.144.
16Итен,С.(2013)Исто ри ја ал хе ми је: од пра дав них уче ња до окулт не фи

ло зо фи је, Београд:Марсо.
17Велимировић,Н.(2007)Мо ли тве на је зе ру, Београд:ЕвроЂунти.
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илиимплицираусве,алинатакавначинда,подуобичаје
нимоколностимасвакодневногискуства,постојирелативна
независностствари.Основнапретпоставка јеондадаовај
односумотавањанијепасиваниливештачки.Пре,активан
јеисуштинскизаоноштосвакастварјесте.Следидајесва
кастварунутрашњеповезанасацелином,патакоисасвим
осталим.Спољашњиодносисеондаприказујуузамотаном
илиекспликатномредуукомесесвакастварвиди,какоје
раније показано, као релативно независна и просторна, и
самоспољњеповезанасадругимстварима.”18

Тиме се омогућило значајно померање научне парадиг
ме коју диктира доминантна емпиријска наука заснована
наограниченомпољуфеномена,акојасепоказалалошим
предиктором појава физичког света испод/изнад познатих
интервала посматрања. „С друге стране, најкраћи размак
којиимазначењеуданашњојфизици јереда1033цм,та
козваниПланковразмак,закогапостојиопштеслагањеда
ћетекућиконцептипростора,временаиматеријевероват
номоратирадикалнодасемењају.”19Померањепарадигме,
иницираноквантномфизиком,моралобидасеосетинапо
љупсихологијевишенегоштојетослучајуовомтренутку,
јерсмештаљудскиумумногошириконтекстнегоштото
стандарднапсихологијануди,умрежавајућииндивидуалну
свестуопштуинформатичкумрежууниверзума.Подутица
јемовихидеја,утиресепуттрансперсоналнимприступима
који сагледавају човека у мултидимензионалном времен
ско/просторномодређењу.Приступикакведанасразвијају
Вошбурн20,Хелингер,Гроф,Бренан21 имногидруги ауто
ри, следеидеју оцеловитостичовека, сличнуоној о којој
говоре метафизика и граничне науке.22 Истраживања која
доказују трансперсоналне нивое свести (надличне нивое
познатихинепознатихпредака,каоиљудисакојимасмоу
квантнојспрези)прелазеоквирепознатенауке.Утомдина
мичномпоључовеквишенијевиђенкаомикрокосмос,него
микротеос–бићекојесадржисвеиимасвепотенцијале–
очигледансмерукомесеморапоћи.

18Bohm,D. (1990)ANewTheoryof theRelationshipofMind andMatter,
Phi lo sop hi cal Psycho logy,Vol.3,No.2,UKDeptofTheoreticalPhysics,
BirkbeckCollege,pp.271286.

19Исто,стр.281.
20Washburn,M.(2003)Em bo died Spi ri tu a lity in a Sac red World, StateUniver

sityofNewYork.
21Brennan,B.(1997)Is cje li telj ske ru ke, Zagreb:Barka.
22Tuszynski,J.A.(2006)The Emer ging Physics of Con sci o u sness,NewYork:

Springer,Berling,Heidelberg.
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Зна че ње се гра ди у зо ни из ме ђу  
по ста лог и по ста ју ћег

Посталопрекривапостајуће.Оноштознамојејачеодонога
што тек учимо.Оношто јесмо прекрива оношто тек по
стајемо.Алиизневидљивогпостајућегсепостепеноствара
видљиво.Симболи,речи,знаци,културнипосредницини
судобијеникаобиолошкидарови,онисупроизводдугеи
сложене историје изградњељудске заједнице.Изражавати
се,покретатисе,говоритиикомунициратисаљудимаили
идејамајевештинакојасеусваја.Овоусвајањејеактиван
процес „поунутрења” (интериоризација виших менталних
функција,поВиготском23)приликомкогасеоноштоједо
бијеномењасвакипуткадасеуводиуунутрашњиментал
ниплан.Свакодетекојеучијезиксрединеукојојјерође
но, пролази умалом овај исти сложени пут, уноси у себе
значењаи тимеих ствара.Свакољудскобићепредставља
ризницусопственогкултурногпољасасвимоствареними
потенцијалнимдогађајимауњему.

Упрактичномживотномпољуманифестно,оноштојеви
дљивоииспољенозаистатежидапреклопинастајуће,као
штостаростаблозакриљујесветлостбаченомсемењуоко
себе.Силапроцесаупсихолошкомпољу,међутим,нести
шљивостсилеразвоја,чинидајепроцеснастајања,чакиако
сеневиди, сталноприсутаниопире секвантификованим
приступимакојитежедамерепоједностављенеефекте.Ла
тентнорастуће,настајуће,захтевавреме,стрпљење,свесто
томедасадашњитренутакнепоказујесвеелементебудућег,
даиманечегаштонезнамоупогледубудућностијерјеона
увеквишеодзадатог.

Постојивишаквредности,лепоте,потенцијалаиизненађе
њакојисепојављујеусвакомдетету,усвакомљудскоми
усвакомкосмичкомстварањууодносунаоноштосмому
почетнозадали.Ониузочекивано,стварајуинеочекивано
заглавувишеиширеодоногаштојебилодато.Овајдода
ти,једваприметнивишак,овајфинипомаккојисвакинови
чин стварања, размене и учешћа доноси, чини да сељуд
сказаједницаразвијаунади,уразвојномтокукојисигурно
пролазикрозсеријекриза,гранањаислепихкрајеваали–
издовољноудаљенетачкепосматрањапостајевидљиво–
заправо,напредује.

23Vigotski,L.(1977)Miš lje nje i go vor,Beograd:Nolit.
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CREATIONINTHEZONEBETWEEN
ASIGNANDTHESIGNED

WHATISYOURFACELIKE

Abstract

Fromapsychologicalpointofview,therelationbetweenamaskand
themaskedcanhavedevelopmentalandcreativepotentials.Toweara
maskdoesnotnecessarilymeanthatonehasgivenupone’sauthenticity.
Amaskcouldbecomeanentrancetotheopenspacebetweenasignand
thesigned,adynamicspaceinwhichtobuildone’sidentity– tobe
whoyouarenotortobecomewhoyouare.Itisaspaceforplay,art,
improvisationandlearning.TheideasofJung,Laing,Bohm,Washburn,
Vygotskyandothersarediscussedregardingtheirunderstandingofthe
signsignedrelation.Alienationisseenasanontologicalgapbetweena
signandthesigned,amaskandthefacebehindit.Achangeinscientific
paradigminitiatedbyquantumphysicsisdiscussedfromthepositionof
transpersonalpsychology,whereasignandthesigned(amaskandthe

masked)couldbeseenaseventsinmultidimensionalorders.

Key words: psychology of creativity, alienation, transpersonal  
approaches

СањаФилиповић,Дибук,комбинованатехника,60x60цм,2007.
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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Елек тро тех нич ки фа кул тет –  
Ка те дра за ми кро е лек тро ни ку и тех нич ку фи зи ку, Бе о град
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КВАНТ НО-ХО ЛО ГРАФ СКИ 
ОКВИР ПСИ ХО СО МА ТИ КЕ И 

ДУ ХОВ НО СТИ
ПОТ ПУ НО ИС ЦЕ ЉЕ ЊЕ И  

СПИ РИ ТУ АЛ НА ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈА  
БЕЗ МА СКЕ

Сажетак: Пред мет овог ра да је квант нохо ло граф ски оквир за 
хо ли стич ку пси хо со ма ти ку (укљу чу ју ћи ин те гра тив ну ме ди ци
ну и тран спер со нал ну пси хо ло ги ју). Та кав оквир мо гао би има ти 
зна чај не им пли ка ци је за бо ље раз у ме ва ње квант нохо ло граф ских 
ме ха ни за ма по врат не кон тро ле у мор фо ге не зи, и би о ре зо нант не 
при ме не ис це љу ју ћих гра нич них усло ва у пси хо со ма ти ци ба зи ра ној 
на аку пунк ту ри и на све сти. Он ба ца но во све тло и на ду го отво
ре не про бле ме хо ли стич ке уло ге и огра ни че ња (ло кал ног ба лан си
ра ња) аку пунк тур ног си сте ма и (пси хо те ра пиј ске и спи ри ту ал не 
ин те гра ци је ло кал них са др жа ја ин ди ви ду ал не, од но сно пот пу ног 
раз ве зи ва ња од свих тран спер со нал них са др жа ја ко лек тив не) све
сти. И ука зу је на квант нохо ло граф ску при ро ду ду бин ских пси хо
те ра пиј ских сло је ва ма ске по је дин ца, са зда них од ње го вих енер
гет скоин фор ма ци о них бло ка да (ве за но сти) на раз ли чи тим ни во
и ма све сти. Све то је на ли ни ји ожи вље ног на уч ног ин те ре со ва ња 
за ис тра жи ва ње све сти по след њих де це ни ја (уз на го ве шта је ве
ли ке син те зе два мо ду са спо зна је, ра ци о нал нона уч ног и кре а тив
норе ли гиј ског, у окви ри ма про ши ре не квант нохо ло граф ске па ра
диг ме) – са су штин ском уло гом сва ког по је дин ца због ути ца ја и 
бри ге за рас те ре ће ње ко лек тив ног мен тал ног окру же ња. 
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Кључнеречи: квант нохо ло граф ска ин фор ма ти ка, пси хо со ма ти
ка, ду хов ност, аку пунк тур ни си стем, свест

Увод1

Ипоредангажованихогромнихматеријалнихиумнихре
сурса у биомедицинском истраживању и здравственој за
штити,здрављељудијеидаљевеомаугроженомногоброј
нимпси хо со мат ским бо ле сти ма,којеналазеплоднотлекод
данашњег човека изложеног свакодневном стре су.Пошто
савремене парцијалне методе нису показалежељену ефи
касноступревенцији/лечењупсихосоматскихпоремећаја,
нужнојеукључитииметодеин те гра тив не би о фи зи ке,ори
јентисаненахо ли стич ко ле че ње чо ве ка као це ли неанебо
лестикаосимптомапоремећајацелине,имплицирајућињи
хово дубљеквант нохо ло граф ско по ре кло. Уфо ку су ових
хо ли стич ких ме то да јесу аку пунк тур ни си стем и свест,
блиско повезани у хо ли стич кој пси хо со ма ти ци (доводећи
добрзогразвојаинтегративнемедицине2итрансперсонал
непсихологије3)–сабиомедицинскимидеаломхо ли стич ке 
пре вен ци је и кон тро ле / очу ва ња здра вљанасвимнивоима
(окру же ње / ор га ни зам / ор ган ски си сте ми / ор га ни / тки ва 
/ ће ли је).4

Поменутаистраживањасуиналинијипоновнопробуђеног
научногинтересовањазафундаменталноистраживањесве
стипоследњихдеценија5–укључујућиидоприносенаше

1 ОвајрадделимичнојефинансирансредствимаМинистарствазаобразо
вање,наукуитехнолошкиразвојРепубликеСрбије,прекопројектабр.
178027.

2 https://www.imconsortium.org; сајт Кон зор ци ју ма ака дем ских ме ди цин
ских цен та ра за ин те гра тив ну ме ди ци ну, основаног крајем 1990их,
који укључује преко 60 врхунских америчких академских центара и
придружених институција, са циљем трансформисањамедицине кроз
ригорозненаучнестудије,новемоделеклиничкенеге,ииновативнееду
кативнепрограмекојиинтегришубиомедицину,комплексностљудског
бића,суштинскуприродуисцељења,ибогатствотерапеутскихсистема.

3 http://www.atpweb.org; сајтДру штва за тран спер со нал ну пси хо ло ги ју,
које се од раних 1970их бавипроучавањемнајвишегљудског потен
цијала,исаразумевањемхолистичкихспиритуалнихитрансцендент
них стања свести (чинећи трансперсоналнупсихологију четвртом си
ломупсихологији,поредпсихоанализе,бихејвиоризма,ихуманистичке
психологије,премаМаслову,једномодњенихоснивача).

4 Grupaautora(1999)An tistres ho li stič ki pri ruč nik: sa osno va ma aku punk tu
re, mi kro ta la sne re zo nant ne te ra pi je, re lak sa ci o ne ma sa že, ae ro jo no te ra pi je, 
au to ge nog tre nin ga i sve sti,Beograd:IASC.

5 http://consciousness.arizona.edu; сајтЦен тра за ис тра жи ва ње све сти,
УниверзитетаАризона уТусону, који је организовао бројнемултиди
сциплинарнеконференције,To ward a Sci en ce of Con sci o u sness,упери
оду 19942015; почев од 2016. године ова конференција је променила
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средине, уз наговештаје појавеве ли ке син те зе двамо ду са 
спо зна је, ин ди рект нора ци о нал ног и ди рект нокре а тив
ног, у окви ри ма про ши ре не хо ли стич ке квант нохо ло граф
ске па ра диг ме6, 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14 –гдеуло га сва ког по је дин ца
постаје не за мен љи ва због утицаја и бриге за ко лек тив но 
мен тал но окру же ње.Имогупомоћидасхватимодасусве
нашепар ци јал не ра ци о на ли за ци јеипаксамоапроксимације 
фундамен тал нохо ли стич ке ствар но сти,идасусвепо де ле
којенаснајпребезазленораздвајајуапотомспонтанорађају
великеконфликте–тра гич ни не спо ра зумдуховнонезреле
(историјске)епохецивилизације.

Квант нохо ло граф ске осно ве пси хо со ма ти ке

Данас преовлађујућа научна парадигма је да се процеси
рање информација на нивоу централног нервног система

називуScience of Con sci o u sness,имплицирајућидајеистраживањесве
стиушлоуфазунаучнематурације.

6 http://dejanrakovicfund.org;сајтФон да Де ја на Ра ко ви ћа за про мо ви са ње 
хо ли стич ког ис тра жи ва ња и еко ло ги је све сти,сарасположивимреле
вантним ауторовим књигама, зборницима, радовима, саопштењима, и
другимпрепорученимлинковима.

7 Svest: na uč ni iza zov 21. ve ka, prirediliRaković,D. iKoruga,Dj. (1996),
Beograd:ECPD&Čigoja;Постојеидваeнглескаиздања:Con sci o u sness: 
Sci en ti fic Chal len ge of the 21st Cen tury,eds.Raković,D.andKoruga,Dj.
(1995;1996),Belgrade:ECPD.

8 Proc. Wor kshop & Sympo si um Brain and Con sci o u sness, eds. Rakić, Lj.,
Kostopoulos,G.,Raković,D.andKorugaDj.(1997),Belgrade:ECPD.

9 Na u ka – re li gi ja – druš tvo,priredili Jerotić,V.,Koruga,Dj. iRaković,D.
(2002),Beograd:Bogoslovski fakultet SPC iMinistarstvo veraRepublike
Srbije.

10 Re li gi ja i epi ste mo lo gi ja,prirediliJerotić,V.,Arsenijević,M.,Grujić,M.P.i
Raković,D.(2007),Beograd:Dereta.

11Raković,D.(2008)Osno vi bi o fi zi ke,3.izd.,Beograd:IASC&IEFPG.
12 Raković, D. (2008) In te gra tiv na bi o fi zi ka, kvant na me di ci na i kvant no 

ho lo graf ska in for ma ti ka: psi ho so mat skokog ni tiv ne im pli ka ci je, Beograd:
IASC&IEFPG;Постојииeнглескoиздањe:Raković,D.(2009)In te gra ti
ve Bi ophysics, Qu an tum Me di ci ne, and Qu an tumHo lo grap hic In for ma tics: 
Psycho so ma ticCog ni ti ve Im pli ca ti ons,Beograd:IASC&IEFPG.

13Raković,D.(2008)Se ća nja, sno vi, raz miš lja nja: o proš lom i bu du ćem 1984
2007. Na raz me đi ma kvant noho lo graf ske i kla sič nore du ko va ne stvar no sti,
Beograd:IASC&IEFPG.

14Раковић,Д.Квантнохолографскеосновепсихосоматикеидуховности:
Прилогупоредномистраживањунаукеирелигије,Саопштенонаску
пу:Лет ња шко ла Су срет на у ке и ве ре, 1418. октобар2015,Београд:
Правнифакултет,ИнститутзановијуисторијуСрбије,Универзитетски
омбудсман Универзитета у Београду, предавање по позиву, препринт.
Претходносаопштенонаскупу:Ме ђу вер ски окру гли сто Ре ли ги ја, на
у ка, кул ту ра: до при нос свет ских ре ли ги ја на у ци и кул ту ри – вер ска ба
шти на као пред мет ис тра жи ва ња на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду,10.јун
2013,Београд:КанцеларијаомбудсманаУниверзитетауБеограду.
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одигравапосредствомхи је рар хиј ски ор га ни зо ва них и по ве
за них не у рон ских мрежа.15,16,17,18,19Изгледадасеовахије
рархијабиолошкихнеуронскихмрежаспуштасведосубће
лијскогци то ске ле тал ног нивоа,закојинекиистраживачи
верујудапредстављаинтерфејсизмеђуне у рал ног иквант
ног нивоа20–азакојисеиспоставилодауФејнмановојпро
пагаторској верзији квантне механике има ма те ма тич ки 
фор ма ли зам ана ло ганХоп фил до вој не у рон ској мре жи,што
чиниосновуквант не не у рон ске холографије.21,22

Поменута аналогија отвара и додатнофун да мен тал но пи
та ње, како са квант ног паралелно процесирајућег нивоа
настаје кла сич ни паралелно процесирајући ниво, што је
иначеигенералнипроблемвезеквантногикласичногни
воауквант ној те о ри ји декохеренције.23,24Истопитање је
блиско повезано и са фундаменталном природом све сти,
чијаиндетерминистичкасвојствасло бод не воље25,26идруге
холистичкеманифестацијепопутпрелаза свеснонесвесно

15Kohonen, T. (1984) SelfOr ga ni za tion and As so ci a ti ve Me mory, Berlin:
Springer.

16Amit,D.(1989)Mo de ling Brain Fun cti ons: The World of At trac tor Ne u ral 
Nets,Cambridge:CambridgeUniv.

17Haken,H.(1991)Syner ge tic Com pu ters and Cog ni tion,A topDown Ap pro
ach to Ne u ral Nets,Berlin:Springer.

18Pribram,K.(1991)Brain & Per cep tion: Ho lo nomy & Struc tu re in Fi gu ral 
Pro ces sing,Hillsdale:LawrenceErlbaum.

19Peruš,M. andLoo,C.K. (2011)Bi o lo gi cal and Qu an tum Com pu ting for 
Hu man Vi sion: Ho lo no mic Mo dels and Ap pli ca ti ons, Hershey: Medical
InformationScienceReference.

20Hameroff,S.andPenrose,R.(2014)Consciousnessintheuniverse,Areview
ofthe‘OrchOR’theory,Physics of Li fe Re vi ewsvol.11,pp.39–78.

21Peruš,M.(1996)Neuroquantumparallelisminmindbrainandcomputers,
In for ma ti cavol.20,pp.173183.

22Peruš, M. (2001) Multilevel synergetic computation in brain,Non li ne ar 
Phe no me na in Com plex Systemsvol.4,pp.157193.

23Giulini,D.,Joos,E.,Kiefer,C.,Kupsch,J.,Stamatescu,I.O.andZeh,H.D.
(1996)De co he ren ce and the Ap pe a ran ce of a Clas si cal Wo rld in Qu an tum 
The ory,Berlin:Springer.

24Dugić,M.(2004)De ko he ren ci ja u kla sič nom li mi tu kvant ne me ha ni ke,SFIN
XVII(2),Beograd:Institutzafiziku.

25VonNeumann,J.(1955)Mat he ma ti cal Fo un da ti ons of Qu an tum Mec ha nics,
Princeton:PrincetonUniv.Press.

26Stapp,H.P.(2001).Quantumtheoryandtheroleofmindinnature,Fo und. 
Phys.vol.31,pp.14651499.
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и прожимања тела свешћу,27 из ме ње них ста ња свести28, 29
ипре ла зних ста ња све сти30–нужноуказујуданекемани
фестацијесве сти имајудубљеквант но по ре кло.

Сдругестране,какопоказујуквант ноко хе рент не ка рак те
ри сти ке рускоукрајинскешколеми кро та ла снере зо нант
не те ра пи је31,32(високорезонантнимикроталаснисензорни
одговороболелогорганизма,биолошкиефикаснонетермал
номикроталаснозрачењеекстремнонискогинтензитетаи
енергије,изанемарљивимикроталасниенергетскигубици
дуж акупунктурних меридијана), аку пунк тур ни си стем је
јединима кро скоп ски квант ни си стем у нашем телу (док
мозакизгледаипактоније33),сазначајнимпси хо со мат ским 
им пли ка ци ја ма.

Тако би тзв. ме мо риј ски атрак то ри квант нохо ло граф
ске Хоп фил до ве не у рон ске мре же моглибити плаузибилно
тре ти ра ни као пси хо со мат ска ста ња, са здравим психо
соматским стањем каонајједноставнијиминформационим
стањемнајнижеквантнеентропије(саједниммеморијским
атрактором),ипоремећенимпсихосоматскимстањимакао
комплекснијимстањимавишеквантнеентропије(садодат
нимбочниммеморијскиматракторима).34,35

Онда бициљ хо ли стич ких при сту па и тех ни ка ба зи ра них 
на аку пунк ту ри и све стибилоби о ре зо нант но по бу ђи ва ње

27Shimony,A.Onmentality,quantummechanicsandtheactualizationofpo
tentials, in:The Lar ge, the Small and the Hu man Mind, eds. Penrose,R.,
Shimony,A.,Cartwright,N.andHawking,S.(1995),Cambridge:Cambridge
University.

28Al te red Sta tes of Con sci o u sness,ed.Tart,C.(1972)NewYork:Academic.
29Tran sper so nal Psycho lo gi es, ed. Tart, C. (1992) 2nd ed., San Francisco:

Harper.
30Raković,D.,Dugić,M.andĆirković,M.M.(2004)Macroscopicquantum

effects in biophysics and consciousness, Ne u ro Qu an to logy vol. 2, no. 4,
pp.237262.

31Bi o lo gi cal Aspects of Low In ten sity Mil li me tre Wa ves,eds.Devyatkov,N.D.
andBetskiiO.(1994)Moscow:SevenPlus.

32Sit’ko,S.P.andMkrtchian,L.N.(1994)In tro duc tion to Qu an tum Me di ci ne,
Kiev:Pattern.

33Tegmark,M.(2000)Importanceofquantumdecoherenceinbrainprocesses,
Phys. Rev. Evol.61,pp.41944206.

34Raković, D. On bioresonant patternquaattractors and healing boundary
conditions within quantumholographic psychosomatics, in: Proc. NE U
REL2016, eds.Reljin,B.andStanković,S.(2016),Belgrade:IEEESerbia
&MontenegroSection,pp.913.

35Raković,D.Hopfieldlikeholographicframeworkforholisticpsychosoma
tics,in:Symp. Re se arch & Ap pli ca ti ons in Psycho logy, SI CAP 24: Cog ni ti ve 
Cha rac te ri stics of Tran sdi spli na rity. Ap pli ca ti ons in Psycho logy & Psychot
he ra pi es,2426March2017,Timisoara,Keynotelecture,Preprint.
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циљаних палпаторноболних / психолошкитрауматских
меморијских атрактора отвореног акупунктурног система
/ свести–штоомогућавадапочетнимеморијскиатракто
рипсихосоматскипоремећених стања буду једанпо један
резонантнопобуђивани(сличнопо ступ ку од гре ва њауве
штачкимнеуронскиммрежама36),постајућиплићиишири
(и коначно уклоњени) на рачун продубљивања (енергет
скидоминантног) меморијског атрактора психосоматски
здравог стања (акупунктурно палпаторно безболног или
психолошкинетрауматског).

Наистојквант нохо ло граф ској линији,организамбисемо
гао третирати каоквант ноин фор ма ци о на хи је рар хи јаХа
кеновемултинивоске синергетске неуронскемреже спрег
ну тих сло је ваквантнохолографскихХопфилдовихнеурон
скихмрежа (репрезентујућиходговарајућеспрег ну те би о
хе миј ске ен зим ске ак тив но сти37),биорезонантноусаглаше
них посредством меморијских атрактора (у окупационом
базисуквантноконформационихстањаодговарајућихензи
ма).38Тобимоглобитиобјашњењеизасензитивносторга
низманабиорезонантнедијагностикеитерапије,39,40каоиза
некевеомаинтригантнепољемпосредованесамоорганизу
јућегенетскеексперименте.41,42

Тиме би примена пси хо со мат ских те ра пи ја смањивала
квантнуентропију(деградацију)односноповећавалаквант
ну информацију (организацију) отвореног макроскопског
психосоматског система, да би се потом то стање квант
нохо ло граф ски про јек то ва лонанижићелијскинивотако
коригујући екс пре си ју ге но ма у морфогенези,  што може
представљати основу квант нохо ли стич ке ло кал не пси хо
со ма ти ке.43То може бити повезано и са сличним идејама

36HechtNielsen,R.(1990)Ne u ro com pu ting. NewYork:AddisonWesley.
37DelaFuente,I.M.,Cortes,J.M.,Pelta,D.A.andVeguillas,J.(2013)Attrac

tormetabolicnetworks,PLoS ONE,vol.8,no.3,e58284.
38Raković,D.,Dugić,M., JeknićDugić, J.,Plavšić,M., Jaćimovski,S.,Še

trajčić,J.(2014)Onmacroscopicquantumphenomenainbiomoleculesand
cells:FromLevinthaltoHopfield,Bi o Med Res. Int.,2014,ArticleID580491,
9pages.

39Samohin,A.V. iGotovski,Y.V. (2007)Elek tro punk tur naya di ag no sti ka i 
te ra piya po me to du R. Fol la, 5thed.Moskva:IMEDIS.

40Gotovskiy,M.Yu.,Perov,Yu.F.andChernecova,L.V.(2010)Bi o re so nan ce 
The rapy,Moscow:IMEDIS.

41Gariaev,P.P.,Friedman,M.J.,andLeonovaGariaeva,E.A.(2011)Princi
plesoflinguisticwavegenetics,DNA De cip her Jvol.1,no1,pp.1124.

42Montagnier, L.,Aissa, J.,DelGiudice, E., Lavallee, C.,Tedeschi,A. and
Vitiello,G.(2010)DNA wa ves and wa ter,arXIV:1012.5166v1[qbio.OT].

43Raković,D.Škokljev,A.iDjordjević,D.(2009)Uvod u kvant noin for ma ci o
nu me di ci nu, sa osno va ma kvant noho lo graf ske psi ho so ma ti ke, akupunkturo
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оп ште те о ри је си сте ма примењенимнабиолошкесисте
ме,сајошувекотворенимпроблемомемер гент не кон тро
ле виших хијерархијских нивоа над нижим у ког ни тив
ним наукама,44,45указујућинапотенцијалнозначајнуулогу
акупунктур ног си сте ма / све сти иутимпроцесима.

Каорезиме,свихолистичкипсихосоматскиприступиитех
никебазиранинаакупунктуриисвестимоглибибититре
тираникаоквант ноин фор ма ци о не те ра пи је,узнаметање
но вих ис це љу ју ћих гра нич них усло ва у про сто ру енер ги ја
ста ње ЕМ квант ног по љааку пунк тур ног си сте ма / све сти.

Треба додати да је наш квантнохолографски психосомат
скиоквирускладуисатзв.хо ло граф ским принципом,46са
гласнокоме је сваки3Дфизичкисистемизо мор фан холо
графскојинформацијиутиснутојнањеговој2Дповршини,
имплицирајућидабиквант нохо ло граф ска ин фор ма ци ја о 
сва ком те лумоглабитиутиснутаиуњеговомпо вр шин ском 
енер гет скоин фор ма ци о ном сло ју (ау ри, како се то тврди
у различитим традицијама47). Да је аку пунк тур ни си стем 
по ве зан са све шћу и пси хо со ма ти ком, потврђују и ме ри
ди јан ске (пси хо / енер гет ске) те ра пи је (са брзим уклања
њем тра у ма, фо би ја, алер ги ја, посттра у мат ског стре
са и дру гих пси хо со мат ских по ре ме ћа ја48, 49), код којих се
симултани ефекти ви зу а ли за ци је и тап ка ња / до ди ри ва
ња аку пунк тур них та ча ка могу интерпретирати у оквиру
квантнохолографског психосоматског оквира као рас пли
ња ва ње ме мо риј ских атрак то ра психосоматских пореме
ћаја,крозсук це сив но по ста вља ње но вих гра нич них усло ва у 
хи пер про сто ру енер ги јаста ње аку пунк тур ног си сте мапри 
визуализа ци ја ма пси хо со мат ских про бле ма.

Унутарнашегквантнохолографскогпсихосоматскогокви
ра, сугерисан је и тран спер со нал ни ег зо тич ни аспект 

lo gi je i re flek so te ra pi je,Beograd:ECPD.
44Kandel,E.R. (1998)Anew intellectual framework for psychiatry,Am. J. 

Psychi a tryvol.155,pp.457469.
45Szentagothai, J. (1984)Downward causation?,Ann. Rev. Ne u ro sci. vol. 7,

pp.111.
46Susskind, L. and Lindesay, J. (2005)An In tro duc tion to Black Ho les, In

for ma tion and the String The ory Re vo lu tion: The Ho lo grap hic Uni ver se,
Singapore:WorldScientific.

47Vujičin,P.Stanjasvestiuezoterijskojpraksi,u:Svest: na uč ni iza zov 21. ve
ka, prirediliRaković,D. iKorugaDj. (1996),Beograd: ECPD&Čigoja,
постојииенглескаверзија.

48Callahan,R.J.andCallahan,J.(1996)Tho ught Fi eld The rapy and Tra u ma: 
Tre at ment and The ory,IndianWells.

49MihajlovićSlavinski,Ž.(2000)PE AT i ne u tra li za ci ja pra i skon skih po la ri
teta,Beograd.
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енергет скоин фор ма ци о них ко му ни ка ци ја успостављањем
и стабилизовањем енергетскоинформационих канала ви
тал не енер ги је(пра на, ћи, ки…),познатеусвимтрадиција
ма ашироко коришћенеутран спер со нал ним енер гет ским 
те ра пи ја ма (Ајур вед ским, Ћи гонг, Ре и ки…), указујући на
дубљиквантносплетени/квантногравитациониегзотични
аспекттрансперсоналнихенергетскоинформационихкана
ла.50,51Такође, сугерисан је и квазикласични јонски аспект
акупунктурног система, остварен посредством безпрагов
них електричних синапси, за ред величине повећане кон
центрацијеуакупунктурнимтачкамаисазнатноповећаном
апсорпцијомјонаутимтачкама.

Квант нохо ло граф ске осно ве ду хов но сти

На трансперсоналном нивоу, унутар нашег проширеног
квантнохолографскогпсихосоматскогоквира,већпомену
та ана ло ги ја ма те ма тич ких фор ма ли за ма квант нохо ло
граф ске Хоп фил до ве не у рон ске мре же иФејн ма но ве про
па га тор ске вер зи је квант не ме ха ни кеуказујенако лек тив
ну свест каомогућеон то ло шко свој ство са мог квант ног 
ЕМ по ља, чијиме мо риј ски атрак то ри могу бити основа
квантнохо ли стич ке гло бал не пси хо со ма ти ке52 – са зна
чај ним ре ли гиј ско / дру штве ним им пли ка ци ја ма о нужно
ститран спер со нал ног квант нохо ло граф ског ба лан си ра ња 
свих не по жељ них ко лек тив них ме мо риј ских атрак то ра 
(који ће нерепрограмирани временом довести до развоја
психосоматскихболестиилимеђуљудскихсукобауовоји
/илинареднимгенерацијамакојимасетрансперсоналнои
несвеснопреносе).

50Raković,D.Quantuminformational bases and frontiers of psychosomatic
integrativemedicine, in:Proc. NE U REL2014, eds.Reljin,B.andStanko
vić,S.(2014),Belgrade:IEEESerbia&MontenegroSection,pp.105110.
Слично предавање по позиву одржано на: 7th Eu ro pean Con gress for 
Integrative Me di ci ne (ECIM 2014),1011October2014,Belgrade.

51Raković, D. On biophysical energyinformational nature of acupuncture
system,consciousnessandvitalenergy,in:Proc. Spe ech & Lan gu a ge 2015, 
5th Int. Conf. Fun da men tal and Ap plied Aspects of Spe ech and Lan gu a
ge,eds.Sovilj,M.andSubotić,M.(2015),pp.201211.Такођесаопште
нона:Jo int Wor kshop on Qu an tumIn for ma ti o nal Me di ci ne & 1st Ser bian 
Con gress for In te gra ti ve Me di ci ne, 7th Eu ro pean Con gress for In te gra ti ve 
Me di ci ne (ECIM 2014),1011October2014,Belgrade.Сличнопредавање
попозивуодржанона:1st Ru bi con Gro up Con fe ren ce,1113March2016,
London.

52Raković,D. Stress and antistress:Holistic quantuminformational frame
work,withantistressrecommendations,in:Ver bal Com mu ni ca tion Qu a lity 
In terdi sci pli nary Re se arch II, eds. Jovičić,S.,Sovilj,M.andSubotić,M.
(2013),Belgrade:LAAC/IEPSP,pp.587606.
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Заиста, кадапостојетран спер со нал носпле те не бло ка де у
просторуенергијастањеЕМквантногпољаакупунктурног
система / свести (а већлабораторијски тестовиуказујуна
сплетеностсвеститј.екс тра сен зор на ис ку ствау квант ној 
ре ал но сти53,54,55,56,57)–тадатребауклонитиимеморијске
атракторе квантнохолографске мреже повезанесаЕМ
квантнимпољем ко лек тив не све сти (мо ли твом или цир
ку лар ним (пси хо / енер гет ским) те ра пи ја ма, из свих ре
левантних метапозиција да се енер гет скиин фор ма ци о но 
рас пле ту све мен тал не адре се укљу че не у про блем, са ко
начним циљем пот пу ног ис це ље ња од но сно спи ри ту ал не 
ин те гра ци јеличности.

У супротном, спон та не тран спер со нал не ко му ни ка ци је са
разменоминформацијаупрелазнимстањимаиндивидуал
несвестиималебине га тив не пси хо со мат скоспи ри ту ал не 
ефек те,поштобидоводиледогло бал ног трансге не ра циј
ског по ве ћа ња пси хо со мат ских оп те ре ће ња на нивоу ма
кроскопскеквантнепросторновременскемрежеко лек тив
не све сти58,59–итимепредстављалекармички / греховни
мо тор исто ри је.Је ди ни фе но мен ко ји би сма њи вао ова оп
те ре ће ња је сте свепра шта ју ћа мо ли тва и се би и дру ги ма 
(ближњима,непријатељима,умрлима)–ве ро ват но по сред
ством исто вре ме но спи ри ту ал нопо бу ђе них вакуумских 

53Mind at Lar ge: IE EE Sympo sia on the Na tu re of Ex tra sen sory Pe r cep tion 
(Stu di es in Con sci o u sness), eds. Tart, C. T., Puthoff, H. E. and Targ, R.
(2002),2nded.,Charlottesville,VA:HamptonRoadsPubl.

54MindRe ach: Sci en ti fic Lo ok at Psychic Abi lity (Stu di es in Con sci o u sness),
eds.Tart,C.T.andPuthoff,H.E.(2004),2nded.,Charlottesville,VA:Hamp
tonRoadsPubl.

55Radin,D.(2006)En tan gled Minds: Ex tra sen sory Ex pe ri en ces in a Qu an tum 
Re a lity,NewYork:Paraview.

56Jahn,R.G.andDunne,B.J.(2011)Con sci o u sness and the So ur ce of Re a lity: 
The PE AR Odyssey, Prin ce ton: ICRL, и мно ге ар хив ске пу бли ка ци је и тех
нич ка са оп ште ња PE AR(PrincetonEngineeringAnomaliesResearch).

57Jahn,R.G.(1982)Thepersistentparadoxofpsychicphenomena:anengine
eringperspective,Proc. IE EEvol.70,pp.136170.

58Raković,D.Onquantumholographicbasesandfrontiersofintegrativeme
dicine and transpersonal psychology: psychosomatic, epistemological, and
spiritualimplications,in:Proc. 1st Int. Con gress on Psycho lo gi cal Tra u ma: 
Pre na tal, Pe ri na tal & Post na tal Aspects (PTPPPA 2015),eds.Brekhman,G.,
Sovilj,M.andRaković,D.(2015),Belgrade:LAAC/IEPSP,pp.5972.

59Raković,D.Onquantumholographicbasesofpsychophysiologicaldeve
lopmentofachild,in:Psychophysi o lo gi cal De ve lop ment of a Child: Pre na
tal, Pe ri na tal and Post na tal Aspects,eds.Sovilj,M.,Jeličić,Lj.andAdamo
vić,T.(2016),Belgrade:LAAC/IEPSP,pp.307339.Бићерепринтовано
у:Int. J. Pre na tal & Li fe Sci en ces (Spe cial Is sue): Pre na tal & Li fe Sci en ces 
Cen te nary Ant ho logy, 100 Years of Pre na tal Psycho logy: Vi tal Keys to Un
der stan ding the Me a ning in Li fe,edsinchiefTurner,J.R.G.andTurner,T.
G.N.(2018).
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ма кроквант них пор ци ја ви тал не енер ги је (слично спири
туалнопобуђеним и менталноканалисаним Ајур вед ским, 
Ћи гонг, Ре и кии са вре ме ним ис ку стви малокалногитран
сперсоналног исцељења60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71) у мо ли
твомпо ве за ним осо ба ма,каоинде тер ми ни стич ке ин тер
вен ци је у (ина че ин трин сич ноде тер ми ни стич кој / шре
дин ге ров скиуни тар ној) квант нохо ло граф ској ево лу ци ји 
ко лек тив не све сти.Тоостављанајвећипросторзасло бод ну 
во љу и ути цај на бу ду ће пре фе рен ци је–чимеуло га сва ког 
по је дин цапостајене за мен љи вазбогутицајаибригезако
лек тив но мен тал но окру же ње.

Нашквант нохо ло граф ски оквиримплицираидахијерар
хијски делови носе информацију о целини, што асоцира
нахиндуистичкиодносБра ман / Ат ман,каоцелинеиде
лаукомејесадржанаинформацијаоцелини,72омогућују
ћи суптилну квант ноин фор ма ци о ну спре гу раз ли чи тих 

60SwamiSadaShivaTirtha(2007)The Ayur ve da Encyclo pe dia. Na tu ral Sec
rets of He a ling, Pre ven tion and Lon ge vity, 2nd ed., NewYork: SatYuga
Press.

61MasterChoaKokSui(2006)The Ori gin of Mo dern Pra nic He a ling and Ar
ha tic Yoga, InstituteforInnerStudiesPublishingFoundationInc,постојии
нашпревод.

62MantakChia (1983)Awa ken He a ling Energy Thro ugh The Tao,SantaFe:
AuroraPress,постојиинашпревод.

63Rand,W.L.(1998)Re i ki The He a ling To uch, Southfield:Vision.
64Mileković,М.(2010)Re i ki – put ka se bi,2.izd.,Beograd:Booking.
65Brennan,B.A.(1987)Hands of Light: A Gu i de to He a ling Thro ugh the Hu

man Energy Fi eld,NewYork:BantamBooks,постојиинашпревод.
66Davitashvili, D. (1988) Slus ha ju svoi ru ki, Moskva: Fizkultura i Sport,

постојиинашпревод.
67Pearl,E. (2001)The Re con nec tion: Heal Ot hers, Heal Your self,Carlsbad:

HayHouse,постојиинашпревод.
68Grabovoi,G.,Smirnova,S.andJelezky,S.(2012)Met hods of He a ling thro

ugh the Ap pli ca tion of Con sci o u sness,Hamburg:RareWareMedienverlag,
постојиинашпревод.

69Bartlett,R.(2009)Ma trix Ener ge tics: The Sci en ce and Art of Tran sfor ma
tion,Hillsboro:BeyondWordsPubl.

70Kinslow,F.J.(2008)The Sec ret of In stant He a ling,Carlsbad:HayHouse.
71Proc. Symp. Qu an tumIn for ma ti o nal Me di ci ne QIM 2011: Acu pun ctu reBa

sed and Con sci o u snessBa sed Ho li stic Ap pro ac hes & Tec hni qu es,eds.Rako
vić,D.,Arandjelović,S.andMićović,M.(2011),Belgrade:QUANTTES&
HF&DRF.

72Wilber,K.(1980)The At man Pro ject,Wheaton,IL:Quest.
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хи јерархиј ских ни воа у Природи,73, 74, 75, 76што подржавају
аку пунк тур ни си стем и ње го ве про јек ци о не зо не (ECIWO
холографскаконцепција77)иоткрићеквант нохо ло граф ског 
ути ца ја је зич ке ко му ни ка ци је на екс пре си ју ће лиј ског ге но ма
(говорноммодулацијом обасјавајућегласерскогсигнала78),
каоипо ре кло чу де сних кре а тив но сти(ТеслаиМоцарткао
студијеслучаја79,80)ипре де сти ни ра но сти жи вот них пу те
ва и ис ку ше ња (наштауказујусавременаискуствахипно
регресија81алииискустваразличитихтрадиција,82узисти
цањедаихјемо гу ће оп ти ми зи ра ти ду хов ним очи шће њем).

Нашквант нохо ло граф ски оквируказујеинадва ког ни тив
на мо ду са све сти,премајачиниспрегесвесттелоокруже
ње:сла боспрег ну ти квант ноко хе рент ни ди рект ни(уван
те ле снимрелигијско/креативнимпре ла зним и из ме ње ним 
ста њи ма све сти, типа молитве, медитације, сањарења,
луциднихснова ...),и ја коспрег ну ти кла сич норе ду ко ва ни 
ин ди рект ни(уте ле снимперцептивно/рационалнопосре
дованимнор мал ним ста њи ма све сти,типачул не пер цеп ци
је, ло гич ког и на уч ног за кљу чи ва ња ...) – уз усло ве уза јам не 
тран сфор ма ци је (опет Тесла као сјајна студија случаја).83
Овообјашњаваиприн ци пи јел но не а де кват ну ин фор мациону 

73Pribram, K. (1971) Lan gu a ges of the Brain: Ex pe ri men tal Pa ra do xes & 
Prin ci ples in Ne u roPs ycho logy,NewYork:Brandon.

74Bohm,D.(1980)Who le ness and the Im pli ca te Or der,London:Routledge&
KeganPaul.

75Rakočević,M.Univerzalnasvestiuniverzalnikod,u:Svest: na uč ni iza zov 
21. ve ka,prirediliRaković,D.iKoruga,Dj.(1996),Beograd:ECPD&Či
goja,постојииенглескаверзија.

76Koruga,Dj.In for ma ci o na fi zi ka: u po tra zi za na uč nim osno va ma sve sti, u: 
Svest: na uč ni iza zov 21. ve ka,prirediliRaković,D.iKoruga,Dj.(1996),Be
ograd:ECPD&Čigoja,постојииенглескаверзија.

77Zhang,Y.(1987)ECI WO Bi o logy and Me di ci ne: A New The ory of Con qu e
ring Can cer and Com ple tely New Acu pun ctu re The rapy,Beijing:Neimenggu
PeoplePress.

78Gariaev,P.P.(2009)Lin gvi stic he skovol novyi ge nom: Te o riya i prak ti ka, Ki
ev:InstituteofQuantumGenetics.

79Raković,D.Onnatureandcontrolofcreativity–Teslaasacasestudy,in:
CE URWS .org/Vol822,eds.Karabeg,D.andPark,J.(2011),Proc. 2nd Int. 
Wor kshop on Know led ge Fe de ra tion,Dubrovnik,Croatia.

80Holmes,F.(1878)The Li fe of Mo zart In clu ding his Cor re spon den ce,Chap
man&Hall,p.211.

81Newton,M.(1994)Jo ur ney of So uls,Woodbury:Llewellyn,постојиинаш
превод.

82Eliade,M.,Wiesner,H.S.andCouliano, I.P. (1991)The Eli a de Gu i de to 
World Re li gi ons,SanFrancisco:Harper,постојиинашпревод.

83Tesla,N.(1983)My In ven ti ons: The Au to bi o graphy of Ni ko la Te sla,Willi
ston:HartBrothers,постојиинашпревод;уовојкњизирепубликован
јеоригиналнишестоделнисеријалпубликовануElec tri cal Ex pe ri men ter 
Ma ga zi ne(1919).
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ра ци о на ли за ци ју сваког директног квантнохолографског
спиритуално / религијскогми стич ног ис ку ства (као про
блем квантне теорије мерења, о редукцији имплицитног
поретка квантнокохерентних (квантнохолографских) су
перпозиција у експлицитни поредак мерних класично
редукованихстања).

Тојебли ско ис ку стви ма мно гихша ма ни стич ких три бал них 
тра ди ци ја, које сматрају да истин ску (квантнохолограф
ску)стварностпредстављајусно ви,адаје(класичнореду
ковано)буд но ста њелаж/привид(ма ја,какосеистичеи
утра ди ци ја ма Ис то ка).Уистомконтекстубибилосхва
тљиводасусвепо то њепар ци јал не ра ци о на ли за ци је (кла
сичноредукована мапирања!) ми стич них ис ку ста ва ипак
само апрок си ма ци је фун да мен тал нохо ли стич ке ствар
но сти (квантнохолографске територије!),ко је се раз ли ку
ју од тра ди ци је до тра ди ци је.Сдруге стране,кон сен зу си 
ми сти ка исте тра ди ци јео слич нојпар ци јал ној ра ци о на ли
за ци јими стич них ис ку ста ва моглибисеразуметикаодео
истог до ми нант нока на ли шу ћег трансге не ра циј ског кон
тек сту ал ног на сле ђапри пад ни ка исте тра ди ци је(јерсене 
ра ђа мо као ta bu la ra sa, наштауказујувећпоменутасавре
мена искуства хипнорегресија али и искуства различитих
традиција).

Тако на у ка за тва ра круг,реот кри ва ју ћи два мо ду са спо
зна јеиистовременопостављајућиисоп стве на епи сте мо
ло шка огра ни че ња – како је то сачувано миленијумима у
ша ма ни стич ким три бал ним тра ди ци ја ма,84иликакојепре
вишеоддвамиленијумаописаоПа тан ђа ли уЈо га су тра
ма,истичућидајемистичноискуство(самади)’испуњено
истином’идајеоно’изнадзакључивањаисветихсписа’,85
дабипочеткомпрошлогвекаБер ђа јев уФи ло со фи ји сло бо
деразликувереизнањаформулисаокаоразликудваначи
насазнања,молитвомпосредованог’пројављивањаствари
невидљивих’ и рационалнопосредованог ’пројављивања
стваривидљивих’.86

Осим тога, неопходност непосредне квантнохолографске
спрегеиндивидуалнеикосмичкеколективнесвестиуопсер
вирањуимплицитногпоретказахтевалабислабувантелесну

84Castaneda,C.(1971)A Se pa ra te Re a lity: Fu rt her Con ver sa ti ons with Don 
Juan,NewYork:Simon&Schuster,постојиинашпревод.

85SwamiPrabhavananda,Ch.Isherwood,tr.(1969)The Yoga Su tras of Pa ta
nja li. How to Know God,NewYork:NewAmericanLibrary,постојиинаш
превод.

86Berdyaev, N. (1911) Fi lo so fiya svo bo di, Moskva: Put, постоји и наш
превод.
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квантнокомуникациону спрегу свестокружење, односно
претходно ре про гра ми ра ње свих пси хо со мат ских оп те ре
ће ња (очишћењеодпосесивнихилихедонистичкихемоци
оналноменталнихгреховних/кармичкихвезасасветом).У
супротном,каоменталнеадресеонебидоводиледоквант
ног пројектовања менталноканалисане трансперсонално
тунелиране свестинаодговарајућевантелесноокружење,
и тиме до класичноредукованог ванте ле сног екс тра сен
зор ног оп сер ви ра ња менталноадресираног окружења. У
томконтекстујеиразумљивнапормистикасвихтрадиција
да кроз ду хов ну прак су(молитву,медитацију,...)прет ход но 
очи сте свест / ду шуитакодосегнусвојко нач ни ес ха то ло
шки циљ (ЦарствоБожје,нирвану,...),односноpostmor tem 
спа се ње(безгрешне,невезане)ду ше,достизањемпо нов ног
сје ди ње ња (religare/yoga)са ду хов ним пра и зво ром.

Тоипакоста вља про стор и за пер со нал ну љу бав,чијанај
вишаманифестацијајестеуправоспособностиспремност
застал но и без у слов но пра шта ње (вољенојособи,и због
ње свима другима, укључујући непријатеље) у молитви и
(са њом квантнохолографски узајамно повезаној) живот
нојпракси;сличносеодносиинаљубавпремародбинии
пријатељима.

За кљу чак

Изложениквантнохолографскиприступимазначајнехоли
стичкепсихосоматскеиспиритуалнеимпликације.

Такобисемоглорећидапостојетри ли ни је фрон та ин те
гра тив не пси хо со мат ске ме ди ци не:(1)ду хов ност и цир ку
лар не ме ри ди јан ске (пси хо)те ра пи је,сапотенцијалноммо
гућношћутрајногуклањањаузајамнихмеморијскихатрак
торананивоуколективнесвести;(2)ис точ њач ка (квант но)
хо ли стич ка ме ди ци на и нецир ку лар не пси хо те ра пи је, које
привремено уклањајумеморијске атракторенанивоу аку
пунктурног система / индивидуалне свести и спречавају
илиублажавајуњиховусоматизацију,каопоследицунемара
напрвомнивоу; (3)за пад њач ка симп то мат ска ме ди ци на,
која кроз имунологију, фармакологију, превентивну дијаг
ностику и хирургију спречава или ублажава соматизоване
последиценемаранапрвадванивоа.

Посебно требаистаћи дану жнеак тив но сти на другоми
трећем нивоу, уз за не ма ри ва ње пр вог ни воа, имају за по
следицу да ље пре но ше ње ме мо риј ских атрак то ра на ни
воуиндивидуалнеи колективне свести у овој и наредним
генерацијама, само на го ми ла ва ју ћи квант нохо ло граф ска 
не локална оп те ре ће ња која проузрокују потом не само
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болести, већимеђуљудскесукобе,ратовиидруга страда
ња.Такобисвипси хо со мат ски про бле мимоглииматисвоје
иницијалне корене у енергетскоинформационим атрак
тор ским бло ка да ма на раз ли чи тим ни во и ма свести (иза
званим трансгенерацијскипредестинираним стресорима,
попут страха,фрустрација,љутње,мржње...), аис це љи ва
њебиукључивалоњиховуин те гра ци ју саздравимјезгром
личности,крозбезусловноду хов нопра шта ју ће при хва та
ње се бе и сво га окру же ња.Илиудубинскојпсихотерапиј
ској терминологији,ис це љи ва ње бинајпре започелоинте
грацијом отцепљених аспеката Сенке (подсвести) саПер
соном(егом),ипотомзавршеноинтеграцијомсавишимЈа
на крају процеса индивидуације (психосинтезе), тј. укла
њањемсвихслојева ма ске појединцасазданиходњегових
квантнохолографских енергетскоинформационих блокада 
(везаности)наразличитимнивоимасвести.

У контексту трансге не ра циј ског космичког квантног хо
лограма,иако јенанивоуколективнесвестисвеквант но
холограф ски пре де сти ни ра но, како сугеришу и искуства
различитихтрадицијаалиисавременаискуства постхипно
тичкихрегресија,свапоменутаискуствасугеришуимогућ
ностоп ти ми за ци јеквантнохолографскогживотногпрогра
маспи ри ту ал ним очи шће њем,штосесводинарас пли та ње
/ раз ве зи ва ње од свих нивоа индивидуалне и колективне
свести, и следствено на пуну реин те гра ци ју ви шег Ја –
његовимпо нов ним сје ди ње њем са ду хов ним праизво ром.

Коначно,моглобисерећидапостоједва ког ни тив на мо ду са 
ин ди ви ду ал не све сти,премајачиниспрегесвесттелоокру
жење: (1) слабоспрегнути квантнокохерентни религијско
/креативнидиректни(уизмењенимипрелазнимстањима
свести) и (2) јакоспрегнути класичноредукованиперцеп
тивно / рационални индиректни (у нормалним стањима
свести) – са значајним епистемолошко / религијским им
пликацијама.Поменутаистраживањасуиналинијипоново
пробуђеногнаучногинтересовања заистраживањесве сти
последњихдеценија,узнаговештајепојавеве ли ке син те зе
двамодусаспознаје–гдеуло га по је дин цапостајенезамен
љивазбогутицајаибригезаколективноменталноокруже
ње,штојесвакакофун да мен тал но пи та њеименталнехи
гијенеиграђанскепристојности,односноидуховногигра
ђанскогморала.Имогупомоћидасхватимодасусвенаше
пар ци јал не ра ци о на ли за ци је (класичноредукованамапира
ња!)ипаксамоапроксимацијефун да мен тал нохо ли стич ке 
ствар но сти (квантнохолографскетериторије!)–адасусве
по де летра гич ни не спо ра зумдуховнонезреле (историјске)
епохецивилизације(јер,мапанијетериторија!).
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QUANTUMHOLOGRAPHICFRAMEWORKFOR
PSYCHOSOMATICSANDSPIRITUALITY

COMPLETEHEALINGANDSPIRITUAL
INTEGRATIONWITHOUTAMASK

Abstract

Thesubjectofthispaperisquantumholographicframeworkforholistic
psychosomatics (including integrative medicine and transpersonal
psychology). Such a framework could have significant implications
for understanding themechanisms of quantumholographic feedback
control in the morphogenesis and bioresonant application of the
healingboundaryconditionsinpsychosomatics,basedonacupuncture
and consciousness. It sheds new light on the long standing open
problemsoftheholisticroleandlimitations(oflocalbalancing)ofthe
acupuncturesystemand(psychotherapeuticandspiritualintegrationof
thelocalcontentsofanindividualaswellascompleteunbondingofall
transpersonalcontentsofthecollective)consciousness.Italsoindicates
thequantumholographicnatureof thedeeppsychotherapeutic layers
of themask of the individual, constructed by its energyinformation
blockages(bondings)atdifferentlevelsofconsciousness.Essentially,
allpsychosomaticproblemscouldhavetheirinitialrootsintheenergy
informational attractor blockages at different levels of consciousness
(caused by transgenerationalpredestined stressors such as fear,
frustration,anger,hatred...)andhealingwouldincludetheirintegration
with the healthy core of personality, through the unconditional
acceptance of spiritually forgiving oneself and one’s environment.
Orinthedeeppsychotherapeuticterminology,healingwouldstartby
integration of the breakaway aspects of the Shadow (subconscious)
withthePerson(ego)andthencompletedbyintegrationwithahigher
Selfattheendoftheprocessofindividuation(Psychosynthesis)i.e.by
removingallmasklayersoftheindividual,intricatelyconstructedby
the quantumholographic energyinformational blockages (bondings)
atdifferentlevelsofconsciousness.Allthisisalignedwiththerevived
scientific interest in the study of consciousness in recent decades
(indicating the occurrence of grand synthesis of the two modes of
knowledge,rationalscientificandcreativereligious,intheframework
ofaquantumholographicparadigm)–withtheessentialroleofeach
individualbecauseof the influenceandconcern forunloadingof the

collectivementalenvironment.

Keywords: quantumholographic informatics, psychosomatics,  
spirituality, acupuncture system, consciousness



57

Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет –  
Ка те дра за ори јен та ли сти ку, Гру па за ја пан ски је зик и  

књи жев ност, Бе о град
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МА СКА У ЈА ПАН СКОМ  
ПО ЗО РИ ШТУ НО КАО  

ПО СРЕД НИК У  
КО МУ НИ КА ЦИ ЈИ  

УНУ ТАР ЊЕГ И СПО ЉА ШЊЕГ
Сажетак: Ја пан ски те а тар но ве ро ват но је да нас у све ту нај по
зна ти ји тип по зо ри шта у ко јем глум ци ко ри сте ма ске. У Ја па ну, 
упо тре ба ма ске при ме ћу је се још у пре и сто риј ској про шло сти те 
зе мље, иа ко по ре кло да на шњих ма ски тре ба тра жи ти у знат но 
ка сни јем вре ме ну, по оп штој са гла сно сти од VII ве ка, ка да ма ска 
сти же из Ки не. У Ки ни су та да већ по сто ја ле сцен ске из во ђач ке 
ве шти не, ко је на ста ју по пу ла ри за ци јом не ких об ли ка вер ских ри
ту а ла и уво ђе њем на род них те ма у об ре де ис те ри ва ња де мо на. 
Ки не ска ма ска, ка ква се ту ко ри сти ла, пре не та је и у Ја пан, да би 
се од XIV ве ка ње на упо тре ба све ви ше ве зи ва ла за та да но ву по зо
ри шну вр сту, дра му но. У ве ко ви ма раз во ја но вог те а тра, чи јим се 
твор цем сма тра глу мац Зе а ми Мо то ки јо (1363–1443), би ће утвр
ђен и ре пер то ар ма ски, при ла го ђе них ње го вој кон цеп ци ји и те ма
ма. У нодра ми, од ње них по че та ка пре пли ћу се еле мен ти бу ди зма, 
шин то и зма и књи жев но сти, чи ме она пред ста вља ау тен тич ну 
син те зу ја пан ског ду ха тог вре ме на.  

Кључне речи: по зо ри ште но, ма ска, Зе а ми, зенбу ди зам,  
шин то и зам, ја пан ска књи жев ност

ДАЛИБОР КЛИЧКОВИЋ
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У тексту који следи покушаћемо да се приближимо теми
коју, међутим, на овом месту ни издалека нећемо бити у
могућностидаразмотримоисцрпно.Ограничењасувише
струка,нодовољнојенагласитиједнучињеницу:дабисмо
оовомпредметуказалисвеоноштојепотребнокакобисе
онсвестраносагледаоиразумео,неопходанбибиоинтер
дисциплинарни захваткојибифеноменмаскеобјасниоиз
перспективеразнихдисциплина,каоштосуантропологија,
фолклористика, театрологија, религија, психологија, и др.
Штавише, такав приступморао би бити у довољнојмери
компаратистичкиутемељен,небисмолитакоутврдилида
лисеиучемузначењемаскеуовомслучајуразликујеод
њенеприменеудругимтиповимапозориштаусвету–исве
то,дакако,сдовољномсвешћуотомедасесемантикамаске
и у оквиру исте традицијеможемењати с променомдру
штвенихусловаипарадигмимишљења.Данас,наиме,када
овадрамскаврста све вишеиступа ван језичкихинацио
налнихграницаЈапана,апојединимлађимајсторизаизраду
маски зано1(омо те)усвојимделимаоживљавајулицаиз,
например,светскогликовногнаслеђа,традиционалнопои
мањемаскекаопрвобитноритуалногисакралногпредме
танеминовноћесемењати.Овојширокојисложенојтеми,
стога,приступићемоограниченои„трансдицплинарно”,ра
светљавајућифеноменномаскеширимзахватомупољење
говогјављања,сциљемдаизложимотекуводназапажањау
везисисторијскимчињеницамањеногнастанкаиулогому
театруно,каоинекемогућностињеногразумевањаданас.

ПочециношењамаскиуантичкомЈапануповезујусески
нескимутицајима,амногиистраживачисматрајудадоXIV
века,каданастајеоноштоданасзовемопозориштемно,ау
тохтона јапанскамаска није ни постојала.Иако је у наше
времепосталачаксинонимзаовуврстутрадиционалногја
панскогтеатра,данасвероватноинајстаријегуопште,маска
јетекједнаодњеговихкомпоненти–штавише,њуупред
стави носи само главни глумац (ши те), а каткад и његов
пратилац(цу ре).Поправилу,другиповажностиактер(ва
ки)упредставиненосимаску,атаквоогољенолиценазива
сехи та мен.Наиме,заразликуодглавногпротагонистекоји
јенајчешћепојаваиз света оностранога – оњеговомнат
природномкарактерусведочиуправомаска–ва киприпада
светуживих,тестоганепокривалице.Чакиутомслучају,
међутим,ЗеамиМотокијо(世阿弥元清,1363–1443),творац

1 Реч„но”иусавременомјапанскомјезикуозначаванекаквувештинуи
способностпаиакоњенатачнаетимологијауслучајуовесценскеумет
ностиниједовољнопозната,сматрасевероватнимдасеиутомслучају
терминодносиоуправонаизвођачкувештину.
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драмено,усвомтеоријскомсписуФу ши ка денпрописуједа
имимикалицабезмаскеморабити строго контролисана,
чимесеонопрактичноуподобљавамаски.Поштојеликбез
маскеовоземаљскаиобичналичност,примећујеЗеами,мо
глобисепретпоставитидајењеговаулогалакша.То,међу
тим,нипоштонијетако,упозораваон.Изразлицамора,иу
томслучају,даватиефекатмаске,утоликоштоононесме
глумљеноммимикомиафектацијомподражаватикарактер
којисеигра,већ је глумчеваулогаутомеда гаубедљиво
дочарапокретимаиатмосфером.

Често се може чути мишљење да је израз лица код Јапа
наца далеко сиромашнији експресивношћу негошто је то
кодЕвропљана,нарочитоондакадизањегастојинекодру
штвенонепожељноосећање,каоштојетољутња.Ујапан
скомјезикучакпостојиизразкојиупоређујенечијелицес
маскомзано, кадасежеликазатида јеонобезизражајно,
каквимлицеЈапанацадоистаможеизгледатиупоређењус
европским.Штавише, примећено је и то да је израз лица
честоунескладусочекиваним,каоштојетоуслучајеви
макадаособакојајеужалостиилиизложенагрдњиреагу
јеосмехом.2Вероватно,стога,нијеслучајностнитодасе
већ средњовековнимпозоришнимконвенцијамапрописује
далицесвојуестетскувредностстиченеутрализацијомекс
пресивности,доксединамикаибогатствоунутарњегсвета
текнаговештавају.3

Могуће је претпоставити да су три главна чиниоца – ге
нетске предиспозиције и физиономија, затим друштвене
конвенцијеиограничења,теестетскиукус–пројектовали
идеаллица,удраминонарочитоженског,којесеперципи
ра лепим у одсуству експлицитне експресивности, јер би
га она сувише јасно одредила и тако банализовала.Уфе
номену јапанскемаске,дакле,огледасеиетичкоестетски
укусЈапанаца,који,уцелостигледано,налажеуздржаност
уизражавањуиндивидуалнихосећањаиставова.Когнити
вистичкаистраживањаданаспоказујузанимањезаовуекс
пресивну амбивалентност неких главних типова јапанске
маске,чијићеизразнакрајузависитиодглумчевевештине,

2 米谷, 淳&凱令, 瀧上 (1994) 日米のTVドラマを用いた表情識別実験, 
神戸大学国際文化学部紀要3/11,p.2953.

3 Две главне теорије о пореклу јапанскогнарода одражавају се и у по
кушајима типизације лица Јапанаца.Уколико супрви становнициби
лидосељенициизкрајеваАзијејужноодЈапана,ондајетипичнолице
обраслобрадом,широкоиизраженетродимензионалности.Постојии
другомишљење,премакојемсунепосреднипрециЈапанацаприпадни
цинародапорекломсасевераазијскогконтинента.Будућиприлагође
нисуровимихладнимусловимаживота,њиховолицејеускоиравно,
оскуднеекспресивности.
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углапосматрања,ефекатасветлостиисенке,алиништама
њеигледаочевогразумевањасценскихконвенција.Несме
мо,међутим,заборавитиничињеницудајеовдеречтеко
једномтипумаске,докјевећинањихчаквеомаизражајна.

Иако неможемо олако извести закључак да измеђумаске
глумцаидруштвенеперсонепостојидиректнаповезаност,
нитипакможемоолакоустврдитидајетакавјапанскисен
зибилитетизграђенуједномодређеномисторијскомперио
ду,кадајеживеоЗеами,исасвимјасноусловљеннекомдру
штвеномилиоднегованодређеномуметничкорелигијском
праксом, опет сенеможемоодупретиутискуда је строга
исвечанаатмосфератеатранонанекиначинипакповеза
насвеомаприсутноместетикомуздржаности,којасераз
вијатокомјапанскогсредњегвека.Тауздржаностускладу
је и са класичним источноазијскиммоделом култивисања
личности,којинијеправиооштруразликуизмеђуетичког,
естетског, религиозног и друштвеног човековог бића.Ово
значајнопркосисавременоји,морасеприметити,европо
центричној предрасуди да „инхибиције” у изразу, вербал
ном или емоционалном, нечије индивидуалности сведоче,
илибарводеукаквупсихопатологију.Увишехолистичком
источњачкомидеалу,свакаоднаведенечетириобластиис
пољавањаљудскогдухаусебисадржиипреосталетри,те
тако,барусвојим„идеалним”класичнимоквирима,умет
ностподразумеваиморалниинтегритет,алииистанчаност
у разумевању религијског, те друштвени кредибилитет. У
психотерапиjскојпраксијапанскогтипа,такође,неинсисти
ра се на вербализацији нити на логичколинеарној интер
претацијипроблема,већнајачањупољасвесностикојехо
листичкииинтуитивносуспендујеприоритетеегаукорист
интуитивнијегиинтегришућегодносапремацелини.4

ИмамолинаумутодасамиЈапанцисебесматрајународом
богатеосећајности, амањедискурзивнелогикеихладног
разума,5 онда се можемо оправдано изнова запитати како
једошлодотогадасеосебујнаосећајностисказујетаквим
шкртимисведенимформамакаоштојетотеатарно.Одго
вор,којинипоштонијеједаниједноставан,требатражити
утоковимавишевековногразвојаоведрамскеврсте,уокви
рукоје семаска јављакаоњенапрепознатљиваинеодво
јива али никако једина и довољна особеност.Но је, може
се са сигурношћу рећи, сублимирани продукт Зеамијевог

4 Zerbe,C.E.andMakiko,K.(2003)Hakoniwa:JapaneseSandplayTherapy,
The Co un se ling Psycho logyst31(1),pp.93112.

5 木村有伸(2009)日本人の「国際化」議論における日本特殊性の信念: 
その内容と問題点, 立命館国際研究 221,立命館大学国際関係学会
編,pp.141162.
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настојањадасинтезомпостојећихизвођачкихвештинани
жегрангаослањањемнатрадиционалнуестетикуипрема
очекивањима реципијената из највишег друштвеног слоја
овајновипозоришнижанрпреобразиуврхунскууметност
тогвремена,достојнупажњесамурајскихгосподара.

Данассеговориотрадицијинодраме дужојодшестогоди
на,алимногиауториистичутодајеонасвојуданашњуи
стабилнуформустеклатекнапрелазуизXVIIIуXIXстоле
ће,кадајепетњенихглавнихшколашогунату,тј.самурај
скојвлади,моралодоставитисвојерепертоареспоједино
стимаизвођењакомада.КакокажеТароЈокојама,тадајеи
времетрајањaпредставепродуженоанодобијасвојпрепо
знатљиви„тешки”исвечаникарактер.6Гдегод,дакле,тра
жилипорекломаскеилисензибилитетадрамено,извесно
једасеоникријуумногимслојевимањеногразвоја,којии
уданашњевремејошувектрајеупркоспривидубезвреме
ностиинепромењивостињенеформе–трајесведокјеувек
нових тумачењакојапокушавају даобјаснењен смисаои
естетикунекадисад.

Овајфеномен обликовале су неколике силе, унутрашње и
спољашње, чијим разумевањем нам се откривају снага и
иновативност Зеамијеве стваралачке воље, као и одлике
средњовековногукусаиприродаоновременихверовањау
складу с којима је деловала.Омогућности пуног разуме
вањатедревнеуметности,међутим,Т.Римерууводусвог
преводa Зеамијевих теоријских списа примећује следеће:
„ОвитрактатипоказујунамдапсихолошкецртеЗеамијаи
његових саврeменика, колико год имминаклоњени били,
манифестујуизразитеособинестранемодерномменталите
ту,ијапанскомизападњачком.(...)Штогоддасмостекли
увековимапоњеговојсмрти,истотакосмоиизгубилине
што–тојеонајквалитетпонајбољеизраженутрепетукоји
је Зеами осећао пред природом и уметношћу, онај трепет
штојезањегабионеопходануводуиндивидуалноствара
ње.”7Иако,дакле,проницањемуоколностинастанкаиидеј
нисветдрамено можемоказатидајераз у ме мо,већсамом
чињеницомдаонанебимоглалакопроизаћииздуханашег
времена јасно једасмонеповратноизгубилинештодрев
ноиисконско,оноштојеуживотусредњовековногчовека,

6 横山, 太郎(2014)どこまでが能だったのか？歴史的に見た能の輪郭,
ИзлагањесаXVIIIсимпозијумаопозориштуно„Садашњостибудућ
ностпозориштано”,одржаног26.октобра2014.годиненаУниверзитету
Хосеи.

7 Rimer,T.J.andMasakazu,Y.(1984)On the Art of the No Dra ma: The Ma jor 
Tre a ti ses of Ze a mi,Princeton:PrincetonUniversityPress,рp.XVIIXIV
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био он уметник или обични појединац, било неизбежно
присутно–страхопоштовањепреманепознатоме.

Филозоф Мегуми Сакабе у тој промени когнитивно
емоционалне парадигме у односу према свету препозна
је апсолутноподређивањемодерног човека владавини его
идентитетаидеградацијуспољашњегсветанаосиромаше
нупредставуучовековојегосвести.Данассе,кажеон,безу
словноверујеуреалностогољеногли цакојеозна ча ваиден
титетутемељеннаегу.Додирсастварношћукаотаквомје
изгубљен,каоиспособностчовековеметаморфозеињего
вогпреношењаудругаподручјапостојања.8Коликогодми,
дакле,изучавалиисторијскеприликеиестетикусредњове
ковља,његоворелигиознострахопоштовањепремасветуи
невидљивимсиламакојегаобликују,тескромностпредкре
ацијомнећемомоћилакоразуметијерјетрајноразграђенаи
средњовековнасазнајнапарадигма.

Поред тогашто театарно представља за јапански средњи
век специфичну, величанствену сценску плесномузичку
синтезуранијихшаманистичкихианимистичкихпраксии
представа,класичнејапанскепоезијеибудистичкихидеја,
на њен настанак увелико су утицале друштвена реалност
ипрофесионалнасвестЗеамијаиосталих.Времесуверене
владавинеплемствасапсолутнимауторитетомцараусре
диштубилојеуЗеамијеводобавећстварпрошлости.Оно
сеокончалоскрајемпериодаХеиан(794–1192),кадабива
утемељена прва самурајска влада (ба ку фу) у граду Кама
кури. И у периоду који је непосредно претходио том по
литичкомпреврату,каоиукаснијимвековимасвојеврсног
двовлашћаплемствауКјотуисамурајскихгосподара,увек
спревлашћуовихпотоњих,новигосподариизредоварат
ничког слоја показивали су снажну чежњу за аристократ
ском културом у свимњеним видовима.Овакву приврже
ностсамурајаXIVвекаранијојдворскојкултуривидимо,на
пример,учувеномесејистичкомделуЦу ре зу ре гу са(Есејиу
доколоци),чијијеаутор,будистичкимонахЈошидаКенко,
међусамурајимабионарочитопоштованзбогсвогпознава
њаманираиобичајааристократије.

Овакве свестрано образоване личности будистичких мо
наха,тимпрештозамонашењеуЈапанунијеувекзначило
и доживотно везивање за манастир, биле су значајни по
среднициутомједносмерномпротокукултуреитрадици
је.Уметност и религија у Јапану средњега века, па и пре
тога, често нису биле јасно разграничене. Ово је свакако

8 佐々木, 重洋(2012)仮面と物質性: 仮面論の再考に向けて,名古屋大
学文学部研究論集, 名古屋大学刊行,рp.3151.
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карактеристичнозасредњивекуопште,тесеистоможека
затииза,например,СрбијуиВизантијуоногавремена.Раз
ликаје,међутим,утомештојеуметносттубилаискључиво
услужбиизображавањадуховнихистинаистремљења,до
клејеуЈапануобластестетскогзадржалаодређенуаутоно
мију.Штавише, естетско је често имало одређени примат
чакинадрелигијским.Оаутономијиуметности,наравно,
неговоримоуданашњемсмислу,будућидајеона–нарочи
тоусвојимсинкретистичкимформамакаоштојено –увек
комуницираласоностраним,аодствараоцасусеочекивали
аскетизамидухсамопорицања.УпоменутомсписуФу ши
ка ден,којимЗеамипреносиучењесвогоцаКан’амија,од
махнапочеткуглумцусезабрањујуразвратнаразузданост,
коцкаиопијање;истовременосезахтевасамопрегорности
строгостуувежбавањуелеменатадраме(ке и ко),теупозо
раванаопасностгордеразметљивости.Данассепретпоста
вљада јеЗеами јошусвојимдавадесетимаисампримио
биомонашке заветепри једномзенбудистичкомманасти
ру,ањеговикаснијисписипоказујусвевећеисуштинскије
поистовећивањестваралачкогидуховногпута.Монашење,
понављамо,уЈапанунијеувекводиломанастирскомживоту
уцелибату,већјемоглобитичинличногзаветовањаБуди
номпуту,што јеподразумевало–неи увек једнако стро
гоидоследно–поштовањеиначе стриктнихбудистичких
заповести.

Да бисмо, међутим, избегли поистовећивање уметничког
стварањаирелигијскепраксеусавременомсмислу,корисно
јепоменутипојамми ћи,тј.пут,којисепресредњегавека
већодносионапрофесионалнозанимањеуопште.Свреме
ном, у традицији јапанског песништвапут постаје нешто
што се преноси у оквиру породице и захтева опет готово
религиозну посвећеност, као и озбиљност у усавршавању
иочувању.„(...)Оникојиовомепутутеже,морајусекло
нитисвакепорочности”,кажеЗеами.Строгоститежњака
усавршавању,тетајновитосткојепратеконцептовакосхва
ћеногпрофесионалногпутанастале сууправонапресеку
двејукултура–стареаристократскеуборбизаопстанаки
новесамурајске,којајежелеладасепродуховииоплемени.
Каоштосусепородицаињенатрадицијаморалеодржати
уновомпоретку,икаоштопутратникатражисталноодри
цањеиунапређивањевештине,наистиначинЗеамизахтева
верно преношењепородичне традиције.Онналаже дожи
вотноусавршавањеглумца(нен раи ке и ко)крозсвефазење
говогживотаирада,учемујесвакаконемалуулогуимало
изенбудистичкопоимањеза зенмедитације–каопутакоји
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сеникаднезавршава.9Зенбудизамкојије,нетоликонаса
држинскомпланупојединачнихдрамаколикоуформално
теоријском смислу, веома много утицао на позориште но,
биојеиосновнарелигијамногихсамурајскихгосподарау
периодуМуромаћи(1336–1573),кадаовајтеатаринастаје.

У његовој дванаестој години, Зеамија примећује један од
њих–петгодинастаријишогунАшикагаЈошимицу(1358–
1408),којићенасвомеврхунцубитинајмоћнијаличносту
земљи.Иакодотадатекчланједнеодбројнихпозоришних
трупа,захваљујућишогуновомпокровитељствуЗеамијусе
отварапуткауспеху.Осимшогуна,подршкуипомоћпру
жиомујеиНиђоЈошимото,једанодводећихпесникатог
времена.НаконЈошимицуовесмрти1408.године,међутим,
његовићудљивинастављачи,синовиЈошимоћииЈошино
ри,нисумубилинаклоњени.Увремекадајеначелушогу
натабиоЈошинори,Зеами,тадаусвојојседамдесетидругој
години,бивачакпрогнаннаудаљеноострвоСадо.Додуше,
тачниразлозиовогкажњавањаданаснисупознати.Усва
комслучају,наконштојеЈошинориубијен,1441.године,Зе
амије,исамприкрајуживота,посвојприлиципомилован
иодобренмујеповратакупрестоницу.

Историју маске у Јапану, с друге стране, не можемо пои
стоветитисисторијомдрамено,чијасесудбинапроменила
оногтренуткакадајеКан’амијевапозоришнатрупаизвела
својупредставупредшогуном.Самамаска,ипак,јављасе
много векова раније, у низу извођачких вештина присти
глимсазијскогконтинентапочеводVIIстолећа;овевешти
не,међутим,нисуправолинијскиинедвосмисленоводиле
ономештоданаспознајемокаопозориштено –доЗеами
јевогвременамногеодтихранијихформи,заснованихна
плесуимузици,миметичкомподражавањуи акробатским
елементима,изгубилесунапопуларности,ауместоњиху
првипландоспевајуизњихпоникледомаћесценскеврсте.
Данассеисходиштемтеатрано сматрадревнавештинасан
га ку,којасеуисторијскимсписимапрвипутпомиње735.
године.ИаконековремеподзаштитомДвора,онасдола
скомновог,Хеиан,раздобљабивапостепеноукинутазбог
свог изразито народног и покаткад скаредног карактера.10

9 Једанодпознатихсавременихмајсторазаизрадумаскиистичедајечак
четрдесет годинапотребнодабитакавуметникупотпуностисазрео.
Истотако,иусвојојчетрдесетојгодиниглумацсејошувексматране
довољноискусним.

10Уоваквомдруштвеномположајуизвођачавероватнотребатражитии
исходиштањиховог каснијег ниског друштвеног статуса, но историја
повезаности извођачких уметности и друштвене дискриминацијењи
ховихносилацакрајњејесложенаиумногомезасновананапретпостав
кама.Реч„ами”,међутим,којуЗеамиимногидругиносеусвомимену
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Верујеседасусеизвођачипотомразишлипоцелојземљи
инаставилидаизводесвојувештинудругде,честоускло
пуобредаприбудистичкимишинтоистичкимхрамовима.
Данассеу свестиљуди, а топодржаваистручна јавност,
усталилатезадасууправорелигијскиобредиисвечаности
исходиштеразноврснихформиизвођачкихвештина(ге и но).

Непосреднимпакпретходницимадрамено сматрајусеса
ру га ку (изведеноизсан га ку),11 чију је важнукомпонентну
чинило миметичко подражавање, и ден га ку, плесна фор
манародногпорекла, која се везује зажетвенемолитвене
обредеселементимашинтоизмаиезотеричногбудизма.С
временомдолазидопрожимањаовихдвејуформи,аодпе
риодаКамакура(1192–1333)настајутрупе(за)коједелују
подзаштитомвеликихбудистичкихишинтоистичкиххра
мова.Истовремено,онесадржинскибивајуобогаћенедру
гимуметничкоперформативнимелементима.УобластиЈа
мато(префектураНара)прибудистичкомхрамуКофукуђи
ишинтоистичкомсветилиштуКасугаделовалојенеколико
тзв. Јамато саругакутрупа, а једној међуњима, по имену
Јузаки,припадалисуКан’амииЗеами.

Археолошкаистраживањапоказујуда јемаска,вероватно,
била у Јапану коришћена још у време преисторијске кул
туреЂомон,очијојсерелигијиипопулацијинезнамного.
Коликонамјепознато,нијеутврђенбилокакавконтинуи
тетизмеђутепреисторијскемаске,будућида јенејаснои
пореклонародакојијујекористио,ионекоја,каоштосмо
рекли,убрзонаконпочетакаписанеисторијестижеизКине.
ПоимањемаскеуЗеамијевовреме,усвакомслучају,било
јесвакако„модерније”иупрофесионалномсмислупотпу
ноосвешћено,аневишеискључивообредномагијско.Не
бавећисепосебномаском,онјенарочитупажњупосветио
следећимтримасегментимадрамено,учемусеисастоји
његовглавнидопринос:присуствоисудпублике;ментал
ниифизичкиаспектиизвођења;стилизацијаглуме.12Исто
времено с овим унапређивањима на техничком и идејном

указује, сматра се, управо на њихов положај на маргинама друштва.
„Ами” је део имена будеАмиде,што је, поред других појединости у
спољашњемизгледу,ималозациљдаихучинисличнимабудистичким
монасима.Овојебилокључнозањиховопстанакнарочитоодсредњег
века,кадаимјенатајначинолакшанприступсамурајскимгосподарима
учијусуслужбучестоступали.

11Реч„сару”уназивуодносисенамајмуна,алисечестопишеиидеогра
момкојиозначавабожанство,пасеоваречможесхватитидвојако:узна
чењузабављачкенароднеуметностиилибожанскемузике.Ованераз
двојивостсветовногисакралногдубокојеусађенаујапанскопоимање
религиозности.

12Rimer,T.J.andMasakazu,Y.нав.дело,стр.XXVII
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плану,Зеами је, у складуса средњовековномтенденцијом
прожимања уметничког и религијског, утемељио драму
нокаоместопреплитањаикомуникацијесветоваживихи
мртвих.Поредтзв.ген за и но,тј.драмеукојојсепојављују
ликовиживихљуди,Зеамиуводииразвијаданаснајпозна
тијитипдрамено –фу ку ши ки му ген но,тј.фантазмагорична
представаиздвачина.

Првимчиномназивамопрвидеопредставе,којичестопо
чињетакоштосепутник,аобичнојетопутујућикалуђер,
затиченанекомисторијскиважномместу,гдесеупрошло
стиодигралакаквадрама,колективнаилилична.Предуслов
једатајдогађајбудеобремењендраматичношћуиоживља
ванживимисторијскимилилегендарнимпамћењем,зашта
се,поправилу,већпобринулапоетскоепскатрадиција.Ту
се овај споредни глумац (ва ки) неочекивано сусреће с не
кимодлокалнихжитеља–учијојсеулозиналазиглавни
глумац(ши те)којиносимаску.Наконштоисприповедао
томекаквајесудбина,аонајеобичнотрагична,тунекоћне
когазадесила,онсеповлачиитимесезавршавапрвичин.
Наконтогаследипауза(на ка и ри),кадасе,изасцене,глум
циспремајузаследећичин,доксенапозорнициунефор
малномманирурезимираипојашњаварадња,апубликасе
полакоприпремазазагонетнедогађајештоследе.Кадасе,
унаставку,ши тепоновопојави,онпоходипутникауснуи
показујесвоје„право”лице–носећиновумаску.Скромни
старчићизпрвогчинаније текпреносилацлокалногпре
дања, већ нико други до сам дух те давне личности, који
приповедаосвомтрагичномсвршеткуимоликалуђерана
мерникадагасвојиммолитвамаизбавипатњииотвориму
путкаАмидиномрају.Тимерадња,узплесглавногактера,
достижесвојврхунациоконачавасесрећно–ослобађањем
душепокојника.

Удрамино не користи сепосебнаи увек одређенамаска
засвакупојединачнуулогу.Засвакупредставупредвиђено
јенеколикомогућихваријанти,алисамши тебиракојуће
користити.Премасадржинииидентитетусредишњелично
сти,постојипетосновнихтипованокомада:комадисабо
жанствима;комадиобиткамаиратницима;комадисажен
скимликовима;комадиомахнитимидругимличностима;о
демонима.Уобичајенотумачењекажедаје,почеводперио
даЕдо(1603–1868),овихпеттиповачинилоцелодневнипо
зоришнипрограм,иаконијеизвеснодасупредставенужно
игранеувекуовомпуномсаставуиовимредоследом.Ово,
сдругестране,ипакјестепотпунакласификацијапремаса
држини,будућидасесвимогусврстатиунекуоднаведених
петкатегорија.
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Постојиокошездесетосновнихтиповамаски,аукупноих
данасимаокодвестапедесет.Сматраседајемаскаудана
шњемобликуконачнонасталаудругојполовинипериода
Муромаћи.Најстаријапосвомпореклу,верујесе,јестема
скатипаоки на,тј.божанскогстарца,којасејављаунеко
ликоваријантииупотребљавасеупрвојодпретходнона
веденихпеттиповапредстава.Заовекомадеобожанскоме
кажеседа„истовременоијесуинисуно”,чимесеистиче
њиховпосебан,сакралникарактер.Уздижућипостојећуиз
вођачкутрадицијуоличенууса ру га кунауметничкивиши
ниво,иреинтерпретирајући јеутерминима зенбудизмаи
естетскихвредностисвогвремена,Зеамијечинидостојном
извођењапредсамурајскомелитомуКјоту.Но,онатимене
бивалишенасвојихкоренаиакосуони,попризнањусамог
Зеамија,далекоупрошлостииувеликонепознати.Њенобо
жанскоисходиштеонналазиудогађајуна саборубогова,
којисе,помитскомпредању,нанебесимадесиоувезиса
богињомАматерасу,божанскимпреткомцарскелозе.Увре
ђенабахатимпонашањемсвогбрата,богаСусанооа,онасе
затвараунебескупећину–абудућибогињасунцатајчин
доносимракназемљу–одаклеизлазитекзахваљујућиша
манској плесној представи коју напољу приређује велико
мноштвобогова.

Другоисходиштепозориштаса ру га ку Зеаминалазиупреда
њунаизгледвећеисторијскеверодостојности.Тусе,наиме,
јављаособапоименуХаданоКокацу(VIIвек),којемјеле
гендарнидржавникипросветитељпринцШотоку,наводно,
наложиодаизведеплесчијајефункцијаималабитидвојна:
мораојебитизабавногкарактера,алиништамањеимоли
твени ритуал за добро државе и друштва. Знатно каснији
његовпотомак,којијенаследиовештинусвогапретка,био
јеишинтоистичкисвештеникприсветилиштимаКасугаи
Хие,тесетакоизвођењеса ру га куа везалозасветињешин
тоизма.У позадини позорнице зано увек стоји слика бо
ра,закојисекажедапредстављаборизсветилиштаКасуга
(јого но ма цу)којичекадаусебепримидухтогбожанства.
У зенбудизму, истовремено, бор је симбол дуговечности,
алиисмиренеизрелемудрости,тесевећутомевидивише
слојностовогдрамскогжанра.ПремасписуСа ру га ку дан
ги,осимтога,својунајважнијупредставуКан’амијеватрупа
извелајеуправоушинтоистичкомсветилиштуИмакумано.

Какоупредању,дакле, такоиустварнојизвођачкојпрак
сиЗеамијевогвремена,драмановезанајебилазашинтои
зам,штоје,сизразитимелементимабудистичкихпредста
ваиверовања,чинимождаинајзрелијимпримеромбуди
стичкошинтоистичког синкретизма у књижевносценској
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уметности Јапана. Кад је реч о књижевном карактеру но
драме,потребнојенапоменутитодаонаучествујеуинтер
текстуалнојмрежикојачуваиактуализујевишеслојнупо
етску традицију, образовану кроз векове пре настанка ове
новеуметности.Онасе,такође,увеликоослањаинасред
њовековно схватање поезије у Јапану, према којем песма
имадуховнумоћкојомможеутицатинадешавањаусвету
невидљивихсила,пачакиизбавитијапанскобожанствоод
греховнихоковаиобезбедитимубудистичкоспасење.13

Удрамитипаоки наобожанствимавидисеиважнаодлика
јапанскогсхватањасветости,којудоброрепрезентујеупра
вофигура светог старца.Извођењеовепредставеимаод
ликешинтоистичкогритуала,чијициљније,каоубудизму,
избављењеодовосветовнога,већуправомолитвазаовозе
маљскадобраибожанскиблагословнаовомсвету.Уочина
ступа,глумацпреузимаулогусвештеникапредлитургијом:
оннековремедуховноителеснопости,нажртвеникузату
приликупостављеномусобисогледалом (ка га ми но ма),
својеврснојгардеробизаглумце,приносисветопићеми ки,
каоикутијуукојојјепохрањенамаска.Препредставе,тако
ђе,једандеопозорницедуховносеочишћујеограђивањем
посебносплетенимканапом (ши ме на ва), какавсекористи
у светилиштима за обележавање унутрашњег освештаног
простора. Иако јесу физички разграничени, између људ
скогибожанскогау јапанскојрелигијипостојиконтинуи
тетасветостјекаконастранибожанства,такоинастрани
човека. Старац, оки на, није само посредник између двају
светова, већ је и сам обожена личност двојног карактера,
божанскогиовосветовног.Фигураоки не,премамногимау
торима, налазисеусамомисходиштудрамено,којајеро
ђенаизритуалаприбудистичкимхрамовима,кадасуглум
ци,нанародуразумљивначин,подражавалимагијскерадње
специјализованихсвештеникаегзорциста(ђу ши).14

Најпознатији тип маске јесте, ипак, она која представља
женске ликове (он на мен). Њоме се већином изображава
женсколицеовалногобликаифацијалнеекспресијенапр
випогледнеодређеногсадржаја–управосезаовајтипве
зују представе омаски амбивалентног израза лица.И ова

13О овом синкретизму будизма ишинтоизма више у: Суеки, Ф. (2014)
Исто ри ја ја пан ске ре ли ги је,Београд:АлбатросПлус.Оодносурели
гијскогикњижевногауЈапануукњизи:Кличковић,Д.(2017)Из ме ђу 
ре чи и про све тље ња: бу ди зам и ста ра ја пан ска књи жев ност,Београд:
АлбатросПлус.

14友常, 勉 (2013)乾武俊『能面以前　その基層への往還』, 部落解
放研究: 部落解放・人権研究所紀要 197, p. 8489.Оовоме говории
ШинпеиМацуока,једанодводећихстручњаказадрамуноданас.(до
ступноonline:http://kokoro.kyotou.ac.jp/jp/news/H24Hagukumi03.pdf)
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се,међутим,јављаувишеподврста,представљајућиженске
ликове различите животне доби, карактера и друштвеног
статуса.Оваквољудсколице,узависностиодглумчевогиз
бораитрадиције,упредстависеможејавитииуулозибића
издуховногсвета,илипакженешаманкекојајепоседнута
божанскимдухом.Глумцунарасполагањузаоваквеулоге
стојивећиизбормаски,које„покривају”мноштвоосећања
идушевнихстања–сведобожанскепоседнутостикојасе
честоизражавамахнитимплесом.

Улогумаске,међутим, не смемопреценити, будући да ни
онасаманебибилафункционалнакадапубликанебипо
знавала конвенције њене експресивности или уколико би
онабилалишенапратећихелеменатауглумчевомизвођењу
односнодругихсценскихдешавања,каоштосупесма,му
зикаипокрет.Премадрамскимконвенцијама,тако,глумац
подизањемлицаподмаском,штосеназивате ра су,исказује
радост,докспуштањемизражаватугу(ку мо ра су).Истражи
вањасупоказалада,например,женскамасказо он на,честа
уулозибудâидругихдуховнихбића,представљазаправо
„средњувредност”шестосновнихемоција,одрадостидо
страха.15 Утврђено је, међутим, и то да гледаоци базичне
покретете ра суику мо ра сукодовеидругихмаскинепре
познајуувеконакокакотоналажеконвенција–каорадост
илитугу.Напротив,утисаккодпубликеможебитипотпу
носупротан,аанализалицамаскечакоткривадапокретом
надолеодноснонагореобрве,очииустапопримајумеђу
собноконтрадикторнеемоционалнетонове.Поредконвен
ционалнихправила,дакле,неопходнасуидругаглумачкаи
сценскасредствакакобисепостигаоодговарајућиефекат.

Напочеткусмовећнапоменулианаовомпримерумаскеи
показалидајеуЈапанунаделуестетикаамбивалентности,
којапредметестетскеперцепцијенеизражавареалистички
и у пуном опсегу дескриптивних могућности, већ симбо
личкииуконвенцијамаутврђенимформама.Улогамаскету
увеликопревазилазињенуранијуобреднуфункцијуиона
постајесредствоособенекарактеризацијеликоваистилиза
цијесвакодневнепсихологијеителесности.Усвојимглав
нимсписима,додуше,Зеамиупотребимаскенепосвећује
нарочитупажњу,зацелостогаштосеуњегововремемаска
насценивећподразумевала,докјеоннастојаопревасходно
натомедадрамукодификујеиканонизујеуономеучему
јеонабиланова.Но,маскајеважанчинилацкојиозна ча ва

15Miyata,H.etal.(2012)ThemysteriousNohmask:Contributionofmultiple
facial parts to the recognition of emotional expression, PLoS ONE 7(11):
e50280.https://doi.org/10.1371/journal.pone.0050280
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присуствосветаоностранога,којипризивачинећигатако
стварнијимчакиоделеменатаљудскереалности.

Поредтогаштодоводинапозорницунатприроднабића,још
једнаважнаулогамаскесастојисеутомедасведељудску
телесностидаспречииспољавањаглумчевеиндивидуалне
психологије.Оведвењенефункцијетесносуповезане,бу
дућидасутексуспензијомсвакодневногибаналногмогући
пројављивање метафизичке стварности и естески ужитак.
Заразликуодранијемаске,удраминоњенесудимензије
знатномање,теонатакопокриваширисредишњидеоглум
чевоглица,остављајајућирубнеделовеоткривенима.Како
јеказаоједансавремениглумац,наовајначинмаскаоста
јевернасвојојсимболичкојфункцији–онаљудскоидаље
остављаљудским, не претварајући га у лутку, а са лицем
срастауместодагапростопокрива.Углумцуподмаском
сусрећусе,кажеон,двеличности:његовасопственаилич
ностликачијуулогуигра.Осимтога,додајесе,маскаупот
пуњава процес трансформације глумца тамо где она није
довољноостварена.

У драми но трансформација не подразумева преузимање
личнеисторијеикарактернихцртациљнеличности,нити
јеречоглумчевојличнојииндивидуалнооригиналнојин
терпретацијитумаченоглика.Личнаисторијанијеодзна
чаја,каониукупностиндивидуалностиусвимњенимма
нифестацијама.КакојеприметиоФенолоса,укрупниплан
уместотогаизбијасасвимодређенаидеја–билатонеузвра
ћенаљубав,лојалност,грех,Будинамилостилинештодру
го–којујеглумацдужанда,дословно,отелотворипанема
ниговораограђењуцеловитогиреалистичкогкарактерау
данашњемсмислу.16Уизвесномсмислу,нојевиддрамати
зацијепоетскога.Ускладустим,међуглавнециљевесво
јепоетикеЗеамиуврштававећпостојећипојам ју ген,који
традиционално означава лепо као неизрециво и скривено.
ЗаЗеамија, ју ген јеизразмекоћеисуптилности,тесубли
миране сензуалности, те, изнад свега, унутарње лепоте.17
Уздржанаикултивисаналепотаунутарњегпредстављенаје
туусведенојиелегантнојлепотиспољашњеформе.Нарав
но,нијеовдеречоврстинекаквогфилозофскогтеатранити
експицитногмистицизмачијијециљрелигиозноуздизање
личности или просветљење. Овакве интерпретације плод

16Lamarque, P. (1989) TheDissolution of Personality in Noh,The Jo ur nal 
of Aest he tics and Art Cri ti cism47/2,TheAmericanSocietyforAesthetics,
pp.157168.

17Ueda,M.(1961)ZeamionArt:AChapterfortheHistoryofJapaneseAesthe
tics,The Jo ur nal of Aest he tics and Art Cri ti cism20/1,TheAmericanSociety
forAesthetics,pp.7379.
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сумодерног времена, када је Јапан на изазов модерности
саЗападапокушаодаодговориреинтерпретацијомсопстве
ногнаслеђа.Но је, пре свега,намењенестескомуживању
публикевисокихзахтева,18чимесеЗеамипонајвишеиба
ви, а тосеу јапанскомсредњемвекуинијемоглоефика
сно остварити другачије до религиозном симболиком, ни
ти је обука глумцамогла бити нешто друго до варијација
духовногтренинга.

НамногимместимауЗеамијевимсписимавидимобрижно
промишљањеодносаспољашњегиунутарњег,учијојраз
менимаскаиграважнуулогу.Значајнисуидругипосредни
цинасцени,утоликопрештојенопредставаме стосусрета
видљивогиневидљивог,алијетекмаска,премакојојсепо
ступаснајвећимуважавањем,оноли цекојеживогчовека
уводиуистуравансадуховнимбићима.Стављањемаскена
лицечинјеунутрашњегусредсређивања,којипочињеглум
чевимпосматрањемсвогновогобразакаопрвометапомме
таморфозештоследи.Уосновианимистичка,јапанскаре
лигиозностуказује великопоштовањестваримакоје сене
посматрајукаобеживотнипредмети–номаскаје,иданас
семожечути,узвишенијачакиодсамогглумца.Животма
скидужанједаудахнесамглумац,одржавајућиправилну
равнотежуспољашњегпокретаиунутарњегживота.

Зеамијепрописаодасекретњетеламорајуограничити,на
супротдухукојиизнутраделујеупуномопсегусвојихмо
гућности.Нетреба,међутим,закључитидајеонтимеогра
ничиотелесносткакобипредностдаодуховномилиидеји,
као нечему вреднијем.Односформе и суштине, облика и
безобличногаважна јебудистичкатема,којасеразрешава
закључкомдаједвојностмеђуњимапривидна,будућидаје
обликпосебиподложанменамаикаотакавлажан,докби
духовнаистинасамазасебебилатекзаводљиваапстракци
ја.Оноштојевидљиво,стога,требакултивисатинаначин
да пројављује истину вишег реда, но не вишег у онтоло
шкомвећусазнајномсмислу.Зеамипокреттелаограничава

18Премдасмоданассклонитомедаујапанскимуметничкимформамави
димоискључивоостварењеисточњачкемудрости,ваљаиматинауму
итодасуЗеамиимногипослењегачестобилинезнатногдруштвеног
порекла,тебињиховаулогадуховнихауторитетапредшогуномбила
нештопосвенемогуће.Градећисвојууметност,којојсевековимакасни
јеЗападдивио,онисуградилиисмисаосвогпостојања,којијезависио
највишеодвољењиховихгосподара.Познатоје,например,тодајечу
венисамодржацТојотомиХидејоши(1537–1598)биовеликиљубитељ
драмено,укојојјеисамучествовао,каоијапанскецеремонијепијења
чаја,алибиизвођачнекусвојупогрешкууизвођењупредтаквомпу
бликоммогаоскупоплатити.Изузетаннивопрофесионалностиикрај
ње строгаформа нису, дакле, само резултатфилозофскорелигиозних
начелаИстока,већидруштвенихоколностиукојимасунастале.
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наседамдесетпроценатаукупнихмогућности,чиме гане
подређуједуху,већ,напротив,кротипокреткојитекукро
ћен успева да у самопревазилажењу генерише естетску
вредност.ЗаразликуоддуховнихначелахришћанскогЗа
пада,гдесеучешћематеријеубожанскомеостварујелитур
гијскомизменомњенесуштинеиобожењем,уЈапану,гдеје
врховнаистинапра зни на,култивисанаиограниченамате
ријалностјенекаврстадоговореногсигналакојиуказујена
тодајенетребасхватитиуњенојбаналностиивулгарној
инертности. Кад Зеами, дакле, тражи да унутарња актив
ностбудеупуномзамаху,оннеочекуједаонапрокламује
билокаква сопственавишаспиритуалнаначела, већверу
једаограниченателесностука зу јенапуноприсустводуха,
штоисамупредставучиниисти ни ти јомивредномгледа
ња.Удраминонеподражавасеактивностживихљудикоји
тежесвојимличнимовоземаљскимциљевима,већседобро
познате теме обрађују идеализоване и стилизоване према
схватању уметничке веродостојности Јапана тог времена,
увеликоукорењеномубудистичкојонтологијииестетици.

Омогућемзначајумаскеуданашњевремеиванконтекста
драменонајлакшејеговоритиуконтексту„постмодерног”
духакојинежелидапризнапостојањејединствене,тј.иде
алне, личности што пребива у, или му барем тежи, свом
идентитету.Већодавносеможеприметитидасејапанско,
атонајчешћезначизенбудистичко,схватањеличностикао
децентриранеисупстанцијалнонепостојећеванмрежеод
носакојијекреирају,перципиракаоблископостмодерном
сензибилитету.СавременомЗападубила јебескрајнопри
мамљивапомисаодајеујапанскојкултуринашаоостваре
ње трансцендентности, која превазилази све дихотомијске
подвојености приписане западњачком духу. Та трансцен
дентност деловала је утолико привлачнијешто се чинило
дајеочигледнаиодувекприсутна–попутнечегаштојеи
Западнекоћпознаваоаондауцепањусветанабожанскои
људскоизгубио.Уформамајапанскихуметности,тако,тра
жилосефилозофскоипрактичноразрешењедуализмате
лаидуха,човекаиприродеодносноБога,животаисмрти,
затимморалнеподвојеностинадоброизло,итд.

Иномаскаможеизгледатикаојошједносредстворазрачу
навањаспогрешнимпредставамаосопственомегу–њеним
стављањемглумацпристајенапривремениидентитет,чије
акцијеупотпуностиизвршава,остајућиипакистинскисве
стантогадајеонвишеодликаизсвојеулоге.Онсе,сто
га,непрепуштамноштвуоногаштобиглумљеналичност
билаусвомсвакодневномживоту.Тусенереконструише
его из улоге као резултат самопоистовећивања субјекта с
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фиксираномиидеализованомпредставомосеби,19већсе,у
складустрадиционалноместетиком,генеришусасвимод
ређенаатмосфераипатосвећкодификованкласичномтра
дицијом, при чему глумац задржава објективну дистанцу
премасвојојпојавинасцени,онакокакогавидипублика.
Овакваглумчеваспособностсамообјективизације–патиме
и самопорицања неке врсте – у Зеамијевој терминологији
називасери кен но кен,иподсећанакакавзенбудистички
термин.Мадаје,каоштосмовећрекли,његоватежњапре
уметничканегоспиритуална,извесноједаонсвојеуверење
даглумацунутарњимвидомморасагледатисопственуфи
гурусасвихстранакакобиоствариосавршенуелеганцију
темељиупраксизенбудистичкемедитације,којатражиду
бинупосматрањаиверујеуњенуспознајнумоћ.Маскасе,
стога,мождаможеразуметии каоначинда се апстрахује
лицекаоуобичајенипредставникиносилацјавногиденти
тета личности–иискривљеноогледалоњеног унутарњег
света.Другимречима,људскапсихолошкастварностиубу
дистичкојиуовојдрамскојпраксипотпунојеирелевантна
иукидасе.

Не смемо, међутим, заборавити ни то да је овакво савре
менијетумачењеуправото–са вре ме но,теданијемогуће
показатикаквесумоглебитикогнитивнеилидуховнеим
пликацијеуметничкефилозофијекодсамихглумаца.Човек
јапанског средњег века веровао је искрено у постојање и
утицај невидљивог света богова и будâ паму зацело није
био потребан својеврсни манипулативни инжењеринг над
личношћу,којуданаскаоникададосадасаблажњавајупа
тологијавластитогегаипотиснутесилеотуђеногделалич
ности.Зеамијевисписи,њихдвадесетак,откривенисутек
почеткомХХвека,штозначидасенидрамано вековима
нијеразвијалаувекускладусњеговимидеалимакојиоби
лују позајмљеницама из зена.Маска као конвенционални
деоглумчевепојавезаЗеамија,изгледа,нијебилапримарни
објекаттеоријскепажње.Ипак,онајестебиласимболумет
ностикојасепреносилаиобезбеђивалаопстанакидруштве
нистатуссвојимносиоцима.Овањенапрактичнавредност,
удруженаспрвобитнимшаманистичкимпореклом,учинила
јујепредметомизузетногпоштовања,пачакиобожавања.

Након што је, у ХХ веку, у модерним интерпретацијама
нотеатар стекаоиореолмистичности,практичнијипогле
динашегвременанештокаснијеокренулисусеимогућем
доприносу његове филозофије постмодерним теоријама

19Zizek,S.(2012)Less than not hing: He gel and the sha dow of di a lec ti cal ma
te ri a lism,London:Verso,p.101.



74

ДАЛИБОР КЛИЧКОВИЋ

личности, а трага сеи замогућностимапримене у савре
менојпсихотерапији.20Идок јевећемделунаше јавности
непознаточакипостојањедрамено,онаседанаспрепознаје
каоједнаоднајстаријих,најзначајнијихинајаутентичнијих
уметничкихформи Јапана. За то су заслужни отац и син,
Кан’амииЗеами, алиимодернанационалнаиуметничка
самосвест. Захваљујући управоњој ова необична драмска
врстатокомХХвекавраћасвојуглед,наконштојепредна
летомстранихутицајанековремебилапотцењена,деломи
затоштоје,бардооткривањаЗеамијевихтрактата,билали
шенауметничкетеоријекојабијеоправдавалапреддрамом
пристигломсаЗапада.
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BETWEENINNERANDOUTERWORLDS:THEROLEOF
THEMASKINJAPANESENOHTHEATRE

The Japanese Noh theatre is the most widely known type of mask
theatreintheworldtoday.AlthoughtheusageofmasksinJapandates
back to prehistoric times, very little can be said undoubtedly about
these practices. The ancestors of the traditional Noh mask are of a
much laterdateas they traceback to the7thcenturywhen themask
arrivedfromChina.At that time,Chinahadalreadydevelopedmore
profanevarietiesofthesacralexorcistrituals,whichincludedagreat
varietyofpopulartopicsinadditiontothesacralones.OnceinJapan,
themaskcameintousagefirstattheImperialCourt,beingpartofthe
costumeintheperformanceartsofChineseoriginssuchasgigakuand
latersangaku.ThefounderofNoh theatre isconsidered tobeZeami
Motokiyo (1363–1443) who adapted these and other extant arts so
theycanbettersuittheaestheticneedsofthenewlyemergedclassof
samurai lords.Today theNohdrama iswellknown for its close ties
withBuddhismandShintoism,beingatthesametimedeeplyrootedin

theJapaneseliterarytradition.

Keywords: Noh theatre, mask, Zeami, Zen Buddhism, Shintoism,  
Japanese literature
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НИ ЧЕ О ВЕ МА СКЕ –  
ОГЛЕД О ПЕР СПЕК ТИ ВИ ЗМУ

Сажетак: Ни че о во (Ni etzsche) иден ти фи ко ва ње са хе лен ским бо
жан ством Ди о ни сом је нај и зра зи ти ји слу чај ње го вог ма ски ра ња. 
У овом огле ду се по ста вља ју два основ на пи та ња: ка ква је функ
ци ја тог ма ски ра ња, и шта се кри је ис под Ни че о вих ма ски. Од
го вор се тра жи у ка рак те ри сти ка ма Ни че о вог ге не а ло шкопер
спек ти ви стич ког по ступ ка ми шље ња. Ре зул тат овог по ступ ка је 
ди на ми чан и фраг мен та ран текст, ко ји је игра скри ва ња и по ка
зи ва ња, игра ко ја кон сти ту и ше сво ја пра ви ла, као и са мог игра ча. 
Раз ли чи те пер спек ти ве Ни че о вог тек ста се не сми ру ју у ди ја лек
тич кој син те зи или у хер ме не у тич ком ста па њу хо ри зо на та. Иза 
ма ски не ма ни ка квог „пра вог ли ка”, али то не зна чи да су ма ске 
„ла жне”.

Кључнеречи: Фри дрих Ни че, Ди о нис, ма ска, иден ти тет, текст, 
пер спек ти ви зам

Плод ни смо са мо по це ну да оби лу је мо су прот но сти ма.

Ниче,Су мрак идо ла(GDV,3)1

Такозване„цедуљицеизлудила” (Wahnsin nzet teln)Ниче је
исписиваоизмеђу1.и4. јануара1889.ислаоразличитим
адресатима–одблискихпријатељадоиталијанскогкраља–
непосреднопосвомдуховномсломууТоринукрајем1888.
илипочетком1889.године.Анегдотупокојојсетодогодило

1 НичеоваделацитирампремаиздањуeKGWB(Di gi ta le Kri tische Ge sam
ta us ga be Wer ke und Bri e fe,ed.D’Iorio,P.),чијијетекст,узунетефилоло
шкеиштампарскекорекције,идентичанстандарднимиздањимаKGWи
BKG,којасуприредилиЂорђоКоли(Colli)иМациноМонтинари(Mon
tinari).Конкретнаместаозначаваминицијалиманасловаделананемач
ком,иреднимбројемпоглавља,параграфаилиафоризма.Свацитирана
местасампревеонасрпскијезик.

САША РАДОЈЧИЋ
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наулици,предпризоромкоњакојег јенемилосрднотукао
кочијаш,забележиојеЕрихПодах(Podach),итотек1930.
године,2пајеупитањувероватномањесведочанство,ави
ше накнадна стилизација Ничеовог живота. Много боље
сведочанствопружајуцедуљицеизлудила;онепоказујука
корастетамаокоНичеовогсвесногсопстваикакосесве
бржераспарчавањеговличниидентитет.Изтетамеонвише
нијеизашао,нитисусефрагментињеговеличностипоново
окупилиунекоодрживојединство.

Отприликеполовинаовихцедуљицапотписана јеименом
„Дионис”, а остатак именом „Распети” (Der Ge kre u zig te).
КаоДионис,Ничејеписао,измеђуосталих,КатулуМенде
зу(Mendes),ЈакобуБуркхарту(Burckhardt),ПаулуДојсену
(Deussen) и Ервину Родеу (Rohde), а као Распети –Аугу
стуСтриндбергу (Strindberg),Метифон Залис (von Salis),
МалвидифонМајзенбуг(vonMeysenbug)иКраљуУмберту
Првом.Засадржајиатмосферуцедуљицаизлудилакарак
теристичнајеонаупућена3.јануара1889.годинеудовици
композитораРихардаВагнера(Wagner)Козими,којунадру
гомместуНиченазива„својомАријадном”.Уовомкратком
записуживо се види кретањепредстава уманији величи
не,којесе,међутим,окончаваиспрекиданим,вишенетако
сигурним,исказима,мождапоследњимтраговимаопирања
Ничеовог Ја. Ту се види и чује вртлог лудила које ствара
необичнеинемогућеслике,алисе,изаисфорсираноеуфо
ричнихреченица,изгледачујеивапајоногакогасутеслике
затворилеудоживотнутамницу.Узаписустоји:

„Предрасуда је да сам ја човек.Али већ сам честоживео
међуљудимаипознајемсвештољудимогудадоживе,од
најнижегдонајвишег.МеђуИндијцимасамбиоБуда,уГрч
којДионис–АлександариЦезарсумојеинкарнације,јед
накокаоштојепесникШекспиралордБејкон.Биосамјош
иВолтериНаполеон,мождаиРихардВагнер…Овогпута
долазимкаопобедничкиДионискојићеодземљенаправи
тисветковину…Ниједаимамбашмноговремена…Небеса
серадујуштосамту…Аинакрстусамвисио…“(BVN
1889,1241).

Ка ко се ста вља ју ма ске

Очигледноје,ипосадржајуипоритмуовихреченица,да
супатолошкименталнипроцесиузелимаха.Алибилоби
исувишеједноставнокадабисмоНичеовоидентификовање
саДионисомприписалисамоњеговојболести.Упитањује

2 Niemeyer,Ch.NietzschesLeben,in:Ni etzsche Hand buch. Le ben – Werk – 
Wir kung,ed.Ottmann,H.(2011),Stuttgart/Weimar:J.B.Metzler,р.30.
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многосложенијиоднос,којисетичекакоНичеовогживота,
такоињеговогдела.Даизмеђутогживотаитогделапосто
ји снажна веза, јачаипресуднија него кодмногихдругих
мислилаца,тезајекојујемеђупрвимаизнелаЛуАндреас
Саломе(AndreasSalomé),одкојејеНичеприжељкиваољу
бав,адобио,унајбољемслучају,пријатељскуприврженост.
Онатражимислиоцауњеговимсписима.Премањеномту
мачењу,ононаштатребадаусмеримопогледкакобисмосе
снашлиуНичеовимделимајечовек,анетеоретичар.3Тоне
требаразуметикаозалагањезапозитивистичкибиографски
метод,већкаопорицањедистанцеизмеђуаутораитекста,
каоувиддасеониузајамноомогућујуиобликују.

Ничесепредкрајсвесногживота(апоживећејошједанаест
годинаудушевнојтами)потписујекаоДионисикаоРаспе
ти(Христ).Њимајезаједничкотоштосубоговикојипате,
умируиваскрсавају,икоји,наразличитеначине,афирмишу
живот.ДокХристдоносиљубавиобећавабудућеспасење,
Дионискроззаносиопијеност јачасадашњеелементарне
животнеснаге.Ничеује,несамозбогантихришћанскетен
денцијењеговогмишљења,биоближиДионисовначин,и
имеисимболикаовогхеленскогбожанствапровлачесекроз
читавоњеговодело.Испрва,уРо ђе њу тра ге ди је из ду ха му
зи ке,тасимболикаучествујеуконструисањуметафизичког,
дуалистичкогпогледаначовековедуховнемоћииуметност;
тусејошувекверуједадионискизаносможе,увидухелен
ске трагичке драме, да се помири са аполонском визијом.
У„Покушајусамокритике”,додатом1878.годинеутрећем
издањуовогсписа(првојеизашло1872),Ничесебеназива
„Дионисовим учеником и посвећеником” (GTSelbstkritik,
4);овуформулацијупонавља1886.укњизиСа оне стра
не до бра и зла (JGB,295).ДионискокодНичеапостепено
добијазначењепогледанасвет,начелаафирмацијеживота
усвакомпогледуинеспутанихстваралачкихмоћи.Послед
њафаза,укојојдолазидоидентификације,коликогодно
силанесумњивопатолошкецрте,има,премасвемутоме,и
одликерадикалнедоследности.

КласичнафилологијаXIXвекајеДионисапосматралакао
позног придошлицу у хеленски пантеон, неолимпско бо
жанствочијикултсуГрцинаводнопреузели–поРодеуиз
Тракије,апоВиламовицу(Wilamowitz)изМалеАзије.Од
половинепрошлогвекасликасепреокренула,исматраседа
јепостојбинаовогбожанстваКрит,штоизгледадапотврђу
јузаписидешифрованисалинеарногБписманатаблицама

3 AndreasSalomé,L.(1894)Fri e drich Ni etzsche in se i nen Wer ken,Wien:Carl
Konegen,р.42.
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пронађенимкаконаострву(уХанији),такоинаобалиПе
лопонеза (уПилу).Натаблицама, закоје сепроцењуједа
суисписанеокополовинедругогмиленијумапренашеере,
налазисе,узЗевсово,иДионисовоиме,чимеонулазиуред
заправонајстаријихутекстудокументованихбоговакодГр
ка.ДоданасјеживадискусијаоДионисуињеговомодносу
премаАполону.4

НајмаркантнијакомпонентаДионисовогкултабилесуор
гијастичкеповоркеукојимајеизвртануобичајени,рацио
нално контролисани социјални поредак. Поворке су биле
разузданеинасилне,опонашајућистрадањебожанствако
месубилепосвећене.Учеснициуритуалусусе,најчешће
под дејством вина или других опијата,мењали, постајали
некодруги,делаликаодруги,зањихвишенисуважилесва
кидашњенорменакојимасезасниваоживотзаједнице.Од
облика друштвеног понашања очуваних до данас, једино
карневалисадрженештоодтеатмосфере,алисаублаженом
илисасвимишчезломкомпонентомнасиља.Дионисјебо
жанствотрансформације,повезаннесамосазаносомиопи
јеношћу,негоисапозориштем.Онсепоправилуприказује
самаскомналицу;увезисатимуказаћунаједнузанимљи
вуетимолошкукоинциденцију.Латинскаречзапозоришну
маску–per so na–умногимсавременимјезицимаозначава
лич ност. Занас јеличностнештосупротноодмаске, оно
штосеоткривакадасемаскескину.

КодНичеа,којиДионисавидиусветлузнањасвогвремена,
каобожанствокојесетакорећиколонизовалоугрчкепред
ставе,онодпочетканосисимболикудру го сти,иотуда је
сасвимлогичноштосеповезујесапраксамамаскирања.Јер,
носитимаскузначинештодвојако:саједнестранеприкри
тисвојидентитет(нпр.лоповкојинежелидагапрепознају
докпослује),асадруге–приказатисекаонекодруги(нпр.
шаманкојипредокупљенимплеменомжелидасеприкаже
каототемскаживотиња).Упрвомслучајуречјеомаскира
њукаоскривању,аудругомомаскирањукаопретварању;и
једноидругосувидовизавођења,варања,понашањапозна
тогнесамочовеку,негоимногимдругимживимбићима.
Разумесе,могуће једанекиобликпонашањаукључиоба
ова видамаскирања, као када се неко скрива такошто се
претварадајенекодруги(мимикрија).

4 Преглед дискусије у оквиру класичнофилолошких студија даје: Isler
Kerényi,C.(2007)Dionysos in Ar cha ic Gre e ce,Leiden:Brill,р.235–254.
ОДионису ињеговом месту у религиозним схватањима старих Грка
видети синтетички приказ у: Burkert, W. (2011) Gri ec hische Re li gion 
der ar cha ischen und klas sischen Epoc he, (drugo izdanje), Stuttgart: W.
Kohlhammer,рр.249–257.
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Маскирањеморадајевећнапсихолошкојравнибилобли
скоНичеу,који јесеберазумеваокаостранцауондашњој
немачкојкултури,каонеког„несавременог”.Тојевероватно
једноодиспољавањабазичногосећањанеприпадања,које
јеНичеамучилојошоддетињства,икојејепокушаваода
савладасастављајућиувишенавратааутобиографскески
це.Првисаставтеврстепишевећ1858,кадамујесамо13
година.Утомикаснијимаутобиографскимтекстовимаиз
младости, тематски акценат је на идеји о самоваспитава
њу, коју ће каснијеНиче активирати и у списуШо пен ха
у ер као вас пи тач (SE, 2). Васпитати себе самог, то значи
упуститисеусвесноспровођеносамообликовање,штоје
процес како моралне, тако и естетске природе – то значи
самомсебибитиматеријалзауметничкодело.Процесса
мообликовањаукључује стилизацијуживотнихчињеница
ињиховихсоцијалнихпретпоставкикојакодНичеапонекад
мањеописујеавишепројектује(каопримериовдесемогу
навестиНичеовеизјавеоранопреминуломоцуињеговој
болести,фантазијеоплемствуипољскомпореклупородице
итд.),каоисклоностдасе,изовогилионогразлога,штоће
каснијебитиразмотрено,устицањуидентитетакаоисхода
самоваспитногпроцесаприбегнестављањумаскиипроме
намаулога.„Заштосвет,којинассенештотиче,небисмео
дабудефикција?”,питасеНиче(JGB,34).

МаскаДионисаније јединаНичеовамаска;Ниче јеправи
мајстор прерушавања. У списима свог „позитивистичког“
периода он навлачимаску „слободног духа”, а касније ће
проговорити као Заратустра. Његова песничка дела носе
наслове који упућују на праксу маскирања, говора у име
другог:Пе сме прин цаод мет ни ка иДи о ни со ви ди ти рам би.
Поред тихизричитих случајева у којимаНиче говори као
некодруги,маскирањевероватносмемодапрепознамоиу
спремностидаприхватииграњеразличитихулогауодно
су према другимљудима (замајку и сеструњиховФриц,
заакадемскујавностгосподинпрофесорНиче,закругпри
сталицаВагнеранајпреапостолапотомапостатавагнери
зма итд.), као и у начинуњеговог писања, успостављању
динамичногифрагментарногтекстакојисеодликујестал
нимпроменамаперспективе,иотудаостаје вишесмислен,
нестабилнихиотворенихзначења.

За што се ста вља ју ма ске

Ничеовпознатистав,којисечестоузимакаосигналнаозна
кањеговог мисаоног поступка, као и перспективистичког
схватањасазнањаивредности,данепостојечињенице,не
госаморазличитеинтерпретације,можедабудепримењен
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инаделакојајесамписао.Ионасусамоинтерпретације,
датеизодређенеперспективе.Удословномоблику,форму
лацијатогставајесачуванаупишчевојзаоставштини(NF
1886, 7[60]), а на бројним другим местима у штампаним
делима, преписци и белешкама налазе сењене варијације
и парафразе. Карактеристична је реченица из Ге не а ло ги
је мо ра ла:„Постојисамоперспективистичковиђење,само
перспективистичко’сазнање’;иштовишеафекатапустимо
дадођудоречионекојствари,штовишеочију,различитих
очију,умемодауправимокаистојствари,утоликоћебити
потпунијинаш’појам’тествари,наша’објективност’”(GM
III,12).Некажеседаћебитипотпун,него„потпунији”,уто
ликоштоћеузетиуобзирвишеразличитихпогледа,више
перспектива.Ниче је око речи сазнање, појами објектив
ностдоследноставиознакенавода.Иаконапрвипогледтај
ставводиупарадокссвојственсвакомрелативизму–који
морадатврдидајеињеговаистинарелативна–заправони
јепротивречнозаступатимишљењедасусвечињенице,од
носнооноштосматрамочињеницама,самоинтерпретације.
Оноштоутомслучајубиванапуштенојеуверењеопосто
јању објективно утврдиве, неперспективистичке истине.
Самеинтерпретацијемогубитивишеилимањекохерентне,
вероватнеиоправдане,алинеиистинитеилилажне.

Ничена другомместуизричито указује намаскуи облик
маскирања као скривања: „Свака филозофија скрива неку
филозофију, свако мишљење је скровиште, свака реч ма
ска”(JGB,289).Размотримоовајзначајан,сигналниисказ,
почевшиодњеговогкраја.Речинисуствари,већзаменеза
њих,њиховемаске.Отуда је и писање увекмаскирање, и
тоуобликупретварања.Писањемсесугеришепредмет,али
иписац; акопостоји текст,морапостојатиињегов аутор.
Некиинтерпретаториизовогодносаизвлачедалекосежне
закључке – рецимо тај, да јеНичеа „створио”његов соп
ствени текст.5У извесном, формалном смислу, то важи за
свакитекстисвакогписца,алијеуНичеовомслучајуоднос
акутан.

Овомначинузакључивањасенеможедоскочитипитањем
којеНичекаданепише,јерсетопитањеодносинапрет
постављено стање ствари које је или образовано претход
нимписањемиутоликовећрешено,илипретходиписању,
пајеирелевантно.Алиуистомафоризму(JGB,289)нала
зисеиследећепитање:„Непишемоликњигеуправозато
даприкријемооноштоскривамокодсебе?”–питањекоје

5 Nehamas,A.(1985)Ni etzsche: Li fe as Li te ra tu re,Cambridge,MA:Harvard
UniversityPress,р.8.
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упозоравадаНичеаникаданесмемодасхватимодословно,
неузимајућиуобзирдаузоноизреченомождапостојии
нештонеизречено,иличакнеизрециво.ПатакоиНиче,та
креатурасопственихтекстова,морадасадржиусебиила
виринтејезичког,крозкојесеуначелу,узсветешкоће,може
проћи,алиибезданекојејезиктектребадапремости.Исто
тако,читалацНичеовогтекстаморадабудеосетљивзање
говестилскореторичкефинесе,којечестоноседодатназна
чења.Уцитираномафоризму,тајзадатакјеповеренопози
цијама,односнодихотомнимпаровимапојмова,којисупо
стављенитакодасеузајамнонаглашавају:мишљење/маска,
површина/дубина,предњиплан/позадина,темељ/понор…6

Акојесвакомишљењескровиште,ондатоморадаважииза
Ничеовомишљење.Предкојомопасношћуонтражискло
ниште?Каква јефункцијамаскипомоћу којих се скрива?
Одговорнаовопитањенијеједнозначан.Скровиштетражи
онај ко сеосећаугроженим, а скривајућисемаскираонај
конежелидаобелоданисвојидентитет.КодНичеасуоба
односауигри.

У једном скорашњем тумачењу, изнето је мишљење да је
речосвојеврснојсоцијалнојмимикрији.Прематојсугести
ји,Ничеовомаскирањеможемодаразумемокаообликод
брамбеногпонашањазаснованогнаконвенцијамакојеваже
удатомдруштву: „Маскапредстављабаријеруизмеђуне
когасамогидругих;онајеинстинктодстојања.Онаможе
битииформаобзира,респектапремаонимакојидругачије
мисле.Умилност,углађенауљудност,привиднанормалност
иизвештаченаосредњостсунепрозирнаповршинаизакоје
усамљеник скрива своје јаде, алии експлозивнипотенци
јалсвојихмислиињиховеразорнеперспективе.”7Ничејеу
свакодневномопхођењусадругимаувекбиоуглађениуљу
дан,алисамореткојесаопштаваодругимасвојанајдубља
осећањаинајважнијемисли.Тонезначидајебионеискрен,
него да се из опрезности (аможда и „из сажаљења и до
броте”)устручаваодаизложисвојебиће.Утаквомначину
скривањаимаоjeједногвеликогпретходника–Гетеа(Go
ethe)–начијусеизјавуо„путовањуin cog ni to”иопотреби

6 Dellinger,J. (2012)Zwischen‘Meinung’und‘Maske’.Überlegungenzum
UmgangmitNietzschesTechnikenderSubversion,Ni etzsche for schungVol.
19,Nr.1,р.317.

7 Vivarelli,V. (1998)Ni etzsche und die Ma sken des fre ien Ge i stes. Mon ta
ig ne, Pa scal und Ster ne,Würzburg: Königshausen und Neumann, р. 15;
упoредитиприлогтомтумачењуНичеовафоризамиз„Путникаиње
говесенке“:„медиокритетјенајсрећнијамаскакојуможеданосинад
моћнидух,јеронавеликојмаси,штозначимедиокритетима,недаједа
мислеомаскирању:аонјестављауправозбогњих,даихнебидражио,
чак,неретко,изсажаљењаидоброте”(MAII,WS175).
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дасепредљудимаприказујекаонезнатнијиинижегранга
негоштозаистајесте,освртаовишепута.8Највероватнијеје
томидејомбиоинспирисаниафоризамиздругогделаЉуд
ског, су ви ше људ ског:„Људидубокогумасеусаобраћању
садругимапоказујукаокомедијанти:јеронисе,дабибили
схваћени,увекпрвоморајупретваратидасуповршни”(MA
II,VM232).Изузетни,стваралачкипојединциугроженису,
премаовомсхватању,већсамомсвојомизузетношћу,тиме
што се разликују од просечних и уобичајенихљуди, и да
бидоскочили стањуугрожености, ониприбегавајумаски
рањукаокомбинацијискривањаипретварања,наизгледсе
утапајућиумасуизкојеимдолазипретња.

Али заНичеа заштита није јединафункција маскирања у
социјалномконтексту.Узњу,онпостављајошједну,чини
сепотпуносупротнуфункцију.Наиме,маска,осимштопо
мажепојединцудасемимикријскиутопиумасу,можедаму
помогнеидасеиздвојиизмасе,дасеодњеразликује.9„Све
штоједубоковолимаску[…]Свакомдубокомдухупотреб
најемаска:ивишеодтога,окосвакогдубокогдухарасте
маска”, стојиу једномНичеовомфрагменту (JGB,40).На
другомместу,каодамислиосебикадаговориоонимакоји
се„скривајуподкапутомсветла”(JGB,44)–оонимакојисе
завијајуујасноћусвојихмисли.Носитимаскујеовдеосо
бинанадареногпојединца,тојеоноштогаистиче.Обичан
човекизмасененосимаску,онамунијепотребна.

НетребаданасчудитоштосеуНичеовимтекстовимадве
назначенефункцијемаскирањаусоцијалномконтекстура
зилазепосвојиминтенцијама,односноштосаједнестране
упућујунамимикријскузаштиту,асадругенаиздвајањеи
разлику.Јер,кодНичеанепостојиникаквазаокруженате
о ри ја маскирања,чакнистрогадоследностуупотребитер
мина„маска”и„маскирање”.Билобитешкоодговоритичак
инанајширепостављенопитањеоњеговомодносупрема
маскирању:далионупрвомредумаскираилидемаскира?
Несумњиво једачинии једноидруго,алишта јеважни
је:тоштонасебестављаразличитемаскеииграразличите
(стилизоване,даклеартистичке)улоге,илитоштоусвојим
генеалошкоперспективистичким списима усредсређеним
назахтевзапревредновањемсвихвредности,раскринкава
старе,укултурнусвестчовечанстваснажноусађенеидеале?

8 Упоредити:Vivarelli,рр.16–18.
9 Klass,T.N.VonPeitschenundMasken.NietzschesSuchenachStrategien

der SelbstAnrührung, in:Ma sken und Ma ski e run gen, ed. Schäfer,A. and
Wimmer,M.(2000),Wiesbaden:SpringerFachmedia,pр.266–267.
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Наовопитањенеморамодапружимоодговоруобликуис
кључивог„или–или”;уместотога,можемопокушатидара
слојимонивоенакојимасекодНичеапојављујумотивима
скеимаскирања,односнодаразликујемо„теоријскапоља
стратегијесамомаскирања”10уњеговимделима.

Такодолазимодопрвогделанаведеногисказа,покоме„сва
ка филозофија скрива неку филозофију”. У списуСа оне 
стра не до бра и златајисказвариранешторанијеизнетстав
даје„свакафилозофија–филозофијапредњегплана”(JGB,
289).Кадакажемо„предњиплан“(Vordergrund),миодмах
замишљамоињемуодговарајућу„позадину“(Hintergrund),
некадкаотемељ(Grund)предњегплана,анекадједностав
нокаоњеговудругустрану.Лицеиналичје.Повезивањетих
идејасакритичкомамбицијомпросветитељскогпореклаје
оношто покреће деловање такозване хер ме не у ти ке по до
зре ња11–праксекритичкогмишљењакојенастојидаизама
нифестованихуверења,ставова,вредности,паичитавихте
орија,открије(демаскира)њиховескривене,пра ве мотиве.
Тојепретпоставкапоступањатријуважнихобликакритике
модерности,модерногдруштваимодернерационалности,
оличенихуделимаНичеа,Маркса(Marx)иФројда(Freud).
Сва тројица верују да, различитим средствима (генеало
шким приступом, економском анализом, психоанализом),
изаоногаштосепојављујеоткривајунештоскривено,што
појавамаскира.Акакониједанодњихнијеидеалиста, то
скривеносезањихнеуказујекао„суштина”појаве,већкао
нештоодњеосновније,нештоположенодубокоуслојеве
човековогбићанадкојимаовајнемасвеснуконтролу,његов
мотивационииенергетскиизворсасопственомдинамиком:
вољазамоћ,економскиинтерес,либидо.Тоскри ве ноника
даније неутрално, никада неможе зарад „објективности”
даодустанеодсебеиодсопственеперспективе.ПоНичеу,
чак и екстремни духовноисторијски примери пригушива
њасвогаЈа,упојавамааскетизма,украјњојлинијитакође
сесводенаиспољавањевољезамоћ,самоокренутенека
спољашњим,већунутрашњимодносима.

10Видeти:Klass,стр.256.идаље,гдесеразматрајусазнајнотеоријско,со
цијалнотеоријско,ипољеонтологијесопства.

11ОвајтерминпотичеодПолаРикера (Ricoeur),којига јекористиокао
опозицију„херменеутициповерења”,подкојомјеразумеваоонестра
тегијетумачења,којеверујудамогударасветлеиреконструишусми
саосвојихпредмета,односнодаостваре„стапањехоризоната”сањим.
Првиоблик„поверења”наћићемокодШлајермахера(Schleiermacher),а
другикодГадамера(Gadamer).
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Шта је ис под ма ски

Говоромаскирањуипраксамаскирањасуускоповезаниса
говоромипраксомдемаскирања.Разликаизмеђутројицеза
говорникастратегијеразоткривањаоногаштомаскаскрива,
јестеутомештоМарксиФројдверујудајемогућезаузети
позицијукојаосвешћујеодносизмеђупозадинеипредњег
плананашихвредности,икојајеотудаспособнадаразвла
стионајскри ве ниизворнашегмишљењаиделања.Техника
тог освешћивања за првог је револуција која ће изменити
материјалнеодносепроизводњеумодерномдруштву,а за
другогтерапија,којаћеизменитипсихичкеодносеунутар
личности.Садругестране,Ниченеделињиховоубеђење
да јенекатакваметапозицијауопштемогућа.Уњеговом
мишљењунемаспасоносногтелеолошкогрешења,немади
јалектичке„синтезе”нити„укидањапротивречности”,чак
нихерменеутичког„стапањахоризоната”.Његовапредстава
оздрављуукључујепуноиспољавањеживотнихпотенција
ласасвимпратећимпротивречностимаитешкоћама,болом
ипатњом,анелечењеиублажавањетешкоћа.Онсенеод
ричесвогперспективизмадабимаштаоонепротивречном
рајскомстањунакрајучовековеисторије;штавише,склон
је идеји да човека треба заменитиновимчовеком,његове
вредностиновимвредностима,анесамоизменитиих,ма
колико радикалним, поправљањем постојећих личности и
друштва.

Ничеовгенеалошкимисаонипоступакполазиодактуелног
феноменаиидекањеговомпореклу(штонијеистоштои
утврђивањеузрочнопоследичнихвеза).Оннастојидаразу
менесамокакосеобликоваласадашњаконстелацијаствари
идогађаја,негоизаштосеобликовалабаштако.Тајпосту
пакмунедопуштапројекцијеубудућност;кадатаквепро
јекцијеипакправи,онесеготовопоправилутичуперсонал
неравни,будућностињеговихкњигаињеговебудућеславе.
Оненајчешћеизгледајунаивне,патетичнеи,познајемоли
његову„спољашњу”биографију–тужне.

Маскирање кодНичеа, према до сада изнетим запажањи
ма, захвата епистемолошке, етичке и естетичке аспекте.
Први се тичу перспективистичког сазнања чији идеал је
мањеистина,авишеафирмацијаживотнихснага,штопо
некадуспешнијемогудапостигнулажи заборав.Етички
аспектиодносесенапраксескривањаипретварањаусо
цијалном контексту, мотивисане потребама за заштитом,
односно разликовањем. Трећи, естетички аспекти односе
сенасамоваспитавање,самообликовањеживота,насамо
конституисањеличностиутекстукојипише,намаскукоју
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јојобликујетекст.Усватрислучаја,маскаучествујеунеком
обликуизражавањавиталистичкогсхватањаосновнихвред
ности,исматрасенесамонеизбежном,већипотребном.

НесагласностиипротивречностикојесепојављујууНиче
овомтекстукаорезултатприменегенеалошкоперспективи
стичкогпоступкапоказујудасетајпоступакнеможеуокви
ритииимобилисатистабилномпојмовномапаратуромтра
диционалнефилозофије.Генеалошко„откриће”извораније
линеарнокретање,већтребадапокажекривудавепутевена
којима се, често случајно, нехотице или чак као последи
цагрешака,формиралоданашњестање–нпр.пореклоvi ta 
con tem pla ti vaуаскетскомидеалу,аовогаустрахуодживо
та.12Такавпоступак,којијесроднијитумачењууметничких
деланегопојмовнојанализи,дајекаорезултаткомплексан
исемантичкивеомабогаттекст,начијимслојевимасеиз
водииграскривањаипоказивања,играчијаправиланису
унапредзадата,већсеконституишудокигратраје,зависно
одактивнеперспективетекста.Поштосеонамењаускладу
сагенеалошкимкретањемкапореклу(извору)појавеокојој
јереч,ипоштоистојпроцедуритребадабудеподвргнутаи
ауторскаперспектива,тражећиодауторадабудекритичан
премагенеалошкимкоренимасопственеактивности,13тј.да
не апсолутизује сопствену перспективу, неминовно је на
пуштањестабилностиструктуретекста,каоистабилности
ауторскогидентитета.

Ничеовпоступакизграђујетексткојиналажеауторовома
скирање, а маскирање опет подржава мисаони поступак.
Проблемису таконашлисвојметод,мисаосвој стил, али
штајесааутором?ШтајеисподсвихНичеовихмаски,иза
свихњеговихтекстова?Какавсупстрат,којасубјективност?

УдосадашњиминтерпретацијамаНичеовефилозофијефор
мулисанојенеколикоодговоранатопитање.ЛуСаломеми
слида„прави”Ниче,маколиконесталанипротивречанбио,
можедасетакорећиишчитаизсвојихтекстоваитеорија,
имамолисамоувиду„коликојеНичететеоријеподређивао
стању своје душе, колико снажно је уњима одразио соп
ственобићеикакојеконачночакиосновнизаконживота
извеоизсвојихнајдубљихпотреба”.14Тајначинзакључива
њапружаједну,аранијепоменутосхватањедаНичеаствара
његовтекст,другукрајњумогућност.Каокрајњости,тадва
одговора умањују значај неких аспеката ситуације на коју

12Упоредити:Gilmour,J.C.(1995)Genealogy,Interpretation,andHistorical
Masks,Hi sto ri cal Re flec ti ons / Réfle xi ons Hi sto ri qu esVol.21,Nr.3,р.500.

13Исто,стр.495.
14AndreasSalomé,стр.196–197.
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сеодносе–првиумањујезначајартифицијелности,адруги
значајинтенционалностиНичеовогписања/маскирања.

Негдеизмеђусеналазиодговоркојимиизгледанајадекват
нији,азаснованјенасхватањуомозаичкојкомплексности
идентитета:изанекемаске,Ничеовеилибилочије,кријесе
следећамаска,итакоредом,садвамогућаисхода.Илидасе
једномдођедопоследњемаске,изакојејеслепо,немушто
и безоблично, неизрециво постојање, или да семаске ни
жуубесконачност.Изперспективенашемоћидасазнајемо
иартикулишемосазнања,обаисходасууједномсагласна:
неманичеганепроменљивогитрајногизамаски,онесаме
себе носе, скривају и показују.Што не значи да сумаске
лажне.Каоинтерпретацијерезултатасамоваспитања,оне
могубитивишеилимањекохерентне,вероватнеиоправда
не,алинеиистинитеилилажне.КадајеоНичеовомтексту
реч,уњемунемаједнејединствене,свакојдругојнадређе
неперспективе,идеалногсубјекта,филозофског Ја.Онне
саопштаваапсолутну,безусловнуистину,алитименијени
препуштенслучајуисамовољи.Онувекприпадаодређеном
контексту,одређенојперспективи–или,боље,умножини:
контекстимаиперспективамаписањаичитања.
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NIETZSCHE’SMASKS–ANESSAYONPERSPECTIVISM

Abstract

Nietzsche’sidentificationwiththeHellenicdeityDionysusisthemost
obviousexampleofhismasking.Inthisessay,twobasicquestionsare
examined:Whatisthefunctionofthismaskingandwhatliesbeneath
Nietzsche’s masks? The answer is sought in the characteristics of
Nietzsche’sgenealogicandperspectivisticwayofthinking.Theresult
of this contemplation is a dynamic and fragmentary text,which is a
gameofhideanddisplay,agamethatcreatesitsownrulesaswellas
theplayers.DifferentperspectivesoftheNietzsche’stextdonotfindthe
endinthedialecticalsynthesisorhermeneutical“fusionofhorizons”.
Behindthemask,thereisno“real”characteralthoughitdoesnotfollow

thatthemasksaretherefore“false”.

Keywords: Friedrich Nietzsche, Dionysus, mask, identity, text,  
perspectivism
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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет –  
Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град
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МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА
АН ТИ ЦИ ПА ЦИ ЈА САЈ БЕР КУЛ ТУ РЕ 

У ИСТО РИ ЈИ УМЕТ НО СТИ  
ОТА БИ ХА ЉИ МЕ РИ НА (1904-1993)

Сажетак: У ра ду се ана ли зи ра ју осно ве оп штег пре гле да исто ри је 
умет но сти Ота Би ха љи Ме ри на (19041993) и у ње го вим тек сто
ви ма се пре по зна је кон цепт ма ске као кључ ни. Раз ма тра се ка ко 
кон цепт ма ске ути че на ње го ву де фи ни ци ју умет но сти, од ре ђу
је (мул ти ди сци пли нар ни) при ступ ње ном про у ча ва њу, про ши ру је 
област ин те ре со ва ња на све што се мо же схва ти ти као ма ска и 
утвр ђу је ан тро по ло шки сми сао ис тра жи ва ња ви зу ел не кул ту ре. 
Са гле да ва се и ка ко кон цепт ма ске по ма же у ре де фи ни са њу умет
но сти и струк ту ри ра њу но вог оп штег пре гле да исто ри је умет
но сти, за сно ва ног на при ка зу ви зу ел не стра не кључ них људ ских 
ак тив но сти.

Кључне речи: пи са ње о умет но сти, оп шти пре глед, те о ри ја, 
маска, Би ха љи Ме рин (19041993)

Дефинисањепредметапроучавањапрепознајесекаоједно
одкључнихпитањаписањаоуметности,аконеусвакоднев
нојпраксиисторичарауметности,ондабаруповременим
разматрањимаисторијеуметностикаодисциплине.Нараз
личите начине тражи се одговор на питање „шта је умет
ност”саидејомдасеоткријеподкојимоколностима,накоје
начинеисакојимсвојствиманекипредмет,акцијаилииде
јапостајууметничкодело:проучавасенастанакодређених
радова;формирањепојединихуметника;процесдоживља
вања,пријемаипризнавањанекограда,акцијеилипредме
такаоуметничког;инаравно,можданајтежи,најобимнији
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позахватуинајодговорнијипопоследицама–разматрање
процесанастанкауметностикаољудскеделатности.1

Археологија открива праисторијске артефакте који савре
менутеоријуподсећајунауметничкадела,2антропологија
потврђуједа јепроизвођењеуметностионошторазликује
савременогчовека(homosapienssapiens)одњеговихпрет
ходнка из „родослова” хоминида,3 психологија уметности
изналазитеоријскообјашњењепојавеуметностикаопроду
жеткаснаињеговихфункција,4социологијауметностипо
тврђуједаниједнауметничкатворевинанеможенастатииз
„чистоколективне,анонимне,потпунобезличнепобуде”5те
дајеонаувекиндивидуална,алиузаједнициподлежепри
хватању,репродуковању,варирањуиприсвајању,докнаука
окултурипрепознајефункцијеисмисаоуметностиукул
турикаосистемусимболичкихформи(магије,култова,об
реда,митологије,религије,науке),6итд.Наукесуподелиле
стварностмеђусобомисвакаодњихимасвојпредметпро
учавања,алисвакаодњихимаинештодакажеоуметно
сти,њенојприродиинастанку.Историјауметностичинито
углавномсамоуопштимпрегледима,стидљивоозначавају
ћидоњуграницупочеткауметничкогразвојаали,углавном,
неулазећиупитањедефинисањауметности.

ЈеданодреткихауторауСрбијикојисусесуочилисатим
питањем,маданаособенначин,биојеОтоБихаљиМерин
(19041993),књижевник,ликовнитеоретичарикритичари
историчар уметности.Он је у српској научној литератури
познаткаоликовникритичар„левичарскогкритичкогусме
рења”7издеценијеуочиДругогсветскограта,укојојједо
шлодораслојавањаликовнекритикеи,практично,угрожа
вањањеног(здравог)језгра,аукористразличитихидеоло
шких,социјалнихиполитичкихкритеријумазавредновање
уметности.Утеоријскомсмислу,означенје,нештоумере
није,каоједанодтворацапоетикаиуметничкихидеологија,

1 Радјенастаоуоквируприпремазапројекатоевропскојприродисрпске
уметностиивизуелнекултуреБалкана.

2 Mauduit,J.(1961)40.000 go di na mo der ne umjet no sti,Zagreb:Epoha.
3 Vlahović, P. (1996)Čo vek u vre me nu i pro sto ru: an tro po lo gi ja, Beograd:

VukKaradžić,str.137149,148.
4 Ognjenović, P. (1997) Psi ho loš ka te o ri ja umet no sti, Beograd: Institut za

psihologiju.
5 Hauser,A.(1986)So ci o lo gi ja umjet no sti,II,Zagreb:Školskaknjiga,str.103.
6 Petrović,S.(1993)Kul tu ra i umet nost,Niš:Prosveta.
7 Rozić,V.(1983)Li kov na kri ti ka u Be o gra du iz me đu dva svet ska ra ta (1918

1941),Beograd:Jugoslavija,str.197,199,200,202271.
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конкретно,заступникидејасоцијалнеуметности,8којесусе
кодњега развијале од разматрања теме и садржаја, преко
идеолошког тумачења нововековних примера, до конкрет
них сугестија у вези саизградњомуметности тзв. соција
листичкогреализма,9односно,сукобасазатеченимостаци
масрпскеграђанскекултуре.10Свакакодајетосамоједна
димензијањеговограда,аличиниседајеонаузрокштоје
остао занемаренњеговкаснијидоприноснауциоуметно
сти.Идеологијаикритикауњеговомписањумогусерасту
мачити,аузњихсеинекејошнепризнатедимензијењего
воградамогуоткритиприменомједногсложенијегмодела
наукеоуметности.Тајмодел,украткоречено,узимауобзир
теорију,методе,елементенаучногпоступка,личностауто
ра,утицајеоколности,каоитраговеепохе(концепте,укус,
филозофскупозицију).11Заовуприликутребалобиупрви
планистаћињеговудефиницијууметностиинањојзасно
ваниопштипрегледуметничкогстварања.

БихаљиМеринједефинисаоуметност,алиузњуисвесрод
неактивности,користећипојамма ске,којијеизвеоизпо
сматрањаформе,функцијеиначинаделовањаконкретних
предмета које називамо маскама. Тачније, све поменуте
сроднепојаве(сан,игру,ритуал,знак,језик,религију,умет
ност,науку)повезаојепојмомма ске.Учиниојетотакошто
јеувезисасвимтимактивностимакоје–данасбисморе
кли–премештајучовекаунекодруговремеипростор,или
барповезујуњеговусвестсапросторима,појавамаилидо
гађајимакојинису„сада”и„овде”,пронашаопредметекоје
називамомаскама,азатимиприродума ске.Наовајначин
јепојамма сказаузео,такорећи,једнуодцентралнихтача
катеоријеуметностиБихаљиМерина,јермујепомогаоне
самодадефинишеуметностиповежејесадругимљудским
активностима,негоидапроширисвојазапажањаначитаву
стварност.

8 Protić,MiodragB.ur.(19801981)Ide je srp ske umet nič ke kri ti ke i te o ri je,
I–III,Beograd:Muzejsavremeneumetnosti,str.12,37.

9 Protić,MiodragB.ur.(19801981),I,274;II,192;III,str.317,320,327.
10Упоредити:Драгојевић,П.(2008)Пријемликовногделакаосукобпогле

данасвет.Шестиаприл1941.ДрагомираГлишића(18721957),Ве сник 
Вој ног му зе ја,35,Београд,стр.113118.

11Драгојевић,П.(1997)Исто ри ја умет но сти у Ср би ји у пр вој по ло ви ни 
20. ве ка,докторскадисертација,УниверзитетуБеограду,Филозофски
факултет,Београд.
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Те о риј ска осно ва:  
ма ска у на стан ку умет но сти

Појавиипојмумаскепосветио језасебну,амбициозноза
мишљенуиусветупознатукњигуомаскамасвета.12Мада
тематскиодступаодсрпскелитературеоуметностикојаје
усмеренамахомнауметностСрбијеисрпскогнарода,ова
књигаузимауразматрањеипојединепримереизнационал
нихоквираипоказујењиховзначај,неусветском(тоида
љеимасоциополитичкеконотације),негоуопштељудском
контексту.13

Пошаојеодосновнеупотребемаске„примитивнихнарода”,
препознајућидасеподњомчовекпре о бра жа ва,губиинди
видуалностиличнуодговорностиослобађа својенагоне.
Алитонијесве:носилацмаскеможедаје„надвлада”ида
сењомепре ру ша ва,претварајућијеусредствопредставља
њауритуалима,позоришту,игри.Маска јекодњегаисто
штоиоквир умет нич ког де лакодУспенског,14стимштоона
обезбеђујејошидодатнузаштитуудруштву:„Узнакума
ске,билоједопуштеношерету,луди,даизговорионошто
јемудрацукритичарудоносилопрогон,тамницу,пачаки
погубљење.”15Туонвидиинастанакуметности:уизради
маски, затимупреузимањуфункцијемаскепритумачењу
стварности,уњиховомприказивању,најзадиупреузимању
њиховихистрошенихформи.Исказујетокрозвишеразли
читихформулација,например,опреображајумаскеодма
гијског,прекообреднихсвечаностидоплесаипозоришта;
одчаролијеибајања,донаукеињенихпроизвода:радаи
рата.

Ути цај на де фи ни са ње пред ме та ис тра жи ва ња
БихаљиМеринјасноуказуједајематеријалнипредметкоји
називамомаскомсамоједанодначинањеногреализовања: 
ма ска(маскирање,преображавање)јеконцепт,идеја.Низом

12BihaljiMerin,O.(1970a)Ma sken der Welt: Ver za u be rung,Verhüllung,Ver
wandlung,Güteralch:BertelsmannKunstverlag;BihaljiMerin,O.(1970b)
Ma ske sve ta: pre o bra ža va nje, skri va nje, za ča ra va nje (prevod s nemačkog
VeraStojić)Beograd:VukKaradžić;Ljubljana:Mladinskaknjiga;Bihalji
Merin,O.(1970c)Masks of the World,London:ThamesandHudson.

13 Тиме, уједно, и даље даје могући модел данашњим хуманистичким
наукамауСрбији, у којимавлада страхда српске темеипојавенису
интересантнеусветскимразмерама.

14 Uspenski, B. A. (1979) Po e ti ka kom po zi ci je. Semiotika ikone, Beograd:
Nolit,str.197202.

15BihaljiMerin,O.(1970b)Ma ske sve ta: pre o bra ža va nje, skri va nje, za ča ra
va nje (prevodsnemačkogVeraStojić)Beograd:VukKaradžić;Ljubljana:
Mladinskaknjiga,str.3.
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примерајепокушаонесамодапрепознагдесесвематери
јалнамаскапојављује,штаонасве„чини”ишта„може”у
некојкултурипрерушавања,16негоиобрнуто:накојиначин
се свака појаваможе схватити каома ска.На пример,ма
ска јеизрази гест глумца,покретиграча, алинеприпада
самоуметнику.Дефинисањемаскеусмераваистраживање
касвакодневиции,данашњимречникомречено,визуелној
култури: то јешминка,паи самизразлица (лажнољуба
зниосмех,формалнизнациучтивостииконвенција)обич
ногчовека.Посматрањеможеићиидаље:ма скомсемогу
сматратииспољенеособине–смелостибрзинаспортисте,
чакинеконформизам, којиодбацује конвенције,шаблоне,
спољнаобележјаисличнема ске.Акоћенекорећидајечо
векбићекојесања,којејестворилоигру,знакове,речи,ко
муникације,обликеизражавањаислично,БихаљиМеринће
рећи:„(...)човекјестворењесамаском”.17Одпраисторије
доданас,пратиморазвојигранањечовековекултуреубез
бројобласти,иусвакојодњиховајауторпрепознајеоста
таконепочетнема ске.

Ути цај на циљ ис тра жи ва ња
Такома ска постаје ознака човековог развоја, материјални
трагкојиостаједасведочиоњеговомпонашањупослење
говесмрти,ознакачовековедуховневертикале,чинилацу
преношењукултуре следећим генерацијама.Али, свеосо
бености националних, регионалних, религијских, расних
и других маски своде се на формалне елементе настале
традицијомипокушајимаобликовања,каоинатехничко
материјалне елементе везане за савладавање материјала
илифункцијемаске.Суштина, поБихаљиМерину, није у
тимособеностиманегоуономештоповезује свете,фор
малноразличитемаске:низчовекових,дасетакоизразимо,
„улога”,каоверника,радника,борца,уметника...Утомесе
може препознати смисао оваквог истраживања човековог
стварања,иликреативностиуопште.Кадасеторазуме,он
да се препознају паралеле међу маскама најразличитијих
крајева света, источнихи западнихцивилизација, богатих
исиромашнихнарода,одвојенихкултураираздвојенихепо
ха,јерихповезујечовек,људскобиће,његовопонашањеи
стремљења.

16Упоредити:надахнутоипрегледнообјашњењекултурепрерушавања,
у:Božović,R.(2006)Lek si kon kul tu ro lo gi je,Beograd:AgencijaMatić,str.
117125.

17BihaljiMerin,O.(1970b),str.4.
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Тра го ви си сте ма вред но сти,  
кон це па та и фи ло зоф ске по зи ци је

Шта је теоретичар добио овим свођењем сродних појава
напојамма ска?Избегаоједасвеопишекаознакиозначе
но;каојезикипревођење;каосликуилипризор;каостил,
структуруилинанекиновијиначин,језикомнекеактуелне
теорије.Оставиојепростортрагањузаодговоромнапита
ње:штасеналазиисподмаске?Такође,намернојеупутио
опоменусавременомчовечанствудасеусуштининијепо
макло од позиције првобитне заједнице и времена израде
првемаске.Препознајућима ску,којујепровукаокрозисто
ријуодвременапрвобитнезаједницедосавременогчовека,
уједначиојеиповезаољудеразличитихпростора,епохаили
статуса, заобилазећи при томе питања расних, национал
них,полних,социјалнихилиполитичкихподела,накојима
је теорија уметности 20. века понекад инсистирала.Мада
је и сам опомињао дамаске треба посматрати уњиховом
окружењуиувезисафункцијом(апознатоједасемаске
иритуалиитекакомогупосматратикаоиздвојени,особени
иплеменскиилида сема ска каоконцептможепримени
тиунационалнимоквирима),18онихјевидеокаоунивер
залне.Вишеилимањеимплицитно,одбијао јеидеједасу
маскенајранијихкултураизразнецивилизованихдруштава,
непросветљених,заробљенихупредисторијскојфазиразво
ја,безсамосвести,препуштенифетишизму.19Показаоједа
оненаистиначинпостојеиусавременомдруштву,чимеје
учествоваоумарксистичкојкритицидруштва:оникојисебе
називају„цивилизованима”неразликујусеодонихкојесу
означиликао„примитивне”.Маскаједовољно„опипљива”
појавазаразумевањетврдњедајеона„најранијиобликоту
ђења”.20УтомставупрепознајесеидејаоМарксовомпојму
алијенације.МарксистичкеставовепрепознаћемоиуБиха
љиМериновимуспутнимопаскама у којима користи кон
цептојединствусупротности,илиуставудасубоговипро
изводчовека.21БихаљиМеринајеидеолошкибитноодреди
ладруштвенаприпадностиучешћеурадничкомпокрету.

18 Престон Блајер, С. Ритуал, у: Нелзон и Шиф, ур. (2004) Кри тич ки 
тер ми ни исто ри је умет но сти, Нови Сад: Светови, стр. 363373; Ri
ach,A. (2005)Re pre sen ting Sco tland in Li te ra tu re, Po pu lar Cul tu re and 
Ico no graphy: the Masks of the Mo dern Na tion,Houndmills,Basingstoke,
Hampshire:PalgraveMacmillan.

19Пиц,В.Фетиш,у:НелзониШиф,ур.(2004)Кри тич ки тер ми ни исто
ри је умет но сти,НовиСад:Светови,стр.379.

20BihaljiMerin,O.(1970b),str.1.
21Исто,стр.55.
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На по ме на о ути ца ји ма лич но сти
Незахвалнојенамаломпросторуобјашњаватиутицајауто
ровогживота,револуционарноградаилицрталичностина
настанакњеговетеорије,мадаизмеђуконспиративнограда,
писањаподпсеудонимомилипроменеименаиместаста
новања,иБихаљиМериновогпојмама ске,постојиизвесна
аналогија,којанемораоткриватиизворутицаја,алиможе
објаснитибарњеговоинтересовањезатутему.

Јед на ме то до ло шка по сле ди ца
Из изложене теоријске основе проистиче начин коришће
њаметода,који сеогледаувештимупоредниманализама
међусобноудаљенихвизуелнихтворевина.Светеанализе
водекаоткривањучовекакаозаједничкогизвораилиузро
ка сличности; БихаљиМерин је ту показао могућност да
се упоредниметод употреби са потпуно супротним идео
лошкимпредзнаком негошто је то чиниоњегов творац.22
ВишеодосталихаутораизСрбије,онсеизражаваивизуел
но,узпомоћготовоспектакуларногизбораупоредопоста
вљенихилустрација.Осимтога,уизборулитературенакоју
сепозивакрозтекст,наслућујесеодређенасугестијадаје
могућеупотребити знањаиискуствавећегбројаразличи
тихдисциплина(психологије,етнологијеиантропологије,
социологије,историје,технике,итд).Данасбисереклодаје
тоблискомултидисциплинарномприступу.

При ме на на ту ма че ње умет но сти: је дан оп шти  
пре глед
БихаљиМеринјема скукаосликусветаупотребиозаоснов
свогопштегпрегледаисторијеуметности.Уједномодпо
главља,каомотојенавеоСведенборговумисао„Свепојаве
исвиматеријалниоблицисамосумаскеипокровииспод
којихсенаслућујунајскривенијиизвориприроде.”23Уводе
ћичитаоцаупроблемуметности,онобјашњава:„Обраћање
духовима,демонимасмртиибоговимаживотаотеловилосе
уобличјаиуликовекојекаснијепонавициназивамоумет
ношћу.”24Такојенама сцикаограницистварногинествар
ногсвета,изворууметностиилинијикојаодређујечовекове
“улоге”засноваосвојпрегледсветскеуметностиивизуелне

22Отомметодудетаљније:Драгојевић,П.(2012)УпоредниметодСтши
говскогињеговпријемуСрбији.Идеолошкоиметодолошкоумишље
њуоуметности,Збо р ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но стибр.40,
НовиСад:Матицасрпска,стр.163172.

23 BihaljiMerin, O. (1979) (Re)vi zi ja umet no sti, Beograd: Jugoslavija i
Jugoslovenskarevija;Skopje:Kultura,str.167.

24Исто,стр.6.
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културе, структуриран општељудским темама као што су
молитва,рођење,стварањесветаибогова,сексиерос,рад,
ратовање, истраживање, индивидуа и друштво, смрт.Сва
куодтемапратиоднајстаријихвременадосавременогдо
ба,сагледавајућипритомеуметностчовекаи,евентуално,
човечанства(каозбиразаједница)анезасебних,особених,
националнихкултура.Крозизлагањеједоказиваосвојуде
финицијууметности,пајекњизидаонасловкојиуказујеи
наревизијудотадашњегсхватањауметностикаопојаве, а
и на другачију визијуњеног развоја која потиче из новог
схватања.

Неизлазећимногоизтеме,напоменућемосамодајетоје
дан оригиналан општи преглед историје уметности, чији
оквирзавредновањечининизпознатихкњигазначајнихау
тораукојимасеодсредине19.векарешаваопроблем„пако
вања”уметности–одКуглера(Kugler)иШназеа(Schnaase),
прекоРенака(Reinach),Мишела(Michele),Гомбриха(Gom
brich),Хаузера (Hauser)идругих,сведоЏенсона (Janson)
који, некако у исто време кад и БихаљиМерин, саставља
својурелативистичкуисторијууметности.

По глед у бу дућ ност: кул ту ра ки бер нет ских ор га ни за
ма (сај бер кул ту ра) или тех но ло ги ја као ма ска
ОпштипрегледуметностиБихаљиМеринаобухватараспон
одпочеткаотуђења,чијијема сканајранијиоблик,падобу
дућегМарксовог„царстваслободе”,које„почињестварно
тектамогдепрестајерадкојијеодређеннуждомиспољном
целисходношћу”.25

Одранијејебиосвестандатајпутјошнијепређен:„Треба
лоједапрохујемногехиљадегодинападасеизсветамито
вадоспеусветелектронскихмозгова.Натомвременскоми
просторномрастојањумаскесупутоказиразвоја.”Ма скесу
идаљеприсутнеусвомпрвобитномсмислу:„Онесустра
вичнекаонекад,мадане збогчаролијеимагије, већ због
нималотајанственетачностикибернетикеиразорнеенерги
је(...)”;човекморадасеодњештити„маскама,коједелују
сабласнијеоддемонаизпрошлости.”26

Зато се отворено надао у „процес очовечења и остварљи
винацртједногбољег,хуманоуређеногдруштва”.27Својим
виђењемразвојауметностидоказујеидејуобратствусвих
људи.Идеологијакојојјеприпадаосматралаједаћедотога

25Исто,стр.109.
26BihaljiMerin,O.(1970b),str.4,5.
27BihaljiMerin,O.(1979),str.278.
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доћикадасеукинукласнеразлике–укидањекласајебио
крајњициљкласнеборбепролетаријата,комјеБихаљиМе
ринприпадаоипосоцијалномпореклуиидеолошки.Ова
формула јеипакотвориланедоумицу:далићетозначити
и укидање разликамеђуљудима каоиндивидуама?Отуда
иједнонезгоднопитање:далићеуметностнестатиудобу
технологије.28

Одређенстратешкимциљевимасвојеидеологије,онузавр
шномпоглављуопштегпрегледаисторијеуметностисагле
даватоковекојимаприпадабудућност.Карактеришеихкао
„превладавањеезотеричнеелитнеуметности”,“превладава
њекултабогова,херојаиличности”,„проширењеканалаза
опажање”,развојуметностиподутицајемнауке,уношење
техникеупроцесстварања,интермедијалнеиинтердисци
плинарнеколективнерадове,најзадикао„укидањеграни
цасвихисторијскихвременаиобластиусвестиуметника;
установљењеједнесветскеуметности”безграница.29Тиме
допуњујеуметничкувизијусветакаојединственог.30

Данас, трагајући за поукама из књига БихаљиМерина, а
покушавајући уједно да их тиме несвесно не допишемо,
можемоњегову визију будућности сумирати, прецизирати
ипревестикао:колективностварањеанонимнихпоједина
ца(гденепостојиауторство,радпојединцасепотврђује–
лајку је? – пред колективом и преузима као опште добро),
заснованонамултимедијалнимсредствимакомуницирања.
Радумрежи,повезаност,подразумеванаглашенестан дар
деиуниформностпроцедура, алиипонашањеиндивидуе
каодела јата.Развојтеоријеуметностикаода једовеодо
приближавања(изједначавања?)уметностиистварности;с
другестране,развојнаукепренеојестварногчовекаувир
туелну стварност, која се сматрала елементомдефиниције
уметности.

Да ли је савремена технологијама ска, која уместо реше
ња класних разлика нуди илузију равноправности, где су
„свима” доступни свиса др жа ји – намерно користимо ак
туелнуречвезану заинтернетисавременуинформатичку
револуцију.

Ако сума ске ознака за БихаљиМеринов концепт развоја
култура,различитенапочетку,маскебинужно,собзиромда

28 BihaljiMerin, O. (1969)En de der Kunst im Ze i tal ter der Wis sen schaft?,
Stuttgart:W.Kohlhammer.

29BihaljiMerin,O.(1979),str.276.
30BihaljiMerin,O.(1962)Aben te u er der Mo der nen Kunst: von der wer den den 

Ein he it der Welt in der Vi sion der Kunst,Köln:M.DuMontSchauberg;Biha
ljiMerin,O.(1974)Je din stvo sve ta u vi zi ji umet no sti,Beograd:Nolit,1974.
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исказујуистучовековусуштину,формалномогледасеиз
једначе;заиста,уериглобализације,маскасастилизованим
ликомГајаФокса(Fawkes)као„икона”анонимусапостаје
присутнауцеломсветууистовремеисаистимзначењем.

Уидејидаћемеханичкичовек,опремљентзв.кибернетич
кимуређајимабитибољиодприродног,идаљесепрепо
знаје стари покушај пре о бра жа ја. Најмлађим киборзима
(cyborg)сматрајусе,напочетку21.века,„сурферинаинтер
нетукојипомоћукомпјутерапловекрозвиртуелнуреалност
cyber spa ceaикомуницирајумеђусобнопрекомреже”.31

Да ли се у њиховој он лајн ег зи стен ци ји могу препознати
елементима ске?Вероватнобарудвемапојавама:усајбер
идентитетимаострашћенихкојиза шти ће нианонимношћу
гаје(малограђанску)културукоментарисањатуђихживота
ипредстављањасебекаосвезнајућих,идеалнихиправед
них;иудестилисаним,наразненачинпре о бра же нимвизу
елнимидентитетимаиулепшанимбиографијамастварних
појединацанадруштвениммрежама.То,некако,неодољиво
подсећанаједнуформулацијуБихаљиМерина:

„Неслободан,подвргнутзаконусвакидашњице,сиромашан
доживљајимаабогатјединожељама,народјеприликомсво
јихпокладнихсветковинадобијаодозволудаставимаскуи
покажесањаниликсвогаја,својаунутрашњаосећања.”32
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Abstract

The study analyses the grounds for the general art history overview
by Oto Bihalji Merin (19041993). His texts recognize the concept
ofthemaskasakeyone.Thepaperanalyseshowtheconceptofthe
maskinfluenceshisdefinitionofart,determines(inamultidisciplinary
manner)hisapproachtoartstudying,expendsthescopeofinterestto
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МА СКА У ПО ЗО РИ ШТУ:  
ОТ КРИ ВА ЊЕ ИЛИ  

РАЗ ОТ КРИ ВА ЊЕ ГЛУМ ЦА
Сажетак: Основ ни циљ ра да је да ис тра жи и ана ли зи ра уло гу и 
зна чај по зо ри шне ма ске. Рад ће об у хва ти ти те о риј ско из у ча ва ње 
ма ске и ње не упо тре бе у по је ди ним, нај мар кант ни јим исто риј
ским пе ри о ди ма ка да ма ска и ма ски ра ње пред ста вља ју есен ци јал
ну по зо ри шну кон вен ци ју и об лик, ре кви зит, део ко сти ма, ко ји се 
упо тре бља ва при ли ком гра ђе ња глу мач ке уло ге и из ра жа ва ња  еск
пре си је из во ђа ча пред пу бли ком. Рад ће та ко ис тра жи ти ка ко су и 
због че га ко ри шће не ма ске у пе ри о ду пра и сто риј ског по зо ри шта, 
Ан тич ког по зо ри шта ка да ма ска до би ја зна чај ну уло гу да по ја ча
ва иде ју тра ге ди је, ко ме ди је, а глум це пред ста вља мо ну мен тал но 
по пут бо го ва. У пе ри о ду ре не сан се сим бо ли ка ма ске се ме ња, по
го то во у пуч ким по зо ри шним об ли ци ма Ко ме ди је дел Ар те. Дру
ги део ра да ана ли зи ра ће из во ђе ња и спе ци фич но сти  ко ри шће ња 
ма ске у аван гард ном по зо ри шту, по зо ри шту за ко је ма ска пред
ста вља фор мал ну и са др жин ску срж из во ђе ња. У ра ду ће та ко 
би ти из у ча ва на уло га ма ске у ко ма ду Краљ Иби Ал фре да Жа ри ја и 
ње на упо тре ба у ра ду аван гард не по зо ри шне тру пе: Хлеб и лут ке. 
Кључ но ис тра жи вач ко пи та ње ко је же ли мо да по ста ви мо је да 
ли ма ска пред ста вља са мо део ко сти ма од ре ђе не епо хе или је ње на 
по ја ва на глу мач ком ли цу мно го зна чај ни ја и је дан је од су ве ре них и 
ау то ном них де ло ва по зо ри шне пред ста ве.  

Кључне речи: ма ска, ри ту ал но по зо ри ште, аван гард на ма ска, 
гињол 

Маска изазива код онога ко је носи пролазну егзалтацију
(РожеКајоауМа ска и транс)
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Ма ска као део кул та, ри ту а ла,  
ве ро ва ња у нат при род но

Маскаупозориштупојављујесејошупраисторијскимпо
зоришним облицима, плесачко – играчким позоришним
формама:обредима,ритуалима,позориштумагије.Порекло
маске у позориштудубоко симболише тежњуизвођача да
појача емоцију коју изражава или да прикрије идентитет,
представиживотињу,ловцаилинекогдругогучесникаури
туалномимагијскомпозоришту.Стављањеммаске,глумац
преображавасвојуспољашњост,онсетрансформише,мења
лики улогу коју изводи, алии суштинске карактеристике
својеличности.Маска,маскирање,трансформацијасастав
ни су део свеколиког позоришног израза, од појаве игре,
прекопојаверечи,прекоулогемаскеуАнтичкомпозоришту
донегирањаупотребемаскеупозориштупросветитељства.
Поновнограђањамаскирањаглумацаувремеавангардноги
новогпозориштадвадесетипрвогвека.Маскајеконстан
та.Маскирањеглумацапроизилазиизсуштинепозоришне
уметности, као представљачке, уметности коју реалност
сублимира, преображава и тако обликовану је представља
публици,користећиразличитесимболе,знаке,маштуглум
ца,редитеља,алиимогућностиделовањанапублику,њена
чула,музиком,сценографијомикостимографијом.

„А маска казалишна није само глумачка маска, није само
глумчевкостим,нијесвештогледалацобухватипогледом
кадседигнезастор.Усвакомвременуонаједругачија–она
је, заправо јединоштопреживипредставу,оноштоостаје
каоповијеснидокумент.Мисли,осећаји,људскиодносисе
мењају,аобразинаизраздобљакојезамирехоћедаостане
непромијењенадонајситнијихбора.”1

Маскајеспонаизмеђуглумачкеличностииулогекојутума
чи.Истражујућимаскеикостимемимижемодареконстру
ишемо како је изгледало извођење појединог позоришног
периода.Драме,скице,цртежи,теифилмскизаписичесто
нисудовољни.Прекомаскеможемодасазнамокојујепору
купозориштежелелодапошаљесветугенерално,несамо
непосреднимучесницима.

„Кадчовекдођедосазнањадастављањеммаскепреобража
васамосвојуспољашњост,алинеисвојебиће,кадсавла
дамаскинучараналогије,изритуалнихсвечаностиимит
скихзбивањанастајупозоришнеигре.Такосерађаантичка
трагедија са својим индивидуалним јуначким и људским

1 Мркшић,Б.(1971)Ри је чи и ма ска,Загреб:Школскакњига,стр.8. 
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ликовима.”2 Граница између магијских радњи, класичне
драме,укојојглумциносемаске,иритуалаподмаскамасе
тешкоможеповући.Свакипозоришнипериодсадржинеки
обликмаски и начинемаскирања.Маска одражава карак
тер лика, пренаглашава га или се изамаске крије истина:
истинакојуписацжелидаобјасни,редитељпоставинасце
ни,глумацодигра.Истинадруштваисвета,истина једног
омеђеногвременакријесеизамаске,аопстајеупозоришту.

„Маскаизазивакодоногкојијеносипролазнуегзалтацију
ипомажемудасесуштинскипреображава.Онеусваком
случајупоспешујуизливинстиката,најездустрашнихине
победивихсила.Безсумњемаскираниупочеткунијенаи
ван,алисеубрзопрепуштаомамљености”.3Дакленошење
маскиукомбинацијисаигромиверовањему„космичко“,
„натприродно” су део хабитуса примитивног човека, из
вођача,Шамана. Ношење маски их је наводило на осећај
транса,потпуногпредавања,које јеукаснијимпериодима
развоја позоришта заборављено – било је неприхватљиво.
Обликемаскирањапрепознајемоиукултнимрадњамакоје
поседујукаратеристикеизвођачкихуметности.„Тонамеће
претпоставку да природу култа треба обухватити катего
ријамаспецифичневрстечовековеактивности,каошто је
репродуктивна,уметничка, апресвегадрамскаделатност.
Наиме,култнијеискључивоекспресијаемоционалнихста
њапојединцаилидруштва, већ јењиховорепродуковање,
њиховаинтерпретација.Онјеифакторкојидајеподстреки
наводиучесникекулта,јерпонављањеификсирањеучове
ковојпсихипомажеиспуњавањутихдруштвенихзадатака
којеауториодређеногрелигијскогкултасебипостављају.4

Примерекулта,светковинесамаскирањемможемодаилу
струјемонапримерупојавеШаманизма.Наизразитијема
нифестацијеовепојавебележесеуСибиру,односноуобла
стиарктичкогкруга.ИграШаманаподразумеваупадањеу
некуврстутранса,стањабезсвести.УстањутрансаШаман
одлази да тражи болесникову душу.Прича ошаманима и
њиховимизвођењима јемагијскаиврлосимболичка.Тра
жећи болесну душу, коју је демон украо,Шаман „прича,
глумиперипетијепоновногосвајањаизвораживотаотетог,
његовог власникаи коначному га тријумфално враћа (...)
у сваком случају, лаковерност и претварање изгледају ов
де,каоиудругимслучајевима,чудноповезани.Ескимски

2 Мерин,О.Б.(1989)Маска,Ритуалипозориште, По зо ри ште број3,4,5,
6 (уредникЛазић,Р.),Тузла:Народнопозориште,стр.92.

3 Кајоа,Р.(1989)Маскаитранс,По зо ри ште број3,4,5,6 (уредникЛа
зић,Р.),Тузла:Народнопозориште,стр.88.

4 Исто,стр.103.
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Шаманитражедабудувезаниконопцима,какобипутовали
самодухом,јерби,какосамикажу,упротивномињихово
телоодлуталоинеповратнонестало.”5

Заизучавањеулогеикоришћењамаскеупозориштуиана
лизе феномена маскирања, религијска извођења Шамана
значајнасунесамозбог„глумљења”заносавећзбогпове
заностимимике,плеса–трансаиперушавања.Већупрвим
облицимамаскирањаизвођачаможемодазакључимодаје
маскамноговишеодкостима,даонадобијаљудскеособине
и помаже остваривању култа, веровања.Маска је деоми
та, обичаја, ритуала.Она је неприкосновени део настанка
извођачкихуметности,теипозоришта.

Упо тре ба ма ске код при ми тив них на ро да

Маске, игре и пантомима биле су део позоришта прими
тивнихнародакадаизвођењапостајусаставнидеоживота,
свакодневнихритуала,веровања,алиисазнањаочовековој
смртностииритуаласахрањивања.Мимичкиреализамкоји
суупражњавалиПигмејиначинјепозоришногма ски ра ња.
„Пигмејисуправимајсториподражавањагласоваипокрета
разнихживотиња и то је често основни садржајњихових
представа.Тојеједанобликсазнања,мождаонајнајпотпу
нији,барусавременомсмислу.МимичкомреализмуПигме
ја,коменијестранастрогаритмичкаодмереност,супротста
вљасегеометријскаапстрактносткостима,маскиипокрета,
којезапажамокодАустријанаца.Таапстрактностсеипакне
можетаколакообјаснитиакоимамоувидудасеобнавља
њеуспоменанамитскогјунака,уовомнароду,изједначује
са сећањемна сопственог претка од чијег „меса”Аустра
лијанацсматрадајесаздан”6ДоксуПигмејцигласовимаи
покретомимитиралиживотиње,уГвинеји,ународуКоно,
маскесуималеврловажнуулогууизвођењусвакодневних
обреда.Њиховаулогаиизгледбили супрецизнодефини
сани.КаконаглашаваЧезареМолинари(CezareMolinari)у
„Историјипозоришта”уизвођењујеучествовалотачнопет
наестмаски.Некемаскесимболизоваласубожанствасапо
себниммоћима.Обреднеигресамаскамаималасувелики
утицајнаживотсела,решавањепроблемаграђана.Играпод
маскамаималајемистично,скороБожанскоиспаситељско
значење.Духовисууселуобављалинекуврстујавнеслу
жбе.Кадаглумциподмаскамаизађупратиихгрупапосве
ћеникакојаморадаимпринесежртву.„Маскепрвеврсте

5 Исто,стр.87.
6 Молинари, Ч. (1984) Исто ри ја по зо ри шта, Београд: Вук Караџић,

стр.17.
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сунаслеђесвештеникаиратникаипреносесесаколенана
колено.Маскасечуваунајвећојтајностиионајкојијеноси
буднопазидаганеконепрепознакадасањомизађемеђу
људе.Другедвеврстемаски:народнипрваци,поверавајусе
особамазакојесесматрадасутозаслужиле.Темаскесене
наслеђују,свакаодњихиманекаметафизичкаобележја”.7
Маскеподражавајуобликљудскоглица.Онесунаправљене
какобипојачалечовековеособине,емоцијекојесеизража
вајумимиком.Маскепримитивнихнародауобличенесуу
обредномилирелигиозномстилу.

Ма ске у Ан тич ком – грч ком по зо ри шту  
или уз ви ше ни глу мац

Античкогрчкопозориштезначењскијевезанозарелигију
икултбогаДионисаучијучастсуприношенежртвезавре
ме позоришних приказања, фестивала.Маске или како се
јошназивајуобразине(Ђурић)билесусаставнидеокости
маглумаца.Образинесуонемогућаваледасевидиглумачко
лице.Онесупојачавалењеговизраз,јерјепозориштепри
мало,наобронциманекогбрдапрекохиљадуљуди.Ноше
њеобразинасвојкоренимаусамомнастанкудраме,дакле
урелигиозномпогледуначовека,којисепреносинасаму
позорницу.Онесуглумчевигласчинилејачим,омогућавале
судаједанглумацтумачивишеулога,тесумушкарцимо
глидаиграјуженскеулоге,јерженаупозориштунијебило
нинасцени.„Образинесуграђенеодплатна,аунајстарије
времеодкоре:напредњојстраниималесуширокотворза
устаидвамањазаочи(...).Трагичнеобразинеималесуна
челу троугласто продужење, покривено вештачком косом.
Разликовале су се трагичне типичне образине или карак
тернеинетипичнеилииндивидуалне.Типичнесуслужиле
за тумачењеразноликихликова, за свељуде.ЗаАнтигону
напримериЕлектруидругедевојкеусличнимситуација
ма.Нетипичнемаскеслужилесузапојединалица,напри
мерзаЕумениде,зарогатогАктеона,заслепогФинеја,за
многоокогАрга”.8Комичнеобразинеиобразинекојесусе
користилезаприкривањелицаглумцауСатирскимиграма
субиледругачијеиобликованесходнокомичномжанру.У
Старојкомедијиобразинесуималеиперикуиливенацоко
главе глумца, али нису увеличавале глумачки глас и стас.
Комедијаједело„нижевредности”одтрагедијеуАнтичком
позоришту.ТрагедијајетребалодаприкажеузвишеностХе
ленскемитологијеиуздингнеглумцедоБожанскихвисина.

7 Чезаре,М.(1984)Исто ри ја по зо ри шта,Београд:ВукКараџић,стр.20.
8 Ђурић,М.(1986)Исто ри ја Хе лен ске књи жев но сти,Београд:Заводза

уџбеникеинаставнасредства,стр.252.
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Напозорнициглумцитрагедијесубилипопут„споменика”:
неустрашивиимонументални.„Новакомедијаималаје43
типичнеобразине:1–8старци,9–19младићи,20–26ро
бови,27–29стареробиње,30–43младеробиње“.9УСта
ројкомедијиодразиобразинетребалоједапојачавајуосо
бинекојесубилекритикованеиисмејаване,доксуобразине
уНовојкомедијитребаледаизазовусамосмех.

Хеленска маска била је визионарска. Она је „пратила” и
предвиђала збивања. Супротстављајући се хору маска је
пратиласудбинеликова.„ПозоришнемаскеAнтике,судбин
скиједнозначнепосвомкарактеру,билесусвојимпластич
ниммоделовањем,устрогомцртежусроднеоклопуратни
ка:подведримнебом,уАмфитеатруЕпидаура,глумцису
представљали Прометеја, Едипа и Агам не но на, Ореста и
Антигону,ликовеизмеђумитологијеиисторије”.10УАнтич
композориштуглумцисусекреталиспоро,достојанствено.
Њен„окамењенстав”одражавао је основнаобележја тра
гедијеикомедије.Речиглумацаисподмаскеодјекивалесу
снажно великим простором за игру и гледалиштем. Речи
глумацасуизражавалеужаснућезбогкривицејунака,вели
кихдруштвенихииндивидуалнихборби„велике”драмске
књижевностиАнтике.

Тран сфор ма ци ја уло ге ма ски  
или но ва суд би на ма ски ра ња

Свакопозоришновременосисвојеконвенције.Свако„но
во откриће” и промена у позоришномизразу одражава се
наигруглумаца,режију,алииназначајиулогумаски.Та
конасликамаВатоа(Watteau)изосамнаестогвекаможемо
дапроучавамокакосуизгледалемаскеКо ме дије дел Ар те 
(Co me die del Ar te).МаскеКо ме ди је дел Ар те „пратиле”су
ликове овог ренесансног пучког позоришног облика. Оне
суодсликавалеразметљивостњиховихсценарија,игре,вра
толомије,безобразне,бесрамне,подмукле,дивљеКо ме ди је 
дел Ар те,агласисподмаскебиојесочанизвучан.Заједно
сасвојиммаскамаглумцисуплесали,забављалисугледао
цевратоломнимскоковима,ватрометима.„Маскесуно си ле
округлеширокекапеилиискривљенеизгужванешешире,
ималесузатиљкеошишанедокожекаобарбарскиробови
ивеслачисагалија.Изразлицабиоимјетврд,мрк,дрзак
каоулоповаилиџепароша,брадицештосуихносилеби
лесусличнебрадицамалудаикоза.Насредлицамаскесу

9 Исто,стр.253.
10МеринО.Б.(1989)Маска,ритуалипозориште,Ри ту ал ни те а тарброј

3,4,5,6,  (приредиоЛазић,Р.),стр.93.
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усађивалевелике,модре, тупастеичађавеносеве,устасу
имбила прождрљива, натечена, разблудна, а бркови стра
шникаонастрашилима”.11

Кадапозориштежелидапренагласиидејекојимасебави,
појача спектакуларност. Позоришна конвенција посеже за
маском.Маска прикрива стварни глумачки израз, али по
маже публици да се уживи. Када скине маску, глумачка
играпостајеистинитија,реалнија,рационалнија.Маска је
представљалакодекспозоришнеестетикеиувек јебилау
служби„аутентичног”израза.Алинијесваковреме„слави
ло“маску.Уделу„Парадоксоглумцу”ДенисДидро(Denis
Didro)наглашавакакосевеликеглумачкеулогеостварују:
разумом, хладним промишљањем, дистанцом у односу на
лик који глумац тумачи.Спонтаност се у позориштупро
светитељстванепостижеигром,смехом,слободнимпокре
томилистављањеммаске,већвеликимбројемпроба,про
мишљањемирационализацијом.Иакопозориштетребада
прикаженекидогађајизпрошлости,читавраднаулозии
извођењуусмеренојенасвесноинамернодејство.Рацио
налистичкемислипросветитељстванисуподражавалема
ску,идејеопоистовећивању,зенистичкојфилозофији.Како
бимаскаопсталаиживелаупозориштутребајој„удахну
ти” смисао.У свакомдругом случају,маска на глумачком
лицунијеоправдана.

Ма ска у аван гард ном по зо ри шту,  
исе ме ва ње као спас

Улога маске у позоришном изразу доживела је трансфор
мацијуупериодупозориштаавангарде.Пратећи„каноне”
позориштаукомедолазидодеконструкциједрамскогтек
ста,каоисвакогизвђења,критикепсихолошкогнатурали
зма(АнтоненАрто–AntoninArtaud),маскадајеизведеном
комадуидејнуснагу,друштвенуисоцијалнуангажованост.
Напрвомместууавангардномпозориштунијепричакако
је тодиктиралаАристотеловахијерархијаделоватрагеди
ја, већ је то карактер. Догађаји, мисли добијају на знача
јучимесусценскаизвођењаукључивалавишереквизите,
сценографије, темаскепостају„живе”, алиисамостални,
аутономниелементпредставе.УкомадуКраљ Иби Алфре
даЖарија(AlfredaJarry),којикомичнимсредствимаразот
кривапатологијуличностиграмзивог,поквареногвладара,
маскајемноговишеодделакостимаглумцакојитребада
појачаилиодсликаособинекарактералика.Онајепосебан
лик,подједнакиучесникукомаду.Жаријебиоврлосвестан

11Мркшић,Б.(1971)Ри јеч и ма ска,Загреб:Школскакњига,стр.8.
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моћи сценографије и визуелног утицаја позориштана пу
блику.Интересантнесуутомпогледуинструкцијекојеон
прекописмажељешаљередитељуЛињеПоу(AurelienLug
ne Poe). „Мислим да би било занимљиво да се комад по
ставинаследећиначин:масказаглавнуличностИбија(...).
картонскакоњскаглавакојућеонноситиокаченуоковрата
каоустароменглескомпозоришту.Прихватањеједногде
кора или, јошбоље, једнепозадине,што елиминише спу
штањеиподизање завесенаконсвакогчина, елиминација
групесапозорнице,којесугрешкенапозорницијерумању
јуслободудуха.Прихватање„акцента”илијошбољеспе
цијалног„гласа”заглавнеличности.Костимисаштомање
назнакалокалитетаилиисторијске тачности (што је боље
дасесугеришувечитествари),премодерни,пошто јеова
сатирамодерна;иотрцани,поштоћенатајначиндрамаби
тиодбојнијаиодвратнија”.12Жарижелидадекордемаскира
стварност,онпојачавареалност,тејеЖаријевамаскасред
ствокоментара,каоназнакаантипојавности,неумољивости
светасакојиматребадабудесуоченапублика.Декорјебио
насликанудечјемманиру.13„Жаријевикарактерисумеха
низми,аутоматикојипрецизноизводеауторовунамеруне
супротстављајућисе својомличномпсихологијомспрово
ђењупланаи остваривањуциљевапредставе (..) деперсо
нализацијаготоводајесавршена”.14

Упозориштуавангардемаске,лутке,светлосниефектипред
стављајуесенцијалнидеоизвођења.Луткепостајуглумци,
апредставаилазиизванконвенција традиционалногнату
ралистичкогпозоришта.Такојенаидејамаритуалног,мета
физичкогпозоришта,позориштазнаковистости,анепозо
риштаречииидеја,психологије,филозофијиипоетициЛи
вингтеатра(Li ving The at he r),уАмерицинасталопозориште
„Хлебилутке”(Bread and Pup pet),значајнозапроучавање
улогеиначинаупотребемаскеупозоришту.Читавпокрет
Америчке авангардешездесетих година, промовишеидеју
слободног,истраживачкогизраза,позориштакојетребада

12Селенић,С.(2002) Драм ски прав ци два де се тог ве ка,Београд:Факултет
драмскихуметности,Институтзапозориште,филм,радиоителевизију,
стр.20.

13У позадини позорнице биле су исцртане јабуке које цветају под пла
вимнебом,анасупротнебуналазиосемализатворенипросторикамин.
Крозтај„пејзаж”марширајубруталниликовикомада.Налевојстрани
позорницејенасликанкревет,анаднукреветадрвоиснегкојипада.На
деснојстранисупалме.Вратасеотварајупреманебу,апоредвратасе
налазискелетобршеннавешала.Угледниџентлменпрелазипрекопо
зорницеикачиплакатенасцени.

14Селенић,С.(2002)Драм ски прав ци два де се тог ве ка,Београд:Факултет
драмскихуметности,Институтзапозориште,филм,радиоителевизију,
стр.22.
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преиспитујеполитику,историјуиположајчовекасредином
двадесетогвека.Највећидеоактивностипозоришта„Хлеби
лутке”начијемчелусеналазиоПитерШуман(PeterSchum
man)одвијасенаотвореномпростору,улицамаЊујоркаили
подведримнебомнекогдругогамеричкогграда.„Безнајаве
ибезобзирагде,Шумановиглумцисепојављујупредне
припремљеномпубликомуобличјимаогромнихлутака,иза
пролазникекојићезастатиилиостатидаихпосматрајуони
нису позориште за које је посетилац, као кодЛивинговца
платиоулазницуисадаочекуједавидинештозасвојновац.
Амбијент:природан,испектаклсепремањемуподешава:
свепостајесценографија,фонтана,празналивада”.15

Позориште„Хлебилутке”бависеархетиповимаижелида
прикажеживотиљудскобитисањеизнутра.Њиховелутке,
маскеизобличенихљудскихлицаиглумцинаштуламаиз
ненађујупубликубруталнимтемамакојежеледанассуо
че са дехуманизмомкапитализмаи бесмисломи свим ап
сурдомљудскеегзистенције.„ПозориштеХлеб и лут кеима
пучку једноставностco me dia dell ar te,маданеињенуко
мичност,шармнаивногилишармдечјег сликарства, при
влачностнароднепесмеилихришћанскерелигијекојајош
нијеупозналакардиналеипапу,већњенипоклонициверују
убогасабрадом,уприроднесилеитајнеодкојихсепла
шеикојеобожавајузатоштонемогудаихсхвате”.16Лутке
имаскеобјашњавајунеобјашњиво.Оне судеомистичног
позоришта.

Глумац маском прекрива лице, појачава идеју представе,
крије своју аутентичну природу како би створио лик, ко
јијеважанзапубликуињендоживљај.Стављајућимаску,
глумац жртвује део свог идентитета, уметничке вештине.
За њега је извођење важније од његовог личног предста
вљања. Поред наведених примера из историје позоришта
и позоришта авангарде, који су у складу са конвенцијама
одређеногвременаупотребљавалимаску,редитељиглумац
ГордонКрег (GordonCraig) јебиокатегоричанпопитању
„избацивања” глумца са сцене. Крег је сматрао да је глу
мацимитаториданијенепоходанзапостојањепозоришта.
СтогаКрег уводинад ма ри о не ту, луткупопут робота која
јестатична,покретису јојкрутиимеханички.Онасепо
јављује у минималистичком и геометријском позоришном
простору.ПредставеГордонаКрегасуинсталацијекојепо
зоришнууметноствишеистражујукаовизуалну,анеумет
ностречипокрета,импровизације,живогмизансцена.Али

15Исто,стр.293.
16Исто,стр.22.
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упоследњихпедесет година глумци семаскирају како би
оголилидодубинеодеђенупричуилитекстилисценарио.
Глумац ипак остаје центар позоришних збивања.Позори
шниправаци„школа”насталанаБалканууоквируНацио
налнеакадемијезапозориштеифилмуСофији,Бугарској
(НАТФИС)показује,коликосубриљантнеибезбројнемо
гућностиглумачкетрасформацијеинакојиначинглумачко
тело,његовталенат,каоимаштаредитељамогудаучинеда
сеонпреобрати,маскира,алиостајућиживисвој.Акосе
глумацмаскиратонезначидаћеонизгубитисебе.Глумач
кииредитељскиправацнастаоуоквирупозоришнеАкаде
мијеуСофијијединственјеуцеломсветуиназивасе„им
провизоване лутке”. Им про ви зо ва не лут ке подразумевају
методглумачкеигрекојиврлопрецизним,дотанчинадефи
нисанимиизвежбанимпокретима,техникама,групаглума
цауспевадаформирасложенефигурељуди,животињаили
ситуације:природу:дрво,брегморе,сунце.Комбинацијом
светла,музикеиразличитихреквизита:канапа,завесе,тра
ка,глумцисвојателапретварајуулуткеформирајућиправе
амбијенте.Овимтехникамаглумацскидамаску,алињегово
савршенотелоиум„преоблаче”сеуликове,животиње,чи
таве ситуације.Иакопредставе редитељапроф.ПејаЛун
гова (ПейоЛунгов) који још увек негује овај специфичан
позоришни правац, на први поглед изгледају спонтано и
весело, разиграно, оне су режиране постепено, свака сли
кајевежбанадуго,какобиглумциусавршиликординацију
покретаиосмишљенесценеизводилиуједначенокаопле
сни или ансамбл у класичном балету.У представи „Море
фантазије”проф.Лунгова,комбиновнисуелементилуткар
ског позоришта, позоришта сенки, плесног и невербалног
позоришта.„Морефантазије”јето тал ни спек такл(Арто)
ипоказујекакосебришуграницеизмеђуглумца,сцене,по
крета,његовогкостима,маскирања.

За кљу чак

Маска у позоришту поседује симболичко значење.Истра
жујућиначинекоришћењамаскејошодпраисторијскогпо
зоришта,прекоАнтичкогпозориштагдејеонабилакључ
ни део глумачког израза и појачавала религијско значење
извођењатрагедијеикомедије,прекоразигранихипучких
игара самаскама у позориштуКо ме дие делАр те до дру
штвено ангажованог, авангардног позоришта, маска или
појачаваидејепредставе,каодеоодређенепозоришнекон
венцијеилипостајеликзасебе.Маскекојесуносилиглум
циАнтичкогпозориштаускладусавременомипроменама
упозоришнојестетицитрансформишусеулутке,гињоле,
пантомиму.Маскесепретварајуу„роботе”упозориштима
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где је глумац„надмарионета”, алииглумци„постају”ма
скеунововремепозоришта.Глумципостају„маске”пре
обликујући своја телаи гласове.Употребамаскеупозори
штудоказуједајепозориштеуметностспектакла,каоида
јекоришћењемаскекаоелементакостимаисценографије
деоесенцијалногпозоришногсинкретизма.Маскапрекрива
деоглумачкеиндивидуе,алимупомажедаизразиипојача
особине тумаченог лика, које публику треба да наведу на
когнитивнизакључак,разумевањеидејепредставеилиса
мочулнидоживљај.Маскапостаједругиглумац.Удахњу
јућијојдеосебе,позоришниуметницијеосамостаљујукао
посебанликупредстави.Маска „игра” за себеичинида
позориште свимабуде јошузбудљивије.Апубликаћеод
лучитиштасекријеизамаскеилићесезадржатинањеном
привидномзначењу.
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THEATREMASK:DISCOVERINGOR
UNCOVERINGOFTHEACTOR

Abstract

Themain objective of this paper is to research and analyse the role
and significance of the theatre mask. It will include a theoretical
studyof themaskand itsuse insomeof themost importantperiods
in history when the mask and the masking represented an essential
theatricalconvention/form,props,partofthecostumeusedbyanactor
to build a role, by a performer to express himself/herself in front of
theaudience. Itwill research intohowandwhymaskswereused in
the prehistoric theatre,Antique theatre – when the mask gained an
important role of reinforcing the idea of tragedy i.e. comedy, giving
actorsmonumentalandgodlyimages.IntheperiodofRenaissance,the
symbolismofthemaskchanged,especiallyinfolkstageproductions
oftheComediadell’arte.Thesecondpartofthepaperwillanalysethe
productionsandspecificusesofthemaskintheAvantgardetheatre–
thetheatreinwhichthemaskisbothformallyandessentiallythecore
ofitsperformance.Inparticular,theroleofthemaskinthedramasPere 
UbubyAlfredJarryand theuseof themask in theperformancesof
theavantgardetheatricalcompanyHleb i lutke (Bread and Puppets). 
The key research question of this paper iswhether themask is just
partoftheperiodcostumeorwhetheritsappearanceonanactor’sface
carriesmuchdeepersignificancerepresentingoneoftheauthenticand

autonomouselementsofthetheatricalproduction.

Keywords: mask, ritual theatre, avantgarde mask, guignol

СањаФилиповић,Јулај Ума,мозаик,50x70цм,2003.
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МА СКИ РА ЊЕ КАО  
СЕК СУ А ЛИ ЗА ЦИ ЈА ВИ ЂЕ ЊА 

– ОН ТО ЛО ГИ ЈА И ОТ ПОР
Сажетак: Сли ка же не у ви зу ел ним умет но сти ма про фи ли са
на је и огра ни че на дру штве ним кон струк ти ма, ко ји је об ли ку ју 
и ре пре зен ту ју у скла ду са по тре ба ма му шког ау то ра са јед не и 
по сма тра ча, са дру ге стра не. Сли ка же не про из ве де на је у та
квим дис кур зив ним окви ри ма да од сту па од есен ци јал не жен ско
сти, ин си сти ра ју ћи на стра те ги ја ма ма ски ра ња и ка му фла жи, 
у ци љу за до во ље ња на мет ну те но р ме. Ка да је реч о умет нич ким 
прак са ма ко је сво јим стра те ги ја ма пр ко се ма ску ли ни зо ва ном при
сту пу у ре пре зен та ци ји жен ског те ла и иден ти те та, фе ми ни
стич ке сту ди је сли ке пре по зна ју не ко ли ко об ли ка. Јед не су усме
ре не на пред ста вља ње оно га што до ми нант ни дис курс ис кљу чу је 
– ар ти ку ли шу ћи мар ги нал не иден ти те те, дру ге су фо ку си ра не 
на де кон струк ци ју ма ску ли но цен три ра ног је зи ка и про сто ра као 
ре пре зен та циј ског окви ра, док су не ке пак усме ре не на ма пи ра ње 
про сто ра ван хе ге мо ни стич ког дис кур са, на от кри ва ње и из во ђе
ње дис кур зив но не пре по зна тљи вих иден ти те та. Свим овим прак
са ма за јед нич ко је то што се кри тич ки од но се пре ма кон струк ту 
пол не и род не раз ли ке, пру жа ју ћи от пор ма ски ра ном ли ку же не 
у ви зу ел ним умет но сти ма, као и то што сво јим ра до ви ма де фи
ни шу но ве спе ци фич не, де цен три ра не су бјек ти ви те те. Нај ве ћи 
до при нос фе ми ни стич ким стра те ги ја ма из во ђе ња ид енти те та 
да ла је упра во  над ре а ли стич ка фо то гра фи ја, у ко јој је де цен три
ра ни су бјект као па ра диг ма под сти цао соп стве ну де кон струк ци
ју, укла ња њем свих оних сло је ва ко је му ка нон ски на ме ће па три
јар хал на кул ту ра, ме ња њем, пре о бра жа ва њем и тран сгре си јом у 
по љу феми ни стичке са мо ре пре зен та ци је.

Кључне речи: над ре а ли стич ка фо то гра фи ја, де кон струк ци
ја жен ског те ла, ма ски ра ње – де ма ски ра ње, сек су а ли за ци ја, 
трансфор ма ци ја, от пор 
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Ма ски ра ње дис кур са

Слика1RaoulUbac,Man ne qu in d’An dré Mas son,1938.
Женска лепота у служби уживања мушког погледа, поја
вљујесеууметностикао„садистичкифантазамподмаском
егзотике”1 кажеисторичаруметностиЛиндаНохлин (Lin
daNochlin). У студијском тексту „Жене, уметност и моћ”
Нохлиновајеразмотриларазлогезбогкојихсебашженско
тело ставља на располагање оку посматрача у визуелним
ументостимакаоиначиненакојесеоноизлаже,фетишизу
јеиликонструише,какобизадовољилоодређенестереотипе
гледања,крозпозицијекојекаообјектзаузимаувизуелном
наративу.Онасматраданајчешћапредставаженеууметно
стипочивана„фантазмуобесконачнојмоћимушкарцада
уживајуженскатела.”2Приступајућидиректнојдемистифи
кацијивоајеристичкогсценаријаиозначитељаунутарсли
кеженског тела, уочавада јеприказивањеженског актау
целокупнојвизуелнојуметностизаправодемонстрацијапа
тријархалногдискурсамоћизаснованојнароднојразлици,
укомеселепотакаоеротизујућа, стимулативнаинадасве
потчињенапоказујекаоприроднаусловност.

„Снагаислабостсхватајусекаоприроднепоследицераз
лике рода.”3 Традиционална представа жене подређена је
дискурсуеротскогкојимвладајумушкарци,пасеособено
стињеногтеланужноприклањајумаскулинистичкимзах
тевимаипогледукоји га зарадсопственогуживањамоде
лује,испитујеиликажњава.Комуникацијаизмеђуженског
актаипосматрачаусловљенајеуниверзалномпретпостав
комосупротностидвеконструисанероднекарактеристике:

1 Nohlin,L.Ženeumetnostimoć,u: Uvod u fe mi ni stič ke te o ri je sli ke,priredila
Anđelković,B.(2002)Beograd:Centarzasavremenuumenost,str.134.

2 Исто.
3 Исто,стр.130.
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мушкеснагеиженскеслабости.Таидеолошкабинарнапо
дела представља се замаскирана, као некаква „природна”
супротност,штодоприносиактуелизацијифантазмаомоћи
мушкарцадауживаженскатела. Ууметностиовамоћ је
дискурзивно прикривена,МишелФуко (Michael Faucault)
бирекаои„прерушена”4,пасепојаваљујеподмаскомег
зотике, митологике, фантазије и мистицизма приписаним
каоприроднадатостпростораженскогтела.Сексуалнарас
положивостнакојудиректноилипосредноуказујеженски
акт,каоидоминацијакојасенадсликомочекујеодмушког
погледа спрамженског тела у уметности, закључује Лин
даНохлин,делујекаонесамокаоприродан,већштавише
„логички”сценарио.

Симболичкамоћпостаје невидљива захваљујући сарадњи
оних који су, као произвођачи визуелне ументости, под
ређени дискурсу. Родна онтологија коју препознајемо на
фотографијама нагог женског тела најчешће је само игра
привида.Репрезентацијатакође.Осимтога,учешћеженау
ауторепрезентацијиговоридаионесамеодражавајупоре
дакбинарнеподеле,покојојпогледиуживањеприпадаму
шкарцу,аулогапасивногмодела–жени.Уовомконтексту
занимљивајеиопаскабританскогтеоретичараЏонаБерге
ра(JohnBerger),којисеустудији„Начинивиђења”(Ways of 
Se e ing)бавиоженскимактомкаообјектомидеализацијепо
гледа:„Мушкарциделују,аженеизгледају.Женепосматрају
какосугледане.Посматрачженеуњојсамојјемушко:по
сматраноженско.Такоонасебепретварауобјект–посебно
уобјектмоћивида:упризор.”5

По че так те ле сних суб вер зи ја
... оно што му шка рац иза ка ме ре ни ка да не ће са зна ти је сте шта 

же ни на сек су ал ност њој зна чи.6

Фасцинација женским телом као модулом флуктуирања
крознесвесноисвојеврсномуметничкомалаткомчијеосо
бености разоткривају засторе оскудне реалности, најпри
сутнија је унадреализмукао авангардномпокрету који је

4 Напомена ауторке, а односи се на привид природне последице родне
разлике у патријархалном дискурсу и аналогно систему производње
уметности,премаФукоовомсхватањуоневидљивостистварниходно
саунутарпореткасимболичкемоћи.У„Историјисексуалности”Фуко
кажекакосесимболичкамоћможеподносити„самоподусловомдаје
већимделомпрерушена”.Foucault,M.Hi story of Se xu a lity. Vo lu me I: An 
in tro duc tion,(1978)NewYork:Раntheon,р.86.

5 Berger,J.(1972)Ways of Se e ing,London:Penguinbooks.
6 Burgin, V. Perverzni prostor, u:Uvod u fe mi ni stič ke te o ri je sli ke, prired.

Anđelković,B.(2002),Beograd:Centarzasavremenuumetnost,str.214.
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обележиочитавXXвек.Конвулзивнаестетиканакојој су
инсистиралинадреалистисамојепојачаваласкопофилични
приступповршиниженскогтела,пајеуместодемистифика
цијеиослобађањарезултатбиојошинтензивнијафетиши
зацијавећионакоеротизованогженскогобјектаслике.Жена
као заступник несвесног, фантазмагоричног и неименљи
вогсвета,израњалајенаповршинуосетљивефотографске
емулзије,докјестварнаженабежалајошдаљеупозадину
видљивеипредстављивестварности.Потрагазаесенцијал
номженскошћуиразоткривањемженскеенигме,уциљудо
сезањацеловитогсопства,вишејеподстицаласкопофилију,
деструкцијуибестијалност,негоштојерасцепљенисубјект
приближилажељеномискуствуапсолута.

Слика2RenéMagritte,
Je ne vo is pas la fem me cachée dans la forêt,1929.

Док је слика нагог женског тела у фотографским радови
манекиходнајистакнутијихнадреалиста,попут:МенРеја,
Далија,Бресона,Брасаја,Кертежа(ManRay,Dali,Bresson,
Brassai,Kertesz),можесерећи„служилаочувањуопресив
ногначина сексуалногпрепознавања”7женског телау ви
зуелнимуметностима,урадовимаженскихауторкикојесу
иронично наставиле са традицијом приказивања акта као
објектазнатижељногпогледа,покренутаједеконструкција
означитељароднеразликеувизуелномјезику.Надреализам
се као преступничка пракса утврдио преко фотографских
радовауметницакаоштосу:ДораМар,КлодКахун,ЛиМи
лер,МајаДерен,ДајанАрбус(DoraMaar,ClaudeCahun,Lee
Miller,MayaDeren,DianeArbus)итд.Захваљујућињиховом
субверзивном деловању унутар фотографије и филма као
аутономногсистемапроизводње,надреализамјејошједном

7 Nohlin,L.nav.delo,str.145.
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потврдио атрибут антиуметности, отворившинов простор
зарепрезентацијуженскогсубјекта.

„Увексамсенадао,безикаквеоснове,даћуједном,ноћу,
унекојшуми, срестилепунагужену;илибимождауме
снијебилорећидатакважељавишеништанезначионда
када једном буде изречена, жалим, опет без основе, што
таквужену никада нисам срео.”8Овај Бретонов цитат ко
ји Виктор Бургин наводи у анализи фетишистичког при
ступанагомженскомтелуувизуелнимументностима,от
кривадвебитнечињеницеонадреалистичкојидеологијии
сексуализацијиженскогтела.Иакојекрајњициљизлагања
телакао таквогбиопотпуноразоктривањеженске енигме
каоунапредмистификованогобјектаиповезивањесањому
једномтрансцедентномоблику,нинадреалистинисуизбе
глиза зо ру9којинепосреднисусретсаженскимпредставља
замушкупсиху.Потенцирањедемистификацијеипотпуне
објектификацијеженскесексуалностипутемснимањаина
мерногизлагањањеногтела,довелоједојошинтензивнијег
скривањаправесликетелаионогаштоженскаеротичност
представља у њеном есенцијалном, нерафинираном и ду
бокоинтимномоблику.Упоследњембројучасописа„Над
реалистичкареволуција”(La révo lu tion su rréali ste, No.12),
1929.годинеобјављенајеједнаодамблемскихфотографија
надреалистичкепарискегрупе.Наслицијеприказанафор
нтално изложена нагаженска фигура, а окоње, у облику
рамакојијеокружује,распоређенесупортретскефотогра
фијепознатихнадреалистичкихуметника.Занимљивојето
штосусвиауторинаовимпортретима(којиреферирајуна
онефотографијекаквесеизрађујузапотребеиздавањалич
нихдокумената),имају затворенеочи.Женскафигурапо
стављенајеусредиштуједнереченице,исписаненадоњем
рубукомпозицијенакојојпише:„Hевидимје...сакривенуу
шуми“10.Потпунонага,реалистичнаженскафигура,упуној

8 Breton,A.Nadja,u:Burgin,V.nav.delo,str.207.
9 ПојамзазорногусмислуукомегапостављајуЛаканиЈулијаКристева

–оноштопретходисвакомрационалномсубјекту,прелингвистично,па
чакипренатално.Зазорнојеудиректнојвезисасадржајемпрвобитног
сексуалногискуствадететасателоммајке,сауживањемиужасомпо
штодетесхватидаононијепредметмајчинежељетедагамајказарад
оца(каопотоњегносиоцаозначитељскихфункција)одбацује.Зазорно
језаправоодноспремаграницикојусубјектутемељујеизмеђусопстве
ногитуђегтела,Фројдгатумачикаозабрануинцеста,Лаканкрозза
бранумајчинежудње/jo u is san ce,аКристевакаозабрануцеловитогис
кустваисемиотичкогусимболичкиустројенојстварности.„Cвакомeja
његовобјект, свакоменадјањегово зазорно.”Kristeva, J. (1989)Mo ći 
uža sa – Ogled o za zor no sti, Zagreb:Naprijed,str.8.

10RenéM.(1929)Jenevoispaslafemmecachéedanslaforêt,La Révo lu tion 
Su rréali steNo.12.
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висини, смештена је наместу недостајуће речи.Овим ге
стомнадреалистисунагласилинедовољностобјектифика
ције нагогженског тела ради досезањањегове целокупне
стварности, сексуалности, законитостии природе.Такође,
јошуочљивијејењиховопризнањеонемогућностипогледа
даспознаобјектуцелини,онедостаткумоћикојупоглед
иманадтеломисубјектом.Оовојфотографији,каоиогра
ниченојмоћипогледададемаскираженско,ВикторБургин
јерекао:„Угледањуувекпостојинештоштосеневидине
затоштосеопажакаонедостајуће–каоуслучајуфетиши
зма,већзатоштотонештонеприпадапољувидљивог.”11

Привлачностмодела,наглашенајеместомкоје јеженском
додељенонаовојфотографији,алииместоммушкогсубјек
такомејеенигматичноисимболично„одузетамоћ”погле
да.Женскотелоостајенаместуенигме,алијењеговозначе
њекојекреираизмењено.Изложеносттелаовогпутанеука
зујенањеговусексуализованурасположивост,јероникоји
посматрају у жељи да докучењегову унутрашњост имају
склопљене очи. Овим контрастом, активновоајеристички
нагонприсутанупогледуусмереномпреманагомженском
телу,преиначенјеупасивнорецептивни.Спољашњаформа
теласуочавапосматрачасањеговимсопственимнедостат
комугледању,дистанцомкојусубјектпостављауодносуна
женскиобјект,задржавајућијеипреузимајућиконтролунад
њом.Истинаједастереотипнастављадапостојиитамогде
погледа,паинагогтеланема,дапотребазадемаскирањеми
демистификацијомупркосдеконструкцијиопстаје,алиже
накаообјектнадреалистичкефотографијепочињедаделује
уједномновомреферентномсистему,премештајућиигра
дећисвојусубјективностунезависномпољуфеминистичке
саморепрезентације.

Стра те ги је ма ски ра ња – ми ми кри је
Ис под ма ске још јед на ма ска. Ни ка да не ћу ус пе ти да ски нем сва 

ова ли ца.12

Праксесаморепрезентације(ауторепрезентцијеилисамои
звођења) идентитета јесу трансгресивне, дискурзивне, ау
тобиографске праксе којима се деконструишу нормативни
услови производње и репрезентације. Претварајући соп
ствене необичности, различитости или аномалије у сред
ствопародирањадруштвенокултурнихобразаца,овепрак
секритикујукатегоријеполаилиродакаодисциплиноване

11Burgin,V.Per verz ni pro stor,nav.delo,str.207.
12AutobiografskodeloKlodKahun,„Otkazanaispovest”:  Cahun,C.(2007)

Di sa vo wals or Can cel led Con ffe ci ons,Massacusetts,TheMITPress.
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изведбестереотипа,изводећиличниидентитетнапотпуно
неуобичајен начин. Користећи конститутивно, материјал
ноприсуствосексуалностикаоусловрепрезентацијеиса
моопредмећења, ове праксе покрећу различите стратегије
маскирањаимимикрије, каоипародије, како биистовре
меноподражавалеиисместилехегемонеобликевиђењаи
препознавања. Успевајући да делују у дискурсу а остану
ванњега,уметницечијићурадукраткоанализиратикори
сте ресурсе и језик управо оних структура које критикују
ижеледаоповргну.Почевшиоддадаистичкихинадреали
стичкихаутобиографскихпракси:ХанеХох(HannahHoch),
КлодКахун(ClaudeCahun),ДајанАрбус(DianeArbus),па
сведоконцептуалних,постмодернихфотографскихпортре
таСиндиШерман(CindySherman),БарбареКругер(Barbara
Kruger),ЕниНенГолдин(AnnieNanGoldin),КатеринОпи
(Catherine Oppie), Џулијан Веаринг (GillianWearing), или
актуелнефранцускеуметницеперформансаОрлан(ORLAN
)којакамеромбележиспровођењеоперативнихзахватана
властитом лицу и телу исиптујући баналност стандарда
лепоте.Овимпраксама спроведена је оштра критика дру
штвене контроле идентитета, императива сексулизације и
воајеризмаусмереногпремаженскомтелу.

Слика3/AlexandrHackenschmied,
Maya De ren with man ne qu in in mir ror,1943.

Ове ауторке одбијају асимилацију у друштвени конструкт
жене, инсистирајући на хетерогенези идентитета. Њихов
мимезис подразумева маскирање (неретко и травестију) у
којојженанијесводљивананаметнутуформу(којусамопо
дражава), сугеришућида је субјективностувекнеизвесна.
Имплицирајући на оно дру го од дискурса, феминистичка
фотографија прешла је пут од маргиналне, трансгресив
не, карналне, па све до уметности киборга у којој је тело
сасвим превазишло своја примарна одређења и функције.
Тело постаје метаморфичан, кинетички знак, отворен за
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импровизацију и комуникацију.Излагање сопства каома
скирано извођење различитих идентитетских могућности
данас више не представља радикалну нити опозициону
стратегију,већосновнимоделодносапремасопственоми
другимтелима.Женскотелоусавременимусловимајеиз
вођачко,дисперзивно,ањеговарепрезентацијанадасвепер
фермативногкарактера.

Једаноднајвeћихауторепрезентацијскихопусапредставља
рад француске уметнице јеврејског порекла, Клод Кахун.
Њени надреалистички портрети и фотомонтаже обликују
елементимамимикрије ипародије.Тело ове уметницеиз
ложенојетравестијама,квиру13итрансродномидентитету.
Кахунподриватрадиционалнеконцептероднихулога,ма
скирајући и демаскирајући свој лични идентитет изнова,
остављајућипосматрачаунеодумициотомекојезаправо
она.Праксамамимикријеитравестије,Кахунистиченепо
стојаностидентитетаиисмевадруштвенеконструктеистог.
Она се костимира, маскира и поиграва, стално мењајући
улоге,пародирајућина тајначинпатријархалнуулогуже
не.Такођеонаексплицитноидраматичноуказујенанемо
гућностфиксираностиидентитета,проблематичногстатуса
телесногега,сексуалностииполностикаодруштвенома
нипулисанх категорија. Проблематизујући сопствену фру
страцију и лезбејски идентитет, Кахун се транспарентно
супростављамоделимамоћи.Визуелимилитерарнимрадо
вимаоткриваалтернативнесхемеконструкцијеидентитета.
Сопственаидентитетскаколебања,изкористилаједајавно
укаженапроблемдискурзивнеконструкцијеегаификтив
неидентификацијепола,родаисексуалностикоје субјект
усваја.Есејеичланкеобјављујеподразличитимпсеудони
мима,азбогсемитскогпореклаиактивизма1944.биваосу
ћенанасмрт.ЊеноправоимеLucyReneeMathildeSchwob
(којеуказујенањеносложенопорекло),јошуосамнаестој
години замењује уметничким именом Claude Cahun, ка
данастајеињенапрвавеликасеријанадреалистичкихау
топортрета.Одабравшироднодвосмисленоиме,Кахунсе
својомрепрезентацијомусмерилакаандрогинојформи.

Учешће Клод Кахун у надреалистичком покрету, од пре
судног је значаја за преокрет у начину приказивања и

13Квиртеоријајеобласткритичкетеоријекојајенасталаупоследњојде
ценијиXXвекаизгејилезбијскихифеминистичкихстудија.Велики
утицајнаразвојквиртеоријеималисурадовиИвКозофскиСеџвики
ЏудитБатлернасталиподснажнимутицајемфранцускогфилозофаМи
шелаФукоа(eng.qu e er–настран,чудан,уврнут).Суштинаквиртеорије
једеконструкцијаиодбијањенаметнутихнорми,билодасерадиосек
суалности,роду,полуилидругимкатегоријама,полазећиодчињенице
даидентитетнијефиксанвећпроменљиводноснофлуидан.
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промишљања женског тела уопште. Са изолованог, до
минантно еротског симбола, скренута је пажњанамного
струкостихетерогеносткоја јеутаквомтелувећсадржа
на,тејеоваособинакаснијеизкоришћеназаистраживање
нових облика субјективитета, изван матрице друштвено
конструисанереалности.

Слика4GillianWearing,
Me as Ca hun hol ding a mask of my fa ce,2012.

НаконКахун,највећиискоракупраксамасаморепрезента
цијеначинилајењујоршкауметницаДајанАрбус,позната
пофотографијамадевијантнихимаргиналнихљуди,пату
љака, џинова, близанаца, људи трансродних идентитета,
нудиста, циркуских перформера, инвалида, клошара, ста
раца, као и оних чији изглед делује застрашујуће, катего
ричкиружно,бизарноилинадреално.Одраслатокомвели
кедепресије30’ихгодина,започињекомерцијалнобављење
фотографијомобјављујућирадовеупознатиммоднимма
газинима,штојеоцењенокаопросечно,алисеријепортре
таљудисаинвалидитетомили„проблематичним”сексуал
нимидентитетомАрбусреализујетекупознимгодинама,
поставши тако један од најоригинанијих и најутицајнијих
фотографаХХвека.Фокусирајућинеобично,искривљено,
„неприродно”тело,чинећигаактуелнимимонументалним
усвојојгротескности,онакреиранеочекиванерелацијеиз
међуанатомскиприхватљивогиготовонакарадног.Радови
каошто су: „Младимушкарац са виклерима” (1966), „Те
товираничовекнакарневалу”(1970),„Краљикраљицана
плесупензионера”(1970),„Маскиранаженауинвалидским
колицима” (1970), „Девојка у циркуском костиму” (1970),
„Стриптизета” (1973), „Јеврејин џин у кући са својим ро
дитељима” (1967), „Мексички патуљак у хотелској соби
у Њујорку” (1970), или 26 неименованих портрета групе
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менталнооболелихљуди, костимираних заНоћ ве шти ца/
Hal lo we en,насталих(од1960.до1995.године),дестабили
зујудруштвенеиестетичкенормеолепом,женственом,му
жевном,привлачном,еротичном,забавномилиприродном
уопште.

ЗаразликуодКлодКахун,којајепрваупотребиластратеги
јумаскирањакаопраксусамоизвођењаиДајанАрбускојаје
фукусирала „искривљене идентитете”,мимикрија америч
кеконцептуалнеуметницеСиндиШерман(Cynthia„Cindy”
MorrisSherman)усредсређенајенавизуелнијезикмасовних
медијаиматеријализацијусамогвоајеризмаусмереногпре
маженскомтелу.Својомауторепрезентацијомпреиспитује
масмедијскикодирану„женскост”артикулишућиочигледне
стереотипе.Онаманипулишевизуелнимконструктомжен
скости,пажљивоистражујућиипародирајућитраговества
рањаидентитетавидиљивихнателу,градећисвојеликовеу
сценскиорганизованимтаблоима.Какобикреиралафото
графије,Шерманпреузимавишеструкеулоге:аутора,реди
тељке,шминкерке,гардероберке,библиотекарке,сервирке,
кафекуварице,чистачице,моделаитд.Уинтервјуукојије
1990. годинедала заNew York Ti mes рекла је: „Осећам се
анонимноусвомраду.Кадагледамутеслике јаникадне
видимсебе.Некада,нестанем.”14

МногеодфотографскихсеријаСиндиШерманскрећупа
жњуна стереотипеоженамапристуненафилмовима, те
левизијиичасописима,пајетаконајпознатијаосталасери
јапортрета(насталихупериодуод1977.до1980.године),
Филм ске сли чи це/Film Stills, на којима уметница реизводи
клишетизиранеженскефилмскефигуреХХвека.Портре
ти69имагинарниххероинамапирајуидеалженственостиу
културипослератнеАмерике,којајепоставилатемељеса
временемедијскемитологије.Већиналиковајеизмишљена,
каоифилмскикадровиукојимасепојављују,алионииз
гледајукаодаихмивећпознајемојерподражавајуунапред
претпостављенеулогеженеумедијскомоквиру.Посматрач
лакоможедадекодиразнаковенакојеовиженскиликови
упућују, па стереотипи бивају очигледни. Манипулишући
маскираном визуелном конструкцијом „женскости”,Шер
ман подрива нашу претензију да знамоштажене јесу, на
основу њихове спољашности и свакодневног простора у
коме се приказују. Лукавство ових представа налази се у
дословној репетицији препознатљивих женских фигура,

14ЈованДеспотoвић,Хи ља ду ли ца и по ја ва Син ди Шер ман на тр жи шту,
Магазин,Madl’Art,бр.5.,Београд,2.2011,https://atorwithme.blogspot.
rs/2016/05/hiljadulicaipojavasindisermanna.html,приступљено13.6.
2017.
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њиховеодеће,позаилокуса,јавнеиприватнесферекојуна
стањујуумедијскомраму,пајескоптичкоивоајеристичко
клишетизираноидоведенодоапсурда.

Наконовевеликесерије,Шермановапроширујесвојупрак
сумаскирањаелементимафарсеихорора,стварајућигро
тескнеиморбиднепортрете.15Маскуприхватљиве,„веро
достојне”женскости, потом замењује иживотињскимма
скама, па и изобличеним и раскомаданим деловима тела.
„ФотографијеШермановеразумејусекаоартикулацијама
скулинистичкихстраховаодзагонеткеженскогкојасескри
ваизасвакодневногпрерушавањамаскирања;кадШерма
новаскинемаскусвештоостајејестеужаснеисказивог.”16
Самауметницаосвомрадукажекакопокушавадасенеко
осећалошезбогтогаштоимаодређеноочекивање.Кадаму
шкарац отворимагазин очекујући сексуално задовољство,
сликакојомШермановажелидаузвратијестеженакаожр
твапенетративногпогледа,алидемаскирана,жртвакојауз
враћатајнасилнипоглед.Стратегијемаскирањакаомодел
бихејвиоралности,начинза„постајањеженским”укултури
која већински негујемушкарца као конзумента, у радови
маСиндиШерманпроблематизованесуиаргументованедо
границемонструозности.Декодирањемозначитељаженске
маске, њиховим истицањем и преувеличавањем, Шерман
сагледавакарналнестранесопствакакобиобезбедиламо
ментеотпора.Онаиспитујетелокаотемељалтернативног
репрезентацијскогсистема.Телокао„непрекидноинеми
новноухваћенурепрезентацију”17,Шерманнастојидапре
уредиличномиспецифичномрепрезентацијскомпраксом,
којарушипозицијугледаоцауодносунателесно.Разоткри
вајућимизогинуодбојностпрема тајниженскогкаонечег
самосвојног18,онасугеришедаисподсамонаизгледисуви
шепрепознатљивеповршинетела„лебдинаговештајједног
другогпростора”19.

15Највидљивијеусеријама„SexPictures”(1992)i„UntitledClownSeries#1
and#2”(2004).

16Rouz,Dž.Stvaranjeprostorazaženskisubjektfeminizma,u:Uvod u fe mi ni
stič ke te o ri je sli ke,priredilaAnđelković,B.(2002)Beograd:Centarzasavre
menuumenost,str.282.

17DeLauretis,T.(1986)Fe mi nist Stu di es/Cri ti cal Stu di es,IndianaUniversity
Press,str.12.

18ПарафразирамЛоруМалви (LauraMulvey)урасправиоСиндиШер
ман,изложенојуесеју:A Phan ta sma go ria of The Fe ma le Body: The Work 
of Cindy Sher man (1991),http://www.scribd.com/doc/64398770/APhanta
smagoriaoftheFemaleBody#scribd(pristupljeno7.5.2017)

19Исто.
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Слика5DianeArbus,
Un tit tled, Kids ma sked for Hel lo we en,NY,1969.

Иако је рад ових уметница смештен у различитим и уда
љенимисторијскими политичким контекстима, настао из
другачијих мотива и услова ауторепрезентације, све оне
указују на проблем шаблонске производње идентитета и
субјективитетакаоикатегоријапола,родаисексуалности.
Овепраксесузначајнејерпроблематизујуодноспојединца
идискурса, таргетирајући генезуидентитетскогпрепозна
вања,крозначиненакојепојединацдоживљаваипоставља
својетело,алиионекрозкојепосматрадругатела.Крити
кадоминантнихматрицаидентификацијеуказалајенапро
блeмепосматрачкогвоајеризмаувизуелнимуметностима,
сакојимсесубјектсаображавау свакодневномокружењу.
Истовремено,овепракседалесујасненазнакепросторно
стидругачијеодсвакодневне–дискурзивноманипулативне,
„просторностикојасеналазиудвосмернојконститутивној
везисаједнимодносомпремателуисубјекту,различитом
ододносaукојима,премањима,стојевладајућипоредаки
субјект”20.Овимсутематскинајавилеоночимећесеумет
ностданашњицеунајвећојмерибавити,атојеидентитет
сконепрепознавањеграница,усмислунекаквеонтолошке
припадности.Замисаооидентитетукаоскупуособинаса
држaномунекомодређеномлокусу,неодржива је.Децен
трираност и многострукост идентитета и субјективитета,
паи андрогиност тела,непредстављавишесамо замисао
надреалистичкефилозофије,онапостајелегитимнарепре
зентацијскапракса,каоиизражајнакултуролошкацртада
нашњице.Алтернативнепраксесамогнадреализма,најави
лесуиартикулисалефеминизам,аонјепак,изполитичке,
маргиналне борбе прерастао у значајан облик савременог
размишљањаосубјекту,паиновиидентитетскиимператив.

20Rouz,Dž.nav.delo,str.290.
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За кљу чак

„Женомсенерађанегопостаје”,реклајенасамомпочет
ку радикалног феминистичког отпора у другој половини
ХХвекародоначелницафеминистичкогегзистенцијализма
упостмодернојтеоријиСимондеБовуар(SimonedeBeau
voir).„ОнјеСубјект–ОнјеАпсолутОнајеДруго.”21Над
реализам је, каоправацкоји једугоопстаонауметничкој
сцени,показаоизврснузрелосткадајеупитањуразумевање
односасексуалностииродаисњимаповезанихрепрезен
тацијскихпракси.Мењајућисеипримењујућиноветехни
кеуприказивањуженскогтела,надреализам јепостепено
трансформисаоставпремадискурзивнимодређењиматела,
којаобликујукакопогледтакоиобјeкт.Захваљујућитојсве
стиженскиактјеунадреализмупостављенпроблемскии
додељенамујеактивна,чакисубверзивнаулога.Прикази
вањемнагогженскогтелавизуелнауметностнадреализма
преиспитала је друштвене конструкте о разлици (мушко
женској,материједуха,реалногимагинарног, естетскиле
погилиружног,високогинискогууметности,итд.),пре
ипитујућиистовременоимеханизмедруштвенемоћикоје
сеутемељујусистемомразлике,одузимајућиимлегитими
тетиснагуусопственомхибридномдискурсуукомевла
да нестабилност односа и перманентна метаморфичност.
Женскимоделпостајенезавистануодносунапосматрача
и маскираног перформанса који изводи за камеру, заузи
мајући активну, критичку позицију. Одступање од патри
јархалногмоделадруштвенесвестиипојавностисубјекта,
постављенојепарадигматски.Подпароломантиуметности,
у приступу женском телу надреалисти напуштају велики
наративонесвесном,откривајућидаженскотелопоседује
сопственуотворенудијалектику,теданемапотребеограни
чаватигавизуелнимстратегијама,укојимаонозаступаре
гистарфантазмагоричног,већдопуститидањемусвојствен
регистар слика изађе на површину. Уметнице надреали
стичкефотографије,каоиексперименталне,концептуалне
пасведокарналнеуметности,показалесукакоперформа
тив родне онтологијеможе послужити демаскирањужене
из такозваногжен ског ста ња ифа лич не еко но ми је22, који

21De Beauvor, S. (1949) The second sex, Woman as Other.
h t tps : / /www.goo gle . rs /ur l ?ur l =ht tps : / /nas hvi l le fe mi ni s tar t . f i 
l e s .wo r dp r e s s . com / 2014 /06 /1949_s i mo ne de  b e a u vo i r  t h e 
secondsex.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBMQFjA
AahUKEwiwktCNw_XIAhVDBywKHSq9AWE&sig2=kShU9wI
Rax5Z4DGOFL5LOQ&usg=AFQjCNHRodu9g3F7Ch41IJNsR3nMaza62w
(pristupljeno:5.5.2017.)

22ТерминикојејеукритицироднеонтологијеутврдилаЏудитБатлер(Ju
dithButler).Према:Batler,Dž.(2001)Te la ko ja neš to zna če: o dis kur ziv nim 
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перпетуирају кроз наше свакодневне изведбе. Родна онто
логијанајзадбиваразоткривенакаоигра при ви да,апоста
јањеженом крозпо јав ност по ла у друштвеном контексту
добијапосведругачијезначење.Униформисанизакон,као
закондискурсазаидентификацијомсвакогсубјекта,поко
месусвиорганизмизаробљениусвојојоколини,збогкојег
итежестратегијамамаскирањаикамуфлаже23,пољуљанје
стратегијамапоменутихуметницаитеоретичаркичијира
довиуспостављајуноведијалектичкевезеизмеђусубјекта,
објектаифеминистичкерепрезентације.

Слика6ManRay,No ir and blan che,1926.
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MASKINGASSEXUALIZATIONOFSIGHTING–
ONTOLOGYANDRESISTANCE

Abstract

Theimageofawomaninvisualartsisprofiledandlimitedbysocial
constructs,whichare shapedand represented inaccordancewith the
needsofamaleauthorontheoneandtheobserverontheotherside.
The imageofawoman isproduced in suchdiscursive frames that it
deviatesfromessentialfemininity,insistingonmaskingandcamouflage
strategies, in order to satisfy the imposed norm.When it comes to
artisticpracticesthatdefystrategieswithamasculinizedapproachinthe
representationofawoman’sbodyandidentity,feministstudiesofimages
recognizeseveralforms.Oneisaimedatpresentingwhatthedominant
discourse excludes– articulatingmarginal identities, others focuson
thedeconstructionofthemasculinecentredlanguageandthespaceas
arepresentationalframework,whilesomearedirectedatmappingthe
spacebeyondhegemonicdiscoursetothediscoveryandperformanceof
discursivelyunrecognizableidentities.Allthesepracticesarecommon
inthattheyarecriticallyrelatedtotheconstructofgenderandgender
differences,byprovidingresistancetothemaskedimageofawoman
in visual arts, and by defining new, specific, decentred subjectivities
in theirwork.Thegreatest contribution to feminist strategies for the
realization of idiosyncrasieswas precisely the surrealistic picture, in
which thedecentralized subject as aparadigmencouraged theirown
deconstruction,byremovingallthoselayersimposedbythecanonical
patriarchalculture,bychanging,transformingandtransgressinginthe

fieldoffeministselfrepresentation.

Key words: surrealistic photography, female body deconstruction, 
maskingdemasking, sexualisation, transformation, resistance
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Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Пе да го шки фа кул тет Сом бор –  
Ка те дра за је зик и књи жев ност, Сом бор

DOI 10.5937/kultura1755128M
                            УДК 821.163.41.09 Костић Л.

821.163.41:929 Костић Л.
оригиналан научни рад

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ 
И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА

Сажетак: У ра ду се ана ли зи ра ју по ја ве ма ски ра ња, пре ру ша ва ња, 
при кри ва ња и отк ривaња иден ти те та у лич но сти и де лу Ла зе Ко
сти ћа. Ове осо би не сна жни је или сла би је из ра же не, раз ма тра ју 
се на раз ли чи тим ни во и ма и ви до ви ма: у ње го вом ка рак те ру, по на
ша њу, у обла че њу, го во ру. По том се овај фе но мен за па жа и на ме
та је зич кој рав ни: ма ска и и ње ни де ри ва ти (пре ру ша ва ње, при кри
ва ње, гро те ска) те ма ти зо ва ни су и у Ко сти ће вој по е зи ји (Бе се
да, Га ври лу Егре ши ји, На па ра стос Је ле не Бо зди не...) и драм ским 
де ли ма (Гор да на, Мак сим Цр но је вић). Mаска је још од на стан ка 
тра ге ди је до во ђе на у ве зу с по зо ри штем као озна ка ме та мор фо
зе ин ди ви дуеглум ца, ко ји, ко ри сте ћи ма ску, по ста је пре но сник 
(ви ших) си ла на гла ша ва ју ћи да је ин ди ви ду ал ни чо век не стао иза 
уло ге, бо ље ре че но фи гу ре. За то ће у овом ра ду, а има ју ћи у ви ду 
стра сну за о ку пље ност Ла зе Ко сти ћа те а тром, об ли ци ма ски ра
ња, ми ми кри је, при кри ва ња и де ма ски ра ња (уз ну жан опрез пре ма 
ме то ди по зи ти ви стич ког би о гра фи зма), би ти под врг ну те ана ли
зи као че сти це ко је ће ука за ти и на не ке уну тра шње чи ни о це ге не
зе ње го вих пе са ма, а ме ђу њи ма и ве ли чан стве не по ка јан ке San ta 
Ma ria del la Sa lu te.

Кључнеречи: ма ска, Ла за Ко стић, по зо ри ште, по е зи ја, дра ма 

Маскеприпадајуобластиетнологијеикултурнеантрополо
гије.Овимпредметомсакриваселицеињеговдео,тачније
маскаскриваидентитетсвогносицаиимитиранекидруги
идентитет.ОписујућиличностиделоЛазеКостића, Јован
Скерлић тврдида „богодани”, „женијални”песникопона
ша романтичарског генија. На разлике у значењу маске у
оквиру народнопразничне културе упозорава нас Бахтин
(Бахти́н).наглашавајућидајемаскаантикеисредњегвека
„везанасрадошћусменаиметаморфоза,свеселомрелатив
ношћу,свеселимнегирањемидентитетаиистозначности,

МИЛИВОЈЕ МЛАЂЕНОВИЋ
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содрицањемтупеподударностисасамимсобом;маскајеу
везисамењањима,меатморфозама,нарушавањимаприрод
нихграница,сисмејавањем,санадимком(уместоимена);
умаскијеоличениграчкипринципживота”1доку„роман
тизмумаска скоро потпуно губи свој моменат препорађа
њаиобнављања,идобијамрачнунијансу.Изамаскесече
стоуказује страшнапразнина”.2 ЈованСкерлићкаодаци
љауправонату„празнину”кадасејављакаочиталацкоји
сенамериодадемаскираЛазуКостића.Онјеизгледапрви
проговориопоближеиоњеговомидентитетскоммаскира
њу:„ЛазаКостићјеспо ља највишеличионаромантичараи
толико(је)играоулогуромантичног,женијадамусемаска
најзадслепилазалице”.3

Скерлић подозрева да побудеЛазеКостића нису искрене.
„Одранесвојемладостионјезапатиомисаоуглавидапе
сникниучемунетребадаличинаосталесмртне,наону
беднугомилу,биргеракојиненосеугрудимасветипламен
поезијеаначелупечатгенија”.4Итај„печатгенија“већје
наговештајпроменеидентитета,интервенцијаналицушто
упућује на зачетакмаскирања, преображавања.Скерлић с
призвукомблагогомаловажавањаистичедајеЛазаКостић
„имао књижевне културе, више но многи други из њего
вогдоба,вишеиодЗмајаиодЈакшића”.5Затоће,читајући
овеСкерлићевередовеРадомирКонстантиновић,исказати
своје чуђење: „више од Змаја и од Јакшића? – он, који је
изврснознаонеколикојезика,којијегрчкефилософеила
тинскеписцечитаоуоригиналу,философиправник,који
јепреводиоИли ја ду и,назахтевВалтазараБогишића,Пан
дек та, којијепревеоХа мле та, РичардаIII, Ро меа и Ју ли ју, 
Кра ља Ли ра, написаодвафилософскарадакојисукасније,
с разлогом, схваћени као израз сасвимизворне и посебне
философскемисли, и низ естетичких чланака у којима се
његово познавање класичне и савременефилософије укр
штасаживиминтересовањимазапроблемебиолошкихнау
ка,упрвомередузапитања којајепокренуоДарвин...”6Да,
алиуимагинарнојнекојрасправиСкерлићбиславодобитно

1 Bahtin,M.(1978)Stva ra laš tvo Fran soa Ra blea i na rod na kul tu ra sred nje ga 
ve ka i re ne san se, Beograd:Nolit,str.78.

2 Исто,стр.49.
3 Скерлић,Ј.(1905)Омла ди на и ње на књи жев ност, 18481871, из у ча ва

ње она ци о нал ном и књи жев ном ро ман ти зму код Ср ба –Омла дин ски 
пи сци: Ла за Ко стић,Београд:СрпскаКраљевскаАкадемија,стр.137.

4 Исто.
5 Исто,стр.138.
6 Konstantinović,R.(1983) Bi će i je zik. U is ku stvu pe sni ka srp ske kul tu re dva

de se tog ve ka, BeogradNoviSad:ProsvetaRadMaticasrpska,str.133.
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указаонамотивацијуоваквогКостићевогпоступка,посум
њаоуискреностнамерестицањазнања,тврдећидајеЛа
заКостић „читао странеузоренедаобогати свој дух (...)
нојединодабиуспешнијемогаоизводитисвојекњижевне 
опсенације”,тедајењеговдар „удавилањеговабеспример
ноекстравагантнаинеобузданафантазија,илибоље рећи
таштина која је била претерана, чак и код једног лирског
песникаромантичногдоба”.7Скерлић завршавасвој текст 
уОмла ди ни... напоменом да јеЛазаКостић јошжив, али
зато дабигапослао уисторију,каонагробље:„Овај још
живичовек,предчијимсегенијалним песмаманекадапа
далонаколена,већданасприпадакњижевнојисторији”.8То
ће рећи да, кад се стргнемаска саКостићевог лица – иза
њенеостајеништа.Скерлићговори,углавном,оноштоби
данасреклиантрополозизаинтересованизапитањасеман
тикемаске,образинеиликринке–даупотребимонекеод
синонимнихизразазаовајпредметусрпскомихрватском
језику–ЛазаКостићусвојимпесмамачестокористипојам
образина.

СкерлићсеобрушаванаЛазуКостића,уверендајепрозрео
његовнаумдасеприкажедругачијимнегоштоуистинује
сте: „Костић је читао странеписцедабивишемогаоим
поновати,вишезасењиватисвојенаивнечитаоце.Ончита
да би у згодном тренутку могао просути пљусак грчких,
латинских, талијанских, енглеских,пачакисанскритских
цитата,запрепаститинечувенимименимаизсвихсветских
књижевности, служити се подацима који су семоглииш
чепркатисамопоречницима.Кодвеликихписацаонније
налазиооношто је кодњихнајбољенооношто сењему
највишедопадало.КодШекспираонније видеоонај сил
ниреализам,онуинтензивнупоезију,онукаоморедубоку
психологијуљудског срца и гвоздену логичност енглеску,
нооноштојенајнижеинајслабијекодњега:емфазу,калам
буре,титрањеречима,свеуступкевеликогпесникавулгар
номукусуондашњепубликеенглеске.Безравнотежеудуху,
Костићјеназлоупотребиоисвојезнањејезикаисвојекњи
жевнообразовање”.9УСкерлићевомставучитљиво јеона
зјапећа„мрачнапразнина”маскеуромантизмуокојојгово
риБахтин.НасличанначинговорииМиодрагПавловићу
По е ти ци жр тве ног об ре дауопштавајућифункцијумаске:
„човекбезмаске,безличностијеблаг,индиферентан,неди
ференциран.Теккадпостане’неко’човекпостајепредузи
мљив,имаодређененамере,нападанје,напасан,агресиван

7 Скерлић,Ј.нав.дело,стр.138.
8 Исто.
9 Исто
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иможесерећи:зао.Заосагледиштаљудибезфункције,без
маске, који нису поседнути тек стеченимликоми тек ои
виченоминдивидуалношћу.Санашегданашњег гледишта
свесумаскезле.Нема„добремаске...Тојесвеопштипозив
наскидањемаски,наодрицањеодфункцијаудруштву,на
одустајањеоддруштвенихулога”.10

Проблеммаскеимаскирања,можесепаралелноразматра
тисапојмоморигиналностиигенијалности.Хегел(Hegel)
истичеда„правоуметничкоделосвојуправуоригиналност
доказујесамотимештосепоказујекаоједнавластитатворе
винаједногадухакојиништаспољанеприкупљаинекрпа
ри,већчинидасецелинаустрогојповезаностипроизводи
самасобомизједногаливаиуједнометону,каоштосесама
стварускладилаусамојсеби”.11УтомсмислуСкерлићево
запажањедасеЛазиКостићу„маскаслепилазалице“коси
се са другим гледиштем којим се оспораваКостићев став
да „песник, у чијим грудима букти свети пламен поезије,
требадабудедругачијиодосталихљуди...дабудегенијал
нооригиналануживоту,неуредан,пуст,забораван,сано
гаманаземљиалиглавом,садугомиразбарушеномкосом,
уоблацима”.12СкерлићтуКостићевуобјавурата„синтакси
иречнику”сматрасамовољномприменомромантичарског
начелаонеспутаностиуметничкогстварања,односно„оп
сењивањемпростоте”.Простијеречено,критичаргледана
понашањебогомданогпесникакаона„изигравањагенија”,
каодајеЛазаКостићтаконаправиосебипрограмиужи
воту и у књижевности. Другим речима: навукао је маску.
Међутим,акоприхватимоХегеловомишљењеогенијално
сти,каостваралачкојактивности„фантазије,којомуметник
чинидасеоноштојеуњемусамомумнопосебиизасе
бепретворикаоњеговонајвластитиједелоуреаланлик”13,
дасегенијалност„састојиуопштојспособностизаправо
стварањеуметничкогделаиуенергијиусавршавањатеспо
собностиињеногдоказивањаделом”14,онданасХегелово
претварањесвегаумногусебиу„реаланлик”,учвршћујеу
уверењудареаланликнеможеникакобитимаска.

Наравно да није само Јован Скерлић терминима ма
ска, театралност, генијалност упућивао на заокупљеност

10Pavlović,M.(1987)Po e ti ka žr tve nog ob re da,Beograd:Nolit,str.84.
11Hegel,G.V.F. (1986)Este ti ka I,Beograd:Beogradski izdavačkografički

zavod,str.295.
12Скерлић,Ј.(1905)Омла ди на и ње на књи жев ност, 18481871, из у ча ва ње 

она ци о нал ном и књи жев ном ро ман ти зму код Ср ба Омла дин ски пи сци: 
Ла за Ко стић, Београд:СрпскаКраљевскаАкадемија,стр.138.

13Hegel,G.V.F.нав.дело,стр.282.
14Исто.
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сопственомличношћуЛазеКостића.ЖивомирМладеновић
јеприметиодасе„исталоженииотмениБогданПоповић
оборио”15наЛазуКостића.СматраоједасеКостић„прави
дајегенијалан”,јеркадбиуистинитобио,„њемупретвара
њенебибилопотребно”.16Свакакоусвимоценамаукојима
сеупотребљаваатрибуттеатралан,ваљаиматинаумудаје
тоознакасапејоративнимзначењем,дарачунанајефтине
ефекте,даистичеизвештачено,недовољноприродноупо
нашањуличности.Отприлике,таоценаима једнакуконо
тацијукаоСкерлићевописдасепеснику„маскаслепилаза
лице”.МиодрагПоповићнаводидаЛазаКостић„имаскоро
позоришнупотребудасталнобуденасцени,итоупрвом
плану”.17 Најопрезније Костићеву театралност дефинише
РадомирКонстантиновићговорећида„ЛазаКостићизгле
дакаочовектеатралне,наметљивесујете,каонекокомеје
његов его било велика преокупација и велика патња”18 те
дајеуправо„тајкултсопственеличности,романтичарски
аликонституционалан,изложио(...)Костићајошвишефру
страцијама, међу којим ја немогуће разликовати реалне и
нереалне”.19

Међутим,сасвимјемогућеидругачијеформулисатипита
њеидентитетаЛазеКостића:којејеправолицеЛазеКости
ћа?ОнокојеописујуЈованСкерлићидругикритичари?А
штаакосумаскаитеатралноступотребљенизатодабисе
неометаномоглипосматратидруги?Дакле,штаакојемаска
коришћенананачинкакосеуобичајенокористиутеатру?
ПатрисПавис (Patrice Pavis) доказује да је значењемаске
уживотублискозначењумаскеупозоришту.„Скривајући
лице,хотимицесеодричемопсихолошкогизражавања,ко
је гледатељу обично пружа највећу количину, често врло
прецизнихинформација.Глумацјеприсиљеннадомјестити
губитаксмислаиизостанакпоистовјећивањаинтензивном
тјелесномактивношћу.Тијелопроводипсихичкиживотли
ка на особито претјеран начин, преувеличавајући притом
сваку гесту. Театралност и постављање тијела у простор
тимесу знатнопојачани.Опозицијаизмеђунеутрализира
налица,сједнестране,итијелакојејеусталномпокрету,
сдругестране, једна јеодважнијихестетскихпосљедица
ношењамаске.Уосталом,масканеморапредстављатилице:

15Младеновић, Ж. (2015) Ла за Ко стић. Жи вот и књи жев на де ла,
Београд:Чигојаштампа,стр.94.

16Исто.
17Popović,M.(1975)Ro man ti zam III,Beograd:Nolit,str.139.
18Pavlović,M.SantaМariadellaSaluteLazeKostića,u:Umet nost tu ma če nja 

po e zi je,prir.Nedeljković,D.iRadović,M.(1979),Beograd:Nolit,str.422.
19Исто.
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стогасунеутралнаиполовичнамаскадовољнедабисема
скаимобилизирала,апозорностусредоточиланаглумчево
тијело”.20 Даље Павис наглашава да „маска чини лик не
стварним,уводећистранотијелоуодноспоистовјећивања
гледатељасглумцем”ида јеефектна„кадарежијанасто
јиизбјећиафективнипријеносиуспоставитиодносизмеђу
карактераигледатеља”.21

Испољавањедрамских(позоришних)склоностиуКостиће
вомживотуврлочестојепредметпосматрањаизразличи
тихуглова.Полазиште,импулс,наговорзаовакавприступ
личностииделуЛазеКостића,заразматрањењеговогдела
иидентитетауметничкеличностиу светлу значењамаске
имаскирањанајвише јеподстакнутоценама ЈованаСкер
лића.Стогасе,неретко,разматраглумачкосвојствоКости
ћевеличности.УспољашњојманифестацијиЛазеКостића
честосеидеидоелеменатагротескекојаје,премаБахтину,
такођедериватмаске:„Требаистаћидатаквепојавекаошто
супародија,карикатура,гримаса,кревељења,пренемагања
итомесличнопредстављајуусвојојсуштинидериватема
ске.Умаскисевеомаснажнооткривасамасуштинегроте
ске“22.Отудасеможеговоритииокарневалескнојприроди
појавеЛазеКостића,алито јевећпредметдругеанализе.
Бахтиннасопомињедајенароднакарневалскаприродама
скеуромантичарскојгротескинеуништива.Маскајечакиу
условимаобичногсавременогживотаувекобавијенанеком
посебноматмосфером,прихватасекаоделићнекогдругог
света.Масканикаднеможепостатиједноставноствармеђу
другимстварима”.23

Младен Лесковац је до најтананијих, живописних и упе
чатљивихдетаљапредставио сликукоју суоЛазиКости
ћустворилисавременици„изситнеинискеперспективеи
простаклукаистинитихајошапокрифниханегдота”.24Тоје
такорећигротескнаикарикатуралнапредстава.„Идецасу
трчалазањимиизругиваласењеговојдромоманији,свису
виделидасеоблачидругачијеносавнормалансвет(воли
некешарене,одвуницеплетене,широкекравателабавове
занеоконискогоковратника,којиразголићујеврат,аноси
велурнипрслукбојетрулевишње,згужваншешируџепу);

20Pavis,P.(2004)Poj mov nik te a tra,Zagreb:Akademijadramskeumjetnosti,
str.214215.

21Исто.
22Bahtin,М.нав.дело,стр.49.
23Исто,стр.50.
24Лесковац,М.(1989)Пред го вор,сабранадела,НовиСад:Матицасрпска,

стр.29.
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јуригологлавсаогромномкосом,ореткубрадучаспушта
часбрије;запањујесвојимспорташкимподвизимаисабла
жњавадобримапетитом;дуговеправилакоавраћатешко;
иматрииличетиридржављанства,анезнакојемујеправо
идалигауопштеима;мислинастваринакоје,ајошпрека
конемислинико;тешкоразјарљив,освемуговори(кадго
вори)некакоa la le ge re,натенани(изразјењегов),саобез
оружавајућомобавештеношћу;човекиздвојеногмишљења,
употајномјеипрећутномнеслагањусасвима,аипаккаода
мујебашсвесвеједно,поготоводалићебашстићидасеиз
јасни;каоданијебашувекисвакомпријатан:трезвеноумо
вање туђи се и зазире одњегове пробирљиве, нескромне,
ледене духовности и филолошке микрофикције итд., итд.
–светаконекетривијалнетрице,алитакођеиузнемирују
ћенедоумице.Оправојприродиисложеномкарактерутога
даровитогчовеказналосемало,абиојеочевиднодрукчији
ноштојеизгледаонарастојању“.25ВељкоПетровићусвом
сећањунаспектакуларновенчањеЛазеКостићаиЈулијане
Паланачки,којемјекаодечакприсуствовао,примећуједаје
млада„сблаженимосмејкомдобродушногсрећногстворе
ња“амладожењасумњивог„идентитета”:„ЛазаКостићпо
редњечиниојеутисак,унајбољурукустранца–заменика
некомдалекомженику.Жмириојенаједноокоикаогледао
устрану,уништа.”26

Имадаприпадасферианегдоталног,Костићевапосвећеност
позориштујеодзначајазаанализуњеговогидентитетајер
и „онајкобибашхтеодау свемувидиизвештајоживо
туЛазеКостићасамог”27,нећебитиоштећенакопонешто
дознаиосуштинипесмеЛазеКостићаиоњеговојвише
струкојоданостипозоришту;каоученик,схватиојелепоту
изначајпозоришнеуметности,глумиојекаостудент,„бу
димскидилетант”,1861.годинеуосампредстава,наСрпско
народнопозориштегледаокаона„просветнизавод,као„оп
штенароднодоброкоједоприносинеговањувитешкогдуха,
свестиипоносасрпскогнарода”.28Кликтао„дасебојишта
претвореупозоришта!”.ГлумиојеЛалетаупредставиБал
кан ска ца ри ца Николе IПетровићаВојводу. „СимоМата
вуљје,пишућиоборавкуЛазеКостићауЦрнојГори,такође

25Исто.
26Поповић,Р.(2007)Воћ ка на дру му. Жи вот Вељ ка Пе тро ви ћа,Сомбор:

Златнаграна,стр.13.
27Stojanović,D.(2017)Iz me đu astral nog i sa kral nog : San ta Ma ria del la Sa lu

te La ze Ko sti ća,преузетона:http://www.rastko.rs/rastko/delo/13076(2.07.
2017).

28Савковић,Н.ЛазаКостићи„Балканскацарица”НиколеIПетровића,у:
У спо мен на Ла зу Ко сти ћа (18412011),зборникрадова,уред.Живан
чевићСекеруш,И.(2011),НовиСад:Филозофскифакултет,стр.190.
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козерски описао његово глумовање, но постоје разлике у
појединостима.ЧиниседајеМатавуљубилонепознатода
јеКостићглумиоустудентскимданима”29,јеркажедајеи
Лазa„једномусвомвијекуглумио–дјелоњеговотеврсте,
једно, али вриједно (...) Кад сеЛазо појави у гомилифи
гураната,кнезјакозакуцасабљом,свичлановикнежевског
домазапљескаше,гомилаудворницистадевикати:’Живио,
Лазо!’Стасити,чупави,немарниЛазо,уновоновцатомзла
томвезеномвојводскомруху,сасабљомобедри,чкиљаше
једнимокомнапублику,каодајебројиидајојсечуди.Па
вловићсенаљутиивикнумуизакулиса: ’Тапоклонисе,
човече’.Лазомрднуглавомиунајвећојтишиниизрече,као
прековоље,ононеколикоријечи”.30Костићнапомињедаје
научиосвојихосамстиховаидасеумалонијесрушио„под
силнимпљускомодобравањасвијетлихгледалаца”.31

Акоиодбацимометодпозитивистичкогбиографизма,ипак
ћеостатиуманифестацијама,спољашњег,свакодневногжи
вотаЛазеКостићачестице које ће указатиинанеке уну
трашњечиниоце генезењеговихпесама,паиу врхунској
„предсмртнојраздрешници”,„покајанки“San ta Ma ria del la 
Sa lu te.ЛазаКостић је,ценећиДунђерског, свогдомаћина,
наговараоЛенкудапослушаоцаиудасе.„Онамујенео
чекивано признала да би се могла удати једино за човека
каоштојеон.Трезвеноувиђајућидањенотацтонебипри
хватио,Костићјезахвалионагостопримствуисклониосе
уманастирКрушедолитунаписаопесмумладојдевојциу
видуспоменице...каоосетљивпесник,нијемогаодаса кри
јенаклоностпремањој,даобуздапробуђенопесничкооду
шевљењеидананепосреданватрениначинпокажеколики
мудушевниболзадајештосемораодрећиоднеочекивано
понуђенесреће”.32Костићевосклањање,одрицање,бекство
уманастирКрушедолтакођепредстављаобликмаскирања. 
УпесмиSan ta Ma ria del la Sa lu teпрепознајесетораздиру
ћестањедухаприкојемсеприпунојсвестиодричељубави:

Двесеуменипобишесиле

мозакисрце,паметисласт.

Дугосубојакстраховитбиле,

кобесниолујистарихраст.

29Исто,стр.194.
30Матавуљ,С.(1988)Би ље шке јед ног пи сца,Београд:Нолит,стр.218.
31Костић,Л.(1987)ЗимушњегостовањеСрпскогнародногпозориштау

НовомСаду,у:При по вет ке. О по зо ри шту и умет но сти(Сабранадела),
НовиСад:Матицасрпска,стр.449.

32Младеновић,нав.дело,стр.258.
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Напоконсилесусташемиле,

вијугавмозакодржавласт,

разлогизапонпаметихуде,

SantaMariadellaSalute

паметместегну,јасрцестисну”

утекохмудроодсрећелуд,33

ИњеговаљубавпремаЛенкиДунђерски (Го спо ђи ци Л. Д 
у спо ме ни цу)иматакођеобликприкривања:песниктешко
савладавабол,„остаједатужизањом“:

јаосамануселени

одјесенидојесени

певамсрцу:мирновени!

Благомени!34

Овде већ ступамонаподручје психоанализе, не терен ри
скантног укрштања ванлитерарних чињеница и књижевне
имагинацијеинакојем,какосликовитоидуховито,атачно,
представља Радивој Стоканов „психоаналитичар мора да
држизарукубиографа”.35Маскирање,којеприпадакругу
питањаидентитетскихпракси,нужносеуплићеуподруч
јебиографског,показујезаинтересованостзастварнолице.
„Ослањајући се на саму песму, као на својеврстан доку
менат, каои на друге податке и индиције, а служећи се у
анализијунговскимпоступком,ИванНастовићуопсежној
студијиизносипретпоставкудасеЛенкаДунђерскиможда
убила,управонасвојрођендан,анедугопослевенчањаКо
стићевогсЈулијаномПаланачки(дакле,мождауправозбог
тогњеговог’бекства’),каоидамногоштаговориуприлог
претпоставцидајепородицазамелатраговеоправомузро
куњенесмрти.Акобитобилотачно,јасноједасеиКости
ћеваʻинспирација’,каоицеоњеговживотпоследњихпет
наестгодинакојејепроживеопослеЛенкинесмрти,указују
упосебнојсветлости,мождапонајпрекаодугоиболнопо
тискивањеочајаиосећањакривице”.36Тоосећањекривице
чијајепоследицакајањекојебиваљалода„преосмислионо

33Костић,Л.Песме,у:Са бра на де ла,приредиоОтовић,В.(1989),Нови
Сад:Матицасрпска,стр.426.

34Исто,стр.397.
35Стоканов,Р.ТителиМуша.О„дневникусноваЛазеКостићау:Спо мен 

на Ла зу Ко сти ћа (18412011),Зборникрадова,уред.ЖиванчевићСеке
руш,И.(2011),НовиСад:Филозофскифакултет,стр.292.

36Stojanović,D.нав.дело.
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штојеуминуломживотубилопогрешно”МиодрагПавло
вићсматравеликимдогађајемовепоеме:„Кајање,очишће
ње,отварање:то јевеликидогађајовепоеме…то јечитав
једанкрупанконверзионитренутакиуЛазинојбиографији
иувијугавимкретањиманашепоезије…Онокрећепоглед
нескривеногизанесеногдивљења”.37Онајкобибашхтеода
усвемувидиизвештајоживотуЛазеКостићасамог,могао
бидаразмишљаоњеговимчувеним„бекствима”сведоЦе
тињаиназад,уКрушедол,којатакођепредстављајудерива
темаскирања.ИКостићеваодлукададневникводинафран
цускомјезику,представљаоблик„књижевнемимикрије”.38

Мотивмаске(позоришне)каоознакеиденитетауКостиће
војпоезијиприсутанјеупесмамаПе сма обра зи на, Га ври лу 
Егре ши ји, одељку Кле твин бла го слов упоемиБе се даипо
смртнициНа па ра сто су Је ле не Бо зди не, рођ. Бе ла но ви ћа.

У песми Обра зи на маскирање је представљено као при
роднапојава:

Кадседанувишенећe

данамсветубудевођ

ондаданемаскумеће,

дивнумаску,црнуноћ.

Истоветносвојствоприписујесеиљудскомбићу:

Нимидрукченеможемои

негшторадиданиноћ:

кадсеситипроведемо,

маскудајтеупомоћ!

Нашавлада,нашјеред,

личинајечитавсвет!39

Проблем идентитета, људског претвoрства, појачава се у
нареднојстрофи,упоређивањемсајошједномприродном
појавом,сменамагодишњихдоба:

Додијализемљипрлој

облагатилистомбрег,

полетинипоумрлој

37Pavlović,М.нав.дело,стр.419.
38Стоканов,Р.нав.дело,стр.291.
39Костић,Л.нав.дело,стр.326.
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белумећемаску,снег.40

Чoвековидентитетпоказанјекаонестабилан,ћудљив:

Неможемонимиино:

садсеоткриј,садсекриј,

разомточиобразино,

разомточи,разумпиј!

Нашавлада,нашјеред,

личинајечитавсвет.41

УпесмиГа ври лу Егре ши ју, посвећеномчувеноммађарском
глумцукојијеиздахнуотричасанаконштомујепозлило
играјућиЂурђаупредставиЂу рађ Бран ко вић,ЛазаКостић
ликупесмипретварауметафорумаске,односноименује
гаречју„образина”:

Образинославна

штодичишМаџаре,

штоизгробабудиш

образинестаре,

образино,скини

образинуприје,

јерштотисечини

образинаније!42

УчетвртомделуалегоријскепоемеБе се да којајенасловље
наКле твин бла го слов, „вила борова” која персонификује
српскидух,такођеприбегавамаскирању:

појавамаглумним,господским,

заваркујемочајномродусвом

робовањамутешкинеотрп.43

Метаморфозу српске прошлости она постиже користећи
средстваиобликефолклорног театра: „прерушујемсеру
хом глумачким”, „прикривам се у росне до до ле”; “преру
шујемсеупр по ру ше”, „укра љи це се ондахватам ја,вер
тепашкимоделомглумачким.„Позориштејечимтенудим

40Исто.
41Исто.
42Исто,стр.9394.
43Исто,стр.227.
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ја!”44,одушевљенокликћепесникувремекадасеоснивало
Српско народно позориште: сугерише да је метаморфоза
духа,духовнипреображај,глума,начиндуховногопстанка
српскогнарода.

Упесмиметафизичке тематике,посмртнициНа па ра сто
су Је ле не Бо зди не, рођ. Бе ла но ви ћа,метафоромопозоришту
светом „у ком се служи само један глум”, представљен је
митоХристуињеговомваскрсењу.„Христнеумире,већ
севаскрсењемизмртвихсимболичнопреображавауново
имагинативнопостојање”.45Преображавањејеовдетакође
видмаскирања,јер„јунакјеБогулицучовека“.Тупојаву
прате„посматрачи/гледачи”и„ненагледанугледећпојаву”
присуствујусагоревањучовечјеглика(„одунутарњегплама
Божјега”)иновомваскрсењу.

ИчувенаапотеозаШекспиру(По во дом 300 го ди на Шек спи
ра)  завршава се „правом зврчкомШекспиру који нижив
нимртавникаданијеизазиваосрпскипркос”.46Таје„зврч
ка”исказу комеизречен „савет”Шекспиру „до страшног
суда још претрпи се / а не верујеш ли – посрби се”47 ни
јеништадругонегоКостићевнаговор,подстицај,идејаза
прерушавање,преображавање.

ДајеЛазаКостићзаокупљенуцелинисвогаделаидентитет
скомпроблематикоммаскирања,прикривања,преображава
ња,иликакобионсамтајчиндефинисао,„пречињавања”,
потврђујесеиуњеговимдрамскимделима.Винавернази
васценемаскирањауГор да ни „змијоглавоммаскарадом”.48
Горданасепреобучеуцарскогделију,заплашиТурчина,од
ведемужаипонесеблага.Њен„помоћник”Михатсепре
рушаваугусара.Ефекаткојиовајпоступакизазиваутре
нутку демаскирања је снажан, драматичан, манифестован
губиткомсвести:

МИХАТ(док је Гор да на го во ри ла, ски нуо је са се бе 
ста рач ко об лич је и про сјач ко ру хо те се по ка же као 
Ми хат, у гра ђан ском ру ху): Диг’ се....

(...)

44Исто.
45Popović,M.(1975)Ro man ti zam III, Beograd:Nolit,str.146.
46Секулић,И.ЛазаКостић,у:Епо ха ро ман ти зма,приредиоГлушчевић,З.

(1972),Београд:Нолит,стр.374.
47Костић,Л.нав.дело,стр.214.
48Винавер,С.Гордана,у:Дра ма,приредиоЈовановић,Р.В.(1973),Бео

град:Нолит,стр.199.
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ГОРДАНА:нећу,богами,нећутакомионогакојите
јепослао...

(...)

МИХАТ  (сво јим гла сом): Горде, диг’  се, погледај
ме!

ГОРДАНА (ДИГ НЕ СЕ И ПО ГЛЕ ДА ГА): Ми хат!?  
Ку ку ме не!

(Па не не сви је сна под бри јест)49

Карактеристично је како визуелни и ауидитивни чиниоци
делујуумоментупрерушавања.ТекондакадјеМихатпро
говорио својим гласом, Гордана обраћа пажњу, а уверење
сопственимвидомдоводидопотпуногшокакојирезултира
губљењемсвести.Глас,звуковнаознака,анеодећа,јестеу
Гор да нифакторпрепознавања.Тоговориојошједномоб
ликумаскирања–звучном,имитативном.Иусценикадасе
Гордана„пречини”утурскогпашуихрупиудворАлилаБо
јичића, са змијоглавима (прерушеним четницима), упркос
уверљивом костимирању,жене посумњају у прерушавање
најпрезбоггласа:

ЗУЛЕЈМА(у по ла ску Фа ти ми): Штотисечини,Фа
то,уовогжурапашекаоженскиглас?

ФАТИМА:Бићепримиоодзмија.50

КадаВукосава,Горданиногмужа,изводепредњупреруше
ну у турског пашу,  као заробљеника, Вукосаву се такође
учинипознатомнајпрењенглас:

ВУКОСАВ(се би): Свемогућибоже,овајглас!–Не
лудуј,Вукосавејадни!Извјечитогмукатвојетамни
цетисипониоудушионајгласкојитисенајвише
причуја,иуснуинајави,пагачујешиизустаовог
бијесогТуркуше...51

О појавимаске имаскирања ињиховом значењу у траге
дијиМак сим Цр но је вић, ЉубомирСимовићзапажадаМак
сим,„човекизузетнелепоте,изровашенбогињама,постаје
ругобан. Губећи лепоту, он губи свој идентитет.Из сфере
политичкихиморалних,прешлосеу сферупсихолошких
проблема.Максимвишениусебинемасведокакојибипо
тврдиода јеонзаистаон:оннемачимедаседокаже, јер

49Костић,Л.Гордана, у:Ко ме ди је. Са бра на де ла Ла зе Ко сти ћа,приредио
Младеновић,Ж.(1989),НовиСад:Матицасрпска,стр.156.

50Исто,стр.166.
51Исто,стр.168.
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јеоноштојебилоњеговасуштинанестало,поштонијени
билоуњеговојвласти.Његовидентитетјезаклоњенновим
лицем,потпуноопречнимономекојејезнаокаосвоје”.52

Маскирањем се са истом намером служи и Надан у ис
тојтрагедији.Симовићуочаваданито„пречињавање”не
представљаобликзаштите.„Ообразиникојујесампривре
меноприхватиокаосвојелице,Наданкаже:

Приљубићесетешњеузмојлик,

Одликатежераскинутије...

Тозначиданиобразинакојусмосамисебиставилинали
ценеостаје сасвимподнашомконтролом;када се скине,
онаостављасвојетраговеуличностионогакосењомпо
служио.Мањевидљиво,алииобразинамењачовековиден
титет:Максимов психолошки проблем уНадану има свој
морални еквивалент. Надан, који је тога свестан, човеков
животвидикаопутʻизједнесамомаскеудругу’,итимса
знањемсеКостићеваантропологијапремештанаједанте
реннакомењеговхомоцентризам–такоједноставнопри
менљивурешавањуполитичкихзадатака–постајенеупо
требљив.Стварностсесадуказујекаонештоштонеможе
уцелинидабуде обухваћеночовековомвлашћу,и у чему
човекнеможедабудесамојунакихерој.Максим,асњим
иКостићевеконцепције,доспевајууонајтамнипростору
комепрестајечовековавласт”.53

И потписивање псеудонимом је облик маскирања, као и
случајевидаЛазаКостићосопственомделупишекритику,
анарочитодвеверзијекритикеоистомделу.Поводомобја
вљивањаОку па ци је, ЖивомирМладеновићобјашњавапо
ступакЛазеКостића.„Комедијујепотписаопсеудонимом,
састављенимодпочетнихслоговасвогаименаипрезиме
на,анеправимименом,свакакозбогтогадабечкацензура,
знајући га као противника аустроугарске хегемонистичке
политике,небипрозрелањенуантиокупацијскутенденци
јуи забранила је...Касније није откриода је написао ову
драмувероватнозбогтогаштојезнаодамунашајавност
небиодобрилапоигравањепојмомокупација.Можданије
вероваодаједостојнадастанеузњеговетрагедије,аразлог
заанонимностмоглисубитииаутобиографскиелементиу
њој”.54

52Симовић,Љ.(2017)Бе ле шке о Ла зи Ко сти ћу,преузетона:http://www.
oocities.org/gimn1gradacac/izborna/laza.(2.07.2017)

53Исто.
54Младеновић,Ж. (2015)Ла за Ко стић. Жи вот и књи жев на де ла, Бео

град:Чигојаштампа,стр.910.
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ПоводомГор да не чинислично,алиовогпутаприкривање
садржи елеменат високе самоуверености. „Уверен у вред
ностГор да не,Костићјењенрукопис,санасловомУско ко ва 
љу ба,поднеонаконкурсМатицесрпскеупотпунојаноним
ности.Желео је данаградуосвоји захваљујућивредности
своједраме,аненаосновустеченогреномеа”.55

Посебно су занимљиве појаве потписивања псеудонимом
итекстовимаполемичкеприроде.„Кадсамоно,готовопре
четири године одударио на белешку Српског књижевног
гласникаомомпреводуХамлета,згоднијемијебилоодго
воратиуиметрећеособе–наравносвогапријатеља.Алме
јег.Боданодмахпознао...Азнателипочемумејеукебао?
По’малоозбиљности’,’попростачкомтону,помомуобича
јеномачењуигеачењу’.Онмислидасејајазатонисампот
писаоштосамсепочемтогпосластидео”.56Једнаку,акои
невећудозупикантеријесадржииКостићевкоментаркако
јепристаоданапишесамкритикуосвомделу:

„СалетиомеуредникПо зо ри шта ТонаХаџић.Немавели
никодапишеотоме.Јасамсеиспрвасмијаолудојжељи,
снебивао се од чуда, отимао из петнихжила. Узалуд!...
„нијеменикопознао,такосамсепрерушио...садсевећ
могуодатијасам!

Пакакосисамсебехвалио?

Можешмислитидасумизамјеркебилекаонајумјерени
је.Усвојупохвалуспоменуосамсамооноштоминико
неможеодрећи,анијебашособитазаслуга,дасамјатим
својимпрвијенцемувеојамбунашудраму“.57

МладенЛесковац,образлажућиовајКостићевчин,нарочи
тоапострофира:„КритикуоМак си му,башкаои1869,напи
саојесам...Хтеоједаподсетинасебе,мождавећинеосе
ћајућијаснодаговориоономкојијебио,неоономкојије
сте;јерсвиусебиносимоисвојумладостисвојупрошлост,
нетакнуте,иондакадсуихсвидругидавнозаборавили“.58

Најопштије посматрано, личност и дело Лазе Костића
проблематизована са аспекта постструкуралистичких те
орија и психоаналитичке критике отворила би ново поље

55Исто,стр.17.
56Костић, Л. Око Ромеа и Јулије. Историја једног превода, у:Са бра на 

де ла, О књи жев но сти. Ме мо а ри 2 (1991),НовиСад:МатицаСрпска,
стр.73.

57Костић,Л. (1989)Песме,у:Са бра на де ла,приредиоОтовић,В.Нови
Сад:Матицасрпска.

58Лесковац, М. (1989) Предговор у: Са бра на де ла, Нови Сад: Матица
српска,стр.30.
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доказивањаидентитетавеликогпесника.Тојеподручјејош
седамдесетихгодинаназначиоЈованХристић.„ЛазаКостић
јепосебан,изузетанинастранслучајнашекњижевнеисто
рије.Акобацимомаилетимичанпогледнаоноштосуоње
муималидакажуњеговисавременици,томишљењебиће
несамопоткрепљено,већиумногометачно.УживотуЛазе
Костићаможемо наћи лаке одгонетке замноге теже разу
мљивеособинеистранењеговепоезије”.59Другимречима,
Христић је наговестиомогућ смер критике: да се у иден
тификацијиличностиделоЛазеКостића анализирајукао
„други“уодносунацелину,да сењеговодело заснујена
проучавањусистемапоетичкихразликауодносунацелину
доминантнихстилскихформација.Таквомправцуанализе
можедапослужикаоузориовај детаљиз анализепесме
San ta Ma ria del la Sa lu te МиодрагаПавловића:„Приказујући
сеусвомсоцијалномамбијентукаочовексанатприродним
компетенцијама,онукоревасрединуштотењеговепосеб
непрерогативенепризнаје:разлогзанајдубљиразлазчо
векаипесникасасвојомоколином”.60Могућирезултатис
траживањамаскирањаидемаскирањамождабинасуверио
дајеидентитетЛазеКостићасамојошједнамасканалицу
културолошкезаједнице.
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FACEORMASKINTHELIFE
ANDWORKSOFLAZAKOSTIĆ

Abstract

Thepaperanalysesthephenomenaofmasking,costuming,disguising
anddiscoveringidentitiesinthepersonalityandtheworksofLazaKostić.
These features, stronglyor less stronglyexpressed,arecontemplated
ondifferentlevelsandindifferentforms:intheircharacter,behaviour,
dressing,speech.Also,thephenomenonisobservedonametalanguage
level: themask and its derivatives (disguise, hiding, and grotesque)
havealsobeen the topicsofhispoetry (Beseda, Gavrlu Egrešiji, Na 
parastos Jelene Bozdine...)andhistheatricalpieces(Gordana, Maksim 
Crnojević).  Since the appearance of tragedy, the mask has been
connectedwiththetheatreasasignofmetamorphosisoftheindividual
actor,whobyusingit,becomesaheraldof(higher)forces,emphasising
thatthemanislostbehindtherole,i.e.behindafigure.Thisiswhy,in
thispaper,havinginmindapassionatepreoccupationofLazaKostić
with the theatre (with due caution towards themethods of positivist
biographism), different forms of masking, mimicry, disguise and
unmaskingwillbesubjectedtoanalysisaselementspointingtosome
of the inner genesis factors in his poems, including hismagnificent

penitentialpoemSanta Maria della Salute.

Keywords: mask, Laza Kostić, theatre, poetry, drama

СањаФилиповић,Богородичина црква,
уљенаплатну,50x70цм,2000.
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КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО  
МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ  

СРП СКОЈ ДРА МИ
Сажетак: Ау тор ка на при ме ру че ти ри са вре ме не срп ске дра ме 
на ста ле на кон 2000. го ди не (Ми ле на Мар ко вић Ши не, Би ља на 
Србља но вић Ска кав ци, Ма ја Пе ле вић По мо ран џи на ко ра и Ол га 
Ди ми три је вић Мо ја ти) ана ли зи ра раз ли чи те при сту пе ли цу као 
ма ски, по ја ви на ра то ра у драм ској фор ми као ма ске ау то ра. Пред
ста вља ју ћи сво је ли ко ве као ма ске, а не це ло ви та за о кру же на би
ћа, драм ске спи са те љи це де ми  сти фи кују сам чин пи са ња и од но се 
се са свим сло бод но пре ма драм ској фор ми. Ли ца ко ја су ма ске омо
гу ћа ва ју спи са те љи ца ма да ис пи ту ју раз ли чи те дру штве не по ја ве 
ко је су скри ве не ис под ве ла нор мал но сти, дру штве не инер ци је и 
ме диј ских ми сти фи ка ци ја ко је ка на ма про јек ту ју же ље ну сли ку 
дру штва и нас са мих.

Кључнеречи: ма ска, ли це, иден ти тет, же на, са вре ме на дра ма, 
са вре ме но дру штво  

Увод

Уовомрадубавимосепитањемкако јелицепосталома
скаусавременојсрпскојдрами.Дабисмоодговорилинаово
питањеморамопрводаодредимодвапојма:лицетј.лики
маскаињиховумеђусобнувезуусавременојдраматургији
итеоријидрамекрозтеоријскеприступеЖанПјерСараза
ка(JeanPierreSarrazac),ЕрикеФишерЛихте(ErikaFischer
Lichte)иАнИберсфелд(AnneUbersfeld).ЖанПјерСаразак
сматрадајеодноспремадрамскомликуједанодкључних
показатељатрансформацијесавременедраме.Ликгубика
рактер:„Ликбезособостинастајекадазапочињеиграуко
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јојликнијеништадругодоконфронтацијаиразноликост
својихузастопнихмаски.”1ЕрикаФишерЛихтеовајфено
менудрамиповезујесапроучавањемпојмаидентитетаса
временогчовека.Наиме,током20.века,идентитетпрестаје
битиатрибутзанештоштоувекостајеидентичносеби,већ
сеонформираукомуникацијскимодносимаипроизвoдје
различитиходноса2.Ако јеидентитетчовекапостаонеце
ловитонданечудиштојеидрамскиликтакођенецеловит,
противуречани недокучив.Од краја 19. па токомчитавог
20.века,почеводСтриндбега(JohanAugustStrindberg)па
сведоХајнераМилера(HeinerMüller),можемопратитиде
конструкцијудрамскогликаочемуисцрпнопишеЖанПјер
СаразакусвојојкњизиПо е ти ка мо дер не драмe.Уисториј
скомпериодукадајеаристотеловскохегеловскадраматур
гијабиладоминантнарасправљалосеодрамскомликукао
мимези човека. Савремена позоришна истраживања има
јудругачијифокус.Она запажајудапојамликаимау се
бидвострукуприроду.Онјеистовременоизмишљенобиће
одречиипапиракојенасценитребадаоваплотиреалнои
конкретнобиће– глумац3.Глумацнасебетребада„наву
че”лик.Насамомпочеткуевропскогдрамскогпозоришта–
наизвођењутрагедијаустаројГрчкој глумац јеибуквал
ностављаомаскудабисвојеличнобићеодвојиоодјунака.
УКључ ним тер ми ни ма по зо ри шне ана ли зе АнИберсфелд
наводидамаскаупозориштудаједо знањада јеиндиви
дуланичовекнестаоизаулоге,тј.фигуре4.Овутврдњумо
жемодопунити тврдњомЕрикеФишерЛихте: „Будућида
маскаглумцаденотиралицеистасликаX,можемојества
ратиитумачитикаознакза1)животнудоб,спол,расуили
здравственостањеликаX,2)зањеговдруштвениположаји
3)зањеговкарактер.Упоследњадваслучајамаскајеуви
јекповезанасдруштвенимстереотипимаоколнекултуре.”5
Маска, у позоришту, може бити повезана са друштвеним
стереотипима,алиистотакоонаможебитиповезанаиса
савременимосећањемвишеструкоготуђења(одзаједнице,
одсебе),каоикњижевномидрамскомидејомочовекубез
својставакојипостајенекаврстамаскеукојусеслободно
учитавазначење.

1 Sarazak,Ž.P.(2012)Po e ti ka mo der ne dra me, Beograd:Clio,str.136.
2 FischerLichte,E.(2015)Se mi o ti ka ka za liš ta,Zagreb:Disput,str.105.
3 Ibersfeld,A. (2001)Ključ ni ter mi ni po zo riš ne ana li ze, Beograd: CENPI,

str.34.
4 Исто,стр.37.
5 FischerLichte,E.навдело,стр.114.
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Када кажемо маска на шта мислимо? У Ве ли ком реч ни ку 
стра них ре чи и из ра за6 постојичакпетмогућиходређењаза
маску,одкојихсузанашуанализурелевантнапрватри:на
влакапрекоглавекојасакриваидентитетособекојајеноси,
затимфигураглавекојујеносиоглумацдабидочараолик
ифигуративно,маскајеизразилипонашањекојискривају
правеособинеиставличности.УРеч ни ку сим бо ла7 налази
модамаскемогуиматичаробнумоћ.Онекојиихносешти
теодзлотвораивештица.Онаможеиматифункцијусиле
којауправљакретањемдуховнихснагараспршенихусвету.
ВеснаМарјановићууводукњигеМа ске, ма ски ра ње и ри
ту а ли у Ср би ји пише:„Људиносемаскеимаскирајусеиз
различитихпобудаинамера.Преображавањечовекапомо
ћуодеће,променеликаипонашањаувременуипростору,
дефинишеињеговуулогуудруштвукаоho mo symbo li cu ma8
Маскасакриваидентитетоногако јеносиидајемунови.
Тимчиномтрасцендентирасепрофанипросториприпрема
заулазакусветсупротансвакодневици.9Изсвеганаведеног
можемодоћидозакључка,запотребенашегистраживања,
дајемаскаобразинакојасенавлачипреколицаипокрива
идентитет,даонадајеновиидентитеткојиможебитила
жан, алиисто такои симболичаниможеповезивати осо
букојаносимаскусаопштим,духовнимсилама,чинитије
трансцендентном.

Како се све овонаведеноможеприменитина анализу са
времених српскихдрамскихдела?Да бисмо то објаснили
направићемо студију случаја која ће обухватити примере
драмских дела насталих на почетку 2000тих делоМиле
неМарковићШи не, затимсрединомпрведеценије21.ве
каСка кав циБиљанеСрбљановићиудругојполовиниисте
деценијеПо мо ран џи на ко ра МајеПелевићиМо ја ти Олге
Димитријевићкоја јенасталасрединомоведеценије.Сту
дијаслучајачетиридраме,четирирепрезентативнесписа
тељицепоказаћенам,надамосе,накојисвеначиндрамско
лицефункционишекаомаскаусавременојсрпскојдрами.

Ми ле на Мар ко вић – Ши не

ДрамуШи не – Бог нас по гле дао МиленаМарковићјенапи
салатоком2002.године.Радњакомадапратисудбинујунака
оддетињства,прекомладости,укључивањеуратнадејства

6 Клајн,И.иШипка,М.(2006)Ве ли ки реч ник стра них ре чи и из ра за,Но
виСад;Прометеј,стр.738.

7 Gerbran,A.iŠevalije,Ž.(2004)Reč nik sim bo la,NoviSad:Stilos,str.548.
8 Марјановић,В.(2008)Ма ске, ма ски ра ње и ри ту лаи у Ср би ји,Београд:

Чигоја,стр.11.
9 Исто,стр.13.
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на простoру бившеСФРЈ ињихових судбина након завр
шеткарата.Јунациовогкомаданемајувластитаименавећ
носеименафункцијакаонпр.Јунак,ДомороцииРиболовци
илиособина(Гадни,Дебил,Весели,Масни),асвиженски
ликовиносеједноиме–Рупица.Већнасамомпочетку,од
наводаименалица, јасно је да списатељицанеразмишља
о ликовима као о мимезису заокруженог, психолошко ре
алистичнопортретисаног карактера већ да оњима разми
шљакаоосвојеврснимтиповима,тј.ho mo symbo li cum.Овај
појам, који смомипронашликодВеснеМарјановићводи
порекло од идеја неокантовских филозофа попут Ернста
Казјзера(ErnstCassirer)којичовекадефинишукаоживоти
њукојастварасимболе.Тодамаскаможебитисимболида
драмскихликможебитисимболнијеновина,нооношто
јестеособеностспитатељскогстилаМиленеМарковићтоје
начин на који она креира ликовесимболе,шта путем тих
ликоваонаговориосветукојичинетиликовииукаквомсу
односутиликовисимболиињиховсветспрамоногакакоу
датомтренуткусписатељицинсветпостајерепрезентњеног
разумевањасветаукомеживимо.

Мушкиликовисустални–мипратиможивотнудрамутри
другара – Јунак,ГаднииДебил, који ступају у различите
односе са различитимженама од детињства и дружења у
паркићудозрелогдоба.Драмапочињеупарку,полукружни
просторсмостом(којиневодиникуда),пескомизидом.Био
битообичанпарк,просторзадечијеигреисрећнодетињ
ство,дањименедоминиразид.Зид јеметафораскученог
света,атимеисвестиликовадраме–уовојдрами–метафо
рисветисвестсуисто.Управозатоважиправилоno men est 
omen–ликовинемајуличнаименавећсезову:Дебил,Јунак,
Рупица,Гадни,Весели,Масни,Домороци...Њиховаимена
суњиховесудбине,њиховемаскекојескривајуидентитети
чинеодпојединачногопште.

НајопштијиодсвихопштихјеРупицаимезасвеженскели
ковебезобзиранаузраст,образовањеилинацију.Штазначи
кадасвиженскиликовиносеистоиме–Рупица?Њихово
имејењиховасудбина–„проклетоженско”.ЖенеРупице
могубитимеђусобновеомаразличитепоузрасту,образо
вању,нацији,друштвенојпозицији...алиихуједињујеиста
улога, улогаподређеногижртве.Оне супасивне,наивне,
поводљивеизаточестопримајуударцеиоднепознатих,али
иодпознатихмушкараца.Онежеледанађу„свог”мушкар
ца,алиихмаскаРу пи цетерадаувекбирајупогрешног.Му
шкарциихувлачеупроблемекаоЈунакиГадни,друштвено
стигматизујукаоДомороци,или„само”каснекадатребада
ихизбавекаоВесели.КрозсудбинуРупица(илиРупице,у
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суштинијесвеједно)списатељицаоткривамногобројнеоб
лике насиља надженом – од  вршњачког насиља, насиља
одраслих према деци, насиља ушколи, насиља у рату, до
жене каожртвепостратних траумамушкараца.Насиље је
токојечинидаиндивидуагубиличниидентитетипостаје
једноставноРупица.

АкојеженаРупицадалијемушкарацпредодређензауло
га насилника? На то питање нема једноставног одговора.
УпрвојсцениЈунакманипулишеРупицом–девојчицом,у
другојјеМаснималтретира,утрећојјеЈунакзаведеипони
жава,учетвртојјеРупицаодбаченадевојка,ауратнојсце
низаробљеница.Ипак!Бесмушкарацасенесваљујеувеки
непосреднонаРупицујер,иакојеслаба,Рупицанијеувеки
најслабија.Затвореноинасилнодруштвонепогрешивопро
налазинајслабијег,којијеготовоувекразличиттј.„други”–
ментално недовољно развијена особа, припадник мањин
скогнарода,ратнизаробљеник,рањеник,странац…Сваки
ликуовојдрами,макарједном,долазиупозицијудабуде
„други”.Метафора насиља према жени постају метафоре
насиљакаотаквог, збогчегасви једномпостајужртве,па
чакионикојисебиидругимаизгледајукао(главни)јунаци.

Говорећиоликовиматиповимасимболимакојисуусушти
нимасказастереотипупатријархалномдруштвуукомеје
човекили/ижртваили/ијунакдужнисмодаскренемопа
жњуиналиккојисезовеЈунак.Списатељицанапочетку
комадапише:„Јунакјеоноштојепотребнозапричу”.За
штојеЈунакпотребанзапричу?Уовомкомадуонјемаска
Јунака.Она јестенекокоповедедруштвоу авантуру, али
збогњеговихидејаувекнекодругистрада(најчешћеРупи
ца,понекадДебилилиГадни)ион,будућибезсвојстава,а
тимеибезморалаилиемпатијенеманикакавосећајзастра
дањадругихитеккадпотрошисвесвоједруге(Рупица,ви
шепута,ГаднииДебил)онодлучуједасе„смири”повуче
укамелеонскиживот.Ноуправотадагастижеусудсредине
уликуРиболовацајернијеЈунактајкојидоносиразарање
већточинисамасрединаоличенаузидусапочеткакомада.

СрединупредстављајумаскеДомороца1и2иРиболовца1
и2.ОнисуунајвећојопозицијиспрамРупице–жртве.Јер
доксеисподједнемаскеРупицекријевишепримераразли
читихсудбина,доктлесеподдверазличитоименованема
скеДомородацаиРиболовацакријеистифеномен–средина
којајенетолерантна,завидљиваисклонанасиљупремадру
гомидругачијем.РазликаизмеђуДомородацаиРиболоваца
јеуакцентукојимговоре(Домороцисуприморци,аРиби
ловциизВојводине),алионоштоимјезаједничкојеагре
сиванодноспремамушкарцима„дођошима”којиизлазеса
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„њиховим”девојкама.УтрећојсценионипребијајуГадног
ивадемуокозатоштојеизашаосањиховомдевојком(коју
онипрезирујерје„биласасваким”)упретпоследњојсцени
убијајуЈунакајернаместукојетретирајукао„њихово”он
излазисадевојкомизњиховогкраја.ДомороцииРиболовци
заједничкипросторислободнеженетретирајукаовласни
штво.Алиакопогледатекакосусеодвијалесцененасиља
схватитеданитежененитајпросторустваринисубитни.
Оноштојестесмртоноснојесанотомеданекодругиимаи
уживаусрећикојабимоглабитињихова.

На крају остаје само сан о недоживљењој и недосањаној
срећинаљуљашци, јер зачовекакојиносимаску стерео
типасрећасеможедогодитисамоуснудокихнајавичека
узалудноинепотребнострадање.

Би ља на Ср бља но вић – Ска кав ци

УкомадуСка кав ци БиљанаСрбановићнавлачинасебема
скунаратора(којисеизражавакроздидаскалије)иНадежде
(глава јунакиња комада) како би разобличила друштвене
маскекојерепрезентујусвиосталиликови.КаоиуШи на
ма МиленеМарковићиовденалазимотежњуауторкедасе
бавистереотипимапатријархалногдруштва,укорењениху
урбануструктуру.НозаразликуодШи на укојимасеспи
сатељицабавидруштвеноммаргиномгдесуодносиогоље
ни,анасиљеочигледно,БиљанаСрбљановићуСка кав ци ма 
разобличаватзв.друштвенуелитугдесупатријархалнама
трица и насиљепажљиво сакривениизаформе углађеног,
урбаногграђанскогживота.

Масканаратораимафункцијусвевидећегокаукомаду.На
раторсеизражавакроздидаскалијекојепрерастајуунара
цију.Кроздидаскалијесекоментаришуликовиидешавања,
стварасеатмосфера,разоткривајускривениодносиисвест
јунака.Овакавтретмандидаскалијаседоследнопримењује
крозцеокомад.Онесунарочитообимне напочеткусце
накададајуоквирзбивања.Касниједобијајуновуулогу–
коментар радње, тј. процеса. Нарација је у овом комаду
неопходна јер ликовиуСка ка ва ца ма нису делатни већ су
захваћенипроцесомстарењаиумирања.Уводећиудраму
нарацијуауторкастварадрамскироманкоји,помишљењу
Саразака,отвараусавременомпозориштупросторзадра
муживота.Радисеоидејидаседрама,уместоједнимдо
гађајем, једом причом бави протицањем укупног живота.
Драмскироманјеформакојаомогућаваотварањепроблема
положајастарацаусавременомсрпскомдруштву,какооних
физичкихтакоидуховних,каоипроблемодносаудруштву
укомесенегирастаростисмрт.ДрамаСка кав циговорио
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проблему(не)прихватањастаростикаоједномодкључних
проблемасавременогдруштва,проблемакојиимаразличи
теманифестацијеикојирепрезентујуразличитемаске.

ВећсмореклидасуликовиБиљанеСрбљановићмаскеви
шег друштвеног слоја – они који раде све „како треба” и
успешнисуутомеалисусуштинскиотуђени,нечовечнии
безсвојстава.Заштосуугледниакадемик,цењенилекари,
медијскиекспонираниновинарисамомаске,анепримери
индивидуалногпостигнућа?Онинегирајуосновниживот
ниток(старење),смртинарушавајуодносдецеиодраслих
(родитеља).Уовомкомадуодраслиостају јакодуго заро
бљени у улози детета (Милан, Дада,Фреди), немају деце
(Макс,Надежда,Жана,Симић),илиакоихимајутретирају
ихнанеадекватанначинправећиодњихмалемонструме
(породицаИгњатовић).Стариоваквомдруштвунаизменич
номалтретирајуи/илисузанемарени(Петровићка,Јовић).
Такводруштвосписатељицаметафоричноназива скакава
цима.Скакавцикадаихимамаломогубитиукрасливаде,
аликадасенамножепостајупошасткојапрождиресупстан
цуживота,односнотемељенакојимастојидруштво.

Списатељицапреиспитујеидејуодруштвенојелити(Макс,
Игњатовић) о независним, самосталним, високообразова
нимженама(Жана),опородицикаостубудруштва(Петро
вићкаињенаћеркаЖана,породицаИгњатовића,Фреди,Да
даињиховотацЈовић),омедијимакаоизворуобјективноги
непристрасногобавештавањајавности(МаксиДада).Зато
штонемајуадекватанодносспрамстарењањиховодруштво
јебезбудућностипајестимувезидетронизованаиидеја
одецикаобудућностипородице.ЈунациСка ка ва цанеми
сленабудућност,односноонисуубеђенидасуонисами
будућност, да будућност ванњихнепостојии самим тим
постају заробљеници прошлости. Прихватити будућност
значиприхватитинеминовностсмрти,атоникоуСка кав
ци манежели.Култтелајеједнаодманифестацијастрахаод
смртиудруштвуукомејенапатријархалнуосновунаопако
насађенаурбана структура.Друга значајнаманифестација
страхаодсмртиједосадаипокушајдасеубиједосада.Би
љанаСрбљановићкрозманифестовањедосадеразаравред
ностисветаукомејепроизводњајавногјасмисаоживота.
Трећаманифестацијајераскринкавањетепроизводњејав
ногjакаосмислаживота.Унутрашњапразнинасепопуња
ваформирањеминеговањемимиџаујавности.Недостатак
љубавизадругеприкривасезахтевомдасесамбудевољен,
односнопопулараниуспешан.Онекојинемајутаквихам
биција,попутНадежде,друштвоизСка ка ва цаодбацује.
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Насупротсвимликовимакојисуразличитеманифестације
човекабезсвојства,Надеждајејошједнамаскасписатељи
це.Надеждаусебииманечегчудесног.Она је једина јед
ноставна,онајединасебедоживљавакаостару(доксесви
осталиужасноборедабудумлади),онајепомирена(паи
задовољна) својимдруштвенимположајем.Онаимаине
кенеобичневештине (читањесаусана),аимаииндиција
даимаиконтактсанаднаравнимтј.онимсветомкојиврло
деликатностварасписатељицаудидаскалијама.Онаједина
разуменеминовностпроменеуживоту,неумитностсмрти
исмисаоживотаубризизадруге.Истовремено,она јеиз
перспективе других ликова празна форма коју они читају
каомаскудевојкекојумогузавести(Макс)илидевојкекојој
требазаштита(Симић).Алионанијеништаодсвегатогајер
онаизлазиизоквирапатријархалнихмаскииаконенегира
патријархалнуструктурудруштва(равнодушнајеспрамње
каоисамживот).Онајемаскасвевидећегокакојебимогло
волетисветкадабитајсветмогаоволетисебеиопростити
себиштоостајенаопакиграјућиупорноигру„дабудесве
какотреба”ида„будемоувекмлади,лепииуспешни”.

Ма ја Пе ле вић – По мо ран џи на ко ра

ЛиковиуПо мо ранџи ној ко ри сумаскеписцакојуМајаПе
левићставља(кадатекстдодељујелицимасаопштимиме
нима,и/илилицимакојеименујезаменицамаОНА,ОН)и
скида(унаративнимделовиматекстакада)откривајућионо
шточестозаборављамо,aтоједасулицаукомадубићаод
речиипапира,анестварнеособе.Тоскривањеиоткривање
ауторкедајеувидучињеницудаједрамскитекстпресве
гатекстуалнаповршинаипочетакјесуочавањасанашими
ауторкинимилузијама.Тема комада јеилузијаидентитета
женеуурбанојСрбији.НатумачењедрамскогтекстаМаје
Пелевићможесеприменититезадаидентитетнепостојипо
себивећјескупразличитихдруштвенихинтеракција.Стал
нопроменљивиидентитетистовременосесастојиизпоку
шајадасеуклопимоузаједницуидабудемопосебни.Рас
тргнутостсавременеженеизмеђутедверазличитепотребе
ауторкаиспитујекроз22сценеиразличиталица–маске.
ТекстуалнеповршинекојеупрвојпојавиговориОНАотва
рајупроблемљубавитј.вољењаилагањатј.самозаварава
ња.ОНАјесамомаскаисподкојесеауторкапреиспитујеи
позиванаснапреиспитивањедалијеживотЊЕтекcopy/
pa steобрасцакојинамећесавременимаркетингподвелом
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бриге запоједица, ау суштинидабисмотрошили, „јели”
другеихранилисесваковрснимбљувотинама10.

НаконличногпреиспитивањаЊЕвидимонеколиковарија
цијана темусусретдвемаске–ОНАиОН.Стереотипни
почетаксусретадобијанеочекиванизаокретуследслобод
ногприступаЊЕкојизбуњујеЊЕГАитераганабег.На
контогаимамонаративнидеоукомесеауторкапоиграва
саформомисадржиномженскихмагазина.Женасеподу
чавакакодаоствариуспешансусрет–даупражњаваматри
цупасивнеженекојаиндиректнозаводимушкарца.Уове
трианализиранесценеауторкапостављаоноштојеоснова
комада, а то је односжене спрам себе,мушкоженскиод
носиистерeотиписавременогдруштвакојиусловљавајуи
разједајуидентитетиодносе.

Наконтогаследисценаукојојјетемаметафораизнаслова
комада–поморанџинакора–еуфемизамзацелулиткојије
последица савременогживота тј. скупљањамасноће, воде
итоксинаутелу.Ауторкаоткриваначиннакојимаркетин
шкекампањекозметичкихкућакреирајуидентитетженена
основутипакоже.Онауочавапарадоксдајепрокламовани
циљзадовољствожене,арезултатдубоконезадовољствои
фрустрацијакакоЗреле(типкожестаријежене)такоиПро
блематичне(типкожемлађежене),тедатежњакаулепша
вању и усавршавању води савременужену путем упросе
чавањаизависностиодкозметичкихтретмана.Наконтога
следи брзи прелаз преко ритмички поређаног текста кроз
којисесепробијајуодблесциједногданаједнеженеукоме
јеакценатнафизичкимрадњамаиупотребикомпјутера–
компјутеркаосталнипратилацсвакогтренуткауједномда
ну од устајањадо одласканапочинак.Наспрамовог ого
љеног приказа живота следе сцене у којима се приказују
стереотипнесценеизбрачногипартнерскогживота,разо
тркивајусесистемизаваравањаисамозаваравањасаврше
неженеусавршеномсвету.Животнапричаженекојанема
децеиживиунесрећномбракусамужемкојијеварапро
бијасекрозшумурекламнихпорука,саветазаздравживот,
добарсекс...Овекраткеималодужесценеимајупозајмље
ненасловеизчасописазажене:„Купитекувар–постани
темлада”, „Спремнанасве”...Сценењеногсамопреиспи
тивањасесмењујусасценаматуробногбрачногнатезања,
сценамасусретаусалонугдеваздаседеПроблематичнаи
Зрела.Јесулито,изсценеусцену,истеособеилиразличите
небитнојејерсуликовимаскедруштвенихпојава.Моменат

10Pelević,M.Pomorandžinakora,u:Pred smrt na mla dost: an to lo gi ja naj no vi
je srp ske dra me: 19952005,prirediliJovanov,S.iJezerkić,V.(2006),Novi
Sad:Sterijinopozorje,str.229.
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преокретанастајекадаОНАсхватадајезатруднелатоком
случајногсексасагинекологом.Ситуацијапостајекомпли
кована јер је моменат зачећа друштвено остварење жене,
алиистовременодетеванбракадоносибројнедруштвене
компликације.Штаучинити?Мужбежиодсавршенесупру
гесасавршениммоделом,аОНА,идућикрозшумурекла
ма,саветаиосудазбогтрудноћеванбрака,полакодолази
досвестиопосебностисвојепозицијеисвогтела.Рођење
девојчицеотварасијасетновихмогућностизаживоткојије
почеодаделујепромашенобудућидајеиспаоизформекоју
прописујурекламеисаветинамењениженама.

Последња,22.сцена,носиназив„Манифестикрај”ионаје
тоштоунасловупише–манифестсписатељицеикрајко
мада.Немавишеникаквихлица,нитимаске.Осталесусамо
речи,сложенеуформислободногстиха,речикојеотворе
ноговореоуверењимаауторке,овезиуметностииоргазма
крозинспирацијуиписањетекста.

Ол га Ди ми три је вић – Мо ја ти11

УдрамиОлгеДимитријевићимамосписатељицусамаском
наратора, али овде је улога наратора другачија.На почет
кусписатељицакажеданаративнипрологтребадаговори
главнајунакињаДрагица.Наративниделовисенастављају
даљекрозкомад.Уњимасеописујусцене,закојеауторка
претпостављада би се тешкоодиграле у позоришту, опи
сујуситуације,анализирајупојаве,сликаатмосфера...Про
за спонтано прелази у поезију писану слободним стихом,
утекстсеубацујуелементиизпопуларнекултуреувреме
кадасујунакињекомадабилемладе...Нараторбимоглаби
тиДрагицакаоштосугеришеауторканапочетку,алибии
другејунакињемогледапреузмуовуулогууделовимако
јисењихнепосреднотиче.Списатељицаимасасвимсло
боданодноспреманаративномидрамском, али је смисао
нарацијесасвимјасан.Наратор јетуданасподучикакоу
животујесте,акакобимоглодабуде.Уметност(односноау
торка)јетуданампомогнеданапримеримасагледамоове
двекрајностииданамкроздуховитуиемотивнудрамску
причуподигнеморалиоснажинасдапокушамода ство
римопроменууреалномживоту.Овеауторкинетежњесе
умногомепоклапајусалевичарским,нарочитобрехтовским
театром који радо користи „лакше” жанрове и популарну
културурадиподукеиверујеупоучнуипропагандуснагу

11КомадМо ја ти сенапочеткузваоКа ко је до бро ви де ти те опет.Сада
шњиназивдрамаје„поделила”истоименомкњигомЈаснеЖмакузпри
станакЖмаковеудухујугословенства,солидарностииженскогприја
тељства.
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театра.Уосталом,насамомпочеткукомадаипишепосвета:
„АФЖу,ето,онако.”12

ТемаОлгиногкомада,јесличанкаокодБиљанеСрбљано
вић–проблемстарихистарењауСрбији,али јеприступ
битнодругачији.Она стареособедоживљавакаоженеиз
другеепохекојесетешко(анајчешћеникако)неуклапају
утоковесавременогкапиталистичкогитранзицијскогдру
штва.Триглавнејунакињесутрипредставнице„старидо
брихвремена”.Драгица,женакојаволисвојудрагупокој
ну другарицу партизанкуИвану, Ружа, удовица архитекте
и Загорка, некада судија, а сада пензионерка.Њих три се
заједноборезасвојеправодаиподстаростживеитоне
билокаконегоживотдостојан слободногчовека тј.жене.
ОнесеборедаДрагицасачувакровнадглавом(стан)који
јојјеИванасакојомсеволелапреписала,даРужувулгарни
савременипредузетникнеистераизкућерадиградњеновог
објектанадобројлокацијиидасеЗагоркаослободинапор
ногинеплаћеноградаукући.Њихтрисупредставницетри
типаженеупознимгодинама,начинанакојисе(не)сналазе
уживотуиначинанакојиихтретирасредина.Заразлику
одјунакаСка ка ва ца онесувеомасвеснедасустаре,дазбог
тогаимајутретмансрединекакавимајуитобезобзирана
вредностикојесустворилеикојесадашњедруштвокористи
иразара.Представљајућиоватритипа,ОлгаДимиријевић
скидамаскулажнецивилизованости,напреткаиобзирако
јенасебестављасавременонеолибералнокапиталистичко
друштво. Затошто је однос према јунакињама увек исти,
различитепредставникеовогновогсветаувектумачииста
маска–онсезовеИван.Оњемусписатељицаулистиимена
кажеследеће:„ТујеиИванинсин,некиписар,ијошпонеко,
алињихионакопрезиремоиможекомотнодаихиграједна
особа.”13ЛикИванајемаскакојасекористидабисеиспри
чалажељенаприча,наодабраниначин.Утусврхупостојии
јошједанлик–Иванапартизанкаex mac hi na14 изненадноми
бајковитомпојавомдухаИване,списатељицавраћанасце
ну елан некадашњих времена.Љубав као револуционарна
бура руши пред собом препреке и предрасуде. Из комада
разумемодаљубавнезназапол,ализназадостојанство,
поштовање и част.Ауторка има негативан став спрам ба
налногграбежаукомејеогрезлосавременодруштвоису
протстављамудухзаједништваиоптимизмакоји,поњеном
мишљењу,красидобакадасујунакињеовогкомадаградиле

12Димитријевић,О.(2015)Какоједобровидетитеопет,Сце на бр.3,Нови
Сад:Стеријинопозорје, стр.211.

13Исто.
14Исто.
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својсвет.Тајжалзапрошлимвременима,заЈугославијом,
засоцијализмомовденијепасиван,шмрцавиносталгичан,
већнастојидапреузменасебеентузијазамиеланособенза
тугенерацију,акојинедостајеовомнашембезвољном,сум
њичавомициничномвремену,несклономдаверујеубајкеи
срећанкрај.Заиста,читаоцууздрхтисрцеприпомисликако
уживотустварнојесте,акаконамовајкомадпоказуједаби
моглобити.Тристарицеиједандух,маскепрохујалогдоба,
октривајусвубездушностијаловостсавременогдоба.

За кљу чак

Учетирианализиранакомадапронашлисморазличитена
чиненакојидрамсколицепостајемаскаи/илидрамскаспи
сатељицауводинарацијукакобидемаскираласветсвојих
ликова.Представљајућисвојеликовекаомаске,анецелови
тазаокруженабића,драмскесписатељицедеминистифику
самчинписањаиодносесесасвимслободнопремадрам
скојформи.Лицакојасумаске,омогућавајусписатељицама
дафокусираноанализирајуразличитедруштвенепојавекоје
суиначескривенеисподвеламедијскихмистификацијакоје
канамапројектујужељенусликудруштваинассамих.Са
временадрамастварајућиодсвојихликовамаске,успевада
стргнемаскустереотипнихматрицасасавременогдруштва.
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HOWDIDACHARACTERBECOMEAMASK

Abstract

OntheexampleoffourmodernSerbiandramascreatedafter2000:Šine
by Milena Marković (The Tracks), Skakavci by Biljana Srbljanović
(Locusts), Pomorandžina kora by Maja Pelević (Orange Peel) and
Moja ti byOlgaDimitrijević(Dear you),thepaperanalysesdifferent
approachestothecharacterasamaskandtheappearanceofanarrator
in a dramatic form, as a mask for the playwright. The author finds
theoretical foundation in the works of JeanPierre Sarrazac, Anne
UbersfeldandErikaFischerLichtewhodiscusstheimportanceofthe
ideaofmaskinmoderndramaturgy.Inherplay Šine(The Tracks)Milena
Markovićexaminesthepositionofwomeninamodernversionofthe
patriarchalmatrix:everyfemalecharacterinherdrama,nomatterwhat
age,educationornationalitysharesthesamename–Rupica(Dimple).
BiljanaSrbljanovićinherdramaSkakavci (Locusts)disfigurestheso
calledsocialelitewherepatriarchalmatrixandviolencearecarefully
hiddenbehinda formof refined,urbancity life.MajaPelević inher
dramaPomorandžina kora (Orange Peel) examines the influence of
themediaandtheenvironmentontheformationofamodernwoman`s
consciousness.OlgaDimitrijevićinMoja ti (Dear you),throughastory
of love and friendshipbetweenmembers of older generations, seeks
to revitalize their values. By not showing their characters as whole
beingsbutratherasmasks,theplaywrightsdemystifytheactofwriting
andrelate freely towards thedramaform.Characters thataremasks,
enablewriterstoexaminedifferentsocialphenomenawhicharehidden
beneathmediamystification,projectingdesirableimagesofthesociety

andourselves.

Keywords: mask, Serbian contemporary drama, contemporary  
society, identity, face, woman 
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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет – Оде ље ње 
за пе да го ги ју и ан дра го ги ју, Ка те дра за ан дра го ги ју, Бе о град
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ПОД МА СКОМ: РАЗ ВОЈ И 
ОБРА ЗО ВА ЊЕ ОД РА СЛИХ  

ПУ ТЕМ ИЗ ВО ЂЕ ЊА
Сажетак:Рад има за циљ да ука же на зна чај игре и из во ђе ња за 
раз вој и уче ње у свим до би ма, ка ко на ра ним деч јим уз ра сти ма, 
та ко и код од ра слог чо ве ка. Ма ска и игра ње ма ском се у том кон
тек сту ја вља ју као је дан од мо гу ћих ре кви зи та и на чи на фа ци ли
та ци је игре у обра зов ном про це су. Из во ђе ње пу тем ма ске не са мо 
да по др жа ва раз вој но уче ње, већ по се би пред ста вља раз вој у ма
лом: са ма ском, ујед но смо и оно што ре ал но је смо и оно што се 
пре тва ра мо да је смо. На тај на чин, ма ска мо же би ти обра зов но 
сред ство, ко је се мо же ко ри сти ти у свим фа за ма обра зов ног про
це са, би ти део тог про це са или слу жи ти да се он при ка же дру
ги ма. Ма ска мо же би ти уна пред да та или из ра ђе на док про цес 
тра је, чи ни ти јед ну од ак тив но сти или слу жи ти да се ак тив но
сти су ми ра ју и објaсне, а ње на упо тре ба за ви си од сен зи би ли те та 
оног ко во ди про цес. 

Кључнеречи: ма ска, обра зо ва ње и уче ње од ра слих, игра, раз вој, 
из во ђе ње

Увод1

Маска је одувек служила човеку да сакрије себе или део
свогбића,алинеисамото.Подмаском,мипостајемоне
штодругоодоногаштојесмо.Такваврстатрансформаци
је омогућава нам да преузимамо другачије идентитете, са

1 Рад јенастаоуоквирупројектаИнститутазапедагогијуиандрагоги
ју(ФилозофскифалуктетБепград)Мо де ли про це њи ва ња и стра те ги је 
уна пре ђи ва ња ква ли те та обра зо ва ња(179060),којифинансираМини
старствопросвете,наукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.
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особинама и својствима различитим у односу на она ко
јапрепознајемокод себеимогућношћуда стварирадимо
другачијенегоштоуобичајавамо.

Бити нешто друго и радити ствари другачије, саставни је
деопроцеса учења, те тако треба тежити даи само обра
зовањеиобразовнипроцеспредстављајузначајнупромену
учовековомдоживљавањусвета,себеилидругих.Маскау
томсмислупредстављаснажнуметафоруразвојногучења,
докистовременоможедапредстављаисредствоподстица
њанаразвојтокомсамогпроцесаучењакојикористимаску
каоимпулс.

Напитањезаштоговоритиомаскиуобразовању,можесе
одговорити постављјући сет других повезаних питања, а
ондаиодговарајућинањих:заштопрактиковатиипромо
висатиигруиизвођењеуобразовањуодраслих,заштообра
зовање треба посматрати у уској вези са развојем, зашто
образовање треба да укључује све аспекте развоја, зашто
јеобразовнипроцеспотребнокреиратикаоразвојноокру
жење,зашторазвијатисарадњу,креативностиимагинацију
крозобразовнипроцес?

Унаставкурадаћупокушатидабарукраткимцртамаиз
ложимискицирамодговоренанекаодњих,аослонићусе
притом,првенственонасвојеискуствоуобразовномраду
са одраслима заснованом на игри, импровизацији и пер
формансу.Плејадасценскихформииигровнихактивности
усред образовногмиљеа, јесте управо простор где сам се
измеђуосталоги сусрела самаском.Уколико себевидите
међуонимпрактичаримакојиспајајуигруиучењеилите
оретичаримакоји се залажу задемократскиинадијалогу
заснованобразовнипроцесилинапростоверујудаусваком
одрасломпостојидете,овајрадможепослужитикаоинспи
рацијаданекаодтихнастојањанаставитеиподокриљем
маске.

Игра као по кре тач раз во ја

Мојеједубокоуверењедасуиграиразвојнеодвојивифено
мени.Виготски(Vygotsky)2јемеђупрвимауказаонатода
судечјанајвећадостигнућамогућауигрииидентификовао
двекарактеристикекојеједефинишу:креирањеимагинарне
ситуације(укојојзначењедоминиранадакцијом)иствара
њеправила.Оноштосепостављакаозначајносааспекта
разумевањаразвојногкарактераигре,јестеодносизмеђуте

2 Vygotsky,L.S.(1978)Mind in So ci ety: The De ve lop ment of Hig her Psycho
lo gi cal Pro ces ses,Harvard,MA:HarvardUniversityPress.
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двекарактеристике.3Наиме,услободнојигриилиигрипре
тварања,карактеристичнојзаранидечјиузраст,правилане
претходесамојигрикаоштојетослучајсакаснијимфор
мама игре (као, на пример, приликомиграња друштвених
игара, где правила недвосмислено доминирају над имаги
нарномситуацијом).Уигрипретварања,децадоксеиграју,
смишљајуправилаистовременосакреирањемимагинарне
ситуације.Тосупроцесикојисеодвијајуудијалектичком
јединству.

ПремаХолцман(Holzman)4играјеуправоводећифактору
развоју,јерјетоактивносткојукарактеришедијалектичко
јединствоправилаирезултата,насупротсхватањудапред
стављаактивностукојојправиловодикарезултату.Тоуза
јамнодејствоимагинације (којаослобађа)иправила (која
ограничавају)јекључнозаразумевањеразвојногпотенци
јалаигре.5 Значајан закључаккоји семожеизвућиизова
квихставова,јестедаинаконпериодадетињства,развојпо
чиванаистимпринципима.Уколикожелимодаучењебуде
развојно,требалобигаорганизоватикрозигру.

СамВиготски6нијеуспеодаувидизначајигреукаснијим
годинамаживотаисматраоједаиграгубинасвојојразвој
нојфункцији, препуштајући туулогушколскимвидовима
учења.Тоидеуприлограширеномсхватањупокомејеглав
нафункцијаигреусвајањесоцијалнихвредностиипреузи
мањедруштвенихулога.Утомсмислуиграјеалатилиору
ђекојеслужидадецаувежбајуулогекојећекаснијеуживо
тупредузимати.Делујелогичноондадаћесетакваспособ
ностизгубитикадаизвршисвојуфункцију.Ипак,Холцман7
нас уверава да се развој дешава током целог живота, јер
деца,каоиодрасли,неимититрајукултуру,већимтирањем
културе,ониуједноистварајукултуру.Оноштосе,према
њеноммишљењу, дешава током игре претварања јесте да
деца,уместодаодигравајуунапредприпремљенеулоге,она
устварикреирајуулоге(стварајућисопственаправилаигре)
и на тај начин кеирају нова извођења себе.Преузимајући
улогу, она суистовременоиона сама, али суикарактери
улогакоје су сама себидоделили.Такавпроцескреирања

3 NikolićMaksić,T.iLjujić,B.(2012)Oigriuodraslomdobuinjenimobra
zovnimimplikacijama,An dra goš ke stu di jebr.2.

4 Holzman,L.(2009)Vygotsky at Work and Play,NewYork,NY:Routledge.
5 NikolićMaksić,T.iLjujić,B.(2012)Oigriuodraslomdobuinjenimobra

zovnimimplikacijama,An dra goš ke stu di je,br.2.
6 Vygotsky,L.S.(1978)Mind in So ci ety: The De ve lop ment of Hig her Psycho

lo gi cal Pro ces ses,Harvard,MA:HarvardUniversityPress.
7 Holzman,L.(2009)Vygotsky at Work and Play,NewYork,NY:Routledge.
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јеоноштојеразвојно,иликакојетоВиготски8формулисао
даседетеуигрипонашакаода језаглавувише.Ствара
њемситуација за такву врсту креирањаиизвођења током
живота,можемоконтинуиранодасеразвијамо.Пренесено
најезикмаски,кадаставимомаску,мисмоистовременооно
штојесмо,алисмоуједноиулогакојунамдефинишемаска.
Извођењетогазахтевадабудемозаглавувиши.

Игре ма ска ма

Сматрајући да је игра чинилац и темељ културе, један од
најзначајнијихтеоретичараигреХуизинга(Huizinga)9,ука
зујенаснажнувезуизмеђуигреиразвојачовека,посматра
ноуфилогенетскомсмислу.Надовезивајућисе,такођеве
ликитеоретичаригре,Кајоа10разликујечетириврстеигара,
узависностиодтогадалиуњимапреовладаваагон(такми
чање),алеа(срећа),мимикрија(претварање,прерушавање)
иилинкс (вртоглавицаили занос). „Свакаодњихоткрива
тјелеснудимензијуигре,тестирањеграницапремадругима
илипремасвијету”.11

Доксуигре такмичењаиигрена срећучестеу свакодне
вномживотумодерногчовека,игрепретварањаиигрезано
санеспадајууобичанживот,већсурезервисанезаспеци
јалноодређеновремеилипросторењиховогодвијања.Тако
мимикријуможемонаћиупозориштимаидругимсличним
институцијама,каоштосудомовикултуреилимузеји,док
сеилинксјављаулунапарковима,наспецијалноогранизо
ванимслављима,фестивалимаидискотекама.Топотврђује
иКајоину12основнутезудамодернадруштватежедаживот
заснујунаагону (причемусеприбегаваиалеи,каоиско
ракуилииступуизагона),доксумимикријаиилинкспо
тиснутиизсавременогживотаиуцивилизацијскомсмислу
представљајурегресију.

Маскеприпадајуовојдругојсфери,паидејикојучинепре
тварањеизанос,насупротлудусу,гдеспадајуалеаиагон.
Паидејусачињавају„изливирадости,којисеизражавајуне
посредномиразузданомкретњом,слободноимпровизова
номзабавомчијинепредвиђенислободанкарактеростаје

8 Vygotsky,L.S.(1978)Mind in So ci ety: The De ve lop ment of Hig her Psycho
lo gi cal Pro ces ses,Harvard,MA:HarvardUniversityPress.

9 Huizinga, J. (1982) Ho mo Lu dens – o pod ri je tlu kul tu re u igri, Zagreb:
MaticaHrvatska.

10Kajoa,R.(1979)Igre i lju di: Ma ska i za nos,Beograd:Nolit.
11Zagorac,I.(2006)Igrakaocjeloživotnaaktivnost,Me to dič ki ogle di,br.13

(1),str.76.
12Kajoa,R.(1979)Igre i lju di: Ma ska i za nos,Beograd:Nolit.
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главни,аконеијединиузрокпостојања”.13Честапојавана
карневалскимслављима,ритуалнимокупљањимаимасов
нимсвечаностимајеуправомаска.Онанијетусамоданас
сакрије,већданамдадозволудабудемодругачијиуодносу
насвакидашње,дозволудауђемоудругудимензију,посе
тимоонустрануреалности,даозначиулазакуимагинарно
ипослужикаопристанакнацарстворазузданости.Маска,
дакле,нијеинеможедабудекопијапостојећестварности,
јеронатустварносттрансцедентира.14

Још специфичније, маска је мимикрија. Она задовољава
склоностљуди за прерушавањем, преоблачењем или опо
нашањем.Игра сеонда састојиу томедапостанемонеко
други,ида се сходно томепонашамо.Маска јенастарији
познатиреквизитчовековеигре,алионанијеиграчка.15То
значидамасканијенешточимесеиграмо,негојеонакул
турнипредметукомесеиграмо.Другимречима,онакон
ституишесамуигру.ЗатоФинк(Fink)16омаскиговорикаоо
реквизитукојипроизводичаролију.„Маскајечаробнаствар
којапреображававласника,–узњунанекиначинприања
силачаролије,имамагијскиквалитет”.17

Каоштоигранијеобмана,иакоприхватаелементобмању
јућег,таконимаскауигринетребадазаведеилипревари,
већдаопчини.18Онапредстављареквизитпраксечарања,
јернасуводиупривид,којинитинегира,нитигаиздајекао
стварност.Сврхамаскениједасепредставимодругимакао
нештоштосаминисмо,већжелимосамисебидабудемораз
личити.Заправо,маскомжелимодакрочимоунеухватљиву
моћпреображаја.19

Ками20 види човека као једино биће које нежели да буде
тоштојесте.Акоприхватимотаквополазиште,ондасема
ска, како нас уверава Божовић21, јавља као „прекорачење
илисанизјаве,каоодбранаирационалнесфереичовековог
субјективитета”.Зањега,маскомчовекпокушавадапрона
ђеимагинарнисветигре,различитодреалногсвета.Како

13Исто,стр.81.
14Božović,R.(2015)Igra ili niš ta,Beograd:Čigojaštampa.
15Fink,E.(2000)Igra kao sim bol svi je ta,Zagreb:Demetra.
16Fink,E.(1984)Osnov ni fe no me ni ljud skog po sto ja nja,Beograd:Nolit
17Fink,E.(2000)Igra kao sim bol svi je ta,Zagreb:Demetra,str.179.
18Fink,E.(1984)Osnov ni fe no me ni ljud skog po sto ja nja,Beograd:Nolit
19Fink,E.(2000)Igra kao sim bol svi je ta,Zagreb:Demetra.
20Božović,R.(2010)Ti ši na do ko li ce,Beograd:Čigojaštampa.
21Исто,стр.74.
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објашњава,радисеопутовањудонадстварнеперсоне,јер
играчхоћедабудеоноштонијебио,аможедабуде.

Божовић22немапоузданодговорнапитањедалимаскапо
мажедачовекбудетоштојестеилимупружаприликуда
будевансвогреалногја.Ипак,наосновусхватањаигрекао
покретачаразвоја,делуједасеможезакључитидатешкоћа
тогпитањапроизилазиизначинанакојејепостављено,тј.
дихотомијеилиподвојеностионогаштојестеионогашто
можедабуде.Ускладусапретходнимодељкомукомесам
представила дубоку и нераскидиву везу између развоја и
игре,мојодговорбибиодачовекмаскомпокушавадапре
вазиђесебе.Управобивајућиионоштојесте,штокријеи
открива,аистовременоионоштоније,штомаскомнастоји
ичемусеприближава,онпостајенештодруго,другачијеја
иновиквалитет.Божовић23сматрадајемаскауправотако
јаомогућавауспостављањедихотомијеизмеђуносиоцама
скеиулогестеченемаскомињенучаролијувидиуправоу
подвајањуљудскихмогућностиидвојништвупостојећеги
новог.Несумњиво,тадихотомијаје,кадајемаскаупитању,
вишенегоочигледна:јасамаскомијаисподмаске.Међу
тим,уактивностиизвођења,јасамаскомијаисподмаске
смоједноја.Пренегодихотомију,јаутомевидимснажну
дијалектичкупрожетост.

Ма ска и кре и ра ње обра зов ног окру же ња

Крозигру,мисмоактериикреаторионогаштоизводимо.
Маскаутомслучајупомажедасеизместимоизоногашто
замишљамоданам је улога у том тренутку, у нове улоге,
чији смо активни ствараоци на лицуместа.На тај начин,
маскаможебитиодпомоћиукреирањуразвојногобразов
ногокружења.Кадасерадиоразвојномучењуиобразова
њукојеподржаваразвојноучење,саставнидеообразовног
процеса чини његово креирање.24 Уколико прихватимо да
образовањенетребадабудепреношењеипасивноусвајање
знањаидасунасупроттоме,полазнициактивниучеснициу
интерактивнојразмениискуства,доживљавањаизначења,25

22Исто.
23Božović,R.(2014)Igra ili niš ta,Beograd:Čigojaštampa.
24Lobman,C.Performance,Theatre,andImprovisation:BringingPlayandDe

velopmentintoNewArenas,in:Hand bo ok of the Study of Play,eds.Johnson,
J.,Eberle,S.,Henricks,T.andKuschner,D.(2015),NewYork:Rowmanand
Littlefield,pp.349363;Lobman,C.andLundquist,M.(2007)Un scrip ted 
Le ar ning: Using Im pr ov Ac ti vi ti es Ac ross the K8 Cur ri cu lum,NewYork,
NY:TeachersCollegePress.

25Nikolić Maksić, T. (2015) Obra zo va nje kao či ni lac kva li te ta slo bod nog 
vre me na od ra slih, doktorska disetacija, Filozofski fakultet, Univerzitet u
Beogradu,Beograd.
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намећесекаонеопходностварањетаквеатмосфереукојој
ћесветобитиподржаноиприхваћено.

Креирање образовног окружења у том смислуније актив
ност која претходи образовномпроцесу, већ се одвија си
мултаносаодвијањемтогпроцеса.Овакавприступознача
вавећпоменутуперспективукојасеводидругачијимпри
ступањемразматрањаметодеактивностикојупредузимамо
илиу коју се укључујемо.Премаприступучије основе је
поставиоВиготски26,наметодусегледакаонештоштотре
бапрактиковати,насупротсхватањимапокојимајеметода
нештоштосепримењује.27Практиковатиметодузначиства
ратијеналицуместа,надограђиватијеикреиратиуходу.
Полазнициобразовногпроцесасусамимтимнесамоактив
ноукључени,већсуњеговиствараоци.Подактивномуло
гомполазникауовомслучајунетребаподразумеватиспоља
видљивезнакеукљученостииприсутности,већуактивном
учесникутребавидетиактераактивностистварања.Таква
индивидуа преузима одговорност за креирање образовног
процесаидеојеколективногпроцесаизградњеоногашто
седешава.

Каошто јеназначено,други аспектоногаштоконституи
шеулогуполазникаобразовногпроцесајестекреативност.
Онауовомслучајунијесхваћенакаонекоспецифичносвој
ство,већсезасниванапремисамада јесвакокреативани
да у свемуможемобити креативни.28Тако је креативност
врлоблискапроцесукреирања.Будућидастварамонешто
новоилидругачије,радисевећокреативномакту,чијипро
изводитакођемогубитикреативнитј.могупредстављати
оригиналнаииновативнарешења.

Подмаском,можемобитиштажелимо,оноштоиначеили
јошувекнисмо, једнакокаоионошто јесмо.Заједносмо
актери таквог постајања и његови ствараоци са осталим
учесницима.Каоисвакаврстаигре,играмаскамаутичена
креирањезаједничкогокружењазаразвојиучењекакосе
процесобразовањаразвија.„Проматрањестварностинекао
дане, већ као могуће, проматрајући изван и изнад оквира
прописаног,водећисезнатижељомиистражујућионошто

26Holzman,L.(2009)Vygotsky at Work and Play,NewYork,NY:Routledge.
27Martinez,J.E.(2011)A Per for ma tory Ap pro ach to Te ac hing, Le ar ning and 

Tec hno logy,Boston:SensePublishers;Holzman,L.(2009)Vygotsky at Work 
and Play,NewYork,NY:Routledge.

28Škorc,B.(2012)Kre a tiv nost u in ter ak ci ji,Zemun:MostArt;Marjanović,A.
(1987)Dečjaigraistvaralaštvo,Predškol sko de te,br.14.
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требамоионоштонетребамо,постајеосновнимеханизам
нашегразвоја”.29

Ма ска као обра зов но сред ство

Маскајеједнаодмногихизвођачкихсредставакојасемо
густавитиуупотребууобразовномпроцесу.Конкретноу
образовањуодраслих,употребамаскележинапретпостав
цидаоначинисредствокојеодраслимапомажедасепове
жусановомулогомидалакшеуђуусветигре,отварајући
такосебивратаспонтаностиимаште.

Наиме, кададобијемоприлику за разиграност у одраслом
добу,честонамнијенималолакодатуприликуискористи
мо.Многимаиграњепредстављанештонеозбиљно,наме
њенодечјемузрастуидозвољеноевентуалноуспецијалним
приликама,аникакоусвакодневномживотуилиозбиљним
областимаживота,каоштојеобразовање.30Таквиставови,
каопоследицаопштихпредрасудапремаигри,којенажа
лостунашојкултурипреовладавају,нереткосуизворини
цијалненепријатностикаданамсеигрануди.31Узроктоме
је што током одрастања игра, која је била неодвојив део
нас и нашег откривања света, све више бива потиснута у
другиплан.KакоуказујеЗагорац (Zagorac)32 „институција
школе јасно јеподијелилараздобљаигреирада”.Такосе
правиместоактивностимакојесесматрају значајнијимза
нашеодржањеиразвој,каоштојешколскивидучења,који
битребалоданасприпремизапериододраслостиипреу
зимање одговорности над својимживотом. За игру остаје
свемањевремена,онасетрансформишеипопримаоблике
структуиранедруштвенеактивностикаоштосутакмичења,
друштвенеиспортскеигре.Спонтанадечјаиграиликакоје
многиназивајуиграпретварања, карактеристична зарани
узраст,прелазиудругиплан,бледиилинестаје.

Приликомувођењаодраслихуигру,итокакомлађих,такои
старијих,честомиседешавалодачујемкакомиследанеће
уметидасеиграју,даизражавајујакосећајнепријатности
и стида док сеиграју, и да верују данећеништанаучити
акосебудуиграли.Чаксамбилаисведокизјаватешкоги

29Zagorac,I.(2006)Igrakaocjeloživotnaaktivnost,Me to dič ki ogle di,br.13
(1),str.78.

30NikolićMaksić,T.iLjujić,B.(2012)Oigriuodraslomdobuinjenimobra
zovnimimplikacijama,An dra goš ke stu di je,br.2.

31NikolićMaksić,T.Improvizacijakaosredstvoirezultatobrazovanja,u:Una
pre đi va nje kva li te ta obra zo va nja u osnov nim ško la ma,priredilaTeodorović,
J.(2016),Beograd:Institutzapedagoškaistraživanja,str.209217.

32Zagorac,I.(2006)Igrakaocjeloživotnaaktivnost,Me to dič ki ogle di,br.13
(1),str.74.
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дуготрајногосећајагрижесавестиштоуместодауче,они
сепрепуштајуигри.Јакутисакнаменеоставилајеједнапо
лазницакадамисеповериладанеможедапобедиуверење
даакопроцесучењанијемукотрпанитежак,онаимаосећај
даништанеучи.

Чиниседајеодраслимаизворнадечјаиградалекаколикои
самодетињство.Изтогразлога,одраслимајенајпрепотреб
нопружитиприликудаоткључајусвојепохрањенекапаци
тетезаиграње,спонтанереакцијеимашту.Маскаможеда
представљаонајзначајанимпулсзапрелазакизједногсвета
удруги,изједногстањаудруго,изжељеногумогуће.На
име,самчинстављањамаскеотварапростормогућег.Тоје
лакоувидетиуколикобезикаквихупутставаунесетемаске
упроцесипуститедавидитештаћедаседеси.Мојеиску
ствоједаполазнициспонтанопочињудасеиграјумаскама,
даихиспробавајуиједномкадајемасканамештенапочиње
чаролија.Измаскепроговарајунекиновиликови,рађајусе
и трансормишу, оне нас воде, управљају и стварају даље.
Кадаставишмаску,товишенисити,постајешнекодруги.
Такосепомерајугранице.

Питањукакокориститимаскууобразовномпроцесуможе
моприступитиизразличитихуглова,алијесвакакомогуће
известинеколикоопштихсмерницакојемогуслужитипрак
тичаримауобластиобразовањаодраслихкојисесасвојим
полазницимажелеупуститиуавантуруподмаскама.

Ма ске се мо гу ко ри сти ти у свим фа за ма обра зов ног 
про це са 
Маскемогубитиупотребљенекаконапочетку,такоитоком
инакрајупроцеса.33Коришћењемаскиупочетнимфазама
можеићиуприлог загревањузапроцес,када јепотребно
дасеполазнициопусте,прилагоденовомокружењу,осете
секаоњеговиактериикреаториидођуудубљидодирса
темом.Такође,маскесемогукориститиизаупознавањепо
лазника,уколиконамјеидејадасвиподеленештоштосе
доживљавакаоинтимноилилично,асакритисеизамаске
утомслучајупружапотребнусигурностиолакшаваотва
рањедругима.

Токомпроцеса,онемогучинитицентралнуактивностили
деловепојединихактивностиимогуподржаватиобразовне
садржајеитеменаразличитеначине.Тонарочитоважиза
темекојесудруштвеноосетљивеиликадасерадионовим

33NikolićMaksić,T.Vrednovanjeobrazovnogprocesakrozigru,u:Vred no va
nje vas pit noobra zov nog pro ce sa,priredili:Miškeljin,L.,Šaljić,Z.iMiljko
vić,J.(2016),Beograd:PedagoškodruštvoSrbijeiIPA(str.4650).



168

ТАМАРА НИКОЛИЋ МАКСИЋ

особинамаиспособностимаванустаљеногрепертоара.Иза
маскелакше јеурадитинештоштонаминачепредставља
потешкоћуилиизвестинекурадњунаначиннакојимисли
моданеумемоилиданепоседујемопотребневештинеза
њеноизвођење.Изамаске,јасамнекодругоја,којеумеи
можеоноштомојеизворнојанеумеилинеможе.Маска
сенатајначинјављакаомогућностзадругоилидругачи
јејаство,комејепотребнаподршкадасепојавииизађена
површину.

Накрају,маскемогуискључивобитинамењенеизатварању
процесаилистављенеусврхуњеговеевалуације.Полазни
цимасенатајначиндајемогућностдабудунекодруги,тесе
онитакоизмештајуизсамогпроцесаипокушавајудагаса
гледајуспоља,штонудидругачијуперспективуцелокупног
процесаипроширујеугловепосматрања.

Мо гу се ко ри сти ти го то ве ма ске, али се ма ске мо гу и 
пра ви ти
Засамобразовнипроцесједнакоједоброкориститивећпо
стојећемаске,каоиорганизоватиделовепроцесакрозак
тивностиизрадемаске.Одлукаотомезависиодциљеваи
садржајаобразовања,каоидоступностиматеријала.Ипак,
кадасеодлучимозапроцесизрадемаски,топостајеједна
одобразовнихактивности.Процесизраденасвећуводиу
саживљавањесасвојимбудућимидентитетом,самчинпра
вљењамаскепредстављасвојеврсниритуалукомесеобаве
зујемодаћемопостатинештоилинекодруги.Уједно,такав
ритуалјеснажанобликучења,будућиданосијаснупоруку
данашразвојзависипрвенственооднассамихидагабу
квалнодржимоусопственимрукама.

Уједнојодрадионицаукојојсамсаполазницимаоргани
зовалаактивностизрадемаски,тражиласамодсвихдана
мањемпарчетупапиранапишуособинукојубижелелида
имају,асматрајудаимутомтренуткунедостаје.Пресави
јенопарчепапирајезатимлепљенонапозадинукартонаод
којихсмоправилимаске.Такојесвакаодњихвећипренего
штојенастала,поседовалаглавнуцртусвогбудућегкарак
тера,којисекрозмисаоиемоцијуоногкоји ју јеправио,
бивајућиинкорпорирануњу,развијаоиградио.

Од лу ка о ко ри шће њу ма ски за ви си пре све га од  
во ди те ља обра зов ног про це са
Чинимиседајезасвакуврстуразиграностипотребаниз
вестансензибилитет.Хоћудакажемдапренегоштосеод
лучимоштаћемокориститиуобразовномпроцесу,требада
размислимо о односу који имамо према одређеној алатки
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илипредмету.Употребамаскетакозависиоднашихпрефе
ренција,начинанакојижелимодаобрадимоодређенетеме,
каоиодносакојиизграђујемосаполазницима.Требаимати
у видудауколикоупотребамаскинедоносижељенеили
претпостављенерезултате,илидаучеснициодбијајурадса
маском,увекможемоскинутимаскеиодустатиодњиховог
коришћења.

Тосвакаконетребадавасодвратиоднамередапробатерад
самаском.Сасвимјејаснодаћеактивирањепотомпитању
свевишеразвијатиисензибилитетзарад.Но,аконеиде,
требапослушатисебе.

Ма ска се мо же ко ри сти ти као на чин про це си ра ња
Маска се може користити као значајна алатка приликом
практиковања техника процесирања.34 Процесирање озна
чава начин на који водитељ образовног процеса доводи у
везу оношто се увежбаваи креира кроз процес са ствар
нимживотом.Натајначинсеоноштосеучи,појашњава
иинтегрише.Једнаодосновнихтехникапроцесирања,која
директноукључујемаску(иаконијенеопходнодасезаиста
икористимаска,тј.маскаможебитисамометафора)сена
зива „Скидањемаске”.Ова техника „представља завршни
концепткојисепримењујеукомбинацијисасвимтехника
мапроцесирања”.35Суштинајеутомедамаскапредставља
начиннакојисепредстављамодругима,докнамскидање
маскеомогућавадасупротставимооноштоликизговараса
онимштозаправомислиилижелидакаже.Такојетехника
заправо намењена дубљем продирању у мисли и осећања
лика,сациљемдасеотворипотенцијалзадијалогуоквиру
образовногпроцеса.

Ма ске се мо гу ко ри сти ти то ком кре а тив ног про це са, 
као и при ли ком пре зен та ци је обра зов ног ра да
Маске се подједнако ефективно могу користити у оквиру
различитихигараивежби,укојимаучесницинисуукључе
ниудрамскиили„каода”оквир,каоикадауобразовном
процесукористимодрамскеметоде,причемустављањема
скепретпоставља улазак у одређену улогу.У оба случаја,
користећимаску,учесницимаомогућујемода:

• идентификујупроблемесакојимсесуочавајуи
опишукакосеносесањима;

34Jelić,A.iNikolićMaksić,T.(2015)Je ste li za igru? Po zo riš te za ži vot ili 
vo dič za ru ko vo đe nje dram skim pro ce som,Beograd:ApsАrtcentarzapozo
rišnaistraživanja.

35Исто,стр.135.
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• прошире сопствену свест и упуте изазове
сопственомразмишљању;

• повећајуемпатију;

• истражују различте опције и нуде нове
перспективегледањанаствари;

• увежбавајуииспробавајуновевештине.36

Такође,маске семогу користитии када презентујемо оно
што је произашло из образовног процеса. Када се ради о
примени техника примењеног позоришта или драмских
метода, презентација рада може укључивати перформанс,
извођењесценеилипредставу.Свакаодовихформиможе
укључивати маске и у том смислу говоримо о позоришту
маски. Презентација рада може укључивати маске за по
требе преузимања одређених улога, каошто су ликови из
историје,познатинаучнициилитеоретичари.Истотако,ма
скаможепослужитидапредставимонесамонекога,већи
нешто,билодајетопредметилипојам,живоилинеживо
биће илипојава.Треба имати у виду и значајну предност
употребемаскикојасеодносиначињеницудаједнаособа
њиховим посредствомможе преузимати више различитих
улогатокомједнесеквенцеистогпроцеса.

За кљу чак

Маскајеједноодмногихнамнарасполагању,позајмљених
изпозориштаисценскихуметности,оруђаилиалатаизна
мењаигрепрерушавања.Онајеснажносценскоиизражајно
средство, које у рукамафацилитатора образовногпроцеса
може постати и образовно средство, као и ефективан ин
струмент развоја.Применамаске у образовањупочива на
премисидајеиграпокретачразвоја.Маскапредстављаме
тафорузаразвој,којисеодвијаудијалектичкомјединству
одигравањасебеисподиизнадмаске.

Стављањеммаске,ми аутоматскипостаљамопитање – ко
јеизамаскеибавимосесимултанооткривањемкосмоико
можемопостати.Уколиконисмозадовољнимаскомкојуно
симо,увекможемодаодаберемонекудругумаску.Образо
вањеодраслихкојеподржаваразвојноучењетребалобида
будеусмеренонаперформативностиизвођачкипотенцијал
сценскихалата,патимеимаске,којизначиикреирањекон
кретногразвојногокружења.

Каоиосталиелементипозориштаидраме,масканасучи
даоноштоможемонасцени,можемоиуживоту.Односно,

36Исто,стр.129.
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штаможемоисподмаске,можемоибезмаске.Каопракти
чариобразовањаодраслих,употребоммаске,можемоучи
нити образовни процес разигранијим, створити изазове и
усложитипроцес,тетакоподстаћиучесникенакреативнои
критичкомишљење,каоинасагледавањеодређенихтемаиз
свихмогућихугловаинавишеслојанначин.Зато,ставите
својемаскеипостанитефацилитаторразвоја.
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BEHINDTHEMASK:ADULTEDUCATIONAND
DEVELOPMENTTHROUGHPERFORMANCE

Abstract

Thepaperaims tohighlight the importanceofplayandperformance
fordevelopmentandlearningatallages,bothinearlychildhoodandin
adulthood.Themaskandplayingwiththemaskinthiscontextappearas
someofthepossibletoolsandmeansforfacilitationofplaywithinthe
educationalprocess.Performingwithmasksnotonlysupportslearning
anddevelopment,butrepresentsdevelopmentinanutshell:wearinga
maskweareatthesametimewhoweareandwhowepretendtobe.
Inthisway,themaskcanbeaneducationaltoolthatcanbeusedinall
phases of the educational process, bepart of theprocess or serve to
presentit.Amaskcanbegiveninadvanceormadewhiletheprocessis
goingon,beoneoftheactivitiesorservetosummarizetheactivities,
anditsusedependsonthesensibilityoftheadulteducationpractitioner.

Keywords: mask, education and learning of adults, play, development, 
performance
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ДВОЈ СТВО ИДЕН ТИ ТЕ ТА И 
УЧЕ ЊЕ КРОЗ СЦЕН СКИ  

ИЗ РАЗ
ХЕ У РИ СТИЧ КИ МЕ ТОД У ДРАМ СКОМ 

ВАС ПИ ТА ВА ЊУ И ОБРА ЗО ВА ЊУ 
ДЕ ЦЕ И МЛА ДИХ

Сажетак:По зо ри шна умет ност пред ста вља спе ци фич ну и хар мо
нич ну син те зу раз ли чи тих умет но сти, због че га ути че на гле да о
ца, не са мо ре чи ма про же тим емо ци ја ма у тре нут ку ка да су по
кре ну те, не го и есте ти ком ми зан сце не. То обез бе ђу је по зо ри шту 
ве ли ку умет нич ку из ра жај ност, бу ду ћи да се исто вре ме но де лу је 
ка ко на чу ла и свест, та ко и осе ћа ња гле да ла ца. По зо ри ште је 
ве о ма при влач но де ци, ни шта ма ње не го од ра сли ма. То ме до при
но си чи ње ни ца да је у драм ском при ка зи ва њу, у нај ве ћој ме ри, при
сут на осми шље на очи глед ност, ко ја је и ба зич ни прин цип оп ште 
ме то ди ке вас пит нообра зов ног ра да са де цом и мла ди ма, пре ко 
ко је чул ни ути сци по ста ју по кре тач деч је ма ште, уче ња, кри тич
ког и ди вер гент ног ми шље ња, као и до жи вља ва ња ствар но сти. 
На тај на чин су де ца по себ но при јем чи ва за по зо ри шну умет ност, 
ко ја оста вља трај не тра го ве на њи хо вој лич но сти. Деч је драм ско 
ства ра ла штво, као и ме то де и са др жа ји ње го вог под сти ца ња де
таљ но је опи са но у књи зи Му дрост чу ла пе ти део – деч је драм ско 
ства ра ла штво (2010), ко ја пред ста вља део еди ци је Му дрост чу ла. 
У овом ра ду су пред ста вље не де тер ми на те на ко ји ма је за сно ва на 
ме то ди ка драм ског ства ра ла штва, а ко ја је упра во опи са на у овој 
књи зи, са по себ ним на гла ском на ме то да ма.

Кључнеречи: деч је драм ско ства ра ла штво, ме то ди ка вас пит но
обра зов ног ра да, Му др ост чу ла

САЊА ФИЛИПОВИЋ
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Увод

Насамомпочеткурадапотребноједетерминисатиосновне
појмовекаоштосупроблемсканаставаихеуристичкиме
тод, сапосебнимосвртомнањиховуприменуудрамском
образовању.Про блем ска на ста ва,илипроблемскиприступ
у настави обухвата различите васпитнообразовнеметоде,
посебнометоде уче ња пу тем от кри ћа,илихе у ри стич ка ме
то да /he u ri stic me tod; méto de he u ri sti que; he u ri stische Met
ho de; еври сти че ский ме тод/ који је заснован на дијалогу,
односно вербалнотекстуалној методи. Циљ ове методе је
подстицањеснажнемисаонеактивностиисамосталноре
шавање проблемског задатка и његово уопштавање осла
њајућисенасистемпојмоваипроцесакаоштосуинфор
мација, двосмерна комуникација, повратна информација,
капацитетканала...„Кибернетичкоинформациониприступ
дидактицићеомогућитиутемељивањеалгоритамизираних
моделаучењаинаставе....Такоћесе,насупроталгоритмич
киммоделимаучењаинаставе,омогућитимоделирањепо
лухеуритичких,односнохеуристичкихмодела.Мадаучење
поовиммоделиманемаодликенепосредногвођења,одно
снодиректненаставе,онићеобезедитисвојепостојањебаш
збогослањањанаоноштојенајбитнијеухеуристичкојме
тоди,еластично,динамично,анестрогодетерминисаново
ђењеученикаупроцесуучења.”1

У драмском образовању, у оквиру различитихметода, до
минира хеуристички метод и демонстрациони метод који
сеогледајукрозперформативне,приказивачке,показивачке
обликерадаупроблемскојнастави.Кошничар(2002)исти
чезначајметодасценскекомуникације(МСК)каоинтегра
тивногиинтерактивногметодакојијепремаКошничар,у
основизаснованнаусмеренојигриинепосреднојочиглед
ности. „Одмерене и предметно визуализиране проблемске
ситуацијесунеопходнеупроцесустваралачкогучењамла
ђих узраста, поготово деце од седме до једанаесте године
старости која су психички зрела за ниво конкретних опе
рација:појмовиипроблемскомишљењејошувекнисуве
занизаконкретнеактивностиипредмете,аманипулишуи
иконичким,сликовнимпредставамазаснованимнамашта
њуидомаштавањусветареалности.Управометодсценске
комуникације,његоветехникеимоделиигре,унепосредној

1 Групааутора(1989)Пе да го шка ен ци кло пе ди ја 1,Београд:Заводзауџбе
никеинаставнасредства,стр.244.
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суфункцијиуобличавањапроблемскихситуацијаисимули
раногживотногконтекста.”2

Кадаговоримоометодичкимаспектимаразвојаговоракао
значајногелементаобразовногпроцесаудечјемдрамском
стваралаштву,Марковић (2013)наводи језичкоспоразуме
вањекаоједноодосновнихсредставаспоразумевањаииз
ражавањамисли.Осимштоосигураваузајамноразумевање
људи,Марковићистиче језик као један од кључних осло
нацамислима. „Језик имисао су упућени и ослоњени је
даннадругокаонераздвојнаменталнаактивност.Овазна
чајнафункцијакојујезикостварујеназивасеса знај наили
ког ни тив на, а у савременој лингвистици познајемо је као
ре фе рен ци ја лну функ ци ју; да би изразио своје расположе
ње и осећања ова функција постаје афек тив на, функ ци ја 
из ра жа ва њаилиекс пре сив на.”3Поредкључнихфункција,
Марковићнаводиизначајпримарноко му ни ка тив нефунк
ције језика, као и естет ске, аку му ла тив не, кон такт не и 
ме та је зич ке. Управо драмске активности подстичу развој
културеговораилингвистичкекомпетенцијекрозспонтане
илиусмеренедрамскеактивности,посебноурадусакњи
жевним текстом, односно адаптацијама.Међу примарним
језичким компетенцијама, у драматизацији и интерпрета
цији текстова подстичу се: аудитивно опажање/слушање,
говорење,читањеиписање,причемусуметодичкиаспек
тивербалнекомуникацијекроздраматизацијуусмереника
подстицањуспецифичнихструктурајезичкогизражавањаи
креативности.„Естетскаделатностдететапочињењеговим
уздизањемиз спонтаног саосећањадосвестиоодносима,
иуздижућисебеизсфереунутарњегсамоосећања(каоне
видљивесубјективизације),дете–узпомоћстаријих–за
корачујеуестетскуделатност,иодобјектакојидоживљава
постаје субјект који уочава, просуђујем интерпетира, или
естетскиодмераваизакључује.”4

⃰      ⃰      ⃰ 

Драмскостваралаштводецеимакоренеуњиховимсим бо
лич ким игра ма (режисерскеигре,игреулогасасижеом),а
затимиигра ма по зо ри шта.Карактеришеихимитацијаоно
гаштовидеидоживеустварностиокосебе,разнимделима

2 Кошничар,С.(2002)Сцен ска умет ност – уче ње кроз сцен ску игру,Нови
Сад:ИТП„Змај”,стр.102.

3 Марковић,М.(2013)Је зич ко из ра жа ва ње де це пред школ ског уз ра ста и 
мла ђег школ ског уз ра ста,Шабац:Вишашколазаобразовањеваспита
ча,стр.9.

4 Мисаиловић,М.(1981)Де те и по зо ри шна умет ност,Београд:Заводза
уџбеникеинаставнасредства,стр.78.
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уметности,илизамишљенихзбивањаиситуација.Оваими
тација,увећојилимањојмери,представљаисимболичку
прерадуоногаштосепредставља,штоподразумевакори
шћењефантазијеиимагинације на креативанначин (када
ходакаокад„идеупосластичарницу”,„негдегденежели
дастигне”;кадаслободноимпровизујепокретеуззвукииз
ражавасвојдоживљајмелодијеилизамишљадајеубесте
жинскомстању;када„плеше”разнимделовиматела,посеб
нопрстиманакојесунасликанеочииуста,читавомруком,
покретимаглаве,главомирукама,самоногамаитд.;кадасе
играпантомиме...5

Ре жи сер ске игре представљају најелементарнији облик
симболичкихигараикарактеришеихзамишљенаситуација
укојојдетеиспољавастваралачкумашту,смишљасадржај
игреиодређујеучеснике(улогекоје„играју”играчкеидру
ги предмети). За режисерске игре карактеристично је да
детесразмерносамосталностварасценариопокомећесе
одигравати.Он,поправилу,одсликаванекозбивањеукоме
једетеучествовало,виделонафилму,чулоуприповетци,
илимујенекоиспричао.Натајначиновеигрепредстављају
спој до жи вље ног, ствар ног и за ми шље ног.Уговорусеко
ристеразнаизражајнасредствадабисепредставиосвакиод
ликова(мењасеинтонацијаговора,гласност,темпоиритам
говорења,логичкинагласци,емоционалнаобојеност,кори
стесесуфиксииономатопеје...Режисерскаиграпоправилу
се јављапренегоигра улога.И једнаи другаимају сиже
у складу сакојимдецаделујуиусвајајуначинеруковања
предметима,уочавајуредоследзбивањакојеподражавају,а
којепознајуизсопственогискуства.6

Игре уло га са си же ом,илиигремаште,спадајуунајомиље
ниједечјеигре,аимаауторакојиихсматрајуједнимправим
дечјимиграма.Упедагошкојипсихолошкојлитературисе
јошназивајустваралачке,игресаулогама,сасижеом,ими
тативне, симболичке, игремаште, илузије,фикције, као и
драмскеигре,штосвеговорииоњиховојсуштини.Уовим
играмаседецапреносеузамишљенуситуацију,штозначи
дасерадњеодвијајунаимагинарномплану,честоузпомоћ
играчакакојезамењујуреалнепредмете.Онасеиграјубез
унапреддатихправила,карактеристичних,например,зади
дактичкеигре,спортскеигреитематскепокретнеигре.То
имдопуштавећуслободуупоступцимаиприматмаштенад
уочавањем реалне ситуације и деловањем усклађеним са

5 Каменов, Е. иФилиповић, С. (2010)Му др ост чу ла пе ти део – Деч је 
драм ско ства ра ла штво,НовиСад:Драгон.

6 Исто,стр.5.
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условимакоједиктирастварност.Осимтога,децанеморају
даводерачунанио захтевудасеефикасноирационално
дођедоциљаилипродукта,којиимајунекаквуупотребну
вредност,штојекарактеристично,например,занекерад
не,конструкторскеилиуметничкеактивности.Оваслобо
даиодсуствоунапредпрописанихправила,незначеипак
дајеиграмаштеилииграулогапроизвољнаимпровизаци
ја, коју не регулишу никаква правила.Њу, у развијенијем
облику,карактеришу,поредзамишљенеситуације,улогеи
сиже,садржајигре,адетесепонашаускладусаправили
маодређенимулогомкојуимауигри.Иакоједобровољно
прихватилоулогу, оно сеосећаобавезнода свешточини
будекарактеристичнозању,изатоулажевеликивољнина
пор,честовећинегоуобичномживоту.Отудаоно,нарочито
уигриулога,“прерастасебезаглаву”,делујепрекосвојих
актуелнихмогућности,прелазећиузо ну на ред ног раз во ја.7

Игреулогасасижеом,премаКозловојиКуликовојпредста
вљају игре у којима се јавља замишљена ситуација, у ко
јојдетепреузимаусвојојмаштиулогуодраслогииграјеу
срединикојујепосебноприлагодилозатуигру.Оненаводе
да је карактеристично то да деца самостално бирају тему
игре,одређујукакоћесеодвијати,делеулогеидр.Свако
детеодређујенакојиначинћедаодиграсвојуулогу,водећи
рачунаиосвојимсуиграчима.Ниуједнојдругојактивно
сти,којомсебавипредшколскодете,нематоликослободеи
самосталности,каоуигриулогасасижеом.Тосеодносии
наслободууизборупартнера,смишљањуправилакојаће
регулисатитокигре,старањеоњиховомпридржавању,као
ирегулисањеузајамниходносатокомигре.Посебнавред
ностовихигаралежиучињеницидауњимадетеостварује
оноштојеизмаштало,конкретизујесвојепредставеиоднос
премасадржајуигара,штојезначајно,какозаразвојсимбо
личкогмишљења,такоиразвојнизадругихзначајнихспо
собности,посебнодрамског стваралаштваистваралаштва
уопште.Осимтога,уовимиграмасебуде,негујуикулти
вишудечјеемоције,аучешћеуњимапредстављазасвако
детевеликурадост.8

Игреулогасасижеомпокрећуразниподстицајикојидолазе
издететовеоколине,каоштосупричекојечује,филмови
и ТВ емисије које види, а посебно догађаји из непосред
ног живота којима присуствује, који на њега оставе сна
жан утисак и заинтересују га.Међутим, оне нису обично

7 Исто,стр.8.
8 Козлова, С. А. и Куликова, Т. А. (2002) До школньая пе да го ги ка – 

Педагогическое образование,Москва: Издательский центр Академия,
стр.283301.
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понављањеоногаштоједетевиделоидоживело,собзиром
дасеподражавањевршиудонеклеуопштеномисажетом
виду.Осимтога,уовимиграмасестваралачкипрерађујуза
пажањаиутисцидетета,узкомбиновањеелеменатањеговог
искустварадиграђењаједненовестварности,усклађенеса
дечјимсклоностимаипотребама.Овуигровну,илисимбо
личкипредстављенустварност,детеврлојасноразликујеод
обичнестварности,очемусведочеизразикаоштосу„коба
јаги”и„изистински”којисечестомогучутиоддецекадасе
договарајуоигри.Уњојсујединоаутентичнадечјапрежи
вљавања,збогчегасудецарођениглумци,аигруулогаса
сижеомкарактеришеизразитаспонтаностинепосредност.
Предшколскадецасенајчешћенестидетогаштосеиграју,
инесметаимприсуствоодраслих,уколиконисунетактични
инаметљиви.9

Некиодсадржаја,којисејављајууовимиграмасутакорећи
универзални, срећу се код свих народа и у разним епоха
ма, каошто је тема породице,школе, лекара и др.У сва
комслучају,садржајиигреоткривајуштадецуинтересујеи
привлачи,каоињиховуобавештеностотемизакојусусе
определила.Отудасе,упрвимиграмаулогасасижеом,деца
задовољавајуподражавањемоногаштосенајбољеуочава,
спољашњесликеодређенерадњекојучовеквршиузпомоћ
предмета.Деч је игре уло га са си же омјепотребнонаодго
варајућиначинпотпомоћи.Дабиимпоказаокакосеразвија
садржајигре,васпитачможедаодиграпреддецомнекежи
вотнеситуације,азатимидаихпривучеутаквеактивно
сти.Развојигреулогасасижеомпотпомажесебогаћењем
њеногсадржаја.Тосепостиже,пресвега,буђењеминтере
совањадецезановетемеипроширивањемдечјегискуства
узподстицањењиховемаштеиемоција.Непосреднаиску
ства,стеченаудруштвенојиприроднојсредини,веомасу
важна замлађупредшколскудецу, а такођеиразговорио
њима,затимслике,филмовиидругиилустративниматери
јали,каоикњигесапесмамаипричаманатемекојесемогу
повезатисадечјимнепосреднимискуством.Уколикосена
тајначинствориодговарајућидоживљајнекетеме,утолико
јесигурниједаћесеонапојавитииудечјојигри.Козлова
иКуликованаводеследећеетапеутицајаодраслогнаразвој
игреулогасасижеом:

• игра предметима у којој деца подражавају ре
алне поступке предметима који су замењени
одговарајућимиграчкама;

9 Исто,стр.9.
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• играукојојдетеподражавапоступкеиречи,као
иначинкоришћењапредмета,карактеристичне
заодређенеулоге;

• стварање сижеа у коме се његови поједини
елементиповезујууцеловитурадњу.10

Највећавредностсимболичкихигара,апосебноигараулога
сасижеом,јеуподстицањуразвојастваралаштвакаоособи
недечјеличности.Оносепостижекакоумаштовитојраз
радисадржајаовихигара,такоиупроналажењуначинаи
средставазањиховоостваривање.Помоћуигреулогадете
имаприликедапроникнеииспробаразноврснедруштвене
улогеиосетисекаотворацигосподарзбивања,штомусе
реткодогађауреалномживоту.Њиховисадржајисепосте
пенопроширују,одшематизованеисиромашнесликествар
ности,дорелативнобогатогиструктурираногискуства,на
коједелују,пореднепосреднеоколине,идругиизвориин
формација,пресвегателевизијскеемисијеикњижевностза
децу.Одусамљенеигреиигреупаровима,прелазисена
колективнеигре,чијисусадржајиделимичнодоживљениа
делимичноизмишљени,улогеподељене,арадњаимаком
плетнуфабулу.Значајнојетодасеимитацијипридружује
инвенција,аусвајањушемапонашања–њиховослободно
испробавањеуразноврснимпретпостављенимситуацијама
Уношењемелеменатадрамскеуметностисеобогаћујуигре
улога, како по садржајима, тако и по изражајнимоблици
ма.Тосепостижечитавимсистемомпоступака,нарочито
уобластиразвојаговора.Могућејеорганизоватиигре–ве
жбе за развој интонације, мимике, гестова, поза и начина
кретања.Уиграмакојесадржеелементедрамскихактивно
сти,улогаваспитачајенарочитовеликауподстицањудеце
надијалог,охрабривањуиграчадаговорегласнијеиразго
ветније,каоидаихобогаћујеновимидејама,дајућимоделе
говора,мимикеигестова.Онучествујеуигриитакошто
исампонештоотпева,одрецитује,одсвиранаинструмен
туилипустиодговарајућумузику.Тоделујеподстицајнона
децууколикосенепрекидатокрадње,већсеонадопуњу
јеиусмерава.Овимсетакођедецауводеиуједаноднај
сложенијихобликадечјегстваралаштва–игрупозоришта.11

⃰      ⃰      ⃰

Игре по зо ри шта подразумевају играње улога на основу
литерарних текстова (приче, песама, рецитала...) или по
себно написаним текстовима за дечје позориште.Њихова

10Исто,стр.301.
11Каменов,Е.иФилиповић,С.нав.дело,стр.13.
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специфичност једаимајуготовсиже,штозначида јепо
нашањедецеглумацаувеликојмериодређенотекстомкоји
изводе.Упркостоме,игрепозориштаподстичуиразвијају
дечје стваралаштво.Текстпредстављасамооквирипола
зиштекојеучеснициигреразрађујуимењајупремасвоме
нахођењу,проширујугаилискраћују,акожелеуводенове
личности,мењајукрај.Посебандоприносразвојукреатив
ностичинидечјепозориштејерсеуњемујављајуидруге
врсте стваралаштва (говорно, музичко, плесно...). Међу
тим, стваралачкоиграњеулогауиграмапозориштабитно
серазликујеодстваралаштвауигриулогасасижеом,уко
јојсуизвођачимногослободнијиуостваривањуулоге,где
сепостављаусловидентификације саликовимаињихово
транспоновањекроздрамскиизраз.

Децијепотребнадодатнаподршкауелементарнојанализи
ликаисижеаукњижевномтексту.Безобзиранаистакнуте
разлике,измеђуигараулогесасижеомиигарапозоришта
постојиповезаностсобзиромдаседецаиграјупозоришта,
каоштосеиграјуинадругетемеизживотаилилитературе.
Дечјихигарапозориштаимавишеврста,каоштосу:игра
дечјегпозориштаукојој,каоупозориштузаодрасле,свако
детеимасвојуулогу,апредставасеприпремаслично„вели
ком“позоришту;иградечјегпозориштаукојој,каоуигри
улогасасижеом,децадраматизујунекоделоизлитературе
иизводегаузпомоћиграчака,говорећиуњиховоиме.То
можедасеобављаувидупозориштаиграчака(стоногпо
зоришта) илипозоришта сличица (нафланелском аплика
тору);иградечјеглуткарскогпозориштаукојојдецанасту
пајукаоводитељилутака,специјалноначињенихзатусвр
ху (лутке гињоле, луткенаштапу, једноставнемарионете,
лутке–сенке,луткенапрстимаидр).12

Већинадечјихговорнихактивностиобојенајеелементима
глуме,штојевидљивоуелементимакаоштосубојагласа,
гестови,изразилица,покрети...Овуспособност јемогуће
очувати, па и култивисати одређеним активностима, чиме
секоддеценегује„позоришнаписменост”.Она„омогућава
дециданапривлачаниузбудљивначиндолазедооткрића
исазнањазначајнихзасвојсветисвојеживотнопонашање,
јер гледање позоришних представа подстиче децуда сво
је емо ци је над гра ђу ју ми шље њем, до жи вља ва ње – за кљу
чи ва њем и та ко обо га ће но ис ку ство да пре о бра жа ва ју у 
одговара ју ће пој мо ве.”13

12Исто,стр.14.
13Мисаиловић,М.(1981)Де те и по зо ри шна умет ност,Београд:Заводза

уџбеникеинаставнасредства,стр.19.



181

САЊА ФИЛИПОВИЋ

Подстицај за маштање, осим одабраних игара вођене ма
ште, успаванки и свих песама које почињу речицамаКад 
би...,пружајуипесмекојеописујудоживљаје,кретње,ак
цију,нарочитоакосуустањудасеповежусанекимдечјим
доживљајима,покренуемоције.Књижевнитекст,којимће
сеинспирисатииграпозоришта,бирасемеђукњижевним
остварењимакојаусебисадржедовољнозбивања,ликоваи
дијалога,дабисемоглаприлагодитизаизвођење.Нарочи
тосупогоднаделаукојимаимастихова,којаселакомогу
читати,причатиидраматизовати.Стиховиоживљавајуди
јалогичинегаразноврсним.Осимтога,поетскаречпунаје
ритма,штојечинипривлачномзадецуилакомзаусвајање.
Одговарајукњижевнаделакојакарактеришеједноставност
радње,токадогађајаињиховограсплета,каоидефинисани
односимеђуличностима.Управо јелуткарствокаоформа
сценскогизраза,најпогоднијезаприказивањефантастикеи
бајкикојесудететублискеизследећихразлога:

• Бајке су изузетно драматичне – садржај им је
борба између добра и зла, правде и неправде,
имајуувод,заплет,успонрадње,кулминацијуи
расплет.

• Бајка је неопходна детету зато што му пружа
надуууспешноодрастањеисрећнубудућност,
јачајућињеговосамопоуздањеиверу.

• Бајка детету сугерише слике својих јунака. За
бављајућига,бајкамупомажедаразврстасвоја
сложенаосећањаисарађујесасвимаспектима
дететовеличности.

• Бајка не негира постојање и снагу зла у свету,
јунаци пролазе кроз искушења и патње реша
вајућимногетешкоће, алинакрајудоброувек
побеђује.14

⃰      ⃰      ⃰

Драмска уметност се разликује оддругихуметностиипо
томештоупозориштуприсуствујемосамомстваралачком
чину, док кодосталихуметностиимамоконтакт са делом
којејевећдовршено.Осимтога,гледалацупозориштује,на
известанначин,непосредниучесникпоменутогчина.К.С.
Станиславскигаквалификујекаоњеговог„трећегтворца”
(поред писца позоришног комада и позоришне екипе која
гаизводи).Отудајеприсутнонепосредноиснажноделова
њенаемоцијегледаоца,којисеосећакаосаучесниконога

14Каменов,Е.иФилиповић,С.нав.дело,стр.20.
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штосезбиванасцени:„Поредкњижевника,глумацаидру
гихучесникапозоришнепредставе,гледалацкаодапостаје
учесник стваралачког процеса, постаје један од колектив
нихтворацапредставе.Утојулозигледалацспонтаноулази
у атмосферу поезије и стваралаштва, која васпитава укус,
распламсаваосећањезалепоиоживљавауњемууметника
дремајућегудушимладогчовека.”15

Оноштоседогађанапозоришнојсценијетоликоубедљиво
дадеца (паиодрасли)токомприказивања заборављајуда
серадиопредстави,анеореалнимљудимаизбивањима.
Ликови позоришних представа за децу су по правилу по
једностављени, што их чини препознатљивим и блиским
дечјемначинуразумевањаитумачењасвета,моралногра
суђивања и реаговања, због чега се лако идентификују са
њима усвајајући одређене вредности и начине понашања.
Узмногедругепозитивнеособине,захваљујућисусретима
сапозоришномуметношћу,коддецесеразвијапажња,ми
шљење, говор,маштаистваралаштво,уграђујућисеуте
мељењиховеличностикаоставитрајностеченаособина,а
посебнотребаистаћиразвојестетскихкритеријумаикри
тичкогмишљења,захваљујућисинергијскомделовањусвих
уметностисједињенихупозоришту.Накрају,требаистаћи
најважнијициљдрамскихактивности,атоједаоспособимо
детедаразумеиволипозоришнууметност,каоидакори
стизаизражавање,комуникацијуистваралаштвосредства,
начинеитехнике,којемуонанудизапунивреданлични
когнитивни,физички,креативниисоцијалноемоционални
развој.
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DUALIDENTITYANDLEARNING
THROUGHSTAGEEXPRESSION

Abstract

Theartoftheatreisaspecificandharmonioussynthesisofavarietyof
arts,whichiswhyithasitseffectontheviewernotonlythroughwords
immersedinemotionsatthetimeoftheirarticulation,butalsobythe
aesthetics of themiseenscene.This provides the theatrewith great
capacityforartisticexpressionasitsimultaneouslyaffectsthesenses,
themind and the emotions of the spectator.The theatre is also very
appealing tochildren,none less thantheadults.This ispartlydue to
thefactthatthestagepresentationsmostlyfeatureasortof‘purposeful
obviousness’which is also a basic principle of generalmethodics in
anyeducationalworkinvolvingchildrenandyouththatallowsensory
impressionstotriggerachild’simagination,learningprocess,critical
and divergent thought and experience of the reality. Children are
thereforeespeciallyreceptiveto thestageartwhichcandeeplymark
their personalities. Theatrical production for children as well as the
methods and contents of their stimulation are described in the book
Mudrost čula peti deo – dečje dramsko stvaralaštvo (The Wisdom of 
Senses Volume Five: Stage Productions for Children) (2010),which
ispartoftheeditionMudrost čula (The Wisdom of Senses). Thispaper
presents the determinants which constitute the methodics of stage
production,alsodescribedinthisbook,withaparticularemphasison

themethods.

Keywords: theatre production for children, methodics of the educa
tional work, The Wisdom of Senses
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УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА

МИНИМАЛИЗАМ– 
МОСТКОЈИВОДИДОТИШИНЕ

У Гласу јавности15. ја ну а ра 2002, Ми ли сав Са вић не том 
пре ми ну лог пи сца Ан то ни ја Иса ко ви ћа на зи ва пре те чом 
срп ских ми ни ма ли ста: 

„Ан то ни је Иса ко вић био је ме ђу пр вим срп ским пи сци ма 
ко ји су схва ти ли да је у ли те ра ту ри ва жни је оно што се не 
ка же од оно га што се ка же. Иса ко вић је знао да је ва жни је 
на зна чи ти, а не до кра ја ре ћи, пре ћу та ти пре не го име но ва ти 
и за то је, у сво је вре ме, био вр ло по пу ла ран при по ве дач, а 
ње гов шту ри из раз чи ни га пре те чом срп ских ми нималиста.”

Из ја ва је, нео че ки ва на и хра бра, про ма кла не при мет но; ћу
та ње о њој мо гло је под ра зу ме ва ти хи ља ду не из го во ре них 
ми шље ња, али је је ди но, из гле да, отво ри ло мо гућ но сти 
ре тро спек тив ног чи та ња не са мо Иса ко ви ће вог опу са, већ 
и про зног по ступ ка ко ји се пре ћут ку је, оста вља без де фи
ни ци је и ана ли зе, пре пу шта пред ра су да ма али увек на но во 
про би је свој пут. Ми ли сав Са вић  се са ми ни ма ли змом упо
знао пре ко аме рич ке про зе се дам де се тих го ди на  два де се тог 
ве ка, ко ја је у фо кус па жње вра ти ла фор мал ну и те мат ску 
све де ност.

Ни је ре че но ко га би Са вић све свр стао у срп ске  ми ни ма ли
сте и ко ји би ау то ри уоп ште при ста ли на ту кла си фи ка ци ју: 
да ли би ми ни ма ли ста био ра ни Да вид Ал ба ха ри, са сво
јим све то ви ма езо те рич не сва ко дне ви це за тво ре ним у ма ле 
фор ме из ра за, или Ива на Ди мић са сво јим хер ме тич ким по
ет ским на ра ти вом; да ли би се ми ни ма ли стич ком мо гла на
зва ти но стал гич на ау то ре флек си ја Ср ђа на Ва ља ре ви ћа или 
ра на при по вед на про за Све ти сла ва Ба са ре? Или су, пак, сви 
пи сци крат ке при че, лир ске про зе и дру гих кра ћих про зних 
фор ми при род ни ми ни ма ли сти? До вољ но је, ме ђу тим, што 
је Са вић по ну дио са му по е тич ку мо гућ ност свр ста ва ња. 

Ви ше на зна ка не го ар ти ку ли са на по е ти ка, ви ше спо ра дич
на стра те ги ја не го про грам ски за сно ван умет нич ки пра
вац, мини ма ли зам се те шко по зи ци о ни ра ме ђу дру гим 
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уметничким по ступ ци ма. Умет нич ка прак са озна че на као 
ми ни ма ли стич ка ни је ја сно де фи ни са на, мо жда и сто га што 
се тер мин упо тре бља ва „на ви ше стра на”: у му зи ци, књи
жев но сти, ли ков ној умет но сти, ар хи тек ту ри и ди зај ну, па 
не до ста је не ка кав ср жни за јед нич ки име ни тељ. Ка да се ис
тра жу ју фе но ме ни по пут шту ро сти, на го ве шта ја, ти ши не, 
по на вља ња, из о ста вља ња, са жи ма ња и све де но сти, че сто ће 
у исти мах као при ме ри ових прак си би ти при зи ва ни књи
жев ник Се мју ел Бе кет, ком по зи то ри Фи лип Глас и Џон Кејџ, 
те о ре ти чар књи жев но сти Ихаб Ха сан, аме рич ки при по ве
дач Реј монд Кар вер, од сли ка ра Кле и Кан дин ски. Ми ни ма
ли зам ће у ви зу ел ној умет но сти би ти опи сан као ста ти чан 
и ре дук ци о ни стич ки, док се у му зи ци сво ди на си сте мат ско 
по на вља ње и од би ја ње да се по шту ју уста ље ни прин ци пи 
ком по но ва ња; у књи жев но сти ба рем по сто ји кон сен зус да 
је у пи та њу ре а ли стич ка тех ни ка ко ја об у хва та и ви зу е ли
за ци ју при по ве да ња и афир ма ци ју раз ли чи тих по сту па ка 
за осве шћи ва ње из о ста вље ног, и у окви ру са мо две тех ни ке 
(екс по зи ци је ко ја за ме њу је опис, и фо ку си ра ња на пра зни
ну)  раз ви ја се низ стра те ги ја ко је упе ча тљи во пре до ча ва ју 
тре нут ке кад ћу та ње над ја ча и нат кри ли све.

При по ве да ње је ин те грал ни део кул ту ре, али је јед на ко део 
кул ту ре и ћу та ње, пре ћут ки ва ње, ути ша ва ње; све фор ме 
књи жев не на ра ци је про ис ти чу из усме ног при по ве да ња, чи
ји је за да так да по ве же ви ше изо ло ва них до га ђа ја у ка у зал ни 
низ; с дру ге стра не, у том про це су се де ша ва ју и ра зни ви до
ви сма њи ва ња, са жи ма ња или пот пу ног из о ста вља ња. У том 
про це су, ка ко ка же и Ми ли сав Са вић, не кад мо же да бу де 
ва жни је оно што се не ка же; оно што се на зна чи. Ну жност 
да се чин при по ве да ња у књи жев ном де лу фор ма ли зу је 
усло ви ла је на ста нак на ра то ло ги је, али и дру гих пра ва ца 
књи жев не те о ри је и стра те ги ја кри тич ког чи та ња. При по
вед не стра те ги је се раз ли ку ју од жан ра до жан ра, од ме ди ја 
до ме ди ја, раз ли ку ју се и по оства ре но сти и по ин тен ци ји; 
фор мал ни ме ха ни зми про зног при по ве да ња раз ли ку ју се од 
па ра ме та ра филм ског при по ве да ња ве ли ким де лом упра
во због раз ли чи тог схва та ња ви зу ел них аспе ка та на ра ци је. 
Је дан од па ра док са ми ни ма ли зма је сте и то исто вре ме но 
„отва ра ње” пре ма ви зу е ли за ци ји и не мо сти. 

По себ ним те мат ским из да њем по све ће ним ми ни ма ли
стич кој про зи бри тан ски књи жев ни ча со пис Гранта1983. 
године об зна нио је на ста нак но ве вр сте ре а ли стич ког сти
ла у аме рич кој књи жев но сти, за сно ва ног на хе мин гве јев ској 
ре дук ци ји из ра за и че хо вљев ској еко но ми ји при по ве да ња 
(да кле, ето, ни ма ло но вог!), бит но дру га чи јег од ме та фик
ци је и ен ци кло пе диј ске на ра ци је ка кву су ше зде се тих и 
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седам де сетих ства ра ли Џон Барт или То мас Пин чон. Ми ни
ма ли стич ка про за ме ња и те мат ски фо кус, бу ду ћи да о кри зи 
мо рал них вред но сти и еко ном ским по те шко ћа ма у жи во ту 
ни по че му из у зет них про та го ни ста го во ри то ном при вид не 
рав но ду шно сти, објек тив но сти и су здр жа но сти, не е мо тив
но, го то во ане сте ти зи ра но. Та кав хи пер ре а ли стич ки про зни 
из раз ни је се, као што би смо оче ки ва ли, на мет нуо као суб
вер зи ја фор мал ног екс пе ри мен та, не го и као об лик по бу не 
про тив фин ги ра не ин тен зив но сти ре а ли зма. След бе ни ци 
„пр ља вог ре а ли зма”, „ко како ла ре а ли зма” или „хик ши ка”, 
што су све са мо не ка од не пра вед но сим пли фи ко ва них, не 
од ви ше ду хо ви тих име на ко ја се да ју ми ни ма ли зму (алу ди
ра ју ћи, па ра док сал но, и на ал ко хо ли зам и на сим бо ле по
трошач ке кул ту ре, што би тре ба ло да овај по сту пак уда љи 
од „елит ног” ства ра ла штва), при ста ју на илу зи ју у умет но
сти, али не и на лаж: они не же ле да кри во тво ре до жи вљај 
ствар но сти ка ко би га учи ни ли на пе тим и дра ма тич ним. 
Еко ном ска кри за и брач ни бро до ло ми пре пу шта ју се крај ње 
оскуд ном сти лу ко ји не да је ме ста ни хи пер бо ли ни  сен
за ци о на ли зму; уме сто уз бу дљи вог и дра ма тич ног пи сац се 
фо ку си ра на  јед но лич но и три ви јал но у људ ском жи во ту. 
Пи сци ми ни ма ли зма по ку ша ва ју да при ка жу ре ал ност она
квом ка ква у кон ти ну у му је сте, не по ку ша ва ју ћи да је ин
тен зи ви ра ју као што су чи ни ли кла сич ни ре а ли сти, и од би
ја ју сва ко са жи ма ње, дра ма ти зо ва ње и за о штра ва ње ко је би 
при по ве да ње учи ни ло на пе тим. Аме рич ке при пад ни ке ове 
про зне шко ле, ко ја укљу чу је та ко раз ли чи те пи сце као што 
су Реј монд Кар вер, Фре де рик Бар тел ми, Бо би Ен Меј сон и 
Ме ри Ро бин сон, ду хо ви то на зи ва ју „на мр го ђе ним не ћа ци ма 
Ер не ста Хе мин гве ја и Реј мон да Чен дле ра”, чак и „хро ни ча
ри ма на ци о нал ног ма мур лу ка”; Џон Барт и Ла ри Ме ка фе ри 
сма тра ју да је од пој ма ми ни ма ли зам по јам „ра но хе мин гвеј
ски нео ре а ли зам” аде кват ни ји, али су при сут ни и тер ми ни 
као што је „дру ги та лас пост мо дер не”.

Сре ди ном де вет на е стог ве ка, кад по чи ње фор ми ра ње те о
риј ских те за о крат кој при чи, као кључ не по став ке но вог 
жан ра углав ном се по ми њу оне су прот не фор ми ро ма на: 
ре дук ци ја, ис кљу чи ва ње, са жи ма ње, све де ност. Крат ка 
при ча је та ко би ла и оста ла иде ал но под руч је екс пе ри мен
та и ино ва ци је, нај бо ље сред ство про мо ви са ња књи жев них 
гла со ва са мар ги не, ко ји су је пре по зна ва ли и као сред ство 
афир ма ци је и као са став ни део умет нич ког из ра жа ва ња. И 
у два де се том ве ку крат ка при ча је оп сед ну та по тре бом да 
је зик учи ни су ге стив ним и да те мат ски бес крај сме сти на 
огра ни чен про стор. Ве ли ки број пи са ца по ми ње упра во ову 
про зну фор му као ре ле ван тан ства ра лач ки иза зов, као зах
те ван вид умет нич ке екс пре си је. Де фи ни ци ја крат ке при че 
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углав ном под ра зу ме ва збу њу ју ће и не склад не име ни те ље: 
флек си бил ност, ста тич ност, од су ство за пле та, али се исто
вре ме но об ја шња ва и тер ми ни ма Ари сто те ло ве по е ти ке, као 
уре ђе на це ли на. Мо же да бу де са вр шен ство ре то ри ке без за
пле та, или пак по сре до ва ње ау тен тич ног људ ског ис ку ства 
ко је је зич ки из раз ста вља у дру ги план. Крат ка при ча не ма 
оба ве зу ре а ли стич но сти, али ак цен то ва ње ми ме зи са под ра
зу ме ва по сто ја ње опи пљи ве спо ља шње ре ал но сти ко ја се 
опи су је, но исто вре ме но и оба ве зу да ње но пред ста вља ње 
бу де се лек тив но: под ра зу ме ва по тре бу за са жи ма њем и за 
ди сци пли ном у из бо ру де та ља и лек си ке, с ци љем да се ви
ше на го ве сти не го што се ка же. Ова про зна фор ма пре до
ча ва емо ци ју, ак ци ју или ре ак ци ју, флек си бил на је и при
ла го дљи ва ка ко мо ду су ре а ли стич ког при по ве да ња, та ко 
и из ле ти ма у фан та стич но; ме ђу тим, не до ста так ши ри не 
и уни вер зал но сти у те ма ти ци на док на ђу је на гла ша ва њем 
еле ме на та фраг мен тар ног, су бјек тив ног и ла пи дар ног, што 
је при бли жа ва по е зи ји. Се лек тив ност, су ге стив ност и суп
тил ност као обе леж ја и ефек ти крат ке при че под ра зу ме ва ју, 
пре ћут но или екс пли цит но, он то ло шки усло вље но ба ра та
ње ти ши ном. Ти ши на ни је знак си ро ма штва, не до стат ка, од
су ства или по ри ца ња, већ пред ста вља од зив и ре ак ци ју на 
пре о крет и про ме ну у при по вед ном све ту, не рет ко је ту да 
под се ти на не мо гућ ност по ве зи ва ња раз ли чи тих све то ва. То 
се чи ни па ра док сал ним у од но су на кон цеп ци ју при по ве да
ња као по сре до ва ња, као пре ва зи ла же ња от по ра при че ко ја 
кри је и зна че ње и на ка не на ра то ра. 

Ау тор мо же иза бра ти ћу та ње из раз ло га ко ји не ма ју ве зе са 
по тре бом кре и ра ња ефек та не из ве сно сти и дво сми сле но
сти, али из бор ти ши не, из о ста вља ња и пре ћут ки ва ња увек 
је по твр да ства ра лач ке сло бо де и ри зи ка. Аме рич ки те о ре
ти чар Ихаб Ха сан из но си те зу да се мо дер на књи жев ност 
окре ће про тив са ме се бе и да  те жи ти ши ни. По Ха са ну је 
ти ши на у књи жев но сти јед на ко што и не спо соб ност да се 
аде кват но вер бал но ре а гу је на зло чин, но исто је та ко из
јед на ча ва  и са оту ђе њем: ли те ра ту ра ко ја се пи ше у све ту 
на кон стра да ња у Ау шви цу и Хи ро ши ми пре ста је да бу де 
вре мен ска и исто риј ска, а по ста је про стор на и он то ло шка. 
На си ље и апо ка лип са по ста ју огле да ло са вре ме не има ги на
ци је. По Ха са ну, ти ши на се раз ви ја као „ме та фо ра јед ног 
но вог ста ва ко ји је књи жев ност иза бра ла да за у зме пре ма 
се би”, те сто га ти ши ну ту ма чи као вид са мо од бра не књи
жев но сти у тре нут ку кад се су о чи са злом. Ха сан апо ка лип
тич ку ти ши ну ви ди као на чин са мо од бра не књи жев но сти, и 
као њен из бор. Но ти ши ну исто та ко мо же пи сац иза бра ти 
из аи сто риј ске пер спек ти ве, као лич ну по е тич ку цр ту, а Ха
сан је то га све стан кад о ти ши ни го во ри и на ми кро пла ну 
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по јединач ног књижев ног опу са ка кви су Бе ке тов или Хе
мин гве јев. Хе мин гвеј је, исто та ко, ан ти ци пи рао про зу аме
рич ког ми ни ма ли зма се дам де се тих и осам де се тих го ди на 
про шлог ве ка, и ра ди ка ли зо ва ње ње го ве по е ти ке ви дљи во 
је у про зи Ен Би ти, Реј мон да Кар ве ра, Ри чар да Фор да, Фре
де ри ка Бар тел ми ја и Ме ри Ро бин сон, као и ма ње по зна тих 
аме рич ких при по ве да ча. Про за Ен Би ти, ре ци мо, пред ста
вља свет у ком се чи ни да не ма емо тив них су но вра та са мо 
за то што су они оба ви је ни па жљи во се лек то ва ном ти ши ном; 
ка рак те ри стич на је по ми ни ма ли стич кој еко но мич но сти из
ра за и обе ле же на мо рал ном па сив но шћу ју на ка ко ја по не кад 
пре ла зи у оту пе лост и ка та то ни ју. Чи та о ци не рет ко са от по
ром ре а гу ју на мо но хром ну сли ку све та у ко јој су про та го
ни сти ци нич ни и ау ти стич ни, по ву че ни и шкр ти на ре чи ма, 
чи ји се од нос пре ма све ту от кри ва ви ше екс по зи ци јом и се
лек ци јом не го де скрип ци јом. 

У аме рич кој књи жев но сти, Сти вен Крејн, Ер нест Хе мин гвеј 
и Шер вуд Ан дер сон бри жљи вом се лек ци јом де та ља са кри
ва ли су осе ћај не си гур но сти пред та јан ством све та. Хе мин
гве је ви ју на ци је су би ли ма ло ре ки али и су ге стив ни, за бе
зек ну ти пред тај на ма и опа сно сти ма та ко зва ног обич ног 
жи во та, слич но као ли ко ви Сти ве на Креј на, а Хе мин гвеј се 
све де ном из ра зу учио на при ме ру ру ске про зе, Че хо ва и Тур
ге ње ва. Опре де ље ње пи сца за са же тост и ин тен зи тет ини ци
ра ег зи стен ци јал на на пе тост про ис те кла из по ку ша ја да се 
не бу де за то че ник соп стве не ау то би о гра фи је или по зајм ље
них узо ра. Пре по зна ва ње ти ши не ва жно је из ви ше раз ло
га: по вра так у ин тим ни про стор, по ни ра ње у се бе не мо гу ће 
је док се го во ри, па је ти ши на та ко и про ду же ни тре ну так 
усред сре ђе ња. Че сто по гре шно свр ста ван у ре а ли стич ке 
тех ни ке, не где из ме ђу со ци јал ног ре а ли зма, на ту ра ли зма и 
ве ри зма, ми ни ма ли зам отва ра нео че ки ва ну пер спек ти ву но
вог ту ма че ња при по вед не про зе – из угла ви зу е ли за ци је при
по ве да ња, где се от кри ва чи тав низ упе ча тљи вих стра те ги ја 
за пред ста вља ње тре ну та ка кри зе, оча ја, збу ње но сти и ћу та
ња. По твр ђе ни а не до вољ но ис тра жи ва ни по тен ци ја ли ан
гло фо ног про зног ми ни ма ли зма омо гу ћа ва ју пи са ње про зе 
ко ја ће би ти са мо при вид но ли ше на от кро ве ња, кли мак са и 
епи фа ни је, али обо га ће на ви зу ел ним, пот пу но не се ман тич
ким уви дом у суштин ско устрој ство ства ри. Те мат ски блок 
о ми ни ма ли зму по ку ша ће да до так не сфе ре књи жев но сти 
и фил ма, при ме ње не умет но сти и лин гви сти ке, он лајн ко
му ни ка ци је и умет нич ког по сре до ва ња. Ма ло ре кост и ти
ши на не ће би ти ви ђе ни као не га тив не стра те ги је, на про тив: 
упра во пре ко све де но сти умет нич ког из ра за ми до ла зи мо до 
мишље ња о су шти ни...
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Њумен, Марк Ротко) као и на поступке минимализма у музици
кроздизајнзвукаиоригиналниso und track.
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Уводнаразматрања
Узвишеномора бити једноставно, лепоможебити украшено и

накићено.1

Имануел Кант

О ми ни ма ли зму и ми ни ма ли стич ким стра те ги ја ма у игра
ном фил му из не на ђу ју ће је ма ло пи са но ка ко у ан гло сак сон
ској и фран ко фо ној ли те ра ту ри та ко и у до ма ћој и ре ги о
нал ној филм ској кри ти ци, есе ји сти ци и те о ри ји. Мо жда би
смо део оправ да ња мо гли на ћи у не зго да ма у ве зи са са мим 
тер ми ном – књи жев ни те о ре ти ча ри, по пут ре ци мо, Ким А. 
Хер цин гер (Kim А. Her zin ger) за па жа ју да ми ни ма ли зам и 
ни је при кла дан тер мин и да би би ло ко ри сно за ме ни ти га 
не чим „од го ва ра ју ће опи сним, не чим што не про из и ла зи из 
сли кар ства, ва јар ства, ар хи тек ту ре или му зи ке”2, та ко да би
смо слич ну по тре бу за де фи ни са њем ми ни ма ли зма мо гли 
при ме ни ти и на филм као умет ност. У том сми слу, мо жда би 
пре ци зни је би ло го во ри ти о ми ни ма ли стич ким стра те ги ја ма 
или стра те ги ја ма ми ни ма ли зма у умет нич ким фор ма ма, у 
овом слу ча ју, у на ра тив ном фил му. Овај рад на сто ји да, ода
би ром филм ског оства ре ња Долазак (Arrival) из но тор ног 
lowbrow жан ра као што је на уч на фан та сти ка (и то оства ре
ња про ду ци ра ног у Хо ли ву ду), осве тли ди стинкт ну ау тор ску 
прак су ре ди те ља сред ње ге не ра ци је, Де ни ја Вил не ва (De nis 
Vil le ne u ve), ко ји упра во стра те ги ја ма ми ни ма ли зма тран
сцен ди ра филм као про из вод, филм као ин ду стри ју и pop
corn хит уз но се ћи га у го то во арт филм до сто јан тради ци је 
европ ског ау тор ског фил ма.

Ми ни ма ли зам у фил му као ау ди о ви зу ел ној умет но сти под
јед на ко се на сла ња ка ко на стра те ги је ми ни ма ли зма у књи
жев но сти та ко и на ми ни ма ли зам у ли ков ним умет но сти ма, 
као и на ми ни ма ли зам у му зи ци. У том сми слу, ка да у гра ни
ца ма књи жев них при по вед них мо де ла и струк ту ри мо ти ва 
по сма тра мо ка рак те ри за ци ју ли ко ва и драм ске су ко бе, гово
ри ли би смо о ми ни ма ли стич ком фил му као умет нич ком де лу 
где мо же мо за па зи ти оно што је нај бли же „хе мин гве јев ској 

1 Kant, I. (2002) Olepomiuzvišenom, Nova Pazova: Bonart, str. 18.
2 Her zin ger, K. А. (1985) In tro duc tion: On the New Fic tion, Mis sis sip pi Re vi

ew, 14(1/2), 17. 7. 2017; http://www.jstor.org/sta ble/20115378, p. 9.
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ре дук ци ји из ра за и че хо вљев ској еко но ми ји при по ве да ња” 
и „син так сич кој и мо тив ској ре дук ци ји”3. Са дру ге стра не, 
гле де ви зу ел ног из ра за, у пи та њу би би ло де ло ко је је ли ше
но „де ко ра тив них де та ља, у ко ме је на гла ше на ге о ме три ја 
а из бег ну та је екс пре сив на тех ни ка”4. Звук и тон на фил му 
та ко ђе се мо гу ис по ста вља ти ми ни ма ли стич ким тех ни ка
ма и би ти за сно ва ни на ми ни ма ли стич ким прин ци пи ма –  
ти ши на, ре пе ти тив не фра зе, ре стрик ци ја хар мо ни је, или пак 
звук сни мљен на са мом се ту као до ку мен та ри стичка, ор ган
ска бе ле шка.  

Де ка ду ше зде се тих година про шлог ве ка у сли кар ству и ва
јар ству обе ле жио је пра вац Минимализам (ко ји се на во ди 
упра во ве ли ким сло вом). Вре мен ски са њим ко ин ци ди ра и 
филм ски ми ни ма ли зам – 1963. године. Ен ди Вор хол (Andy 
War hol) „ре жи ра” филм Спавање (Sleep) у тра ја њу од 6 са ти 
ко ји при ка зу је Џо на Ђор на (John Gi or no) ка ко спа ва. Култ
ни екс пе ри мен тал ни филм у тра ја њу од 45 ми ну та Таласна
дужина (Wavelength) Мај кла Сно уа (Mic hael Snow) из 1967. 
сни ман је ста тич ном ка ме ром у ен те ри је ру јед ног ста на у 
ко ме ау тор ко ри сти је ди но тех ни ку зу ми ра ња. Ме ђу тим, 
ово су екс пе ри мен тал ни не на ра тив ни фил мо ви, док игра
ни филм (филм фик ци је) ми ни ма ли стич ка сред ства ко ри сти 
на дру га чи је на чи не – пу тем сво ђе ња, ре дук ци је ви зу ел не и 
вер бал не на ра ци је. 

Сам ми ни ма ли зам у филм ској умет но сти мо же мо ло ци ра ти 
још ра ни је – ка ко на во ди ау тор ка Са би на Хен сген (Sa bi ne 
Hänsgen) „раз вој ми ни ма ли стич ких прак си на фил му по чео 
је на кон Дру гог свет ског ра та ка да је мо дер ни филм ко ји од
ра жа ва соп стве ну тем по рал ност за ме нио кла сич ни филм 
рад ње”5. Од та да, ми ни ма ли зам на фил му је под ра зу ме вао 
опу се ау то ра као што су Ро берт Бре сон (Ro bert Bres son), Ја
су ђи ро Озу (Yаsugiro Ozu), Карл Дре јер (Carl Dreyer), Ми
ке лан ђе ло Ан то ни о ни (Michеlangelo An to ni o ni), Инг мар 
Берг ман (Ing mar Berg man), Ан дреј Тар ков ски (Ан дрей Тар
ковский), Стен ли Ку брик (Stan ley Ku brick) а у но ви је вре ме 
европ ских и не за ви сних аме рич ких ре ди те ља као што су Бе
ла Тар (Be la Ta rr) Алек сан дар Со ку ров, Ан дреј Звјагињцев 
(Ан дрей Звягин цев), бра ћа Дар ден (Dar den ne), Кен Ло уч 

3 Гор дић Пет ко вић, В. (2011) Ми ни ма ли стич ки из раз и ви зу е ли за ци ја 
на ра ци је у са вре ме ној ан гло фо ној про зи, ГодишњакФилозофскогфа
култетауНовомСаду, књ. 36, Но ви Сад: Фи ло зоф ски фа кул тет, стр. 
217–220.

4 Stric kland, E. (1993) Minimalism:Origins, Blo o ming ton: In di a na UP, p. 6.
5 Hänsgen, S. So ku rov’s Ci ne ma tic Mi ni ma lism, in: TheCinemaofAlexan
derSokurov, eds. Be u mers, B. and Con dee, N. (2011)  Lon don/ NY: N. I. B. 
Tauris, p. 43
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(Ken Lo ach), Џим Џар муш (Jim Jar musch), Аки Ка у ри сма ки 
(Aki Kaurismäki), Гас ван Сант (Gus van Sant), као и ре ди те
ља са вре ме ног та ла са Ру мун ског фил ма – Кри сти јан Мун
ђи ју (Cri stian Mun giu), Кри сти Пу ју (Cri sti Pu iu), Кор не ли ју 
По рум бо ју (Cor ne liu Po rum bo iu). Иа ко жан ров ски (ме ло дра
ма, со ци јал на дра ма, пси хо ло шки три лер, СФ) и те мат ски 
по све раз ли чи ти, за опу се по ме ну тих ре ди те ља је сте ка рак
те ри стич на упо тре ба ду гих ка дро ва, јед но став ност за пле
та, до ку мен та ри стич ко бе ле же ње ствар но сти (ми ни мал не 
ин тер вен ци је на пла ну сце но гра фи је и ко сти ма) или пак 
хи персти ли зу ју ћи од мак од ре ал но сти, све де ност глу мач
ког из ра за, а за мно ге је ка рак те ри стич на и „тен ден ци ја суб
вер зи је” основ не од ли ке фил ма а то је по крет, успо ра ва ње 
филм ских сли ка, ути сак спо ро сти ко ја се по сти же „огра ни
ча ва њем ре зо ва у ко рист ду гих, не пре кид них ка дро ва, огра
ни че ње по кре та ка ме ре као и огра ни че ње по кре та ли ко ва у 
све де ној драм ској ком по зи ци ји”; та ко ђе „филм ски ме диј ов
де има свр ху кон тем пла тив ног ан га жма на”6. У екс трем ним 
слу ча је ви ма (Берг ман, Тар ков ски, Со ку ров), ка ко Хенг се но
ва на во ди, „про цес успо ра ва ња филм ских сли ка по ве зан је 
са ре дук ци јом сло же но сти на ра ти ва – упро шћа ва њем струк
ту ре за пле та ко је се гра ни чи са без до га ђај но шћу”7. Не ки те
о ре ти ча ри као што је Ан драш Ба линт Ко вач (An dras Ba lint 
Ko vacs) на ла зе да је ми ни ма ли зам на фил му ка рак те ри сти
чан за ра ни мо дер ни пе ри од филм ске умет ност а од ли ку је 
га „си стем ска ре дук ци ја екс пре сив них еле ме на та у да том 
об ли ку”8. Се ман тич ко бо гат ство се на тај на чин ус по ста
вља си сте ма тич ном ва ри ја ци јом мо ти ва а не екс пресив ном 
снагом мо ти ва и по ја ча њем емо ци о нал них ефе ка та.

Ми ни ма ли зам у умет но сти од ба цу је сва ки об лик ре дун
дант но сти и уоп ште но пред ста вља „сти ли стич ку све де ност 
у умет но сти ма”9. Пи та ње ми ни ма ли стич ких тех ни ка и стра
те ги ја сва ка ко је пи та ње сти ла, а ка да го во ри мо о филм ском 
сти лу, он пре ма Деј ви ду Бор две лу (Da vid Bord well), филм
ском те о ре ти ча ру кон струк ти ви стич ке ори јен та ци је, пред
ста вља „су став ну и ис так ну ту упо ра бу тех ни ка филм ског 
ме ди ја у не ком фил му” – тех ни ке под ра зу ме ва ју ми зан сцен 
(ин сце на ци ју, све тло, глу му и сце но гра фи ју), тех ни ке ка
дри ра ња, по кре те ка ме ре, мон та жу и звук, а сам „стил је (...) 
тек сту ра филм ских сли ка и зву ко ва, по сље ди ца редатељева 

6 Исто, стр. 44.
7 Исто, стр. 46.
8 Ko vacs, A. B. (2007) ScreeningModernism:EuropeanArtCinema1950
1980,Chi ca go: Chi ca go UP,  p. 140.

9 Stric kland, E. нав. де ло, стр. 6.
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из бо ра у од ре ђе ним по вје сним окол но сти ма”10. Та ко ђе, мо
же мо пре ци зи ра ти и „ме ки стил осве тље ња”, „стил ду гог ка
дра” или „стил ду бин ског фо ку са”11. 

Су зан Зон таг (Su san Son tag) у есе ју Естетика тишине 
(Aesthetiсs оf Silence) при ме ћу је да умет ност ко ја при ме
њу је стра те ги је ого ља ва ња, оси ро ма ше ња, све де но сти и 
ре дук ци је за пра во но си ул ти ма тив ну ам би ци ју, „же љу да 
се до сег не осло бо ђе на, огром на и све у куп на све сност Бо
га”12. Иа ко „ви ше ни је ис по вест, умет ност је ви ше но икад 
ис ку пље ње, ве жба  аске ти зма”.13 Ми ни ма ли зам, да кле, ин
тер вен ци ја ма на фор ми ди рект но по се же за по љем ду хов
но сти. По је ди ни филм ски ау то ри ко ри сте тех ни ке и стра те
ги је ми ни ма ли зма (ко је не дво сми сле но укљу чу ју и аскет ски 
при ступ) да би по сти гли код гле да о ца по се бан вид ис ку ства, 
а то је тран сцен дент но ис ку ство. Оно на ди ла зи сва ко днев
но, чул но ис ку ство. Овај по јам мо же под ра зу ме ва ти Тран
сцендентно као Све то, мо же под ра зу ме ва ти не што што је 
трансцендентално она ко ка ко Мир ча Ели ја де по и ма хи
је ро фа ни ју, од но сно ма ни фе ста ци ју Све тог, а та ко ђе мо же 
под ра зу ме ва ти трансценденцију као чо ве ко во ре ли ги о зно 
ис ку ство. У сво јој сту ди ји Трансценденталнистилнафил
му:Озу, Бресон,Дрејер (Transcendental Style inFilm:Ozu,
Bresson,Dreyer), филм ски сце на ри ста, ре ди тељ и те о ре ти
чар фил ма, Пол Шре дер (Paul Schra der), про ма тра тран сцен
ден тал ну умет ност од но сно умет ност ко ја „од ра жа ва Тран
сцен дент но у људ ском огле да лу” чи ја је функ ци ја у то ме да 
„из ра жа ва Све то по се би (Тран сцен дент но) а не да из ра жа ва 
или илу стру је све та осе ћа ња”14. Ка ко Шре дер на во ди, тран
сцен ден тал ни стил „ни је ин хе рент но тран сцен ден та лан или 
ре ли ги о зан, већ пред ста вља на чин (тао, у нај ши рем сми
слу тог пој ма) при бли жа ва ња Тран сцен дент ном”15. Шре дер 
на гла ша ва атри бу те не из ре ци во сти и не ви дљи во сти ко ји
ма овај стил те жи ко ри шће њем тем по рал них сред ста ва као 
што су угло ви ка ме ре, ди ја лог и мон та жа, док те ме фил мо ва 
тран сцен ден тал ног сти ла уоп ште не мо ра ју би ти ре ли ги о
зне. Сам тран сцен ден тал ни стил на фил му Шре дер од ре ђу
је као „оп шту ам бле ма тич ну филм ску фор му ко ја из ра жа ва 
Тран сцен дент но” и ко ја „уве ћа ва ми сте ри ју ег зи стен ци је и 

10 Bord well, D. (2005) Opovijestifilmskogstila, pre vod sa en gle skog Mi re la 
Ška ri ca, Cam brid ge/ Za greb: Har vard UP/ Hr vat ski film ski sa vez, str. 22.

11 Ko vacs, A. B. нав. де ло, стр. 51.
12 Son tag, S. (1993) StylesofRadicalWill, NY: Pi ca dor US, p. 12
13 Исто, стр. 6.
14 Schra der, P. (1972) Transcendental Style in Film: Ozu, Bresson, Dreyer,  

Ber ke ley: Da Ca po Press, pp. 67.
15 Исто, стр. 3.
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од ба цу је кон вен ци о нал не ин тер пре та ци је ствар но сти”; та
ко ђе, тран сцен ден тал ни стил „би ра ира ци о на ли зам уме сто 
ра ци о на ли зма, ре пе ти ци ју уме сто ва ри ја ци је, све то уме сто 
про фа ног, бо жан ско уме сто људ ског, ин те лек ту ал ни ре а ли
зам уме сто оп тич ког ре а ли зма, дво ди мен зи о нал ни по глед 
уме сто тро ди мен зи о нал ног”; ва жно је на гла си ти да су еле
мен ти као што је за плет, глу мач ка ин тер пе та ци ја, ка ме ра, 
му зи ка, ди ја лог, мон та жа, „не ек спре сив ни” и „ре ду ко ва ни 
на ни во ста зи са” од но сно ми ни му ма ак тив но сти – „по пут 
ми се, тран сцен ден тал ни стил пре о бра жа ва ис ку ство у ри
ту ал ко ји се по на вља”16. Шре дер ука зу је на то да тран сцен
ден тал на умет ност по ка зу је ја сну хи је рар хи ју бо га тих и 
из да шних сред ста ва (ме ке ли ни је, тро ди мен зи о нал ност, ре
а ли стич ко пор тре ти са ње), на су прот све де них (ап страк ци ја, 
дво ди мен зи о нал ност, ри гид ност), у ко рист ових по то њих. 
Ста зис пред ста вља крај њу ин стан цу све де них сред ста ва. 
Ме ђу тим, не мо же се за не ма ри ти упо тре ба из да шних сред
ста ва јер се ти ме одр жа ва за ин те ре со ва ност пу бли ке и тек 
та ко мо гу до ћи до из ра жа ја све де на сред ства. Кон фликт 
из да шног и све де ног де ша ва се у са мом про та го ни сти ко
ји је осо ба са људ ским, фи зич ким ка рак те ри сти ка ма али се 
понаша по мо де лу све де но сти, хлад не сти ли за ци је. 

Ова Шре де ро ва за па жа ња го то во у пот пу но сти мо же мо 
при ме ни ти на из ра жај на сред ства ко ја ко ри сти ре ди тељ Де
ни Вил нев (De nis Vil le ne u ve) у филм ском на ра ти ву чи ја је 
прота го нист ки ња ег зем плар по ме ну тог кон флик та. 

Спровођењестратегијаминимализмана
примеруфилмаДо ла закДенијаВилнева

Оночимећешпривућипажњуиндиферентногокаиухајечистоћа
ипрецизност.17

Роберт Бресон

Долазак(Arrival) из 2016. го ди не је пр ви на уч но фан та стич
ни игра ни филм ка над ског фран ко фо ног ре ди те ља Де ни ја 
Вил не ва са ско ра шњом хо ли вуд ском ре пу та ци јом, ко ји се 
до са да оку ша вао у дра ма ма (Олуја/Maelström; Пожари/In
cendies), пси хо ло шким три ле ри ма (Непријатељ/ Enemy) и 
ак ци о ним три ле ри ма (Заточеници/Prisoners; Сикарио/ Si
cario). За си гур но је да му је овај филм отво рио вра та ка ре
жи ји си кве ла култ ног Истребљивача(Bladerunner) Ри дли ја 
Ско та (Ri dley Scott) – Истребљивач2049, чи ја се премије ра 

16 Исто, стр. 911.
17 Bresson, R. (1977) NotesonCinematography, translated by Jonathan Griffin, 

NY: Urizen Books, p. 50.
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очеку је кра јем 2017. године. Филм ска при ча Долазак нај
ве ћим де лом пред ста вља ка мер ни СФ ко ји се на сла ња на 
он то ло шка пи та ња филм ских адап та ци ја као што су, ре
ци мо, 2001:Одисеја у свемируСтен ли ја Ку бри ка (2001:A
SpaceOdyssey / Stan ley Ku brick) из 1968. или Соларис Ан
дре ја Тар ков ског (Солярис / Ан дрей Тар ковский) из 1972. 
и оригиналних филм ских при ча: Амбис Џеј мса Ка ме ро на 
(Abyss/ Ja mes Ca me ron), из 1989., Сунце Де ни ја Бој ла (Sun
shine/ Danny Boyle) из 2007., Месец Дан ка на Џо у са (Moon/ 
Dun kan Jo nes) из 2009. или Гравитација Ал фон са Ку а ро на 
(Gravity/ Al fon so Cuarón) из 2013. године. Иа ко их де ли го
то во пет де це ни ја, за ове при ме ре филм ске на уч не фан та
сти ке ка рак те ри сти чан је спо ри ји тем по (са из у зет ком Ам
биса ко ји има еле мен те ак ци о ног фил ма), кон тем пла тив не 
се квен це, ка мер ни из раз, све де ни ми зан сцен, кон тра стри ра
ње круп них пла но ва и то та ла, ми ни ма ли стич ка сце но гра фи
ја, а на де лу је мо де ло ва ње уну тар њег све та про та го ни сте, 
дра ма је у су сре ту чо ве ка и ва си о не, ми кро и ма кро ко смо са, 
тран сцен ди ра њу ово зе маљ ске ег зи стен ци је. 

На кон увод них ка дро васе квен ци Доласка пра ће них voice
overom глав не ју на ки ње, лин гвист ки ње Луј зе Бенкс (у ту
ма че њу Еј ми Адамс/ Аmy Аdams) у ко ји ма се мла да же на 
игра са сво јом ћер ком у сно ви ђај ној ат мос фе ри, ус по ста вља 
се на ра тив на са да шњост фил ма, тре ну так до ла ска 12 све
мир ских бро до ва ван зе ма ља ца на Зе мљу. Вре ме рад ње ни је 
пре ци зно де фи ни са но али је су ге ри са на са да шња вре мен ска 
ин стан ца, а не да ле ка бу дућ ност. Луј за је про фе сор ка лин
гви сти ке ко ју пу ков ник аме рич ке вој ске, Ве бер (Фо рест Ви
та кер/ Fo rest Whi ta ker), по зи ва да рас ту ма чи ау диобе ле шке 
го во ра ван зе ма ља ца из ле ти ли це ко ја леб ди над ло ка ци јом у 
Мон та ни. Луј за се при дру жу је вој ном ти му у ко ме је и те о
риј ски фи зи чар Јан  (Џе ре ми Ре нер/ Je remy Ren ner) и ула зи 
у нео би чан све мир ски брод, на лик џи нов ском облут ку од 
цр не се ди мент не сте не. Тим ус по ста вља ко му ни ка ци ју са 
два ван зе маљ ска би ћа, хептапода,  на лик хо бот ни ца ма, али 
са 7 пи па ка. У се ри ји су сре та, Луј за от кри ва да се го вор ни 
и пи са ни је зик хеп та по да раз ли ку ју, а основ ко му ни ка ци је 
је упра во пи са ни је зик – скуп се ма гра ма18 ко је хеп та по ди 
ис пи су ју на ста кле ној по вр ши ни ма сти лом, у об ли ку кру
го ва. Тре ну так кри зе пред ста вља по гре шно про ту ма чени 

18 У но ве ли, ју на ки ња Луј за Бенкс ка же да се ма си о граф ско пи са ње пре но
си зна че ње ко је ни је ве за но за го вор ни је зик, од но сно „не ма ни ка кве ве
зе  из ме ђу ње го вих ком по нен ти и би ло ког по је ди ног гла са (...) Оно има 
соп стве ни си стем пра ви ла за гра ђе ње ре че ни це, по пут ви зу ел не син так
се ко ја не ма ни ка кве ве зе за син так сом њи хо вог го вор ног је зи ка.”; Ви
де ти у: Ćang, T. (2016) Pri ča tvog ži vo ta, u: Priče tvogživota, pre vod sa 
en gle skog Go ran Skro bo nja, Be o grad: Book, str. 107.
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од го вор хеп та по да да су на Зе мљу до шли да би до не ли 
оруж је – ли де ри свет ских зе ма ља тре нут но за у зи ма ју бор
бе ни став и спре ма ју на пад на све мир ске бро до ве. Ме ђу тим, 
ни је у пи та њу оружје, већ оруђе, а за пра во дар Зе мља ни ма, 
спе ци фи чан хеп та под ски не ли не ар ни је зик ко ји је у пот пу
но сти је ди но Луј за ус пе ла да од го нет не, је зик ко ји омо гу
ћа ва исто вре ме но по и ма ње и про шло сти, и са да шњо сти и 
бу дућ но сти. За хва љу ју ћи том да ру ко ји је до би ла у су сре ту 
са хеп та по ди ма, Луј зи по ла зи за ру ком да спре чи гло бал ну 
ка та стро фу и на пад на ван зе маљ ске бро до ве ко му ни ци ра
ју ћи на ман да рин ском је зи ку са ки не ским ге не ра лом ко ји 
об у ста вља вој не ак ци је. На лич ном пла ну, на у чив ши је зик 
хеп та по да, Луј за успе ва да ви ди и сво ју бу дућ ност – све сце
не ко је де лу ју као су бјек тив ни Луј зи ни флешбекови – од ра
ста ње са ћер ком и ње на ра на смрт – за пра во ни су део про
шло сти, не го бу дућ но сти. Они су флешфорвард оно га што 
тек до ла зи – Луј за ће, иа ко по се ду је зна ње да ће има ти ћер ку 
ко ја ће се раз бо ле ти од не по зна те бо ле сти и умре ти, све сно 
ући у од нос са фи зи ча ром Ја ном и ро ди ће ћер ку Ха ну, не 
же лев ши да се ли ши ра до сти ро ди тељ ства, ма кар и тра гич
ног. Филм ска при ча пред ста вља при лич но вер ну адап та ци
ју19 књи жев ног пред ло шка ау то ра Те да Ћан га (Chi ang), СФ 
но ве ле Причатвогживота (TheStoryofYourLife) из 1998. 
(на гра ђе не пре сти жном аме рич ком го ди шњом књи жев ном 
на гра дом „Не бу ла”) у ко јој се у мон та жним по ступ ци ма не
ли не ар ног на ра ти ва та ко ђе пре пли ћу на ра тив на са да шњост 
и на ра тив на бу дућ ност. У филм ској пак, ди је ге зи, на ра тив
на бу дућ ност са мо се чи ни као на ра тив на про шлост обо је на 
но стал гич ним но та ма, док је у про зном де лу због при ро де 
са мог је зи ка, гра ма ти ке и син так се, екс пли ци ра но бу ду ће 
вре ме.20

Оно што овај филм чи ни ми ни ма ли стич ким на пла ну фор
ме је су ми ни ма ли стич ка стил ска сред ства и ин тер вен ци је 
у струк ту ри на ра ци је, ода би ру пла но ва и по кре та ка ме ре, 
ком по зи ци ја ка дра, осве тље ње и упо тре ба бо је у филм ској 
фо то гра фи ји, ко стим и звуч на на ра ци ја (ди је ге тич ки и не
ди је ге тич ни звук). Фор ма ми ни ма ли зма не дри ат мос фе ру 
тран сцен ден тал ног ис ку ства кроз су срет чо ве ка и не/над
земаљ ског ентите та, јед ног об ли ка бо жан ског.

19 Ау тор сце на ри ја је Ерик Хај се рер (Eric He is se rer), ко ји је сце на ри стич ки 
пот пи сао и СФ филм Створ/TheThing из 2011., при квел култ ног Кар
пен те ро вог (Ј. Car pen ter ) Створа из 1982.

20 “Би ће то у ку ћи у Ули ци Бел монт. До жи ве ћу да ви дим ка ко се не знан ци 
усе ља ва ју у обе ку ће: ону у ко јој си за че та и ону у ко јој си од ра сла. Твој 
та та и ја ће мо пр ву про да ти не ко ли ко го ди на по твом до ла ску. Ја ћу дру
гу про да ти убр зо пош то одеш.” – видети у: Ćang, T. nav.de lo, str. 92.
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Наративнаструктура

На ра тив на са да шњост (су срет са хеп та по ди ма и ту ма че ње 
њи хо вог је зи ка)  је у тра ја њу од не ко ли ко не де ља, а на ра
тив на бу дућ ност (ро ђе ње, од ра ста ње и смрт Луј зи не кће ри) 
тра је не ко ли ко го ди на. Пре плет две вре мен ске рав ни и не
ли не ар на на ра тив на струк ту ра на из глед од у да ра ју од стра
те ги је ми ни ма ли зма у на ра ци ји, ме ђу тим, су ге ри са на је си
ме три ја у ко јој је по че так исто што и крај, у ко јој про стор 
– вре ме ни је ли не ар но већ је кру жно и по и ма се као син
гу ла ри тет, тач ка21 (sic!) бес крај не гу сти не и за кри вље ност 
про стор вре ме на, ста ње у ко ме пре ста ју да ва же за ко ни фи
зи ке. Са жи ма ње, сво ђе ње на тач ку ко ја у се би са др жи све
вре ме ност и све про стор ност ука зу је на ми ни ма ли зам ко ји 
ни је фор мал не већ је ме та фи зич ке, он то ло шке при ро де – су
срет са (и по ста ја ње) Јед ним, Би ћем, Соп ством. Све сце не 
флешфорварда умет ну те у глав ни на ра тив ни ток де лу ју као 
флешбек до пред сам крај ка да Луј за у фи нал ном су сре ту са 
хеп та по дом схва та да је де те ко је се ја вља у ње ним ви зи ја
ма за пра во де те ко је ће (се) тек ро ди ти. Та суп тил на ре ди
те ље ва игра са про шло шћу/бу дућ но шћу су ге ри ше ра за ра ње 
ли не ар не тем по рал не струк ту ре а та ко и на ра ти ва – он ни је 
се квен ци јал ни низ већ низ фраг мен тар них до га ђа ја. Чак и 
Луј за, као ин тра ди је ге тич ки на ра тор22 у увод ној сце ни фин
ги ра ног флешбека ка же: „Ви ше ни сам си гур на да ве ру јем 
у по чет ке и кра је ве”. Па ра док са лан чак и де лу је тре ну так у 
ко ме Луј за, дру ги и по след њи пут као на ра тор, го во ри ћер ки 
(ко јој? оној из про шло сти, као се ћа ња, или бу дућ но сти? или 
мо же мо ре ћи – из се ћа ња на соп стве ну бу дућ ност): „Ово је 
тре ну так у ко ме тво ја при ча по чи ње” – то је тре ну так на кон 
по след њег су сре та са хеп та по ди ма и епи фа ни је, тре ну так 
ка да схва та да ће упра во са Ја ном ро ди ти де те. 

Одабирпланова,покретикамереи
композицијакадра

Ре ди тељ Де ни Вил нев ин си сти ра на кон тра сти ра њу то та ла у 
екс те ри је ру (при зо ри ма на те ре ну где се на ла зи леб де ћи све
мир ски брод окру жен вој ном ба зом и ин же ње ри јом) са то та
ли ма у ен те ри је ру све мир ског бро да (ко ји су ка мер ни) а по
себ но са круп ним пла но ви ма про та го ни ста, на ро чи то Луј зе. 
То та ла у екс те ри је ру је да ле ко ма ње, они су ди на мич ни у 
сми слу ми зан сце на и кре та ња у са мом ка дру, док су то та ли, 
сред њи пла но ви и круп ни пла но ви у ен те ри је ру бро да до
ми нант ни, и они су ста тич ни. Они на из ве стан на чин као да 

21 Ова тач ка за пра во при па да цр ној ру пи.
22 На ра тор ко ји до ла зи из све та ди је ге зе / филм ске при че.
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за у ста вља ју, су спен ду ју вре ме. Ка ме ра је рет ко су бјек тив на, 
да ле ко че шће је објек тив на али кон тем пла тив на. Нај че шће 
је Луј за сли ка на у круп ном пла ну – у сно ви ђај ним сце на ма 
са де те том, у сце на ма на уни вер зи те ту, а на ро чи то у сце на ма 
кон так та – ње но ли це до ми ни ра и ка да се кри је ис под за
штит не ка ци ге и ка да је го ло гла ва, ка ко би не по сред ни је осе
ти ла кон такт. По себ но је ин ди ка тив на игра си ме три је и аси
ме три је у ком по зи ци ји ка дро ва уну тар све мир ског бро да –  
са јед не стра не, у пр вом су сре ту са ван зе маљ ским би ћи ма, 
тим Зе мља на је стро го ви зу ел но на гла шен и одво јен, а од 
по себ ног је зна ча ја при су ство пра зног, бри са ног про сто ра. 

Слика 1 На уч ни тим у уну тра шњо сти све мир ског бро да23

Тај про стор с по чет ка као да гу та људ ску фи гу ру, ко ја се у 
ње му гу би по пут Јо не у утро би ки та. Бле ште ће бе ли пра во
у га ник све тла (од но сно ста кла иза ко га се на ла зе хеп та по ди) 
као ква ли та тив но обр ну та цр на ру па и обр ну ти Ма ље ви чев 
цр ни ква драт на бе лој по за ди ни, гра ви та ци о но али и хип но
тич ки при вла чи људ ске фи гу ре ко је се кре ћу по цр ној и там но 
си вој по вр ши ни. Нај пре је сли кан као уса мље ни из вор све
тло сти у кон тра сту са там ном по за ди ном, си ме трич но, а 
по том у од но су на људ ску фи гу ру – та да је сли кан ши ро
ко у га ним објек ти вом ко јим се по сти же ду бин ска оштри на. 
Си ме три ја је при мет на и у ка дро ви ма у ко ји ма лик (Луј за) 
или оба ли ка (Луј за и Јан) сто је ис пред ста кла иза ко га су 
два хеп та по да. Љу ди су нај че шће сли ка ни с ле ђа а хеп та по
ди увек фрон тал но, осим у јед ном је ди ном ка дру у фи нал
ној сце ни су сре та Луј зе са пре жи ве лим хеп та по дом, ко ји је 
сли кан с ле ђа. 

Тре ну так Луј зи ног фи нал ног си ла ска у ан ти гра ви та ци
о но по ље леб де ћег све мир ског бро да ка ме ра пра ти у slow
motion тех ни ци – то је упра во тре ну так ми ни му ма кре та ња 

23 Све фо то гра фи је ко је пред ста вља ју ка дро ве из фил ма Долазак пре у зе те 
су са сај та InternetMovieDatabase http://www.imdb.com/ti tle/tt 2543164/
me di a in dex?re f_=tt _ov _mi _sm 
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и активно сти, тре ну так ста зи са, на кон ко га ће усле ди ти и 
Луј зи на епи фа ни ја, спо зна ја да ви зи је пред ста вља ју ње ну 
бу дућ ност и да је мо гу ће кре та ти се дуж вре мен ске осе у 
свим смерови ма.

Слика 2 Ју на ки ња Луј за у тре нут ку епи фа ни је
Осветљењеибоја

У сце на ма у уну тра шњо сти бро да, ди рек тор фо то гра фи је 
Бред форд Јанг (Brad ford Young), опре де љу је се за мо но хро
мат ски ко ло рит и за ка ме ру тзв. нискогкључа (lowkеy) у ко
ме до ми ни ра ју там ни је бо је и шту ро осве тље ње ка ко би се 
до ча ра ла дра ма тич ност сце на и њи хо ва ван вре ме ност.  Игра 
све тла и сен ки и тех ни ка chiaroscuro, ка рак те ри стич на за Ре
не сан су и ре ли ги о зне те ме, та ко ђе је при сут на ка ко би се 
по сти гао тај ефе кат тран сцен ден тал ног.

Слика 3 Луј за у свом по след њем су сре ту са хеп та по дом
Луј за је преекс по ни ра на (пре о све тље на) ка да се на ђе ли цем 
у ли це са ста кле ним екра ном иза ко га су хеп та по ди. Ка ко се 
са ма филм ска при ча бли жи кул ми на ци ји, од но сно тре нут ку 
епи фа ни је и ју на ки њи не спо зна је да је до ку чи ла соп стве
ну бу дућ ност овла дав ши је зи ком хеп та по да, фо то гра фи ја се 
бли жи мо но хро мат ској, си вој. Луј зи но за штит но оде ло јар ко 
на ран џа сте бо је, а та ко ђе и ње на ри ђа ко са, по ста ју млеч
носи ви. До ми ни ра ју, да кле, ни јан се си вог. Ми ни ма ли стич
ка упо тре ба ова квих бо ја и осве тље ња у филм ској фо то гра
фи ји ци ти ра плат на ве ли ког фор ма та сли ка ра ап стракт ног 
екс пре си о ни зма и ми ни ма ли зма: цр носи ве ге о ме три зо ва не 
сли ке Френ ка Сте ле (Frank Stel la) – емајл на плат ну Брак
РазумаиПрљавштине(AMarriageofReasonandSqualorII) 
из 1959, за тим цр носи ве и на ра џа стозе ле не сли ке Мар ка 
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Ротка (Mark Rot hko) – Безназива:Црнонасивом(Untitled:
BlackonGrey) из 1969. и Зеленоинаранџастонацрвеном 
(GreenandTangerine onRed) из 1956. године ко је су ком
по зи ци о но са чи ње не од по два ве ли ка хо ри зон тал на цр на и 
си ва од но сно си возе ле на и на ран џа ста пра во у га о ни ка, а та
ко ђе и део опу са Ада (Адол фа) Рај нхар та (Ad Re in hardt) по
зна тог по се ри ја ма „цр них сли ка” из ше зде се тих го ди на, јед
но став них плат на обо је них у цр но (и го то во цр но). Ко нач
но, у кон тек сту по ми ња ног Шре де ро вог тран сцен ден тал ног 
сти ла на фил му, не мо гу ће је пре не брег ну ти и ја сне ви зу ел не 
ре фе рен це на ства ра ла штво још јед ног од кључ них сли ка ра 
ап стракт ног екс пре си о ни зма а то је Бар нет Њу мен (Bar nett 
New man), по себ но на ње го ву чу ве ну ми ни ма ли стич ку се ри
ју под на зи вом СтаницедоКрста:Заштосимеоставио? 
(StationsoftheCross:LemaSabachtani?) у пе ри о ду од 1958. 
до 1966. године. 

Ка ко ау тор ка Ва ле ри Хел штајн (Va le rie Hel stein) под се ћа, 
ни је са мо у пи та њу Ису со во стра да ње с ко јим се не ко су о ча
ва пу тем Ста ни ца до Кр ста (Via Do lo ro sa), већ ка ко је и сам 
Њу мен (ко ји ни је био ре ли ги о зан у тра ди ци о нал ном сми
слу) на гла сио, то је „’стра да ње сва ког чо ве ка: стра да ње ко је 
је по је ди нач но, не пре кид но, не за у ста вљи во, од луч но – свет 
без кра ја’” не из два ја ју ћи „Хри сто во по је ди нач но ис ку ство 
кроз тра ди ци о нал ни на ра тив Ста ни ца већ ко ри сте ћи га да 
би ис та као чи ње ни цу да сва ка осо ба стра да и уми ре, да смо 
у на шој по себ но сти (не мо же се уми ра ти ту ђом смр ћу) сви 
по ве за ни том суд би ном, и раз дво је ни и за јед но”.24 Ис ку сив
ши бу ду ће ро ђе ње и смрт соп стве ног де те та, Луј за у тре нут
ку епи фа ни је до жи вља ва исто вре ме но и бол и ра дост, спо
зна ју си ме три је ро ђе ња и смр ти. Њу ме но ва плат на из овог 
ци клу са пред ста вља ју там носи ве и цр не ли ниј ске об ли ке 
на све тлој по вр ши ни, ко ји на мо мен те пре ла зе у рас пли ну
те струк ту ре, док у фил му Долазакту рас пли ну тост по дра
жа ва спе ци фич но ма сти ло хеп та по да ко је се не пре кид но 
морфингујеу про це су ко му ни ка ци је ван зе ма ља ца са Луј зом. 

24 Hel stein, V. and Bar nett, N. (2014) TheStationsoftheCross:LemaSabac
htani, in:Conversations:AnOnlineJournalof theCenterfortheStudyof
Material andVisualCultures of Religion, 15. 7. 2017; http://mav cor.yale .
edu /con ver sa ti ons/ob jectnar ra ti ves/bar nettnew mansta ti onscrossle masa
bac hta ni

Слика 4 Се ма си о граф ско пи смо ван зе ма ља ца хеп та по да
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Слика 5 Бар нет Њу мен, Безнаслова, 194625 
Ви зу ел на струк ту ра ко јој ре ди тељ Де ни Вил нев те жи је сте 
упра во струк ту ра оно га што Бар нет Њу мен на зи ва плазма
тичним – плазматични об ли ци (на су прот пластичним у ко
ји ма до ми ни ра бо гат ство бо је или не ког дру гог ква ли те та) 
су они ко ји по кре ћу „но вог сли ка ра” – бо ја, ли ни ја, об лик и 
про стор су еле мен ти ко ји ар ти ку ли шу ње го ву ми сао, и ње
га ин те ре су је те ма са мог умет нич ког де ла (пеј заж, пор трет, 
ме ха нич ки об лик, итд...) а не де ко ра тив на при ро да нпр. об
ли ка.26 И Вил нев, као и Њу ме нов „но ви сли кар”, по се же за 
пла зма тич ним ви зу ел ним из ра зом на фил му – сви ви дљи ви 
об ли ци – се ди мент на струк ту ра уну тра шњо сти све мир ског 
бро да, пра во у га о ни отвор све тло сти, ја јо ли ки мо но лит
ни об лик све мир ског бро да, кру жни се ма гра ми ко је ис пи
су је хеп та по ди, си ва, цр на, бе ла, на ран џа ста бо ја – ста па ју 
се у сво је вр сну „мен тал ну пла зму”27 у ко јој об ли ци у бо је 
дејству ју по пут сим бо ла.

25 Пре у зе то са https://www.artsy.net/ar tist/bar nettnew man
26 „У на шој за пад ноевроп ској кул ту ри”, на во ди Њу мен, „де ко ра тив но 

(оно што же лим на зва ти пла стич ним еле мен ти ма) и фи ло зоф ско (оно 
што же лим на зва ти пла зма тич ним еле мен ти ма) се пре кла па ју”. Но ви 
сли кар (умет ник) овла дао је пла стич ним сред стви ма умет но сти, „гра
ма ти ком умет но сти”, он по зна је и „моћ не фор ме”, „бо гат ство бо ја”, „уз
бу дљи ву ат мос фе ру” и све оно што под ра зу ме ва „ква ли тет” али осе ћа 
да се пла стич ни од но сно де ко ра тив ни аспек те ње го ве умет но сти мо ра
ју тран сцен ди ра ти – „исти на ни је пи та ње лич не за до вољ шти не, при каз 
емо ци о нал ног ис ку ства; исти на је по тра га за скри ве ним зна че њи ма жи
во та”. Сто га при дев пла зма тич ни под ра зу ме ва ства ра ње об ли ка ко ји из
ра жа ва ју ап стракт ну ми сао, опи пљи ве сим бо ле кон цеп та. Пла зма тич но 
је, ина че, при ро ђе но та ко зва ној „при ми тив ној” умет но сти – ви де ти у: 
New man, B. (1990) SelectedWritings, Ber ke ley/LA: Uni ver sity of Ca li for
nia Press, pp. 144145.

27 Исто, стр. 141.
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Костим
Луј зи на оде ћа је све де на, го то во мо но хро мат ска, де са ту ри
са них бо ја. Је ди но што од ска че је ви брант ни на ран џа сти ко
стим, од но сно за штит но оде ло са ка ци гом. 

Сим бо ли ка на ран џа сте бо је је ви ше знач на а по нај пре се на
во ди као „от кро ве ње бо жан ске љу ба ви” бу ду ћи да је при
сут на, ре ци мо, у оде жди бу ди стич ких мо на ха или пак у ве
лур ним кр сто ви ма ви те зо ва ре да Све тог Ду ха и ге не рал но 
се сма тра „сим бо лом ве ре”28. Ка да Луј за за јед но са ис тра
жи вач ким ти мом ула зи у све мир ски брод, гру па Зе мља на 
на ли ку је хо до ча сни ци ма у оде жди бо је ша фра на, а ка да 
ју на ки ња са се бе свла чи на ран џа сто за штит но оде ло и ка
ци гу, она оста је у бе лом, ого ље на, спрем на на кон такт са 
ми стериозним би ћи ма иза екра на. 

Слика 6 Луј за у кон так ту са млеч ним екра ном  
иза ко га су хеп та по ди

Сценографија
Прин цип ми ни ма ли стич ких стра те ги ја у сце но гра фи ји 
при су тан је до ми нант но у ен те ри је ру – од Луј зи ног ста на 
све де ног ен те ри је ра са по гле дом на је зе ро, пре ко хлад не 
сце но гра фи је у слу ша о ни ци уни вер зи те та па све до уну тра
шњо сти све мир ског бро да ко ја су ге ри ше пра зни ну и гра ви
та ци о но при вла че ње. Екран од но сно екран ска пра во у га о на 
струк ту ра је до ми нант на и она је ре пе ти тив на – ве ли ки ста
кле ни про зо ри и вра та у Луј зи ном ста ну, те ле ви зиј ски екран 
у слу ша о ни ци и пре град ни екран иза ко га се у све мир ском 
бро ду на ла зе хеп та по ди. Јед но став ност фор ме од сли ка ва и 
сам мо дел све мир ског бро да ко ји је ја јо ли ког об ли ка, али ма
сив не и мо но лит не струк ту ре. Са јед не стра не, та ја јо ли кост 
упу ћу је на тај ну ко ју све мир ски брод но си, на откривање 

28 Ви де ти у: Che va li er, J. and Ghe er brant, A. (1997) Dictionairedessymboles, 
Pa ris: Ro bert Laf ont, p. 708.
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сушти не по сто ја ња, кон такт са по чет ком и По ста њем (ab
ovo) и кра јем ко ји се су сти чу у јед ном, у кру жни ци. 

Слика 7 Ја јо ли ка мо но лит на струк ту ра леб де ћег ван зе маљ ског 
све мир ског бро да над Мон та ном

Са дру ге стра не, та фор ма се сва ка ко по зи ва и на ам бле ма
тич ни мо но лит из Клар ко ве (A. Clark) и Ку бри ко ве Одисеје 
као „агенс ево лу ци је, њен над зор ник, не ка вр ста пу то ка за 
људ ском на прет ку”.29

Звучнанарација 

Ре ди тељ звуч но кон тра сти ра тре ну так до ла ска ван зе маљ
ских бро до ва са тре нут ком ди рект ног кон так та про та го ни
ста и ван зе ма ља ца. Ин фор ма тич ки шум ко ји кре и ра ју зво
ња ве смарт те ле фо на Луј зи них сту де на та, те ле ви зиј ски 
пре нос, звук зво на за уз бу ну на уни вер зи те ту, звук вој них 
хе ли коп те ра и мла зња ка – све то им пло ди ра у ти ши ну при
ли ком ула ска у све мир ски брод а за тим ла га но та ти ши на 
по ста је бруј. Звук ко ји се том при ли ком чу је на ли ку је ин тра 
уте рал ној звуч ној ку ли си, оној ко ју фе тус мо же чу ти у уте
ру су у утро би мај ке. То по ни ра ње ју на ка у уну тра шњост 
све мир ског бро да звуч но по дра жа ва и су ге ри ше пре на тал
но ста ње. Ди зај нер зву ка, Дејв Вај тхед (Da ve Whi te he ad), 
упо тре био је ди со нант ни ин тер вал – ма лу се кун ду и квар ту, 
ко је про ду ку је ду вач ки ин стру мент но во зе ланд ских уро ђе
ни ка, Ма о ра, као звук ко ји еми ту ју хеп та по ди у тим тре ну
ци ма кон так та љу ди и ван зе ма ља ца. Са ма филм ска му зи ка, 
soundtrack, ко ју је ком по но вао исланд ски ком по зи тор Јо хан 
Јо хан сон (Jóhann Jóhannsson) за сно ва на је на  во ка ли ма (хор
ским и со ло) – ко ри шће њем „гла са као во де ћег ин стру мен
та у фил му ко ји се при мар но ти че је зи ка и ко му ни ка ци је” 
а са ми из во ђа чи про из во де „углав ном са мо гла сни ке без не
ког од ре ђе ног зна ча ја, и то зву чи као је зик ко ји је у ста ди ју
му ла га ног фор ми ра ња.”30 Ре пе ти тив ни рит мич ки му зички 

29 De ni jels, D. (1969) 2001: no vi mit, Filmskesveske br. 9,  go di na II, Be o grad: 
In sti tut za film, str. 578.

30 Cal va rio, L.  ‘Ar ri val’ Sco re: Li sten to Jóhann Jóhannsson’s Mo ving Com
po si ti ons, 11. no vem bar 2016., 15. jul 2017; http://www.in di e wi re.co
m/2016/11/ar ri valso und trackli stenjo hannjo han nssonsco re1201745666/
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патерни, staccatoво ка ли, ефе кат дро на (др жа ног ба зич ног 
то на) ко ји упу ћу је на ар хаич не, го то во преег зи стент не об
ли ке, до при но се ат мос фе ри тран сцен дент ног пу то ва ња ју
на ка. При бе га ва ње ова квим све де ним му зич ким фра за ма 
и те ма ма на сла ња се сва ка ко и на чу ве ну ми ни ма ли стич ку 
му зич ку те му, дур ски мо тив из Спил бер го вог (Ste ven Spi el
berg) оства ре ња Блискисусретитрећеврсте (CloseEncoun
tersoftheThirdKind) ко ја се са сто ји од све га пет то но ва ко ји 
су основ ко му ни ка ци је са ван зе маљ ском ра сом. 

Закључак

Сви еле мен ти фил маДолазак – на ра тив на струк ту ра, ода бир 
пла но ва, по кре ти ка ме ре, ком по зи ци ја ка дра, осве тље ње и 
бо ја, ко стим и сце но гра фи ја, и звуч на на ра ци ја – сво јим 
ми ни ма ли стич ким фор ма ма је су у слу жби пу то ва ња глав
не ју на ки ње, ње не тра јек то ри је тран сцен ден ци је и ње ног 
тран сцен ден тал ног ис ку ства и спо зна је. То је исто вре ме
но и ек ста тич но ис ку ство. Ре ди тељ Де ни Вил нев до след но 
спро во ди стра те ги је ми ни ма ли зма до ми нант но кроз ви зу ел
ни али и кроз ау ди тив ни ре ги стар, до во де ћи филм ску при чу 
у тре нут ку кул ми на ци је у ни во ста зи са – кул ми на ци ја ни је 
екс пло зи ја већ им пло зи ја, тре ну так без вре ме но сти и све вре
ме но сти, успо рен – бо ја бле ди, ли це је у круп ном пла ну, у 
ек ста зи, у до ди ру са бо жан ским ен ти те том. Ула зак у труп 
све мир ског бро да је и си ла зак у по ро ђај ни ка нал – гле да
лац је, баш као и про та го нист ки ња, хип но тич ки уву чен у 
си ву из ма гли цу, у звуч ној оп ни бру ја ња и дро но ва, до ве ден 
до гра ни ца свог фи зич ког те ла. Иа ко де лу је у окви ру хо ли
вуд ске ин ду стри је, Вил нев не су мљи во но си ау тор ски ру ко
пис ко ји се опи ре син таг ми „би о скоп ски филм” – он ну ди 
пре ва зи ла же ње уло ге кон зу мен та по тро шне ро бе, фил ма као 
про из во да, и то уз не ми ру ју ћим пи та њи ма (о) чо ве чан ству – 
„Због че га су они ов де?”31 , шта чо век мо же от кри ти о се би, 
о сво јим гра ни ца ма у про сто ру и вре ме ну, и ко нач но, шта је 
у та квом про стор вре ме ну пи та ње сло бод не во ље. 

Филм као умет ност и као ме диј но си „ри зик пре за си ће ња 
чу ла” сто га су по себ но зна чај ни они филм ски тек сто ви ко
ји од у да ра ју од ова кве фор му ле отва ра ју ћи гле да о цу тек сту
ал ни про стор „ла га ним тем пом, сво јим ки не ма то граф ским 
и на ра тив ним ми ни ма ли змом, да би се од јед ном су о чио са 
фраг мен та ци јом и по зи вом да уче ству је у по тен ци јал ној 
рекон струк ци ји фраг ме на та”.32 

31 Пи та ње ис пи са но на пла ка ту фил ма Долазак.
32 Phil lips, T. (2013) TheSubjectOfMinimalism:OnAesthetic,Agencyand
Becoming, NY: Pal gra ve Mac mil lan, p. 8.
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Долазак Де ни ја Вил не ва за си гур но спа да у ред та квих 
филм ских тек сто ва. 
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STRATEGIES OF FILM MINIMALISM AND THE 
TRANSCENDENТAL IN THE SCIENCE FICTION FILM 

ARRIVAL BY DENIS VILLENEUVE

Abstract

Science fiction as a film genre often employs strategies of minimalism 
– through elements such as narrative structure, shots, camera angles, 
camera movement, composition, lighting, colour, costume, set 
design and sound narration. The minimalistic technique manifests 
transcendental style – the way Paul Schrader uses this term in his study 
TranscendentalStyleinFilm:Ozu,Bresson,Dreyer (although it doesn’t 
cover this genre). This technique involves the principle of reduction in 
all possible forms, as well as repetition, abandoning decorative details 
and expressive techniques, conveying the film narrative to a stasis – 
a point where sparse means collide. Ontological query posed by SF 
dramas such as Kubrick’s 2001: ASpaceOdyssey, Tarkovsky’s Solaris, 
Danny Boyle’s Sunshine, Alfonso Cuarón’s Gravity, where suspense 
derives from human contact with the Universe and from transcendence 
of earthly existence, also frames the film narrative Arrival directed 
by a Canadian filmmaker Denis Villeneuve. Consistently executing 
minimalistic strategies, Villeneuve guides his female protagonist 
through contact with extraterrestrial beings into the sphere of 
transcendental experience. This paper interprets those strategies in a 
film medium which follow minimalistic practices of painters and visual 
artists (Frank Stella, Barnett Newman, Mark Rothko and similar) as well 
as techniques of music minimalism through sound design and original 
soundtrack. The protagonist’s contact with heptapods (extraterrestrials 
with seven limbs) not only results in deciphering their written language 
but in her own epiphany: going through transcendental experience 
she is given a gift of foreseeing her future and making life changing 

decisions. 

Key words: film, minimalism, transcendence, transcendental style,
sciencefiction,stasis
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Књи жев на ка ри је ра Ен Би ти (Ann Be at tie) (1947), аме рич
ке ау тор ке крат ке про зе и ро ма но пи сца, за по че ла је пре че
ти ри де це ни је. Ње не пр ве крат ке при че об ја вље не су у ма
га зи ну Њујоркер по чет ком се дам де се тих го ди на про шлог 
ве ка. Иа ко су јој при че из ла зи ле и у дру гим ча со пи си ма, 
као што су Вестерн Хјуманитиз Ривју (Western Humaniti
esReview), Најнтлетер (NinthLetter), АтлантикМантли 
(AtlanticMonthly), Плаушерз(Ploughshares) и мно ги дру ги, 
Ен Би ти је сте кла по пу лар ност и по ста ла пре по зна тљи ва као 
Њујоркеров пи сац и то у ме ри да су, ка ко Ју дит Шу ле виц 
(Ju dith Shu le vitz) при ме ћу је, „љу ди [...] по че ли да го во ре о 
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Њујоркеровој шко ли крат ке про зе”1. Крат ку про зу Би ти је ве 
од ли ку ју јед но став на дик ци ја и ре че нич на струк ту ра, је
зич ка и мо тив ска аске за у ко јој су кла сич ни еле мен ти при
по ве да ња, као што је де скрип ци ја, све де ни на екс по зи ци ју 
ви зу ел ног садржајa2. На ве де на обе леж ја по кла па ју се са ка
рак те ри сти ка ма при по вед не по е ти ке ко ја се на зи ва ми ни ма
ли змом. Ова про зна шко ла по ја ви ла се оса ме де се тих го ди на 
про шлог ве ка у Аме ри ци, за хва љу ју ћи де ли ма пи са ца по пут 
Реј мон да Кар ве ра (Raymond Car ver) и Фре де ри ка Бар тел ми
ја (Fre de rick Bart hel me) у ко ји ма се ре а ли стич ко при по ве да
ње по но во на шло у сре ди шту па жње, на кон де це ни је и по 
до ми на ци је ме та про зног екс пе ри мен та у аме рич кој про зи. 
Но, бу ду ћи да се ми ни ма ли сти ма на зи ва ју ве о ма раз ли чи ти 
пи сци, упо тре ба тер ми на ми ни ма ли зам ни је пре ци зно од
ре ђе на до да на шњег да на. Оно што се сма тра за јед нич ким 
књи жев ним стре мље њи ма пи са ца ми ни ма ли зма је су „по ку
шај да при ка жу ре ал ност она квом ка ква у кон ти ну у му је
сте, не по ку ша ва ју ћи да је ин тен зи ви ра ју, и од би ја ње сва ког 
са жи ма ња, дра ма ти зо ва ња и за о штра ва ња ко је би при по ве
да ње учи ни ло на пе тим”3. За ми ни ма ли стич ку про зу ка рак
те ри стич но је да па жњу по кла ња сва ко днев ним, три ви јал
ним до га ђа ји ма из жи во та обич них љу ди, уме сто не сва ки
да шњим и дра ма тич ним до га ђа ји ма, ко ји ма су се ба ви ли 
пи сци кла сич ног ре а ли зма.

По сма тра но на ши рем пла ну, осим у књи жев но сти, ми
ни ма ли зам по сто ји као тен ден ци ја и у ви зу ел ним умет но
сти ма и у му зи ци. За пра во, ка ко на во ди Гри ни (Gre a ney), 
тер мин „ми ни ма ли зам” пр ви пут је упо тре био Да вид Бур
ли ук (David Bur li uk) 1929. го ди не, ка ко би опи сао сли ке ру
скоаме рич ког сли ка ра Џо на Гре ја ма (John Gra ham) (1881
1961)4. Тер мин је у на ред ним де це ни ја ма рет ко упо тре бља
ван у го во ру о умет но сти, све до ше зде се тих го ди на, ка да 
по ста је вр ло по пу ла ран и чак по ста је по при ште кон тро вер
зи. До да на шњег да на, ми ни ма ли зам оста је ме сто у исто ри
ји књи жев но сти о ко ме по сто је вр ло опреч на раз ми шља ња и 
ста во ви. Што се ти че књи жев но сти, јед на од пр вих упо тре
ба тер ми на минимализам би ла је у ин тер пре та ци ји де ла Се
мју е ла Бе кета: ка ко Гри ни на во ди, кри ти чар Ро берт Валсер 

1 Shu le vitz, Ju dith, „Ann Be at tie, Dis til ling Her Ge ne ra tion”, No vem ber 19, 
2010, Ja nu ary 10, 2014,  http://www.nyti mes.co m/2010/11/21/bo oks/re vi ew/
Shu le vitzt.html?pa ge wan ted=al l&_r=0

2 Gor dić Pet ko vić, V. (2011) Mi ni ma li stič ki iz raz i vi zu e li za ci ja na ra ci je u sa
vre me noj an glo fo noj pro zi, GodišnjakFilozofskogFakulteta, Vol. 36 – Knji
ga XXXVI, Is sue 1,  p. 215.

3 Gor dić Pet ko vić, V. nav. de lo, str. 217.
4 Gre a ney, P. nav. de lo.
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је у Бе ке то вом ра ду за па зио ми ни ма ли зам ко ји де лу је „по
пут утва ре”.

Ким Хер цин гер (Kim Her zin ger) је 1985. го ди не у ча со пи су 
МисисипиРивју, ко ји је та да уре ђи вао и чи је је це ло куп но 
зим ско из да ње на ве де не го ди не по све тио ди ску си ји о ми
ни ма ли зму у књи жев но сти, ис та као да по сто ји кри тич ки 
кон сен зус о ка рак те ри сти ка ма ми ни ма ли стич ке про зе, у ко
је спа да ју: „мир но ћа по вр ши не, „обич не” те ме, не по слу шни 
при по ве да чи и без из ра зне при по ве сти, све де ност при че и 
ли ко ви ко ји не раз ми шља ју на глас”5. Гри ни про ши ру је овај 
низ на још не ко ли ко еле ме на та ко ји се ја вља ју у ми ни ма ли
стич кој про зи: ре ду ко ван во ка бу лар, кра ће ре че ни це, ћу та ње 
уме сто из ра за ми сли или осе ћа ња ли ко ва, не раз ре ше не при
по ве сти ко је раз от кри ва ју ви ше не го што ре ша ва ју, упо тре
ба је зи ка ли ше ног укра са и од ба ци ва ње хи пер бо ле, одво јен, 
чак и од су тан при по ве дач, обил ни ја упо тре ба ди ја ло га, ма
ње при де ва ко ји, ка да се и упо тре бља ва ју, ни су упе ча тљи
ви, по ка зи ва ње уме сто при по ве да ња као при мар но сред ство 
пре но ше ња ин фор ма ци ја, ин те ре со ва ње за пре ци зан опис 
сва ко дне ви це и пре фе ри ра ње са да шњег вре ме на.

Џон Барт (John Barth) раз ли ку је не ко ли ко вр ста ми ни ма ли
зма. У пр вом ре ду, по сто ји ми ни ма ли зам је ди ни це, фор ме и 
оби ма: крат ке ре чи, крат ке ре че ни це и па су си, крат ке при че, 
крат ки ро ма ни. За тим, по сто ји ми ни ма ли зам сти ла: све ден 
во ка бу лар; све де на син так са у ко јој се из бе га ва ју се риј ска 
пре ди ка ци ја, сло же не за ви сне ре че нич не кон струк ци је и 
сло же не ре че ни це у ко ји ма је не за ви сносло же на ре че ни ца 
сме ште на на крај, чи ме се по сти же ефе кат не из ве сно сти; 
ого ље на ре то ри ка из ко је у пот пу но сти мо же из о ста ти фи гу
ра тив ни је зик; ра ван тон без емо ци ја. На кра ју, пре ма Бар ту, 
по сто ји ми ни ма ли зам ма те ри ја ла: ми ни ма лан број ли ко ва, 
ми ни мал на екс по зи ци ја, рад ња и за плет све де ни на крај њи 
ми ни мум. Гри ни раз ли ку је ми ни ма ли зам (са ма лим по чет
ним сло вом) као при ступ, од но сно стил пи са ња ко ји пре ва
зи ла зи је дан од ре ђе ни пе ри од, од Ми ни ма ли зма (са ве ли ким 
по чет ним сло вом) ко ји је фе но мен у исто ри ји књи жев но сти, 
ко ји се по ја вио сре ди ном се дам де се тих и тра је до да нас. 

Ми ни ма ли зам на сва три пла на о ко ји ма Барт го во ри мо же 
се про на ћи у крат кој про зи Ен Би ти, због че га је че сто пред
ста вља ју као пи сца ко ји при па да ми ни ма ли стич кој про зној 
шко ли, иа ко је са ма ау тор ка увек отво ре но го во ри ла да се не 
про на ла зи у на ве де ној ка те го ри за ци ји и да ова кав при ступ 
сво јој про зи сма тра не а де кват ним и огра ни ча ва ју ћим. Би
ти је ва ни ка да ни је бла го на кло но гле да ла ни на раз не дру ге 

5 Na ve de no u: Gre a ney, P. nav. de lo.
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ети ке те ко је су до де љи ва не ње ној про зи. Она ни је је ди ни 
ау тор ко ји ни је за до во љан свр ста ва њем у ре до ве ми ни ма
ли ста. Реј монд Кар вер је имао сли чан став, ко ји је из нео у 
ин тер вјуу за ПаризРивју 1983. го ди не: „Не што у том ’ми ни
ма ли зму’ за у да ра на ми нор ност ви зи је и сти ла, а то ми се не 
сви ђа”. Гри ни за ме ра пи сци ма на не га тив ном ста ву пре ма 
ми ним на ли зму и кри ти ку је их због не до стат ка ја сног ма ни
фе ста ко ји су, по ње му, они би ли ду жни да ус по ста ве. Он 
сма тра да је та кав од нос, уз ве ли ко за не ма ри ва ње ми ни ма
ли зма од стра не кри ти ке, раз лог због ког овај тер мин још 
увек ни је сте као ши ро ко при зна ту кул ту ро ло шку вред ност. 
Оно че га су се ау то ри по свој при ли ци при бо ја ва ли је ри
зик да би еле мен тар ност и све де ност по е ти ке мо гле по ста
ти дру го име за си ро ма штво и огра ни че ност ви зи је и сти ла. 
Ис по ста ви ће се да је ова ква бо ја зан не по треб на, јер је све
де ност у де ли ма пи са ца по пут Кар ве ра и Би ти је ве све сно 
ода бра на и па жљи во спро ве де на.

Иа ко че хо вљев ски све де но при по ве да ње Ен Би ти оста вља 
чи та о ца у илу зи ји да она са мо при ча јед но став ну при чу – а 
по што је ди на ми ка при че све де на на ми ни мум, че сто чак 
и у илу зи ји да се у при чи ни шта не до га ђа – го то во сва ки 
ред у ње ној крат кој при чи пре пун је зна че ња. Ау тор ка ово 
по сти же та ко што пу шта да ви зу ел ни де та љи осво је чи та о
че ву па жњу. Она сма њу је ко ли чи ну де та ља, али у пот пу но
сти екс пло а ти ше оне ко је уно си у сво ју при чу: „ови ва жни 
де скрип тив ни еле мен ти не са мо да по ста ју део це ло ви то сти 
пре ци зног при ка зи ва ња ре ал но сти, већ по ста ју ре пре зен та
тив ни и те же да фор ми ра ју фи гу ра тив ни је зик ко ји, ши ре 
гле да но, по чи ва на сим бо ли ци”6. Фи но аку му ли ра ни де та љи 
у крат кој про зи Би ти је ве на го ве шта ва ју ви ше не го што то 
чи та о цу ка зу је њи хов прост збир. По што је чи та лац ње не 
про зе по зван да уче ству је у ства ра њу зна че ња, ка ко при ме
ћу је Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић, „је ди ни про блем ве зан 
за ре цеп ци ју ова ко зна ко ви тих де та ља је сте па ра док сал на 
по зи ци ја при ма о ца по ру ке: он мо ра да учи та зна че ње у де
та ље ко ји деј ству ју очу ђе њем”7. С дру ге стра не, на спрам ви
зу ел них де та ља ко ји осва ја ју чи та о че ву па жњу, а ко ји „мо гу 
до би ти функ ци ју џој сов ске епи фа ни је или оста ти на ни воу 
не кон вен ци о нал ног ме ха ни зма у ка рак те ри за ци ји ју на ка”8, 
по сто је и зна ко ви ти де та љи ко ји су на мер но из о ста вље ни из 
при по ве да ња. Из о ста вљен де таљ је онај чи је од су ство чи та
лац осе ћа, та ко да, док чи та при чу, схва та да не што не до ста
је. У на став ку ра да, узе ће мо крат ку при чу „Као ста кло” као 

6 Gre a ney, nav. de lo.
7 Gor dić Pet ko vić, V. nav. de lo, str. 218.
8 Исто.
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ре пре зен та ти ван при мер све де ног при по ве да ња Ен Би ти и 
по ку ша ти да ука же мо на ње го ве глав не од ли ке.

Каостакло

Сли ка сло мље ног ста кла у овој при чи има ва жну уло гу не 
са мо у осве тља ва њу уну тра шњо сти ју на ки ње, већ и као еле
мент ко ји по ве зу је сце не. Од ви ја ње при че на ова кав на чин 
до зво ља ва чи та о цу да пра ти кре та ње све сти и емо ци о нал но 
ста ње ју на ки ње. Она при ча сво ју при чу, док у исто вре ме 
на сто ји да се из бо ри са бо лом ко ји осе ћа док тра је про цес 
раз во да ње ног бра ка са По лом. Ни у јед ном тре нут ку не го
во ри отво ре но о сво јим осе ћа њи ма, али чи та лац зна ка ко се 
она осе ћа јер Би ти је ва по на вља сли ке пред ме та од ста кла, и 
то та ко што опи су је ис кљу чи во њи хо ву крх кост. Ти пред ме
ти су: про зор ско ста кло, ста кле но ок но из над ула зних вра та, 
ста кло на кров ном про зо ру и ста кле ни при ти скач за хар ти ју. 
Осим то га, са ма ју на ки ња ко ри сти  по ре ђе ње са сло мље ним 
ста клом: она из ла зи на пр сти ма из со бе сво је усну ле кће ри 
Ели зе на сле де ћи на чин: „кре ћу ћи се па жљи во као да хо
дам по раз би је ном ста клу”9. Крх кост ста кле них пред ме та 
ре флек ту је уну тра шњу крх кост ју на ки ње, а при по ве да ње 
од го ва ра ова квом ње ном емо ци о нал ном ста њу јер је оно у 
фраг мен ти ма, ис пре ки да но и ли ше но хро но ло ги је до га ђа ја 
о ко ји ма се при по ве да. По на вља ње сли ке сло мље ног ста
кла, сва ки пут у не што дру га чи јем об ли ку, има функ ци ју 
везивног тки ва ова квог при по ве да ња.

У при чи, да кле, по сто ји не сла га ње из ме ђу ре до сле да по ком 
су се до га ђа ји за и ста до го ди ли и ре до сле да по ком су пред
ста вље ни у при по ве да њу. Ре че но тер ми ни ма ру ских фор ма
ли ста, фа бу ла и си же се не по кла па ју, та ко да ни је при ме њи
ва њи хо ва схе ма абц, не го су за сту пље ни флеш бе ко ви, ко је 
они схе мат ски при ка зу ју као ацб, док са ма при ча по чи ње in
medias res, од но сно од сре ди не уме сто од по чет ка. При ча 
по чи ње та ко што ју на ки ња гле да у сли ку свог уско ро бив
шег му жа, По ла, док је био де те. За тим она при по ве да о два 
до га ђа ја из про шло сти ко ја су „слич на, иа ко не ма ју ни шта 
за јед нич ко”10. Они за пра во има ју не што за јед нич ко – сло
мље но ста кло, иа ко ју на ки ња твр ди су прот но. Ју на ки ња на 
мо мен те де лу је као не по у здан при по ве дач. Сле ди епи зо да 
о Нор ма ну, сле пом чо ве ку ко ме ју на ки ња јед ном не дељ
но чи та, и по том се при ча за вр ша ва ње ним ко мен та ри ма о 
оној ис тој му же вље вој фо то гра фи ји, док Ели за спа ва, а она 
се игра ста кле ним при ти ска чем за хар ти ју, ри зи ку ју ћи да 

9 Bi ti, E. (1994) Onoštobešemoje:Izabranepriče, Be o grad: Rad, str. 31.
10 Bi ti, E. nav. de lo, str. 28.
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пробу ди де те и при се ћа ју ћи се раз го во ра са Нор ма ном ко ји 
је во ди ла тог да на. Та ка ју ки Ја ма мо то (Tak kayuki  Yam ma mo
to) да је пре глед хро но ло шког ре до сле да до га ђа ја и њи хо вог 
ре до сле да у при по ве да њу, у сле де ћој та бе ли11:

Ка ко при ме ћу је Ја ма мо то ва, пр ва сце на у при чи (1’), сце на 
гле да ња у фо то гра фи ју, пот цр та ва зна чај ви зу ел ног елемента 
у при чи12. Ова фо то гра фи ја има две функ ци је:

„Пр во, она при по ве да њу да је чврст струк тур ни оквир. 
При ча по чи ње и за вр ша ва се ју на ки њи ним гле да њем у 
ову фо то гра фи ју. Дру го, Би ти је ва ко ри сти овај оквир ка ко 
би по ве за ла две вре мен ске фа зе, про шлост и са да шњост. 
При ча по чи ње у са да шњо сти, за тим се по ме ра у про шлост 
кроз низ се ћа ња, да би се на кра ју вра ти ла у са да шњост. 
Це ла при ча је струк ту ри ра на око ове фо то гра фи је, пре ко 
ко је жен ски при по ве дач ула зи у свој лич ни свет при че, 
као што Али са ула зи у Зе мљу чу да кроз огле да ло.”13

Флеш бек ко ји се ја вља услед гле да ња у По ло ву фо то гра фи ју, 
се ћа ње на ин ци дент ко ји се збио ве че пред дан Све тог Ва
лен ти на, чи ни дру ги сег мент при че (2’). Те ве че ри, по што су 
већ би ли ра ста вље ни и жи ве ли одво је но, ју на ки ња је по пи ла 
ма ло ви ше и за мо ли ла ком ши ју Ла ри ја да је пу сти у свој врт 
ко ји гле да на По ло ву спа ва ћу со бу, ка ко би му из ре ци то ва
ла Офе ли ји ну пе сму пред су тра шњи пра зник. Пр ви и дру ги 
сег мент по ве за ни су по мо ћу две сли ке, два из ра за По ло вог 
ли ца, ко је слу жи као објек тив ни ко ре ла тив: из раз ње го вог 

11 Yam ma mo to, T. (2013) Images andNonlinearNarrative Structure inAnn
Beattie’sLikeGlassandJanus, Cri ti cal Pa per, Pa ci fic Lut he ran Uni ver sity, 
Ta co ma, p. 10.

12 Исто.
13 Исто.

Хронолошки 
след 

догађаја
Догађаји

След 
догађаја 
у причи

1 Настанак фотографије јунакињиног ускоро бившег мужа 
Пола са оцем и псом. Пол је мали дечак на фотографији.

2 Посета јунакињиној сестри и њеном веренику и догађај у 
њиховом стану.

3’

3 Јунакиња и Пол су растављени.
4 Инцидент који се збио тринаестог фебруара (вече уочи дана 

Светог Валентина).
2’

5 Прва посета слепом пријатељу Норману, у његовом стану. 5’
6 Развод је окончан.
7 Друга посета Норману. 7’
8 Јунакиња гледа Полову фотографију из детињства. 1’
9 Јунакиња прича својој шестогодишњој кћерки, Елизи, 

догађаје 2 и 4.
4’

10 Јунакиња се сећа Полових коментара о фотографији из 
детињства и њеном настанку, док Елиза спава.

6’
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ли ца на фо то гра фи ји из де тињ ства је, ка ко ју на ки ња за кљу
чу је, из раз „де те та ко је од сут но гле да у да љи ну”14. Ко ли ко 
год ју на ки њин по глед у ње го во ли це на фо то гра фи ји био ис
пи ти вач ки, она не успе ва да из ње га за кљу чи ни шта дру го 
до да се де чак до са ђу је и гле да у да љи ну. Слич на си ту а ци ја 
се по на вља три на е стог фе бру а ра, на кон што ју на ки ња га ђа 
По лов про зор ка мен чи ћем ка ко би га по зва ла: „Он да сам сву 
сво ју па жњу упра ви ла на ли це свог му жа ко је се по ја ви ло 
на про зо ру, нај пре из об ли че но од бе са, а он да за чу ђе но”15. 
Пол си ла зи по њу и уз пре ко ре је гру бо узи ма за ру ку, во
де ћи је го ре у стан, али се на сте пе ни шту пре до ми шља и 
оста вља је пред вра ти ма ко ја љу ти то за лу пи за со бом. Ју на
ки ња оста је пред вра ти ма не ка да шњег за јед нич ког ста на и 
по сма тра „ка ко се пре ко че ти ри ста кле на ок на из над вра та 
ши ре пу ко ти не, тан ке као влас”16. Опис на пр слог ста кла је 
вр ло са жет и крај ње јед но ста ван, али је сли ка ко ју чи та лац 
има пред очи ма ве о ма жи ва. Ја ма мо то ва сма тра да по сто је 
два раз ло га за ово: пр ви је то што нам је ско ро сви ма до
бро по зна та си ту а ци ја тре ска ња вра ти ма и сли ка на пр сну тог 
ста кла, а дру ги је емо ци о нал ни ефе кат сли ке. Чи та лац ла ко 
по ве зу је ју на ки њин бол са суд би ном про зор ских ока на из
над вра та, бу ду ћи да су ње на уса мље ност и че жња за По лом 
на го веште ни не по сред но пре ове сце не.

У дру гом сег мен ту (2’), по сто ји јук ста по зи ци ја два про зо ра, 
ко јом се по сти же осве тља ва ње ју на ки њи не крх ко сти. Ка да 
она ба ци ка мен чић на По лов про зор, не до ла зи до раз би ја
ња ста кла, али ка да не ко ли ко тре ну та ка ка сни је Пол за лу пи 
вра ти ма, ста кле на ок на пу ца ју. Ја ма мо то ва да је дра го це не 
ко мен та ре о ово ме:

„За раз ли ку од По ла, ју на ки ња ни је у ста њу да би ло шта 
сло ми, што ука зу је на то да њој не до ста је сна га ко ју он 
има, а то је за пра во сна га да се отрг не од емо ци о нал не па
ра ли зе и на ста ви са соп стве ним жи во том. Не што ка сни је 
у при чи, по ја вљу је се још је дан про зор – про зор у Нор ма
но вом ста ну. Нор ман је лик ко ји сто ји у кон тра сту са По
лом. Би ти је ва их кон тра сти ра у од но су пре ма про зор ском 
ста клу: за раз ли ку од По ла, Нор ман ни је у ста њу да сло ми 
ста кло. Он је ра њив, по пут ју на ки ње, са мо што ње го ва ра
њи вост по ти че од ње го вог сле пи ла. Ју на ки њи на сна жна 
при вр же ност сле пом чо ве ку на гла ша ва ње но пси хич ко 
сле пи ло – при кра ју при че, она при зна је сво ју не вољ
ност да уви ди са свим очи глед не ства ри: „зашто ли сам 

14 Bi ti, E. nav. de lo, str. 28.
15 Исто, стр. 30.
16  Исто.
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на прави ла ми сте ри ју око не чег што има та ко једностав но 
ре ше ње?”17

Од мах на кон флеш бе ка ко ји чи ни дру ги сег мент при че (2’), 
сле ди још је дан флеш бек (3’): ју на ки ња се се ћа по ро дич не 
по се те сво јој се стри, а овај до га ђај се збио „у срећ ни ја вре
ме на”18, од но сно у вре ме ка да су Пол и она још увек би ли 
сре ћан брач ни пар. Опет сли ка сло мље ног ста кла слу жи као 
спој ни ца са прет ход ним сег мен том. Ово га пу та, при зор је 
ве сео – у се стри ном ста ну је се дељ ка, ве сео жа мор од љу ди 
ко ји је ду, пи ју, ћа ска ју – али зна чај но је то да је по но во Пол 
тај ко ји ло ми ста кло, иа ко то чи ни у до бром рас по ло же њу, 
док отва ра бо цу шам пањ ца. 

У че твр том сег мен ту (4’), ју на ки ња пре при ча ва на ве де на 
два до га ђа ја сво јој ше сто го ди шњој ћер ки, Ели зи. Де вој чи
ца пи та у че му је су шти на те две при че, али ју на ки ња не ма 
одго вор на ово пи та ње:

„Е па не знам, стал но јој го во рим да не знам. Ваљ да у то
ме што је он ста кло раз био са свим слу чај но; то што је чеп 
про био ста кло, то је чу до. Су шти на је у ово ме: сло мље но 
ста кло је сло мље но ста кло.”19

Ју на ки ња од би ја да при пи ше зна чај сло мље ном ста клу, али 
чи та лац про зе Ен Би ти зна да је све што од ње ног тек ста 
мо же до би ти са мо по вр ши на ду бо ког је зе ра. Све стан је да 
ју на ки њин ко мен тар за пра во по твр ђу је оно што она не ги ра. 
Да би чи та лац ви део шта је ис под по вр ши не, он мо ра да за
ро ни, од но сно да ство ри зна че ње: сло мље но ста кло је мно го 
ви ше од сло мље ног ста кла. Да је та ко, ука зу је вра ћа ње на 
ову сли ку кроз це лу при чу. 

У по след њем сег мен ту (7’), кон цен тра ци ја ових сли ка је ве
о ма гу ста. Ја ма мо то ва по све ћу је по себ ну па жњу овом сег
мен ту, де ле ћи га на три се квен це. То су три па су са из ко јих 
се сег мент са сто ји, 7’а, 7’б и 7’ц. Пре ла зи из ме ђу ове три 
се квен це су вр ло на гли. Се квен ца 7’а по но во при ка зу је ју на
ки њу ко ја гле да у По ло ву фо то гра фи ју. Вра ћа њем на по чет
ну сце ну, Би ти је ва по сти же ефе кат за мр зну тог мо мен та из 
жи во та ју на ки ње. Ути сак је да про ток вре ме на не по сто ји. 
Сле де ћа се квен ца, 7’б, пре ме шта се у Ели зи ну со бу; док де
вој чи ца спа ва, ју на ки ња ба ца у вис и до че ку је на длан те жак 
ста кле ни при ти скач за хар ти ју, ри зи ку ју ћи да он тре сне на 
под и про бу ди де те. По след ња се квен ца, 7’ц, пред ста вља ју
на ки њин флеш бек: она се при се ћа раз го во ра са Нор ма ном 

17 Исто, стр. 12.
18 Исто, стр. 31.
19 Исто, стр. 33.
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од пре не ко ли ко ча со ва. На кра ју сег мен та 7’, ко ји пред ста
вља и крај це ле при че, ју на ки ња је са ма са со бом и са пи
та њем на ко је не ма од го вор: „шта да се чи ни с кр хо ти на ма 
ту ге?”20. Бу ду ћи да не до ста ју пре ла зне фра зе из ме ђу па су
са 7’а, 7’б и 7’ц, пре ла зи су омо гу ће ни по на вља њем сли
ка сло мље ног ста кла – по на вља њем ових сли ка, по на вља ју 
се и емо ци је ко је оне бу де, а ово по на вља ње, уз по на вља ње 
сце не гле да ња у По ло ву фо то гра фи ју ујед но омо гу ћа ва по
ве зи ва ње по след њег сег мен та, 7’, са остат ком при че и да је 
при по ве да њу ути сак це ло ви то сти. 

Закључак

Ана ли за крат ке при че „Као ста кло” по твр ђу је те зу да је 
при по ве да ње Ен Би ти ми ни ма ли стич ко и да је ми ни ма ли
зам при су тан на сва три пла на о ко ји ма го во ри Барт – на 
пла ну је ди ни це, сти ла и ма те ри ја ла. Ре че нич на струк ту ра у 
при чи је из у зет но јед но став на, во ка бу лар је све ден, ре че ни
це крат ке, број ли ко ва ми ни ма лан, а де скрип ци ја не по сто ји 
као кла си чан вид при по ве да ња, већ је све де на на екс по зи
ци ју ви зу ел ног са др жа ја. Ди на ми ка при че го то во да не по
сто ји и ути сак је да се у при чи ни шта не до га ђа, да је при
ка зан је дан за мр знут мо ме нат из жи во та, ми ни ма ли стич ки 
исе чак реално сти ко ји при ка зу је кри зни мо ме нат из жи во та 
јунакиње. 

Ово од го ва ра ду бин ској струк ту ри при че Ен Би ти ко ја је не
што што је за јед нич ко свим при ча ма, без об зи ра на пе ри
од ка да су на ста ле. Увек је при су тан не ки кри зни тре ну так, 
нај че шће у од но су из ме ђу дво је љу ди, ко ји је дра ма тич ни ји 
не го што се на пр ви по глед чи ни и око ког се гра ди при по ве
да ње. Осим то га, чак и ка да се гу бе ми ни ма ли зам је ди ни це 
и оби ма и ми ни ма ли зам сти ла, те при че по ста ју ду же и гу бе 
свој ра ван тон, а раз ви ја ју син так су у ко јој по сто ји се риј ска 
пре ди ка ци ја, оно што се ни ка да не ме ња у при чи Би ти је ве 
је сте ми ни ма ли зам ма те ри ја ла: ми ни ма лан број ли ко ва, ми
ни мал на екс по зи ци ја, као и рад ња и за плет ко ји су све де ни 
на крај њи ми ни мум. За хва љу ју ћи осо бе но сти ми ни ма ли
стич ких при по вед них по сту па ка, крај крат ке при че Ен Би ти 
мно го че шће от кри ва, не го што раз ре ша ва би ло шта. Упра во 
је та ко и у при чи „Као ста кло”: ју на ки ња не успе ва ни шта 
да раз ре ши, већ са мо да от кри је оно што је би ло очи глед
но – фо то гра фи ја око ко је се при по ве да ње од ви ја је за пра во 
фо то гра фи ја де те та ко је гле да у мај ку, ве о ма јед но став но и 
пот пу но ло гич но об ја шње ње, али об ја шње ње ко је јој је би ло 
не до ку чи во.

20 Исто. 
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Ме сто ви зу ел них умет но сти, сли кар ства и фо то гра фи је, 
ве о ма је ис так ну то у крат кој про зи Би ти је ве, те је ду га чак 
спи сак ње них при ча у ко ји ма фо то гра фи ја или сли ка игра 
ва жну уло гу и по кре ће рад њу. За пра во, ве о ма је ма ли број 
при ча у ко ји ма се не ја вља сце на гле да ња у фо то гра фи ју, 
а и чи ње ни ца да ју на ци че сто упу ћу ју јед ни дру ги ма са мо 
по гле де, омо гу ћа ва ју ћи уплив хе мин гве јев ске и кар ве ров ске 
ти ши не, по твр ђу је ви зу е ли за ци ју као до ми нант ну тех ни ку 
ко ју Би ти је ва ко ри сти у гра ђе њу сво јих при ча. Ви зу е ли за
ци ја је та ко ја омо гу ћа ва од су ство ли не ар ног при по ве да ња, 
ко га за ме њу је по на вља ње сли ке не ког пред ме та ко ји, иа ко 
има сим бо лич ко зна че ње, не функ ци о ни ше као сим бол већ 
као ве зив но тки во. Ка да ка же да се при по ве да ње Би ти је ве 
не осла ња на ме та фо ру, већ на ме то ни ми ју, Ка ро лин Пор
тер (Ca rolyn Por ter) за пра во има на уму ње но не ли не ар но 
при по ве да ње21. При по ве дач у при ча ма Би ти је ве је или не
при ме тан, због че га чи та лац има ути сак да све вре ме свет 
по сма тра очи ма ли ка у чи ју свест при по ве дач ула зи, што 
од го ва ра Штан це ло вој пер со нал ној при по вед ној си ту а ци ји, 
или је, пак, реч о при по ве да чу ко ји је је дан од ли ко ва при че 
и ко ји пре но си до га ђа је из свог угла. Чет мен (Chat man) при
пи си ва ње осе ћа ња или ста ња ју на ку од стра не при кри ве ног 
при по ве да ча на зи ва ин тер ном ана ли зом, а сам тер мин „при
кри ве ни при по ве дач” ко ри сти уме сто тер ми на „при по ве дач 
у тре ћем ли цу”22. За ни мљи во је то да, прем да се на пр ви 
по глед чи ни да ће при по ве да ње у пр вом ли цу от кри ти ви ше 
о осе ћа њи ма ју на ка ко ји при по ве да при чу не го што то мо же 
учи ни ти при по ве да ње у тре ћем ли цу, до га ђа се су прот но. 
При по ве да ње у тре ћем ли цу, исти на је, омо гу ћа ва от клон 
од ју на ко вог су бјек тив ног про жи вља ва ња, али ком би на ци
ја ове тех ни ке са нул том фо ка ли за ци јом омо гу ћа ва ова квом 
при по ве да чу да уђе у свест ју на ка и осве тли нам ње го ве ми
сли и осе ћа ња, док ју нак ко ји при ча сво ју при чу, у пр вом 
ли цу, че сто не же ли да упе ри све тлост у том сме ру. За то је 
за нас ве ћа ми сте ри ја шта осе ћа и ми сли не и ме но ва на ју
на ки ња у при чи „Као ста кло”, у ко јој је ко ри шће на тех ни ка 
при по ве да ња у пр вом ли цу, не го ју на ки ње мно гих при ча Би
ти је ве у ко ји ма је при ме ње на тех ни ка при по ве да ња у тре ћем 
ли цу. У сва ком слу ча ју, не за ви сно од из бо ра при по ве да ча, 
а што ана ли за при че „Као ста кло” не дво сми сле но по твр
ђу је, јесте чи ње ни ца да се па жљи во спро ве ден ми ни мум 
у крат ким при ча ма Би ти је ве по ка зу је као ве о ма ефи касно 

21 Por ter, C. Ann Be at tie: The Art of the Mis sing, in: ShortStoryCriticsm–
CriticismoftheWorksofShortFictionWriters, ed. Kr sto vić, J. (2010), Ga le 
Re se arch In cor po ra ted, p. 4.

22 Chat man, S. (1978) StoryandDiscourse:NarrativeStructureinFictionand
Film, Cor nell: Cor nell Uni ver sity Press.
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сред ство за ба вље ње те ма ма кри за и кон фли ка та и ге не ри
са ње су ге стив но сти. У скла ду са тим, ис по ста вља се и да је 
бо ја зан мно гих пи са ца и кри ти ча ра да би еле мен тар ност и 
све де ност по е ти ке мо гле по ста ти си но ним за си ро ма штво 
и огра ни че ност ви зи је и сти ла би ла пот пу но нео прав да на.
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poetics that appeared in America in 1980s – on the example of short 
stories by Ann Beattie in general, and specifically her short story 
Like Glass. Analysis leads to the conclusion that the main features 
of the Beattie’s narrative coincide with the typical characteristics of 
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Увод1

На ста нак он лајн ко му ни ка ци је је отво рио мно га по ља ана
ли зе за лин гви сти ку, али и дру ге на у ке, по што је са ма област 
из ра зи то ин тер ди сци пли нар на и не мо же да се об ја сни ис
тра жи ва њем са мо јед ног аспек та по ја ва ко је су у фо ку су. 
Сем то га, на чи ни ана ли зе он лајн ко му ни ка ци је мо ра ју да 
бу ду ра зно вр сни да би се до би ло до вољ но раз ли чи тих ре
зул та та ко ји чи не ком пле мен тар ну сли ку. Сто га се, на при
мер, вир ту ел ном све ту при сту па из угла лин гви сти ке ко ја 
се исто вре ме но осла ња на со ци о ло ги ју и пси хо ло ги ју, док 
се ис тра жи ва ња мо гу за сни ва ти на кван ти та тив ној ме то ди 
или ква ли та тив ним при сту пи ма (ет но граф ски, нпр.). Ин те
р ди сци пли нар ни при ступ је нео п хо дан за то што се по ја ве 
ко је се ис тра жу ју про сто не мо гу об ја сни ти са мо из јед ног 
угла, на ро чи то по ја ве ко је су уско ве за не за вир ту ел ни свет 
и ко је су у ње му на ста ле. Је дан та кав при мер су емо то гра
ми (енгл. emoticons), чи ја ће се по ја ва у овом ра ду ана ли
зи ра ти, илустро ва ти и об ја сни ти из не ко ли ко раз ли чи тих 
перспекти ва. 

Порекло,дефиницијеиврстеемотограма

Оп ште је по зна то да у усме ној ко му ни ка ци ји не вер бал ни 
сег мент игра јед на ко зна чај ну уло гу као вер бал ни,2 ако не 
и зна чај ни ју. Та ко тон не чи јег гла са, ин то на ци ја, из раз ли
ца, го вор те ла и слично до пу њу ју на не за ме њив на чин вер
бал ну по ру ку, тј. са ме ре чи го вор ни ка. Вр ло че сто јед на те 
иста ре че ни ца се мо же про ту ма чи ти и раз у ме ти на пот пу но 
раз ли чи те на чи не у за ви сно сти од не вер бал них сиг на ла ко ји 
је пра те. Ванг (Wang)3 и Ву, Лу и Тао (Wu, Lu and Tao)4 ме ђу
тим на во де да су из ра зи ли ца го вор ни ка зна чај ни ји у ту ма че
њу по ру ке и од вер бал них и од дру гих не вер бал них сиг на ла 
у слу ча је ви ма ка да су по ру ке по зи тив не, по што при ма лац 
по ру ке по ве зу је осмех са по зи тив ним зна че њем, а осмех 
нема екви ва лен тан еле мент у ин то на ци ји или го во ру те ла. 

1 Овај рад је на стао у скло пу про јек та III47020 Дигиталнемедијскетех
нологије и друштвенообразовне промене, ко ји фи нан си ра Ми ни стар
ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Републике Србије. 

2 Ri or dan, M. (2017) Emo jis as to ols for emo tion work: com mu ni ca ting af ect 
in text mes sa ges, JournalofLanguageandSocialPsychology, Lon don: Sa ge 
Pu blis hing, in print. 

3 Wang, S. S. (2016) Mo re than words? The ef ect of li ne cha rac ter stic ker 
use on in ti macy in the mo bi le com mu ni ca tion en vi ron ment, SocialScience
ComputerReview 2016, 34(4), Lon don: Sa ge Pu blis hing, pp. 456478.

4 Wu, L. L., Lu, H. P. and Tao, Y. H. (2010) The ef ect of emo ti cons in sim
plex and com plex taskori en ted com mu ni ca tion: An em pi ri cal study of in
stant mes sa ging, Computers inHumanBehavior 26, Am ster dam: El se vi er, 
pp. 889895.
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Са про ши ре њем ко му ни ка ци о них си ту а ци ја на оне ко је 
укљу чу ју ин тер нет као ме ди јум ство ри ле су се но ве при ли
ке и за син хро но и за асин хро но ко му ни ци ра ње, али су уче
сни ци осе ћа ли не до ста так те по не кад не при мет не ди мен зи
је ко ја обо га ћу је зна че ње ис ка за и до при но си из ра жа ва њу 
ни јан си зна че ња по ру ка. Сто га се већ 1982. го ди не у он лајн 
ко му ни ка ци ју уво де зна ко ви5 чи ја је пр во бит на уло га би ла 
да на до ме сте из раз ли ца. Тач ни је, про фе сор на Уни вер зи
те ту Кар не ги Ме лон, Скот Фал ман (Scott Fahlman), је та да 
пред ло жио да се поч не ко ри сти ти знак :) да би се обе ле жи ле 
ша ле и ви це ви у фо ру ми ма на ин тер не ту и об ја снио да је у 
пи та њу осмех ко ји мо же да се ви ди ка да се гла ва наг не на 
ле ву стра ну.6 Овај знак је у ве ли кој ме ри ли чио на смај ли Ха
у ар да Бо ла (Ho ward Ball) из се дам де се тих го ди на XX ве ка, 
ко ји је пра тио сло ган на ен гле ском је зи ку Haveaniceday! 
Овај и ње му слич ни сим бо ли ко ји су се пр во бит но са сто
ја ли од зна ко ва ин тер пунк ци је на зва ни су емо то гра ми ма 
(енгл. emoticons), што је сли ве ни ца на ста ла спа ја њем ре чи 
emotion и icon. По ред емо то гра ма, уче сни ци су и дру ге не
вер бал не сиг на ле пре тва ра ли у вер бал не, па су та ко ве ли
ка сло ва ко ри шће на уме сто ви ка ња, а ви ше стру ки зна ко ви 
интерпункци је су обе ле жа ва ли из не на ђе ње или чу ђе ње.7

Би ло би су ви ше ис кљу чи во ре ћи да су емо то гра ми ве за ни 
са мо за он лајн ко му ни ка ци ју, по што по сто је до ка зи да су се 
слич ни сим бо ли и ра ни је ко ри сти ли у пи са ној ко му ни ка ци
ји, али ни су би ли то ли ко ра ши ре ни као емо то гра ми на ин
тер не ту. Од тог тре нут ка до да на шњег да на ко ри сни ци су на 
кре а ти ван на чин, игра ју ћи се зна ко ви ма ин тер пунк ци је ко ји 
им сто је на рас по ла га њу на та ста ту ри, сми сли ли не бро је но 
но вих емо то гра ма, о че му ће ви ше ре чи би ти ка сни је у ра ду. 
Мно ги од тих сим бо ла су чак увр ште ни и у реч ни ке ен гле
ског је зи ка,8 а на ин тер не ту се мо гу на ћи и мно ги сај то ви 
ко ји да ју ли сте емо то гра ма и об ја шње ња њи хо вих зна че ња. 

Раз лог за уво ђе ње баш ова квих сим бо ла ко ји по јед но ста
вље но пред ста вља ју из раз ли ца ле жи у све сти ко ри сни ка да 

5 Ken nedy, P. (No vem ber 23. 2012) Who ma de that emo ti con?, TheNewYork
Times, Re tri e ved from http://www.nyti mes.co m/2012/11/25/ma ga zi ne/wh o
ma dethatemo ti con.html [13 July 2017].

6 Krohn, F. (2004) A ge ne ra ti o nal ap pro ach to using emo ti cons as nonver
bal com mu ni ca tion, Journal of TechnicalWriting andCommunication 43,  
Lon don: Sa ge Pu blis hing, pp. 321328.

7 Ra dićBo ja nić, B. (2007) neko za chat?! Diskurs elektronskih ćaskaoni
ca na engleskom i srpskom jeziku, No vi Sad: Fi lo zof ski fa kul tet, Fu tu ra  
pu bli ka ci je.

8 Go din, S. (1993) Thesmileydictionary, Ber ke ley, CA: Pe ac hpit; Raymond, 
E. S. (1996) Thenewhacker’sdictionary (3rd ed.), Cam brid ge, MA: MIT 
Press.
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у он лајн ко му ни ка ци ји мањ ка не вер бал на ди мен зи ја и на чин 
да се пре не су емо ци је,9 те су про на шли на чин да обо га те 
он лајн ко му ни ка ци ју и ус по ста ве дру штве ну и афек тив
ну ди мен зи ју у њој. Ри ор дан и Кројц (Ri or dan and Kre uz)10 
су уста но ви ли да ве ћи на љу ди ра ди је ко му ни ци ра ли цем у 
ли це ка да же ли да пре не се ин фор ма ци је ве за не за емо ци
је, те чак ве ру ју да је ко му ни ка ци ја ли цем у ли це лич ни ја 
и ефи ка сни ја не го ко му ни ка ци ја имеј лом или кроз син хро
но ћа ска ње, пр вен стве но за то што у потоњима не по сто је 
невербал не инфор ма ци је. 

По ре кло по тре бе за раз во јем и упо тре бом емо то ра ма у он
лајн ко му ни ка ци ји ле жи у Вал те ро вом (Walt her) мо де лу об
ра де дру штве них ин фор ма ци ја:11 уко ли ко уче сни ци у про
це су он лајн ко му ни ка ци је има ју или оче ку ју при ли ку да у 
не ком на ред ном пе ри о ду ко му ни ци ра ју са дру гом осо бом, 
они ће ак тив но раз ви ја ти дру штве ни од нос без об зи ра на 
то шта је пра ва свр ха њи хо ве ин тер ак ци је. По овом мо де лу, 
уче сни ци ко ји се ме ђу соб но не по зна ју фор ми ра ју ми шље
ње о дру гој осо би на осно ву раз ме не по ру ка, и то ве ћег бро
ја по ру ка у по ре ђе њу са ко му ни ка ци јом ли це у ли це, да би 
ус пе ли да раз ви ју „нор ма лан” он лајн од нос са дру гом осо
бом. Не до ста так не вер бал не ди мен зи је ко му ни ка ци је огра
ни ча ва мо гућ но сти уче сни ка у ко му ни ка ци ји и зах те ва ви ше 
вре ме на да би се он лајн ко му ни ка ци ја у по гле ду дру штве
не вред но сти из јед на чи ла са ко му ни ка ци јом ли цем у ли це. 
Кључ ни мо ме нат овог мо де ла је сте адап та ци ја уче сни ка у 
про це су ко му ни ка ци је на ове но во на ста ле окол но сти, што 
из ме ђу оста лог укљу чу је и ства ра ње и упо тре бу емо то гра
ма12 да би се на до ме сти ло од су ство не вер бал них сиг на ла, 
али и измену је зи ка, сти ла и оста лих сиг на ла. 

Ка да се по ре де комуникацијa ли цем у ли це и он лајн 
комуникацијa из аспек та кон тро ле по ру ка ко је уче сни ци 
ша љу, ја сно је да го вор ни ци у он лајн сре ди на ма има ју ве ћу 
кон тро лу над упо тре бом емо то гра ма не го го вор ни ци лицем 

9 Ri or dan, op. cit. 
10 Ri or dan, M. A. and Kre uz, R. J. (2010) Emo tion en co ding and in ter pre ta

tion in com pu ter me di a ted com mu ni ca tion: Re a sons for use, Computers in
HumanBehavior 26, Am ster dam: El se vi er, pp. 16671673.

11 Walt her, J. B. (1992) In ter per so nal ef ects in com pu terme di a ted in ter ac
tion: A re la ti o nal per spec ti ve, CommunicationResearch 19, Lon don: Sa ge  
Pu blis hing, pp. 5290.

12 Utz, S. (2000) So cial in for ma tion pro ces sing in MUDs: The de ve lop ment 
of fri en dships in vir tual worlds, JournalofOnlineBehavior 1(1). Re tri e ved 
from: http://www.so njaut z.de /SIP MUDs_Utz .pdf  [13 July 2017].
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у ли це над не вер бал ним по ру ка ма и сиг нал ни ма.13 На ин
тер не ту не по сто ји мо гућ ност да го вор ник не све сно ода
ши ља не вер бал не ин фор ма ци је, по што емо то гра ме ко ри сти 
све сно и сва ка ко му се не мо же де си ти да слу чај но от ку
ца сме шки ћа  или ту жни ћа . На овај на чин го вор ни ци 
ему ли ра ју сво је по на ша ње у ко му ни ка ци ји ли цем у ли це 
и ре гу ли шу ћи и мо ди фи ку ју ћи ис ка зе не чим што ли чи на 
из раз ли ца у ства ри кон тро ли шу из град њу дру штве них од
но са. Да кле, он лајн ко му ни ка ци ја на овај на чин пре ста је да 
бу де са мо пре но ше ње ин фор ма ци ја и по ста је пер со на ли зо
ва на, по што пре но си емо ци ју, ни јан си ра зна че ње, из ра жа ва 
ирони ју, сар ка зам, ху мор, итд. 

Да би се по сти гли ови ра зно вр сни ци ље ви у ко му ни ка ци ји, 
на ин тер не ту су то ком вре ме на раз ви је ни мно ги раз ли чи ти 
об ли ци емо то гра ма. Пр во бит ни емо то гра ми су би ли јед но
став ни и на ста ли су ком би на ци јом ASCII сим бо ла ко ји се 
мо гу на ћи на та ста ту ри.14 Као што је већ ре че но, све је по че
ло са на сме ше ним ли цем :), ко је је он да до би ло свој ту жни 
пан дан :(, а он да су ко ри сни ци по ка за ли сву сво ју кре а тив
ност, па се мо же ви де ти :@ за ли це ко је ви че, ;) за ли це ко је 
на ми гу је, :* за по љу бац, :P за пла же ње је зи ка, :D за ши рок 
осмех или гла сно сме ја ње, итд. Ме ђу тим, по ред тих ре ла
тив но че сто ко ри шће них емо то гра ма у он лајн ко му ни ка ци ји 
по че ли су да се ја вља ју и нео бич ни и је дин стве ни емо то гра
ми ко ји се рет ко ко ри сте, али од ра жа ва ју из у зет ну игри вост 
ме ди ју ма: @:) за осо бу ко ја но си тур бан, :3 за мач ку, :{) за 
срећ ну осо бу са бр ко ви ма, :X за сти сну те усне јер не сме да 
се ода тај на, :6 за умор и зе ва ње, [ ] за же љу за за гр ља јем, () 
као знак да су дво је за гр ље ни, ] ? као знак ко ји зна чи „идем и 
ми слим о те би.” Ова ли ста емо то гра ма би се мо гла на ста ви
ти уне до глед са ма њим или ве ћим мо ди фи ка ци ја ма, са ма ње 
или ви ше кре а тив но сти, али су штин ски се не би мно го то га 
про ме ни ло ни ти би та кви емо то гра ми по ста ли сва ко днев ни 
и уо би ча је ни еле мен ти он лајн ко му ни ка ци је.

На рав но, са раз во јем тех но ло ги је и емо то гра ми су по че ли да 
се гра фич ки уса вр ша ва ју, па ко ри сни ци сад мо гу да от ку ца
ју зна ко ве ин тер пунк ци је : и ), а про грам пре ко ко га ко му ни
ци ра ју ће ау то мат ски да та два зна ка пре тво ри нпр. у . Сем 
то га, ко ри сни ци има ју мо гућ ност да у текст уба це већ на пра
вље не сли чи це ко је ви ше ли че на људ ско ли це са одре ђе ним 

13 Derks, D., Bos, A. E. R. and Grumb kow, J. (2008) Emo ti cons and on li ne 
mes sa ge in ter pre ta tion, SocialScienceComputerReview 26, Lon don: Sa ge 
Pu blis hing, pp. 379388.

14 Dres sner, E. and Her ring, S. C. (2010) Fun cti ons of the non ver bal in CMC: 
Emo ti cons and il lo cu ti o nary for ce, CommunicationTheory 20, New Jer sey: 
Wi ley On li ne Li brary, pp. 249268.
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из ра зом (осмех, су зе, на мр ште ност, ви ка ње, итд.), ко је су у 
бо ји и има ју раз не об ли ке и ни вое сло же но сти. Вре ме ном 
су се по ред гра фич ки по јед но ста вље них из ра за ли ца по че
ли ја вља ти и дру ги емо то гра ми као што је ср це <3, што не
ки ис тра жи ва чи по и сто ве ћу ју са пик то гра ми ма,15 а што се у 
лин гви стич кој ли те ра ту ри, али и на ин тер не ту на зи ва емо џи 
(енгл. emoji). У пи та њу је сло же ни ца ко ја по ти че из ја пан
ског је зи ка и са сто ји се од ре чи e, ко ја зна чи сли ка, и moji, 
ко ја зна чи знак, ка рак тер. Слу чај ност је то што тер мин емо
џи ли чи на емо то грам, па се вр ло че сто по гре шно ми сли да 
је емо џи мо ди фи ко ва на скра ће ни ца од тер ми на емо то грам 
(emoticon). На рав но, осим ове фор мал не раз ли ке из ме ђу два 
тер ми на, по сто ји и су штин ска: емо џи за раз ли ку од емо то
гра ма пру жа мно го ви ше мо гућ но сти за упо тре бу сли чи ца у 
ко му ни ка ци ји, по што по сто је и емо џи ји ко ји ли че на људ ско 
ли це, па као и емо то гра ми пред ста вља ју емо ци ју или из раз 
ли ца, и емо џи ји ко ји пред ста вља ју ствар не пред ме те. Ка ко 
ка же Ри ор дан (Ri or dan),16 сли ка тро фе ја за и ста пред ста вља 
тро феј у ствар но сти, а чак по сто је и про гра ми за ко му ни ка
ци ју ко ји има ју мо гућ ност за ме не от ку ца не ре чи сли ком ко ја 
ту реч пред ста вља. У овом про це су за ме не, ме ђу тим, ле жи 
опа сност по гре шног ту ма че ња сли ка, па оваквоj ко му ни ка
тив ној стра те ги ји при бе га ва ју углав ном љу ди ко ји се до бро 
по зна ју, че сто ко му ни ци ра ју и ру тин ски ко ри сте емо џи је да 
би за ме ни ли од ре ђе ну реч у ис ка зу. 

Кад је реч о то ме ко је су за и ста функ ци је емо то гра ма у он
лајн ко му ни ка ци ји, у ли те ра ту ри се на во ди да они слу же 
„да би се пре не ли из ра зи ли ца уз па ра лин гви стич ку ком по
нен ту по ру ке,”17 „да би се из ра зи ле емо ци је или као су ро
гат за не вер бал ну ко му ни ка ци ју,”18 да би се озна чи ле суп
тил не про ме не у рас по ло же њу и то ну, те да би се озна чи ла 
иро ни ја, ша ла, или сар ка зам,19 или да би се у праг ма тич ком 
сми слу по ја ча ла ило ку ци о на сна га го вор них чи но ва чи ји су 
са став ни део.20 О сва кој од ових функ ци ја би ће ви ше ре чи у 
настав ку ра да. 

15 Ri or dan, op. cit.
16 Ri or dan, op. cit.
17 Thomp son, P. A. and Fo ul ger, D. A. (1996) Ef ects of pic to graphs and qu o

ting on fla ming in elec tro nic mail, ComputersinHumanBehavior 12, Am
ster dam: El se vi er, p. 230.

18 Исто, стр. 226. 
19 Go din, op. cit., p. 4. 
20 Dre sner and Her ring, op. cit.
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преношењаизразалица

Већ је ре че но да је је дан од раз ло га на стан ка емо то гра ма же
ља уче сни ка у ко му ни ка ци ји да ком пен зу ју од су ство не вер
бал них сиг на ла у он лајн ко му ни ка ци ји та ко што ће гра фич
ким пу тем пре не ти свој из раз ли ца у про це су ко му ни ка ци је. 
Дре знер и Хе ринг (Dre sner and Her ring)21 на во де да је ово у 
ства ри јед на од три функ ци је емо то гра ма: ин ди ка то ри не е
мо ци о нал них зна че ња ко ји су кон вен ци о нал но пре сли ка ни 
на из ра зе ли ца. 

У ко му ни ка ци ји ли цем у ли це не вер бал но по на ша ње пру жа 
до дат не ин фор ма ци је, ре гу ли ше дру штве ну стра ну ин тер ак
ци је и из ра жа ва ин тим ност,22 по ве ћа ва или сни жа ва ин тен
зи тет емо ци ја,23 и у ве ћи ни слу ча је ва зна чај но мо ди фи ку је 
је зич ки са др жај.24 Бур гун, Бу лер и Ву дал (Bur goon, Bul ler 
and Wo o dall)25 су за кљу чи ли да „иа ко вер бал ни и не вер бал
ни сиг на ли има ју ре ла тив но јед на ку сна гу ка да се оце њу ју 
по себ но, не вер бал ни сиг на ли до ми ни ра ју над вер бал ни ма 
ка да се спо је”. Ме ђу тим, ов де си ту а ци ја ни је та ко јед но став
на, по што ис пи та ни ци не вер бал не сиг на ле про це њу ју као 
се кун дар не у слу ча је ви ма ка да се пре но се објек тив на зна че
ња и чи ње нич на ста ња или ка да је у пи та њу ар гу мен то ва но 
из но ше ње по да та ка. С дру ге стра не, у слу ча је ви ма ка да се 
про це њу ју емо тив не из ја ве, афек ти, кон вен ци о нал ни из ра
зи итд. не вер бал ни део ко му ни ка ци је но си пре ва гу у од но
су на вер бал ни.26 Сем то га, не вер бал ни сиг на ли, на ро чи то 
они ви зу ел не при ро де, при мар ни ји су ка да уче сни ци у ко
му ни ка ци ји де ко ди ра ју по зи тив не емо ци је, по го то во ка да је 
укљу че но ли це и из ра зи ко је го вор ник све сно или не све сно 
пра ви. Ли це је, да кле, ве о ма бит но у про це ни по зи тив ног 
зна че ња по ру ке, по што слу ша о ци осмех по ве зу ју са по зи
тив но шћу, а за то не по сто ји пан дан у гла су или не ком дру
гом де лу те ла. У слу ча је ви ма ка да вер бал ни и не вер бал ни 

21 Исто.  
22 Ek man, P. and Fri e sen, W. V. (1969) The re per to i re of non ver bal be ha vi o ur: 

Ca te go ri es, ori gins, usa ge and co dings, Semiotica 1, Ber lin: De Gruyter, pp. 
4997.

23 Lee, V. and Wag ner, H. (2002) The ef ect of so cial pre sen ce on the fa cial and 
ver bal ex pres si on of emo tion and the in te r re la ti on ships among emo tion com
po nents, JournalofNonverbalBehavior 26(1), Cham: Sprin ger, pp. 325.

24 Bur goon, J. K., Bul ler, D. B. and Wo o dall, W. G. (1996) Nonverbalcommu
nication:Theunspokendialogue (2nd ed.), New York: McGrawHill.

25 Исто, стр. 137.
26 Исто, стр. 140.
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са др жај ни су уса гла ше ни, по сто је до ка зи27 да ви зуел ни сиг
на ли има ју ве ћу сна гу и од па ра лин гви стич ких (ин то на ци
ја, ја чи на гла са, итд.) и од са ме вер бал не по ру ке. Сем то га, 
Фри длунд, Ек ман и Остер (Fri dlund, Ek man and Oster)28 су 
уста но ви ли да ис пи та ни ци тач ни је про це њу ју емо ци је на 
осно ву из ра за ли ца не го на осно ву па ра лин гви стич ких сиг
на ла или са мог вер бал ног са др жа ја, што опет по твр ђу је 
важност ви зу ел ног еле мен та у про це су ко му ни ка ци је. 

Из ов де на ве де них раз ло га пр ви емо то гра ми су пред ста вља
ли по јед но ста вље не из ра зе ли ца, по што су пр ви ко ри сни ци 
пре сли ка ва ли сво је ис ку ство из ко му ни ка ци је ли цем у ли це 
на он лајн ко му ни ка ци ју. У чи сто тек сту ал ној он лајн ин тер
ак ци ји ко ри сни ци су осе ћа ли ма њак ових сиг на ла зна чај них 
за ту ма че ње по ру ке, те су упра во из тих раз ло га и пред ло жи
ли и ла ко усво ји ли упо тре бу емо то гра ма. 

У ана ли зи не тре ба за не ма ри ти ни ефе кат ви зу ел ног еле мен
та у ко му ни ка ци ји уоп ште, јер он игра зна чај ну уло гу у мно
гим си ту а ци ја ма као што су нпр. огла ша ва ње (упоредити 
тек сту ал ну ре кла му и ре кла му са гра фич ким еле мен том) 
или про це су уче ња (уп. на став ни ма те ри јал са гра фич ким 
еле мен ти ма и без њих). Још 1986. го ди не Ми чел (Mitchell)29 
је за кљу чио да ис пи та ни ци мно го бо ље оце њу ју упо тре бу 
ви зу ел них еле ме на та у ком би на ци ји са тек стом од са мог, 
чи стог тек ста, што се укла па у са зна ње да је ве ћи на љу ди 
ви зу ел ни тип и на тај на чин нај бо ље при ма и об ра ђу је ин
фор ма ци је. 

На рав но, Про вајн, Спен сер и Ман дел (Pro vi ne, Spen cer and 
Man dell)30 са пра вом кажу да су тврд ње о си ро ма штву пи
са ног тек ста пре те ра не и као ар гу мент на во де чи ње ни цу да 
су љу ди ве ко ви ма пи са ли јед ни дру ги ма пи сма, у ко ји ма су 
на вешт на чин ко ри сте ћи са мо ре чи из ра жа ва ли чи тав спек
тар зна че ња и емо ци ја. Ме ђу тим, има ју ћи на уму од ли ке 
раз ли чи тих ре ги ста ра и ди ле му где се он лајн ко му ни ка ци
о не си ту а ци је тач но сме шта ју у схе ми ра зних об ли ка го во
ра и пи са ња, ипак се ве ћи на ау то ра при кла ња ста ву да је 

27 Исто, стр. 141. 
28 Fri dlund, A. J., Ek man, P. and Oster, H. Fa cial ex pres si on of emo tion: Re

vi ew of the li te ra tu re, 19701983, in: Nonverbalbehaviorandcommunica
tion, ed.Si eg man, A. W. and Feld stein, S. (1987), Hills da le, NJ: Law ren ce 
Erlbaum, pp. 143244.

29 Mitchell, A. A. (1986) The ef ect of ver bal and vi sual com po nents of adver ti
se ments on brand at ti tu des and at ti tu de to ward the ad, JournalofConsumer
Research 13, Chi ca go: Jo ur nal of Con su mer Re se arch, pp. 1224.

30 Pro vi ne, R. R., Spen cer, R. J. and Man dell, D. L. (2007) Emo ti o nal Ex pres si
on On li ne. Emo ti cons Pun ctu a te Web si te Text Mes sa ges, JournalofLangua
geandSocialPsychology 26 (3), Lon don: Sa ge Pu blis hing, pp. 299307.
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онлајн кому ни ка ци ја, на ро чи то син хро на, по ве ћи ни ка рак
те ристика мно го бли жа го во ре ном не го пи са ном је зи ку, те 
се у по гле ду (не)фор мал но сти упо тре ба емо то гра ма ста вља 
ра ме уз ра ме са ко ло кви јал ним го во ре ним је зи ком. 

Јед на тач ка у ко јој се го во ре ни је зик и он лајн ко му ни ка ци ја 
раз ли ку ју је сте спон та ност упо тре бе осме ха, од но сно емо
то гра ма. На и ме, осме си у ко му ни ка ци ји ли цем у ли це сва
ка ко мо гу да бу ду пла ни ра ни, али мо гу да бу ду и спон та ни 
и не на мер ни,31 на ро чи то у не фор мал ним си ту а ци ја ма у ко
ји ма су са го вор ни ци опу ште ни и до бро се по зна ју. С дру ге 
стра не, у он лајн ко му ни ка ци ји упо тре ба емо то гра ма је увек
на мер на. Ка ко Вал тер32 ка же, у при ват ном раз го во ру не ки 
ис каз мо же да на те ра ко ри сни ка да се спон та но осмех не или 
на сме је, али он мо ра да на чи ни све стан на пор да то от ку ца и 
да до зна ња са го вор ни ку да је на пра вио та кав или сли чан из
раз ли ца. Шта ви ше, мо же се де си ти да се ко ри сник мршти, 
не го ду је, псу је или чак има не у тра лан из раз ли ца, али из раз
ло га о ко ји ма ће би ти ре чи ка сни је мо же да од лу чи да у свом 
ис ка зу упо тре би емо то грам ко ји пред ста вља осмех. Упра во 
из тог раз ло га Дре знер и Хе ринг33 за емо то гра ме ка жу да 
су ин ди ка то ри не е мо ци о нал них зна че ња ко ји су кон вен ци
о нал но пре сли ка ни на из ра зе ли ца; они су изрази осећа ња, 
али не увек и са ма осе ћа ња. 

Емотограмикаосредства
изражавањаемоција

Дру га функ ци ја емо то гра ма у он лајн ко му ни ка ци ји је из ра
жа ва ње емо ци ја ко је се ди рект но пре сли ка ва ју на из ра зе ли
ца, иа ко су ис тра жи ва ња34 по ка за ла да је ова функ ци ја емо
то гра ма се кун дар на. Ипак, ве за из ме ђу емо ци ја и емо то
гра ма се че сто ус по ста вља и због јед ног од еле ме на та од 
ко јих је сли ве ни ца на ста ла – емо ци је. Сем то га, ра ни ја ли
те ра ту ра из ове обла сти емо то гра ме упра во де фи ни ше као 
сред ство за из ра жа ва ње емо ци ја он лајн: „ви зуел ни зна ко ви 
на ста ли од обич них ти по граф ских сим бо ла ко ји, ка да се гле
да ју са гла вом наг ну том на стра ну, пред ста вља ју осе ћа ња 
или емоци је;”35 „ком би на ци је зна ко ва на та ста ту ри којe су 

31 Walt her, op. cit.
32 Исто.
33 Dre sner and Her ring, op. cit.  
34 Thomp son, D. and Fi lik, R. (2016) Sar casm in writ ten com mu ni ca tion: Emo

ti cons are effi  ci ent mar kers of in ten tion, Journal of ComputerMediated
Communication 21, New Jer sey: Wi ley On li ne Li brary, pp. 105120.

35 Re za bek, L. L. and Coc he no ur, J. J. (1998) Vi sual cu es in com pu terme di a
ted com mu ni ca tion: Sup ple men ting text with emo ti cons, JournalofVisual
Literacy 18, Lon don: Taylor and Fran cis, p. 201.
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насталe да би показалe из раз ли ца са емо ци ја ма;”36 „мар ке
ри емо ци ја.”37 На по слет ку, зна чај емо то гра ма у из ра жа ва њу 
емо ци ја у он лајн ко му ни ка ци ји се ве ро ват но ве зу је и за чи
ње ни цу да сâмо опи си ва ње и вер ба ли за ци ја емо ци је ме ња 
њен ин тен зи тет, за то што је по треб но до ста вре ме на и да се 
емо ци ја об ли ку је ре чи ма и да је чи та лац схва ти на кон што 
про чи та по ру ку. Сто га емо то гра ми на са жет на чин ма кар де
ли мич но пре но се емо ци је ко је су ина че са став ни део раз го
во ра ли цем у ли це. 

Ма ло па жљи ви је по сма тра ње упо тре бе емо то гра ма ра ди из
ра жа ва ња емо тив ног ста ња на во ди на за кљу чак да је нео
п ход но ана ли зи ра ти ка ко се зна че ње и емо тив на ва лен ца 
ис ка за ме ња ако их пра те емо то гра ми, као и ко ји емо то гра
ми ка ко ути чу на зна че ње и емо тив ну ва лен цу ис ка за. Овом 
те мом се ба ви ло не ко ли ко лин гви ста ко ји су ис пи ти ва ли 
упра во ову емо ци о нал ну, афек тив ну вред ност емо то гра ма у 
вер бал ном кон тек сту. Та ко су Вал тер и Да да рио (Walt her and 
D’Ad da rio)38 уста но ви ли да ка да вер бал на и емо тив на ком по
нен та у раз го во ру има ју раз ли чи те емо тив не ва лен це (јед на 
је по зи тив на, дру га је не га тив на), вер бал ни део по ру ке има 
ве ћи ути цај на афек тив ну про це ну по ру ке (што су у слич
ном ис тра жи ва њу уста но ви ли и Деркс, Бос и фон Грумб ков 
(Derks, Bos and von Grumb kow)39). Они су та ко ђе уста но ви
ли да, ка да се у по ру ци по ја ви не га тив на ком по нен та, би ла 
она ве р бал на или гра фич ка, це ла се по ру ка оце њу је као не
га тив на. Ме ђу тим, исто ни је тач но ка да су у пи та њу по зи
тив не ком по нен те у по ру ци. Деркс, Бос и фон Грумб ков40 су 
по ре ди ли ева лу а ци ју вер бал них по ру ка са емо то гра ми ма и 
без њих, те су уста но ви ли да су ис пи та ни ци вер бал не по ру
ке без емо то гра ма оце њи ва ли ни жим оце на ма у по ре ђе њу 
са по ру ка ма ко је су са др жа ва ле емо то гра ме; да кле, при су
ство емо то гра ма је по ја ча ва ло ин тен зи тет емо ци је. На да ље, 
ка да су емо ци ја и емо то грам има ли су прот не ва лен це, код 
ових ис пи та ни ка оце њи ва ње афек та се при бли жа ва ло не у
трал ном, али ни је у пот пу но сти ели ми ни са ло ва лен цу са ме 
вер бал не по ру ке (нпр. не га тив на ва лен ца по ру ке је ума ње
на уко ли ко је био при су тан сме шкић, али не до вољ но, па се 

36 Crystal, D. (2001) Language and the Internet, Cam brid ge: Cam brid ge 
Univer sity Press, p. 36. 

37 Ba ron, N. S. (2000) Alphabet to email:HowwrittenEnglish evolved and
whereit’sheading, New York: Ro u tled ge, p. 242. 

38 Walt her, J. B. and D’Ad da rio, K. P. (2001) The im pacts of emo ti cons on 
mes sa ge in ter pre ta tion in com pu terme di a ted com mu ni ca tion, SocialScience
ComputerReview, 19, Lon don: Sa ge Pu blis hing, pp. 323345.

39 Derks, Bos and von Grumb kow, op. cit.
40 Исто. 
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пору ка ни је ту ма чи ла као по зи тив на), те су ау то ри за кљу чи
ли да су емо то гра ми са мо ме ња ли ин тен зи тет већ по сто је ће 
емо ци је из вер бал не по ру ке. Ова кве ре зул та те су до би ли и 
Томп сон и Фи лик (Thomp son and Fi lik),41 чак и кад су вер
бал не по ру ке мо ди фи ко ва ли и дру гим вр ста ма емо то гра ма 
сем сме шки ћа и ту жни ћа. И Сар кар је са ко ле га ма (Sar kar 
et al.)42 уста но вио да емо то гра ми ко ји се пла зе или на ми гу ју 
ме ња ју ин тен зи тет емо ци је при сут не у по ру ци, али ни су ме
ња ли ва лен цу тек ста. Сва ка ко је тач но да емо то гра ми чи не 
он лајн ко му ни ка ци ју бо га ти јом за јед ну ди мен зи ју, а ко ри
сни ци има ју ути сак да мо гу да пре не су ви ше за кра ће вре ме 
не го кад не ко ри сте емо то гра ме.43 У слу ча ју дво сми сле них 
по ру ка при су ство емо то гра ма мо же да по мог не ту ма че ње 
афек тив не ди мен зи је, а у си ту а ци ја ма ка да ко ри сни ци то ком 
ћа ска ња от ку ца ју по гре шан емо то грам (на при мер, ту жни ћа 
уме сто сме шки ћа), од мах се ис пра вља ју и ту ис прав ку че сто 
и ве р ба ли зу ју да не би до шло до не спо ра зу ма због про ме не 
ва лен це ис ка за. По што емо то гра ми не ме ња ју ва лен цу, већ 
са мо емо тив ни ин тен зи тет по ру ке, би ло би за оче ки ва ти да 
их ко ри сни ци ви ше ко ри сте ка да же ле да по ве ћа ју ин тен зи
тет не ке емо ци је (нпр. љут ња на спрам бе са), али фре квен
ци ја упо тре бе је и да ље ни ска.44 Об ја шње ње ле жи ве ро ват но 
у чи ње ни ци да го вор ник и слу ша лац че сто не ту ма че емо то
гра ме на исти на чин,45 па ни ска упо тре ба до во ди до ма лог 
бро ја не спо ра зу ма. 

По ред ове не до след но сти, мо же се при ме ти ти и ве лик број 
слу ча је ва ка да се упо тре ба емо то гра ма у он лајн ко му ни ка
ци ји не мо же об ја сни ти ни ти као ком пен за ци ја за из ра зе 
ли ца, ни ти као ком пен за ци ја за из ра зе емо ци ја. Ве лик број 
слу ча је ва упо тре бе емо то гра ма по ка зу је да се њи хо вим при
су ством или од су ством ме ња комуникативни ефе кат по ру
ке, те да њи хо ва функ ци ја ли чи на упо тре бу ин тер пунк ци је. 
При мер ко ји на во де Дре знер и Хе ринг46 је сте раз ли ка из ме
ђу оду ше вље не по ру ке Oh,great! и сар ка стич не по ру ке Oh,
great, где пр ва по ру ка из ра жа ва ен ту зи ја зам, а дру га упра
во су прот но. Сто га ће се у на ред ном одељ ку ви ше па жње 

41 Thomp son and Fi lik, op. cit.  
42 Sar kar, T., Shetty, N. and Hum stoe, M. K. (2014) Emo ti cons and emo ti ons: 

Con tex tu al in ter pre ta tion in text mes sa ges and con sen sus of me a ning, The
LearningCurve 3, New Del hi: Uni ver sity of Del hi, pp. 2433.

43 Hu ang, A. H., Yen, D. C. and Zhang, X. (2008) Ex plo ring the po ten tial ef ects 
of emo ti cons, Information&Management 45, Am ster dam: El se vi er, p. 470. 

44 Ri or dan, op. cit.
45 Исто.  
46 Dre sner and Her ring, op. cit.  
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по све ти ти нај ма ње ана ли зи ра ној функ ци ји емо то гра ма као 
праг ма тич ких сред ста ва. 

Емотограмикаопрагматичкасредства

До са да шње де фи ни ци је емо то гра ма као и њи хо ве опи са не 
функ ци је ипак не по кри ва ју у пот пу но сти све оно што емо
то гра ми у он лајн ко му ни ка ци ји пред ста вља ју, а на ро чи то 
су мањ ка ве гле да но из угла праг ма ти ке. На и ме, у он лајн ко
му ни ка ци ји по сто ји мно го слу ча је ва у ко ји ма емо то грам не 
пред ста вља ни из раз ли ца ни ти из ра жа ва емо ци је, већ но си 
од ре ђе но праг ма тич ко зна че ње и мо ди фи ку је на би тан и зна
ча јан на чин ис каз уз ко ји сто ји. Кри стал (Crystal)47 је ре као 
да емо то гра ми има ју чи сто праг ма тич ку сна гу и да де лу ју 
као упо зо ре ње при ма о цу по ру ке да је ода ши ља лац за бри нут 
због ефек та ко ји би на пи са ни ис каз мо гао да има. Дре знер и 
Хе ринг48 и Сков холт (Skov holt)49 су се де таљ но ба ви ли овом, 
по њи ма, при мар ном функ ци јом емо то гра ма, те су у сво јим 
ра до ви ма на ве ли праг ма тич ке функ ци је емо то гра ма ко је су 
утвр ди ли у ана ли зи ра ном ма те ри ја лу. Та ко се њи хо ви ре
зул та ти мо гу све сти на сле де ће ка те го ри је: емо то гра ми као 
мар ке ри по зи тив ног ста ва, емо то гра ми као мар ке ри ша ла 
или иро ни је, и емо то гра ми као огра де (енгл. hedges) да би 
убла жи ли го вор не чи но ве ко ји угро жа ва ју образ са го вор ни
ка у ди рек ти ви ма с јед не стра не, те да би оја ча ли екс пре си ве 
с дру ге. 

Ка да се емо то гра ми, углав ном на сме ја на ли ца, ко ри сте као 
мар ке ри по зи тив ног ста ва, они нај че шће сто је уз пот пис по
ши ља о ца имеј ла50 и при пи су ју се са мом по ши ља о цу. Иа ко 
се мо же твр ди ти да емо то грам има ико нич ну функ ци ју и 
кон вен ци о нал но озна ча ва осмех, мо же се исто та ко и ре ћи 
да је ов де емо то грам сиг нал иден ти те та по ши ља о ца и да 
из ра жа ва по зи ти ван став пре ма при ма о цу. Ова се функ ци
ја у не ким си ту а ци ја ма на сла ња и на праг ма тич ку функ ци
ју убла жа ва ња ис ка за уко ли ко је слу чај да је по ши ља лац од 
при ма о ца по ру ке тра жио не што бит но или мо лио за услу
гу, по го то во ка да ме ђу уче сни ци ма у ко мун ни ка ци ји не по
сто ји ве ћа бли скост или ка да су у пи та њу по слов ни од но си 
опуште ног ти па. 

Сем то га, емо то гра ми мо гу да обе ле жа ва ју ша лу или иро
ни ју, тј. ука зу ју на то да се ис каз у од го ва ра ју ћем кон тек сту 
мо же ту ма чи ти на ху мо ри сти чан на чин. Ша ла или иро ни ја 

47 Crystal, op. cit., p. 38.
48 Dre sner and Her ring, op. cit.
49 Skov holt, op. cit.
50 Исто.
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ни су емо тив но ста ње, већ се на про тив из ра жа ва ју је зич ким 
еле мен ти ма, а за пра вил но ту ма че ње по треб но је ак ти ви ра ти 
и од го ва ра ју ће ва нје зич ке сег мен те. Из тог раз ло га по ру ке 
ко је су иро нич не или сар ка стич не, по не кад са мо и ша љи ве, 
мо гу се по гре шно раз у ме ти, на ро чи то у пи са ној ко му ни ка
ци ји.51 У го во рном је зи ку иро ни ја ће се обе ле жи ти ин то на
ци јом, ге сти ку ла ци јом, из ра зом ли ца итд, али у пи са ном је
зи ку, где фор ма ло спа да и он лајн ко му ни ка ци ја, уче сни ци у 
ко му ни ка ци ји не ма ју тих мо гућ но сти, па мо ра ју да на дру ге 
на чи не сиг на ли зи ра ју да зна че ње ис ка за ни је мо жда она ко 
ка ко би га при ма лац по ру ке про ту ма чио без до дат не ин фор
ма ци је. Деркс, Бос и вон Грумб ков52 на во де да се емо то грам 
ко ји на ми гу је нај че шће по ве зу је са из ра жа ва њем и обе ле жа
ва њем иро ни је, те да овај емо то грам им пли ци ра да по ру ка 
има скри ве но зна че ње без об зи ра на ва лен цу ис ка за. 

По след ња и ујед но нај сло же ни ја праг ма тич ка функ ци ја 
емо то гра ма у он лајн ко му ни ка ци ји је сте ка да функ ци о ни
шу као огра де (енгл. hedge) ко је или убла жа ва ју го вор не чи
но ве ко ји угро жа ва ју образ са го вор ни ка (енгл. facethreate
ningacts) у ди рек ти ви ма или поја ча ва ју екс пре си ве.53 Да кле, 
емо то гра ми као огра де убла жа ва ју не га тив ност ис ка за, као 
нпр. ка да се го вор ник на не што жа ли или не што зах те ва, или 
мо гу да по ја ча ју по зи тив ност ис ка за, нпр. ка да се го вор ник 
захваљује или обе ћа ва. 

Сков холт54 је ана ли зом по слов них имеј ло ва уста но вио да се 
емо то гра ми ко ри сте у че ти ри вр сте го вор них чи но ва ко ји 
се де фи ни шу као чи но ви угро жа ва ња обра за са го вор ни ка, 
а у пи та њу су зах те ви, од би ја ња, ис прав ке и жал бе. У сва 
че ти ри слу ча ја ис ка зи су усме ре ни ка са го вор ни ко вом не га
тив ном обра зу (енгл. negativeface) (пра во по је дин ца да има 
сло бо ду го во ра, од лу чи ва ња, кре та ња и де ла ња, да бу де не
за ви сан од дру гих и да му се та пра ва не угро жа ва ју) и по 
при ро ди ис ка за угро жа ва ју са го вор ни ка, тј. тра же не што од 
ње га што га мо же увре ди ти, оп те ре ти ти, или због че га се 
уоп ште но мо же осе ћа ти угро же ним. При су ство емо то гра ма 
пр во сма њу је фор мал ност си ту а ци је, а по том сма њу је ило
ку ци о ну сна гу ис ка за, те се го вор ник не до и ма као ау то ри
тет ко ји не што на ре ђу је, тра жи, зах те ва или бра ни, већ као 

51 Thomp son and Fi lik, op. cit.   
52 Derks, Bos and Grumb kow, op. cit.  
53 Ви ше о те о ри ји го вор них чи но ва у: Au stin, J. L. (1962) Howtodothings
withwords. Lon don: Ox ford Uni ver sity Press; Se ar le, J. (1979) Expression
andmeaning:Studiesinthetheoryofspeechacts. Cam brid ge: Cam brid ge 
Uni ver sity Press.

54 Skov holt, op. cit.
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при ја тељ чи ји ис каз уз емо то грам ви ше ли чи на су ге сти ју 
или има ху мо ри сти чан тон. 

На су прот то ме, емо то гра ми мо гу и да по ја ча ва ју ефе кат го
вор них чи но ва ко ји су усме ре ни на по зи тив ни образ го вор
ни ка (енгл. positiveface) (же ља по је дин ца да бу де при хва ћен, 
да га дру ги це не, да бу де део гру пе, да не где при па да), а ово 
се де ша ва ка да су у пи та њу по здра ви, за хва љи ва ња, ком пли
мен ти, по хва ле и обе ћа ња. У свим овим слу ча је ви ма емо то
гра ми по ја ча ва ју ило ку ци о ну сна гу го вор ног чи на, чи ме се 
го вор ник оба ве зу је на искре ност, по др шку и са радњу.55

У сва три слу ча ја, ка да емо то гра ми обе ле жа ва ју по зи ти
ван став, ка да обе ле жа ва ју иро ни ју, и ка да функ ци о ни шу 
као праг ма тич ке огра де, они ја сно ор га ни зу ју и мо ди фи ку
ју дру штве не од но се, па се то ком раз го во ра са го вор ни ци 
упра вља ју пре ма сиг на ли ма ко је до би ја ју јед ни од дру гих. 
Ме ђу тим, по ме ну ти ау то ри ни су ус пе ли да на ђу ја сно пре
сли ка ва ње из ме ђу од ре ђе них емо то гра ма и мо ди фи ка ци је 
ило ку ци о не сна ге, што зна чи да се све мо ра ту ма чи ти ис
кљу чи во у кон тек сту узи ма ју ћи у об зир дру штве не уло ге и 
ме ђу соб не од но се са го вор ни ка. И од го вор на пи та ње ко ји 
фак то ри усло вља ва ју упо тре бу емо то гра ма у праг ма тич ке 
свр хе је те шко да ти, по што мно го за ви си од те ме, по ло жа ја и 
од но са са го вор ни ка, кон крет не он лајн си ту а ци је (нпр. имејл 
на су прот ћа ска ња), итд. Ме ђу тим, оно што је сте ја сно је да 
је упо тре ба емо то гра ма у ове и све дру ге, ра ни је по ме ну те 
свр хе на мер на и да их го вор ни ци ко ри сте све сно. 

Закључак

У по след њих три де се так го ди на, от ка ко је он лајн ко му ни
ка ци ја по ста ла ра ши ре на и до ступ на сви ма, емо то гра ми су 
ево лу и ра ли на раз ли чи те на чи не, ка ко у тех нич ком сми слу, 
та ко и у по гле ду функ ци ја ко је има ју у про це су ко му ни ка
ци је. Ме ђу тим, оно што се сва ка ко ни је про ме ни ло је сте 
ути сак да они кон вер за ци ји до да ју игри вост56 и од ре ђе ни 
сте пен нео збиљ но сти, што се мо же ви де ти и по праг ма тич
ким функ ци ја ма опи са ним у овом ра ду. Вулф (Wolf)57 чак 
ка же да пре те ра на упо тре ба емо то гра ма мо же да бу де сиг
нал емо тив не не ста бил но сти и од су ства кон тро ле над соп
стве ним осе ћа њи ма. Ипак, при клад ност упо тре бе емо то гра
ма се не ре гу ли ше јед ним оп штим пра ви лом, већ за ви си од 

55 Skov holt, op. cit.  
56 Da net, B. (2001) Cyberpl@y:Communicatingonline, Lon don: Berg.
57 Wolf, A. (2000) Emo ti o nal ex pres si on on li ne: Gen der dif e ren ces in emo ti

con use, CyberPsychologyandBehavior 3, New York: Mary Ann Li e bert Inc. 
Pu blis hers, pp. 827833.
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ни за факто ра ко ји се кре ћу у ра спо ну од про фи ла ко ри сни ка, 
пре ко он лајн ко му ни ка ци о не си ту а ци је, до свр хе раз го во ра. 
Исти ови фак то ри ути чу и на то ка ко ће се емо то грам ту ма
чи ти, што зна чи да ни за ово не по сто ји не ко оп ште пра ви ло, 
већ се увек мо ра по сма тра ти кон текст упо тре бе у нај ши рем 
сми слу. На осно ву из ло же них осо би на емо то гра ма и њи хо
вих ви ше стру ких и ра зно вр сних функ ци ја ја сно је да је њи
хов ми ни мал ни из раз вар ка, те да се иза њих кри је чи та во 
бо гат ство ко му ни ка тив них функ ци ја и зна че ња. 
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EMOTICONS: WEALTH OF MINIMALISM  
ON THE INTERNET

Abstract

Online communication and all the innovations it brings open up 
many new fields of analysis in areas such as linguistics, psychology 
or sociology, as well as all their interdisciplinary combinations. One 
such innovation, to a greatest extent connected with the virtual world 
and virtual communication, is described in this paper. Emoticons are 
first defined and then their origin is presented, including the context in 
which they originated and the reasons for their popularity. The paper 
then addresses the evolution of the appearance of emoticons from the 
simplest graphic icons comprising of only punctuation, to the most 
diverse pictures and stickers representing various objects and concepts. 
Finally, three functions of emoticons are described in detail: conveying 
facial expressions, conveying emotions and expressing pragmatic 
functions such as positive attitudes, irony or hedges that either mitigate 
face threatening acts such as complaints or requests, or reinforce face 

saving acts such as promises or thanks. 

Key words: online communication, emoticon, facial expression,
emotion,pragmaticfunction,hedge,speechact
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Увод

У  ко лек тив ној све сти чо ве чан ства уре за на су два схва та
ња над гроб них спо ме ни ка, као мрач не и хлад не там ни
це или као дру гог до ма/ку ће.3 Без об зи ра на раз ли чи то сти 
епо хе и ци ви ли за ци ја, гроб на обе леж ја и гро бља су од у век 
би ла култ на ме ста, ко ја ако по сма тра мо са исто риј ског или 
исто риј скоумет нич ког гле ди шта, по ста ју дра го це ни из во
ри ин фор ма ци ја о ока ме ње ној про шло сти број них на ро да и 
њи хо вог ви зу ел ног иден ти те та. Да ли мо же мо он да, по ред 
апо тро феј ске на ме не над гроб них спо ме ни ка, раз ма тра ти и  
њи хо ву уло гу у вре ме ну и про сто ру, а њи хов об лик  и из глед, 
као  до бро ис кон стру и са ни ви зу ел ни знак ко ји ће одо ле ва ти 
вре ме ну, за хва љу ју ћи енер ги ји ко ја на ста је у ин тер ак ци ји 
са по сма тра чем?4 Ова квим са гле да ва њем над гроб них спо
ме ни ка мо же мо по ве за ти са фи ло зоф ском по за ди ном стил
ског прав ца у ви зу ел ној умет но сти као што је ми ни ма ли зам 
и са чо ве ко вом по тре бом да се кон стант но вра ћа пра и скон
ском зна кусим бо лу ко ји је био ге о ме триј ски при ка зан у 
мен хи ри ма, пи ра ми да ма, обе ли сци ма, сту бо ви ма, сте ла ма, 
стећ ци ма.5 У 18. и 19. ве ку по ја вљу ју се вр ло спе ци фич ни 
над горб ни спо ме ни ци се фард ских Је вре ја6 као ре ак ци ја на 

1 Кал чић, С. (2011) Односсувременеликовнеумјетностииархитектуре
урадуИванеФранке–Умјетностнаграниципостојања, За греб, стр. 
481. Времејеоноштотраје,временијенештопопутточка,већконти
нуираноипретежносастављенооддимензија:прошлост,садашњост
ибудућност.

2 Ра до вић, С. (2016) Поимањефизичкогпростораудруштвенојтеорији, 
Бе о град, стр.151.

3 Ари јес, Ф. (1989) ЕсејиоисторијисмртинаЗападу,одсредњегвекадо
нашихдана, Бе о град, стр. 163. 

4 Ра до вић,С. (2016)нав. де ло, стр. 151. Збогтога се сва кретањаод
ређујуимереуодносунаматерију,асвиоблцимерењазависеодре
ферентногоквирапосматрача. 

5 Jan son, H. W. (1982)  Istorijaumetnosti, Be o grad, str. 551. Константин
Бранкуси–таленатизостављања,чимесусењеговескулптуренадо
везивалеусимболицитрајнимобележјимакаоштосустенеустарих
народа.

6 За шти та Је вреј ске имо ви не (Је вреј ско исто риј ско, ре ли гиј ско и умет
нич ко на сле ђе) стр. 12, 01. 06. 2017; https://www.joz.rs/se mi nar/ce re snjes.
do c 
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њихо ву бла гу аси ми ла ци ју на Бал ка ну и на ан ти се ми ти зам 
ко ји је та да вла дао у Ср би ји. Нај ве ћи број ових обе леж ја је 
са чу ван у Бо сни и Хер це го ви ни, а од ре ђен број ових спо
ме ни ка се на ла зи и на Је вреј ском гро бљу у Бе о гра ду, чи ме 
пред ста вља ју за ни мљи ву спо ну са тра ди ци о нал ним стећ
цима, јевреј ском кул ту ром и естет ском од ли ком ми ни ма
лизма. 

Минимализамкаосхватањепростора,времена,
обликаиформеунадгробнимспоменицима

По ме ну ли смо да је пред мет овог ра да ста вља ње у са свим 
но ви кон текст спе ци фич не спо ме ни ке се фрад ских Је вре ја из 
18. и 19. ве ка, ко ји се на ла зе на Је вреј ском гро бљу у Бе о гра
ду. По ди за ње гро бља, на ме сту где се и да нас на ла зи, ве зу је 
се за 1876. го ди ну, ка да је ку пље но зе жљи ште за Ашке нат
ско гро бље,7 да би се оно про ши ри ло от ку пом до дат ног зе
мљи шта за сме шта ње ста рог Се фард ског гро бља из цен тра 
гра да, тач ни је са Та шмај да на.8 Та ко да на јед ном ме сту мо
же мо да пра ти мо оп шта стил ска и умет нич ка кре та ња Је
вреј ске за јед ни це у Бе о гра ду и њи хо во укљу чи ва ње у раз
ли чи те ви до ве дру штве них ак тив но сти, на ста лих у же љи за 
утвр ђи ва њем и ја ча њем рав но прав ног по ло жа ја за ко ји су се 
из бо ри ли.9 Же ља за из јед на ча ва њем са не је вреј ском око ли
ном су ко бља ва ла се са све шћу о вла сти том по ре клу и тра
ди ци ји, па је та ко у по гле ду и над горб них спо ме ни ка че сто 
до ла зи ло до нео бич них и еклек тич ких ре ше ња.10 Ова од ли ка 
еклек ти ци зма је ка рак те ри стич на за јед ну гру пу се фард ских 
спо ме ни ка из 19. ве ка у ко ји ма пре по зна је мо ту спе ци фич
ну ком би на ци ју тра ди ци о нал них спо ме ни ка – стећа ка, са 
чистим фор ма ма ми ни ма ли зма.  

Мо жда је су ви ше сме ло што пра ви мо ову ве зу са прав цем 
ко ји је на стао знат но ка сни је у при ме ње ној умет но сти, сли
кар ству и ар хи тек ту ри, на сто је ћи да се ре ду ку је из раз на ге
о ме триј ске об ли ке оштрих ли ни ја и од ба цу ју ћи ко мен та ри
са ње дру штва, лич ни из раз умет ни ка, на ра тив не еле мен те 
или алу зи је на исто ри ју, по ли ти ку или ре ли ги ју.11 Ап сурд је 

7 Ба ри шић, С. (2005) ЈеврејиуБеограду, Бе о град, стр. 76; 20. 06. 2017., 
http://www.ce ir.co .rs /dow nlo ad/Re li gi ja%20i20to le ran ci ja%20br .5.pd f 

8 Је вреј ско гро бље, 04. 09. 2014., http://www.jo be o grad.or g/in dex.ph p?op
tion=co m_con tent&vi ew=ar tic le&id =226&Ite mid=190

9 Бе ри шић, С. нав. де ло, стр. 75.
10 Ро жман, М. (2015) Јав ни иден ти тет се фард ске за јед ни це у Са ра је ву, стр. 

52,54. 10. 06. 2017. http://www.aca de mia.edu /22200507/JAV NI_IDEN
TI TET_SE FARD SKE_JE VREJ SKE_ZA JED NI CE_U_SA RA JE VU_AR
TUM_ISTO RIJ SKOUMET NI%C4%8CKI_%C4%8CA SO PIS 

11 Ми ни ма ли зам, 13. 06. 2017, https://sh.wi ki pe dia.or g/wi ki/Mi ni ma li zam 
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да, ма ко ли ко је дан пра вац  на стао ова квим фи ло зоф ским 
схва та њи ма, вре ме ном он до би ја све оне од ли ке про тив 
ко јих се бо рио, док се у свим тим ус про ти вље ним сег мен
ти ма про на ла зе ар хе ти по ви  ко ји су на мер но или не све сно 
ути ца ли на ње га. Та ко су про стор, вре ме, об ли ци и фор ме 
фун да мен тал но на ра здво ји ви у ми ни ма ли зму, док је од су
ство објек тив но сти на ста ја ло из уну тра шње сло же но сти ко
ја до ла зи из ми та, ре ли ги је, при ро де, дру штва и умет но сти. 
Ма те ри ја ли и на чин на ко ји је де ло пред ста вље но су ујед но 
и са ма ње го ва ствар ност или те ма ти ка, али та ко ђе и раз лог 
са мог по сто ја ња. Ма ни ма ли зам не пре тен ду је ни на ка кву 
дру гу сим бо ли ку осим оно га што се мо же ви де ти у са мом 
де лу. Ти ме се ис пу ња ва сим бо ли ка спе ци фич них спо ме
ни ка се фард ских Је вре ја, где је лич ни из раз усту пио ме сто 
ре ду ко ва ном ви зу ел ном зна ку, об ли куфор ми, ко ји нам ша
ље од ре ђе ну енер ги ју, а у тој ин тер ак ци ји про стор и вре ме 
добијају на зна ча ју.

Минималистичкосхватањевизуелног
идентитетаунесигурнимдруштвено

историјскимоколностимапо
јеврејскинародуСрбији

Уко ли ко се по зо ве мо на ли ков ни из раз ко ји је од у век био 
чо ве ко ва по тре ба да ис ка же сво је ду шев но ста ње, али у исто 
вре ме и да бу де траг о ње го вом по сто ја њу, он да кроз ње га 
мо же мо да уви ди мо раз не дру штве ноисто риј ске окол но сти 
број них на ро да и ци ви ли за ци ја. Пре ко де ко ра тив ног сти ла 
(са број них ар хе о ло шких на ла за ке ра ми ке, ар хи тек тон ских 
спо ме ни ка, фре скосли кар ства и при ме ње не умет но сти) ко
ји је до сти зао свој вр ху нац у пе ри о ди ма ми ра, про спе ри те та 
и еко ном ског раз во ја мо же мо да са гле да мо одр жи ви раз вој  
јед ног дру штва. У свим тур бу лент ним вре ме ни ма чо век је 
свој ви зу ел ни иден ти тет сво дио на нај јед но став ни ју фор
му, ште де ћи сна гу и вре ме у не пре ста ној бор би за оп ста нак. 
Ми ни ма ли стич ки ли ков ни из раз и ви зу ел ни иден ти тет је
вреј ског на ро да је не рас ки ди во ве зан са њи хо вом суд би ном 
ко ја је у Ср би ји и на Бал ка ну би ла од у век не из ве сна.12 До ка
зи јед ног та квог пе ри о да су се фард ски спо ме ни ци у дру гој 
по ло ви ни 19. ве ка на Је вреј ском гро бљу,  тач ни је од 1830. до 
1888. го ди не.13 

12 Бе ри шић, С. нав. де ло, стр. 71. ДанасБеоградпредстављабледутач
ку на географскојмапи јеврејске дијаспоре, ањегови Јевреји су једва
приметни 

13 Исто, стр. 7374.



243

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ

Ово је пе ри од кон стант ног пре ви ра ња, за сти ца ње ау то ном
но сти Ср би је, бор бе око вла сти кне за Ми ло ша Обреновића 
и кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа,  ко ја се за вр ша ва до ла
ском на пре сто кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа. У овом раздо
бљу де си ла су се два ве ли ка уда ра на је вреј ски на род. Уред
бом кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа (184546. и 1856.го
ди не) је вреј ском ста нов ни штву је за бра ње но по се до ва ње 
не по крет но сти, као и ста но ва ње у гра до ви ма у уну тра шњо
сти Ср би је. Рав но прав ност до би ја ју у крат ком пе ри о ду по 
по врат ку кне за Ми ло ша Обре но ви ћа у Ср би ју (1859. го ди
не), да би под вла шћу кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа до шло 
до кул ми на ци је на си ља над њи ма (ан ти је вреј ски за кон из 
1861.го ди не и кр во про ли ће у Шап цу, 1865. го ди не). Го ди на 
1870.за бе ле же на је као го ди на ка да по чи ње ре гру та ци ја му
шких при пад ни ка је вреј ских за јед ни ца у Ср би ји, за слу же
ње ре до во ног вој ног ро ка. Ко нач но, Је вре ји оства ру ју сво ја 
гра ђан ска и по ли тич ка пра ва од лу ком на Бер лин ском кон
гре су 1878. го ди не, ко ја су 1888. го ди не зва нич но за кон ски 
ре гули са на.14

На кон са гле да ва ња овог вре мен ског раз до бља у 19. ве ку 
за је вреј ски на род у Ср би ји, од су ство објек тив но сти го во
ри ви ше од са мих обје ка та. Ми ни ма ли стич ка не у трал ност 
из ра за је би ла ода бра на за овај вид фу не рар не умет но сти, 
као што је и пра и сто риј ски чо век у стал ним се о ба ма оста
вљао тра го ве ко ји су ре про ду ко ва ли ствар ност у ко јој је жи
вео и из ра жа вао мрач не стреп ње и пре те ћа стра хо ва ња ко ја 
су го спо да ри ла ње го вом ег зи стен ци јом.15 У том сми слу се
фард ски спо ме ни ци на Је вреј ском гро бљу су по ста ли ви зи
је ствар но сти јед ног на ро да и њи хо вог ма гиј ског схва та ња 
све та све де ног на ми ни мум. Та ко је до би је на спе ци фич на 
кон струк ци ја спо ме ни ка, ко ја је мно гим ис тра жи ва чи ма из
гле да ла као ком би на ци ја бо гу мил ског стећ ка и хо ри зон тал
не пло че ка рак те ри стич не за гроб на обе леж ја Се фар да. На 
тај на чин се фард ски Је вре ји  су ис ти ца ли та јан стве ну свр ху 
спо ме ни ка, пре не го ли ње го ве кон струк тив не ци ље ве,16 а 
ми ни ма ли стич ком фор мом су до не кле би ли си гур ни да спо
ме ник не ће би ти оскр на вљен упра во због те та јан стве но сти/
вар љи во сти. 

14 Исто, стр. 74.
15 Пи скел, Ђ. (1970) Општаисторијауметности1, Бе о град, стр. 9.
16 Исто, стр. 17. ЂинаПискелиуописуархитектонскихманифестацијау
бронзаномпраисторијскомдобумегалитскеменхиреидолманеуСтон
хенџу,КарнакуиЛаЛокмаријакеусматрапочециматрилитскогкон
структивногметода(двавертикалнадржачакојаносехоризонтални
архитрав).
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Специфичнисефардскиспоменицииз19.века
наЈеврејскомгробљууБеограду

Сим бо ли у над гроб ним спо ме ни ци ма су по сред ни ци из ме
ђу све та жи вих  и све та мр твих, ко ји се до жи вља ва ју свим  
чу ли ма ин ту и ци је, ја ве и сна. Сим бол као та кав об је ди њу је 
фи зич ке и мен тал не сег мен те у про сто ру.17  

У слу ча ју јед не гру пе спо ме ни ка се фард ских Је вре ја има мо 
је дин ствен об лик ко ји не мо же да се ви ди ниг де дру где осим 
на се фард ском гро бљу у Са ра је ву, у Бо сни и Хер це го ви ни18 
и на Је вреј ском гро бљу у Бе о гра ду, у Ср би ји. Ти пич ни тра
ди ци о нал ни се фард ски спо ме ни ци су јед но став не хо ри зон
тал не над гроб не пло че са укле са ним хе бреј ским нат пи сом, 
али  оно што ове спо ме ни ке чи ни спе ци фич ним је да уме
сто пло че има мо из диг ну ти хо ри зон тал ни спо ме ник у пу ној 
пла сти ци ко ји асо ци ра на рим ске сте ле, бо гу мил ске стећ ке,19 
сред њо ве ков не сар ко фа ге, оштрих ли ни ја, без де ко ра тив ног 
ре ље фа и укра са. Ова ква ми ни ма ли стич ка јед но став ност 
ра зу мљи ва је у кон тек сту про сто ра и ло кал них по ли тич
ких окол но сти у ко ји ма су спо ме ни ци као јав ни ви зу ел ни 
иден ти тет на ста ли. Већ смо по ме ну ли ко ли ко је овај на род 
же лео да се  из јед на чи са но вом сре ди ном би ти са ња, при че
му су свест о вла сти том по ре клу и тра ди ци ји, при ла го ди ли 
сакрал но сти ло кал не вла сти и ста нов ни штва.20 

У том при ла го ђа ва њу, на стао је стил ко ји је нај не у трал ни
ји. Мо гао је да се по ве же са тра ди ци јом, исто ри јом и дру
штвом, али у исто вре ме и да не зна чи ни шта до са мог ге о
ме триј ског сим бо ла ко ји се са сво јом ра ци о нал ном фор мом 
и чи стим пло ха ма, без  лич ног из раза, сти ла, ис ти че у естет
ском ква ли те ту. Та ко је ма те ри јал (ка мен, гра нит, опе ка) је
ди ни раз лог са мог по сто ја ња спо ме ни ка, ко ји код по сма тра
ча ства ра ре ак ци ју кон тем пла ци је, али и за пи та но сти ко је 
ту са хра њен.  Као што је ми ни ма ли зам ка сни је у 20. ве ку 
ис пи ти вао при ро ду умет но сти и ње но ме сто у дру штву,21 
та ко су се и се фард ски Је вре ји у 18. и 19.ве ку пре и спи ти
ва ли око свог при ка зи ва ња дру штве ног и гра ђан ског по ло
жа ја. Ми ни ма ли зам не пре тен ду је ни ка кву дру гу сим бо ли ку 
осим оно га што се мо же ви де ти у са мом де лу. Та ко и у овим 
споме ни ци ма не ви ди мо ни ка кву дру гу сим бо ли ку ко ја би 

17 Ари јес, Ф. (1989) нав. де ло, Бе о град, стр. 163.
18 Ро жман, М. нав. де ло, стр. 4.
19 Исто, стр. 4.
20 Исто.
21 Ми ни ма ли зам 13. 06. 2017, https://sh.wi ki pe dia.or g/wi ki/Mi ni ma li zam
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се ве зала за је вреј ски на род осим уни вер зал не сим бо ли ке у 
сва ком обе леж ју по сто ја ња  и кре та ња ма те ри је у при ро ди.  

Ва ри ја ци је ових спо ме ни ка су ма ле: јед ни има ју на пра во у
га о ној осно ви хо ри зон тал ну пло чу, док су дру ги без ње, као 
спо ме ник из јед не це ли не (јед ног ко ма да ка ме на). Пре се ље
њем из цен тра гра да, гру пи са ни су на ле вој стра ни пар це ле 
гро бља, где се стил ски раз ли ку ју од ка сни јих спо ме ни ка ко
ји су ме ња ли об ли ке пре ма во де ћим сти ло ви ма у фу не рар
ној умет но сти. Из тог раз ло га на од ре ђе ном бро ју ста рих 
спо ме ни ка, при мет не су ин тер вен ци је, ти ме што су на хо
ри зон тал ним пло ча ма до да ва ни обе ли сци, вер ти кал не пло че 
са нат пи си ма име на по кој ни ка или фо то гра фи је скром них 
ди мен зи ја, ка ко би до би ли иден ти тет. За јед нич ка ка рак те
ри сти ка ових спо ме ни ка је срод ност са ар хи тек ту ром, а по
што су зби је ни је дан по ред дру гог у спе ци фич ном про сто ру 
и ме сту се ћа ња, не мо же мо их до жи ве ти као ам би јен тал не 
скулп ту ре, већ као це ли ну. Упра во пре ко тих спе ци фич них 
спо ме нич ких це ли на, по сма трач се окре ће не све сном тра
га њу за су шти ном из ме ђу сва ко днев ног и ап со лут ног, ма
те ри јал ног и ду хов ног.22 Та ко је ми ни ма ли стич ко ре ше ње 
се фард ских спо ме ни ка упот ре бље но као је дин стве ни из раз 
при кри ве ног на ци о нал ног иден ти те та и сим бо лич ког је зи ка 
ти ши не.23 У том про сто ру ја сно се ис ти че енер ги ја ко ја вла
да из ме ђу по сма тра ча и објек та у ре ла тив ном вре ме ну. Ова 
ко му ни ка ци ја пре вас ход но за ви си од на шег сен зи би ли те та, 
тач ни је фи ло зоф ске ка те го ри је ко ја је ве за на за лич но по и
ма ње све та, жи во та, смр ти. За то су нам пред ста ве у ми ни
ма ли зму, као и у свим мо дер ни стич ким сти ло ви ма, уства ри 
вар љи ве сли ке јед но став но сти.24 

Овај тип спо ме ни ка ко је смо из дво ји ли на Је вреј ском гро
бљу по ја вљу ју се од 1830. до 1888. го ди не, што се узи ма као 
не из ве стан пе ри од при ла го ђа ва ња је вреј ског на ци о нал ног 
иден ти те та у Ср би ји. По чет ком 20. ве ка Је вреј ска за јед ни ца 
узи ма во де ће уче шће у кре и ра њу јав ног и дру штве ног про
сто ра у Бе о гра ду, али  ни ка да не ће би ти ја сно, ни ти оправ
да но за што су се чак и у „Злат ном до бу’’ је вреј ског на ро да у 
Ср би ји,25до но си ле ан ти се ми ти стич ке уред бе ко је су вре ђа ле 
на род то ли ко сли чан на ма, ско ро исти. 

22 Ва сил ски, Д. (2012) Минимализамуархитектури:какојезикархитек
турепредстављањенидентитет, Бе о град, стр. 43.

23 Исто, стр. 46.
24 Исто, стр. 48.
25 Бе ри шић С. нав. де ло, стр. 80.
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Закључнаразматрања

У овом ра ду же ља нам је би ла да скре не мо па жњу на јед ну 
гру пу спо ме ни ка из 19. ве ка, ко ји су оста ли са чу ва ни, а на
ла зе се на Је вреј ском гро бљу у Бе о гра ду. Њи хов из глед нас 
је ин спи ри сао да на дру га чи ји на чин раз ма тра мо умет нич ке 
прав це ко ји су зва нич не на зи ве до би ли 60их го ди на 20. ве ка 
у Аме ри ци. Са ма њи хо ва фи ло зоф ска по за ди на је по чи ва ла 
на пра и скон ској по тре би из ра жа ва ња стра хо ва и пат ње, ја ве 
и сна, све сног и под све сног. Фу не рар на умет ност је вреј ског 
на ро да у Ср би ји је сла бо ис тра же на, а пред ста вља је дин
ствен из вор ин фо ма ци ја дру штве них и кул тур них пре ви ра
ња у 19. и 20. ве ку, за раз ли ку од ар хи тек тон ских спо ме ни
ка ко ји сво јом естет ском и умет нич ком вред но шћу ства ра ју 
вар љи ву сли ку о про шло сти. Спо ме ни ци су ипак би ли јав ни 
сим бо ли ко ји су због са ме при ро де за тво ре ног и по све ће
ног про сто ра гро бља, би ли да ле ко од очи ју јав но сти. Ипак, 
у ли те ра ту ри по сто је при ме ри опи са слич них спо ме ни ка, 
али углав ном се ста вља ју у ко но та ци ју са еклек ти ци змом и 
при хва та њем ре ли гиј ских оби ча ја ло кал не упра ве и ста нов
ни штва. Ис тра жи ва њем овог пе ри о да, ка да су на ста ли спе
ци фич ни се фард ски спо ме ни ци, уви ђа мо да су они на ста ли 
из по тре бе да се оста ви траг о свом по сто ја њу. По зи ва ње на 
ми ни ма ли зам, ура ђе но је са ци љем да ука же мо, да и по ред 
то га што су спо ме ни ци ли ше ни умет нич ког из ра за, чи ме се 
од ба цу је прин цип ства ра ла штва, ипак сво јом ге о ме триј ском 
фор мом на нас де лу ју емо тив но и под све сно. На тај на чин 
код нас ства ра ју од ре ђе ну ре ак ци ју, а то је глав на од ли ка ми
ни ма ли зма. Уко ли ко је по зи ва ње умет нич ког прав ца при ме
ва ли зма26 у скулп ту ри, вра ћа ње искон ском из ра зу и сим бо
лу, он да је у ми ни ма ли зму ис ти ца но пра и скон ско у њи хо вом 
из о ста вља њу са ци љем вра ћа ња на фор му од ко је је све и 
по че ло. 

26  Jan son, H. W.nav. de lo, str.551.

Је вреј ско гро бље, Бе о гра д, 2014, 
фо то Алек сан дар  

Јок си мо вић



247

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ

Оста је нам да се овом те мом по дроб ни је ба ви мо, ка ко би смо 
спо зна ли јед ну на ма до са да не по зна ту кул тур ну исто ри ју 
при ват ног и јав ног жи во та је вреј ске за јед ни це у Бе о гра ду. 
Умет нич кофи ло зоф ски пра вац као што је ми ни ма ли зам по
ма же нам у по ку ша ју да ис так не мо је дан уни вер зал ни је зик, 
ко ји ни је ус пео да се из бо ри са мо дер ним по ли тич ки ан ти
се ми ти змом27 чи јим су де ло ва њем у 20.ве ку, на ста ли број ни 
ет нона ци о на ли зми на Бал ка ну. 
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MINIMALISM AS AN EXPRESSION OF VISUAL 
IDENTITY ON THE SEPHARDIC TOMBSTONES AT  

THE BELGRADE JEWISH CEMETERY 

Abstract

Sephardic tombstones at the Belgrade Jewish Cemetery provide a 
significant topic in studying the visual identity of the Jewish community 
in Serbia. Being symbols of the cultural history of a nation, they are also 
evidence of a style which became typical of the Sephardic Jews in the 
entire Balkans in the 18th and the 19th century. With their simplicity and 
minimalistic monumentality, they induced a certain contemplativeness 
in the observer, and their refined form inspired those who studied the 
funerary art to analyse their style which was created as a blend of 
’traditions’ of two nations. Here, we will try to connect this style of 
funerary art with the philosophical minimalism, which in case of the 
Jewish people occurred due to many historical and social circumstances. 
Not wishing to overrule the philosophical grounds on which this art 
school was born in the 1960s, the paper rather aims to recognize its first 
beginnings in the cult tombstone art, which in time gained on historical 
and religious value which the newly started art school excluded from 
its symbolism. If we place these types of tombstones into Einstein’s 
relative time and space from which they emanate a diferent energy, 
then we can evoke the motto of the minimalistic art forms – The Less 
is More – where a deliberate absence of objectivity speaks louder than 

the objects themselves. 

Keywords:minimalism,visualidentity,Sephardictombstones,Jewish
communityinBelgrade
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У до ма ћим1 исто риј скоте о риј ским ела бо ра ци ја ма о срп ској 
и ју го сло вен ској умет но сти сед ме и осме де це ни је 20. ве ка 
би ло је по ку ша ја да се уо ча ва њем по је ди них еле ме на та, ко
је су та да шња ин тер на ци о нал на ли ков на кри ти ка и ка сни је 

1 Рад је на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту Ми ни стар ства 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је  бр. 177013 
(Српска умет ност 20. ве ка: на ци о нал но и Евро па).

ЈАСМИНА ЧУБРИЛО
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исто риј ско у мет нич ке си сте ма ти за ци је де фи ни са ле као од
ли ке ми ни ма ли зма (по пут ре пе ти тив но сти и се ри јал но сти, 
при мар них струк ту ра, ре дук тив не и ге о ме триј ске фор ме, 
фо ку си ра ње на ма те ри јал не ква ли те те објек та, ин си сти ра
ња на пер цеп тив ном а не ме та фо рич ком чи та њу ра да), уве де 
дис курс о ми ни ма ли зму.2 Бу ду ћи да је ми ни ма ли зам сво јим 
на гла ша ва њем тем по рал не пер цеп ци је до вео у пи та ње ди
сци пли нар ни по ре дак мо дер не есте ти ке, као и да је за сту
па њем опа жа ња као суп стан ци јал не од ли ке де ла а не из ра
жа ва ња до вео у пи та ње ег зи стен ци ја ли зам ап стракт ног екс
пре си о ни зма (и про гла сио смрт ау то ра а ро ђе ње по сма тра
ча),3 а да је све то оба вио пу тем ’чи стих и ре дук тив них фор
ми’, ма пи ра њем ’ло гич ких струк ту ра’, уо би ча је ни за кљу чак 
ко јим су се за о кру жи ва ла раз ма тра ња о ми ни ма ли зму био је 
да је ми ни ма ли зам при хва тио је дан фор ма ли стич ки мо дел 
мо дер ни зма да би исти тај мо дер ни зам до вр шио. Про блем 
је у то ме, ка ко се ис по ста вља, да је та ин тер пре та ци ја ко ја 
про из во ди ’иде а ли стич ку’ вер зи ју ми ни ма ли зма тек опис, 
и да се до сми сла ми ни ма ли зма до ла зи тек про ми шља њем 
ње го вих кон цеп ту ал них прет по став ки. Оно због че га Џејмс 
Ме јер (Ja mes Mayer) у свом пре гле ду о ми ни ма ли зму и ње
го вом при су ству и ње го вим тран сфор ма ци ја ма у умет но сти 
осам де се тих и де ве де се тих го ди на 20. ве ка, за кљу чу је да 
whatever else youwant to say about it, Minimalismmatters,4 
а Хал Фо стер (Hal Fo ster) ми ни ма ли зам ви ди као па ра диг
мат ски по мак пре ма пост мо дер ни стич ким прак са ма, од но
сно због че га се мо же твр ди ти да је ми ни ма ли зам отво рио 
но во по ље умет но сти ко је са вре ме на умет ност на ста вља да 
ис тра жу је, је су упра во ове прет по став ке. 

Ус по ста вља ње ре ла ци ја из ме ђу при ме ра срп ске и ју го сло
вен ске умет но сти и ми ни ма ли зма у до ма ћој ли ков ној кри
ти ци и исто риј ско у мет нич ким ин тер пре та ци ја ма те ме љи
ло се углав ном на уо ча ва њу не ких фор мал них па ра ле ла, 
ма пи ра њу угле да ња на ис ку ство исто риј ских аван гар ди и 
на њи хо ве мо де ле прак си, и ар ти ку ли са њу раз ли чи то сти / 
спе ци фич но сти на до ма ћем те ре ну опет пре ма фор мал ним 
од ли ка ма, док је из о ста ја ло раз ма тра ње дру штве них, по ли
тич ких, еко ном ских, те о риј ских пре ки да ко ји су има ли суп
стан ци јал ни зна чај и у об ли ко ва њу кон тек ста у ко јем на ста је 

2 Ви де ти: Su sov ski, M. (1983) MinimalizamuJugoslaviji, Za greb: Ga le ri ja 
su vre me ne umjet no sti; Za bel, I. (1990) Vidikiminimalnega–Minimalizem
v slovenskiumetnosti19681980, Lju blja na: Mo der na ga le ri ja; De ne gri, J. 
(1991) Vi di ci mi ni mal nog, Život umjetnosti, br. 4849, Za greb: In sti tut za 
po vi jest umjet no sti, str. 114117.

3 Ви де ти: Fo ster, H. (1996) TheReturnoftheReal, Cam brid ge, MA, Lon don: 
MIT Press, pp. 5859.

4 Mayer, J. (2011) Minimalism, Lon don: Pha i don, p. 42.
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ми ни ма ли зам, али и у об ли ко ва њу кон тек ста у ко јем су на
ста ја ли раз ма тра ни ра до ви. Та кав при ступ је, у окол но сти ма 
по ја ве ’не ек спре си о ни стич ких’ цр та (Ђер ма но Ће лант (Ger
ma no Ce lant))5 у умет нич ким про дук ци ја ма с кра ја осам
де се тих и по чет ка де ве де се тих у Бе о гра ду и Но вом Са ду, 
обе ле жио ма пи ра ње и кри тич коте о риј ску ин тер пре та ци ју 
фор мал ног уда ља ва ња од ’(нео)екс пре си о ни стич ких’ осам
де се тих чи ме је би ла ус по ста вље на стра те шка раз ли ка по 
мо де лу де це ниј ског кљу ча. Ме ђу од ли ка ма ’не ек спре си о ни
зма’ у ши рем сми слу пре по зна ва ни су и из два ја ни ре дук
тив ност, се ри јал ност, при мар ност фор ме и ма те ри ја ла, не и
ко нич ност, ана ли тич ка ау то ре флек си ја, readymade тра ди ци
ја, умет нич ки пред мет као им пер со нал ни про дукт а не као 
су бјек тив на про јек ци ја, бли зак ’спе ци фич ном објек ту’, по 
ста ту су ’нискулп ту ранисли ка’. Другим речима, формалне 
одлике  ’неекспресионизма’ су добрим делом идентичне 
фромалним одликама минимализма. То ком де ве де се тих го
ди на се не са мо у Ср би ји већ и у све ту ме ђу умет ни ци ма 
об на вља ин те ре со ва ње за је зик ми ни ма ли зма, од но сно ин
те ре со ва ње за кри тич ко пре и спи ти ва ње ми ни ма ли стич ке 
ге о ме триј ске фор ме, се ри јал не син так се, ан тису бјек тив них 
про це ду ра, прет по ста вље не хлад не им пер со нал не есте ти ке, 
ње не мо ну мен тал но сти и њене институционализације, а из 
пер спек ти ве те ле сно сти, про це су ал но сти, раз ме не, не ја сне 
алу зив но сти. Де ве де се те спа ја ју фор мал не аспек те ми ни
ма ли зма са еле мен ти ма на ра тив но сти, раз ли чи те гра да ци је, 
од са др жа ја оп штег ка рак те ра па до крај ње пар ти ку лар них, 
ин тим них на ра ци ја у де цен три ра ном и ре ла ти ви зо ва ном 
об ли ку. Спе ци фич ност по ко јој се окре та ње ’не ек спре си о
ни зму’ у ло кал ним усло ви ма из два ја ло је сте из о ста нак ар
ти ку ли са не до ма ће ми ни ма ли стич ке тра ди ци је у од но су на 
ко ју би се кри тич ки ди ја лог и про ми шља ње ус по ста вили, 
сна жно на сле ђе кон цеп ту ал не умет но сти или оно га што је 
пре ци зни је име но ва но но вим умет нич ким прак са ма, и ко
нач но, дис курс ’мо дер ни зма по сле пост мо дер ни зма’, те о
риј ски уте ме љен на мо де ли ма постструк ту ра ли стич ког чи
та ња мо дер ни зма, кри ти ке ме ди ја и ау то ре флек сив ног пре и
спи ти ва ња ау то но ми је умет но сти. И док су пар ти ци па тивне 
умет нич ке прак се на сле ђу ми ни ма ли зма при сту па ле као 
са став ном де лу све у куп не и у прак си спро во ђе не хе те ро
ном не кри ти ке иде је о ау то но ми ји умет но сти, у уметничким 
истраживањима која су се надовезивала на раз ли чи те еклек
тич ке при сту пе скулп ту ри и сли ци раз ви ја не то ком осам де
се тих го ди на, то на сле ђе је било подређено пре и спи ти ва њу 
и ре де фи ни са њу двојног карактера уметности а пре свега 

5 Ce lant, G. (1988) Unexpressionism, New York: Riz zo li.
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кон цепта ау тономије у окви ру на чел ног при хва та ња ау то но
ми је као од ре ђу ју ће за умет ност. Овај други приступ био је 
парадигматичан за умет ност у Ср би ји на пре ла зу из де ве те у 
де се ту де це ни ју и у пр вој по ло ви ни де се те де це ни је, из ме ђу 
оста лог за по ја ву тзв. Новебеоградскескулптуре и тзв. ’тех
ноестет ске’ и ’тех носпи ри ту ал не’ умет но сти.6

Мир ја на Ђор ђе вић је умет ни ца ко ја, исто вре ме но са Ива
ном Или ћем, по чи ње да из ла же у Га ле ри ји СКЦа, 1989. 
го ди не. Има до ста до дир них та ча ка и пре кла па ња у ка ри
је ра ма и про дук ци ји ово дво је умет ни ка, што се од ра зи ло 
и на кри тич ку и те о риј ску ре цеп ци ју и пи са ње о њи хо вом 
ра ду. Њи хо ве пр ве из ло жбе у Га ле ри ји СКЦа по ка за ле су 
раз ви је но и са мо све сно одва ја ње од стан дард ног школ
ског про гра ма на Фа кул те ту ли ков них умет но сти ко ји су 
у том тре нут ку за вр ша ва ли а у кон цеп ту ал ном сми слу ве
ли ко ин те ре со ва ње за аван гар де, нео а ван гар де, умет нич ке 
прак се се дам де се тих. У пе ри о ду од 1989. до 1995. го ди не, 
у Бе о гра ду су ис кљу чи во са мо стал но из ла га ли у Га ле ри ји 
СКЦа, и уче ство ва ли, углав ном обо је, на ва жним/пре сти
жним груп ним из ло жба ма у бив шој и да на шњој Ју го сла
ви ји, као и у ино стран ству. Та ко ђе, сре ди ном де ве де се тих 
по ха ђа ју пост ди плом ске сту ди је на Умет нич кој ака де ми ји у 
Ди зел дор фу (Иван у кла си Ја ни са Ку не ли са (Jan nis Ko u nel
lis), Мир ја на у кла си Кла у са Рин кеа (Kla us Rin ke)) За тим, 
ге не ра циј ска при пад ност тех но(под )кул ту ри, и ши ре све ту 

6 „Тех но спи ри ту ал ним се на зи ва умет нич ки рад ко ји у ег закт но сти тех
нич ке (ма шин ске, ме диј ске) ре а ли за ци је објек та или ам би јен та от кри ва 
по ре дак зна че ња оп тич ких сим бо ла и  још да ље сим бо лич ких ефе ка та»; 
Šu va ko vić, M. (1994) pref.cat.MirjanaĐorđević,Tehnoestetskastruktura,in
stalacije,ornamentiikonceptiMirjaneĐorđević, Be o grad: Ga le ri ja SKC; «... 
тех но е стет ске и тех но спи ри ту ал не стра те ги је се пре по зна ју као по ступ
ци про јек то ва ња ин ду стриј ски про из ве де них ’ко ма да’ и кон сте ла ци ја 
‘ко ма да’ (ин ста ла ци је, ам би јен ти) у сим бо лич ком пре у ре ђе њу и ин дек
си ра њу оп тич ког про сто ра” Šu va ko vić, M. (1995) Ko rek ci je mo der ni zma 
 teh no e stet ski pro sto ri Iva na Ili ća, Projeka(r)tbr. 5, No vi Sad: Pro me tej, str. 
46; „за хва љу ју ћи из ра зи тој ам би ва лент но сти осо би на ове умет но сти 
(по ла ри те ти тех но ло шког и спи ри ту ал ног у те жњи ка је дин ству) она се 
исто вре ме но мо же раз у ме ти као даљ њи сте пен све сног пре вла да ва ња те 
па ра диг ме у сме ру и сми слу ре ва ло ри за ци је из ве сних ка рак те ри стич них 
об ли ко ва них на че ла мо дер не, где се по сле до ми на ци је ли ка, фи гу ре и 
пред ста ве у не дав ној умет но сти те жи ште про бле ма пре но си ка при о ри
те ту фор ме и ње них сје ди ње них пла стич ких/ви зу ел них и сим бо лич ких/
ду хов них свој ста ва.”; De ne gri, Ј. (1995) Pri o ri tet for me i ob no vlje na du hov
nost u umet no sti de ve de se tih: Mir ja na Đor đe vić i Ivan Ilić, Transkatalog br. 
2/3, No vi Sad, str. 62; Ви де ти и: Šu va ko vić, M. (1995) Teh noumet nost, in
ter vju sa: Ilić I., Projeka(r)t br. 5, No vi Sad: Pro me tej, str. 5051; De ne gri, J. 
(1994) pref.cat.IvanIlić, Be o grad: Ga le ri ja SKC; Šu va ko vić, M. (1993) Sce na 
za znak, in sta la ci je, fan ta zmi, or na men ti i kon cep ti M. Đor đe vić, Projekat br. 2, 
No vi Sad: Pro me tej, str. 2024; Šu va ko vić, M. (1996) Asimetričnidrugi,esejio
umetnicimaikonceptima, No vi Sad: Pro me tej, str. 334346.
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бр зих ин фор ма ци ја и хлад них ме ди ја, екран ске сли ке/екра
на као по врши не же ље (као фор ме не спо ра зу ма, не мо гу ћег 
ви ђе ња Ре ал ног и/или као ме ста при ка зи ва ња и про из вод
ње фик тив не си ту а ци је та мо где се оче ку је по јав ност ре ал не 
си ту а ци је), у њи хо вом ра ду би ла је фор му ли са на уки да њем 
сва ког тра га пер со нал ног, не ек спре сив ним, хлад ним, фа
брич ки из ве де ним мо ду ли ма/ви со ко со фи сти ци ра ним стру
ку ра ма од ста кла, ме та ла, гу ме. Та ко ђе, њи хов рад у пе ри о ду 
од 1989. до 1996. го ди не био је пред мет де таљ не, по све ће не, 
ар гу мен то ва не, ин фор ми са не, ин тен зив не кри ти чар скоте
о риј ске ела бо ра ци је, што је до ве ло у не ком сми слу до ин
сти ту ци о на ли за ци је њи хо ве прак се, али и до по ле мич ких 
ре ак ци ја ко је су преиспитивале ову ин тер пре та ци ју, ви ше 
ука зу ју ћи на аспек те ко ји су јој из ма кли, по пут за не ма ри
ва ња дру штве них им пли ка ци ја њи хо вих ра до ва, не го ну де
ћи јед на ко ела бо ри ра но ал тер на тив но те о риј ско ту ма че ње. 
Ра до ви на ста ли у пе ри о ду 1989. до 1996. го ди не кре та ли 
су се од нео кон цеп ту ал них пре и спи ти ва ња по тен ци ја ла 
readymadeа и апро при ја ци је у нај ши рем сми слу (Или ће
ви ра до ви РепетицијаPhotodossierаН.Париповића1976 
(1989),7 Маркирање/Xероxмултипликација I:RRoseSélavy,
aliasMarcelDuchamp,1921 (1990)8 и Безназива (1991)9; као 
и ин ста ла ци ја БезназиваСопоћани(1990)10 и Идентитет
стање (1990)11 Мир ја не Ђор ђе вић), про ми шља ња струк туре 

7 Ин ста ла ци ја ко ју чи не де вет исто вет них гра фи ка Не ше Па ри по ви ћа из 
1976. го ди не  рад «Pho todos si er»  по ре ђа них вер ти кал но, јед на из над 
дру ге, ди рект но на зи ду, ства ра ју ћи ви зу ел ни ути сак јед не вер ти кал не 
тра ке од по да до пла фо на.

8 Ин ста ла ци ја ко ја се са сто ји из де вет ква драт них ксерокс ко пи ја фо то гра
фи је Мар се ла Ди ша на (Mar cel Duc hamp), али јас Ro se Sélavy, ко ју је Ман 
Реј (Man Ray) сни мио 1921, рас по ре ђе них пре ма пра вил ном по рет ку по 
три ко пи је у три ре да на цен трал ном зи ду га ле ри је.

9 Зид на ин ста ла ци ја се ри јал ног ти па са основ ним readymade узор ком: 
Илић је по ступ но на по вр ши ну 36 нов ча ни ца на но сио ме ки гра фит да 
би по том гла чао по вр ши ну до огле дал ног сја ја.

10 Ам би јен тал на ар ти ку ла ци ја уну тра шњег про сто ра га ле ри је СКЦа кон
ци пи ран и ре а ли зо ван у са рад њи са Фа бри ком ста кла из Пан че ва то
ком тра ја ња Лет ње ра ди о ни це ове га ле ри је. Од ста кла би ле су из ве де не 
кон ту ре про зо ра (у раз ме ри 1:1) по ста вље не на зид га ле ри је на су прот 
про зо ри ма. Акрил ном цр ном и бе лом бо јом на ли цу и на лич ју ста кла 
сли ка не су че ти ри ва ри ја ци је ор на мен та кр ста (мо ти ва са оде ће ар хи је
ре ја при ка за них на фре сци По вор ка ар хи је ре ја из 13. ве ка, у со по ћан ској 
ап си ди).

11 Ин ста ла ци ја ко ју чи не 24 плит ка и ду бо ка пор це лан ска та њи ра ин ду
стриј ски про из ве де на: на два на ест ду бо ких та њи ра је тех ни ком фо то ке
ра ми ке од штам па но два на ест пор тре та умет ни ка ко ји су од и гра ли кључ
ну уло гу од фу ту ри зма до кон цеп ту ал не умет но сти; Бо ћо ни (Um ber to 
Boc ci o ni), Ди шан, Ма ле вич, Мон дри јан (Pi et Mon drian), По лок (Jac kson 
Pol lock), Фон та на (Lu cio Fon ta na), Клајн (Yves Klein), Њу ман (Bar net 
New mann), Вор хол (Andy War hol), Бојс (Jo seph Beuys), Смит сон (Ro bert 
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и же ље сли ке (Или ће ви ра до ви Златни пресек/Варијаци
јепропорције (1990)12, Злато (1990)13 и Безназива (1991); 
или рад Мир ја не Ђор ђе вић Статичнопокрет (1989)14) и 
же ље умет но сти/умет ни ка (Ђор ђе вић Идентитетстање 
(1990)), пре ко оних ко ји су се у кон цеп ту ал ном сми слу не
дво сми сле но на до ве зи ва ли на став ’less is mo re’ или ње го ву 
ра ди кал ни ју вер зи ју ’мак си мал на енер ги јами ни мал но вре
ме’ (Стањегестмолитва15 Мир ја не Ђор ђе вић из 1990), до 
ин ста ла ци ја и ам би је на та, за на ше при ли ке и у од но су на 
њи хо ве, до та да, из ве де не радове, мо ну мен тал ни јих раз ме
ра, ре а ли зо ва них у фабрикама.

По ступ ци и кон цеп ти ко ји су за јед нич ки за све ра до ве из 
овог пе ри о да, без об зи ра на на чин из во ђе ња ра да (руч но или 
ма шин ски), без об зи ра на ма те ри јал, (а)ико нич ност, про
блем ис тра жи ва ња, об у хва та ју на пр вом ме сту не ек спре
сив ност ко ја је под ра зу ме ва ла за пра во пре во ђе ње ве ли ких 
или ин сти ту ци о на ли зо ва них на ра ти ва по пут исто ри је умет
но сти 20. ве ка, спек та ку ла ри зо ва них сли ка и соп стве не те
ле сно сти у ре ду ко ва ну фор му, су шти ну, на ап стракт ни знак 
(про то тип, ар хе тип), а за тим и ре пе ти тив ност/се ри јал ност/
струк ту ре и ко нач но став ау то ре флек сив не про ви ни јен ци је 
да „умет ност на ста је из умет но сти“,16 или уве ре ње у пер

Smith son) и Де Ма ри ја (Wal ter de Ma ria), а на два на ест плит ких од штам
па ни су истом тех ни ком ре про дук ци је њи хо вих де ла.

12 Ин ста ла ци ја са 36 ва ри ја ци ја про пор ци је у две и три по де ле ква дра та 
ди мен зи ја 24x24, по ста вље на дуж це лог зи да га ле ри је у два пра вил
на хо ри зон тал на ни за: у пр вом ни зу је 36 цр те жа ли ниј ске по де ле, а у 
другом је истих тих 36 по де ла ис пу ње них пиг мен том.

13 Под на ин ста ла ци ја у об ли ку кру га, ис пу ње ног злат ним пиг мен том, преч
ни ка 3,5 ме тра. По ред га ле ри је СКЦа, рад је из ла ган и на 16. бијена лу 
мла дих у Ри је ци 1990. го ди не.

14 Ин ста ла ци ју су чи ни ла три (че ти ри) еле мен та: на че о ном зи ду га ле ри
је, цр теж гра фит ном олов ком на стао пре ма Ма ље ви че вој сли ци Бели
квадратнабелом. Ис пред (и у рав ни ис под) на ла зио се те ле ви зор на 
по ста мен ту, укљу чен, али без про гра ма, са мо са снегом. На те ле ви зо ру 
се на ла зи ла фо то гра фи ја умет ни це, пор трет ко ји је ура ди ла Го ран ка Ма
тић. На од ре ђе ном ра сто ја њу на ла зи ла се сто ли ца иа збра на да се сво јим 
ди зај ном укло пи у по став ку.

15 Ин ста ла ци ја/ам би јен тал на по став ка, ко ја је тра ја ла то ком јед не ве че ри 
са мо не ко ли ко ми ну та и ти ме је до би ла од ли ке и пер фор ман са. Рад се 
са сто јао из два објек та у др ве ту истих ди мен зи ја. По сре ди ни јед ног био 
је из ве ден рез ма ши ном, а по сре ди ни дру гог умет ни ца је ис цр та ла цр
ве ну ли ни ју. Ова два објек та би ла су по ста вље на па ра лел но, је дан по ред 
дру гог, и осве тље ни сно пом све тло сти. У по за ди ни је ре про ду ко ва на му
зи ка – ком по зи ци ја Шо ло мо на Ка ца (Sho lo mon Katz) Молитвазамртве 
ко ја је ис пу ни ла сце ну, по ста ла звуч ни знак ко ји из во ди фан та змат ски 
ам би јент.

16  „За ме не као умет ни ка, мо дер на је нај зна чај ни ја умет нич ка по ја ва ко ја 
је обе ле жи ла цео 20. век, а мо жда, умет ност уоп ште. Умет ност на ста је 
из умет но сти. Умет ност је ма те ри јал у раз ви ја њу је зи ка умет но сти...“ 
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фор ма тив ни по тен ци јал ау то но ми је умет но сти (уве ре ње ко
је ре фе ри ше на ди ја лек тич ки од нос из ме ђу ау то ном них и хе
те ро ном них еле ме на та унутар  уметничког дела/уметности). 

Из пер спек ти ве раз ма тра ња по ја ве фор ме/фор ми исто
риј ског ми ни ма ла у умет но сти на кра ју 20. ве ка и ње ног/
њиховог зна че ња и учин ка, при ме ри по пут опу са Мир ја не 
Ђор ђе вић и Ива на Или ћа до 1996, упра во због сво јих од
ли ка, по кре ћу пи та ње ре ла ци ја с овим фор ма ма, дру гим 
ре чи ма, пи та ње по тен ци ја ла ин тер пре та ци је да на осно ву 
фор мал них и/или кон цеп ту ал них ана ло ги ја по зи тив ном ар
гу мен та ци јом про из ве де ове ре ла ци је. Да кле, оно пре ко че га 
би мо гле да се ус по ста вља ју ин тер пре та тив не ре ла ци је с ми
ни ма лом је су упра во кључ не ре чи де скрип ци је и по ла зи шта 
про бле ма ти за ци је ра до ва Мир ја не Ђор ђе вић и Ива на Или
ћа: фа брич ки про из ве де ни мо ду ли пре ма спе ци фи ка ци ји с 
ци љем да се из бег не би ло ка кав траг умет ни ко ве/умет ни
ци не ру ке, ма те ри јал ни ква ли те ти објек та, из у зет на на кло
ност ре ду ко ва ним и пре ци зно мо де ло ва ним, ап стракт ним, 
чи стим фор ма ма, по на вља ње, си сте ма тич ност, струк ту рал
ни по ре дак. Ме ђу тим, на по ри ми ни ма ли зма би ли су усме
ре ни ка огра ни ча ва њу ме та фо рич ких чи та ња ра да, а на гла
ша ва њу ње го вог фи зич ког ов де и са да, чи ме је пре о зна че на 
иде ја о мо дер ни стич кој скулп ту ри као чи стој умет но сти, 
из дво је ној по ста мен том и/или са мо де фи ни шу ћим ста ту сом 
ме ди ја, јер она у минималистичком извођењу по ста је ре ал
ност јед ног спе ци фич ног објек та, ме ђу мно гим дру гим, ко ји 
уме сто да под сти че ма пи ра ње осо би на ме ди ју ма, пре у сме
ра ва па жњу по сма тра ча да ис тра жи „пер цеп тив не по сле ди
це од ре ђе не ин тер вен ци је на да том ме сту”.17 Ми ни ма ли зам 
кри тич ки пре вла да ва ка сни мо дер ни зам де ли мич ним по на
вља њем тран сгре сив них по сту па ка аван гар де: readymade 
по ступ ка с јед не и ра за ра њем фор мал них ка те го ри ја ин сти
ту ци о нал не умет но сти с дру ге стра не. И по парт је по се за
њем за кри тич ким стра те ги ја ма readymadeа та ко ђе из вео 
пре кид са есте тич ким по рет ком ка сног мо дер ни зма, је ди
но што је поп ко ри стио ма сов ну кул ту ру да би пре и спи тао 
елит ну умет ност и ко нач но ма сов но и по пу лар но из јед на
чио с елит ним, док је ми ни ма ли зам у својим настојањима да 
истражи трансформативни потенцијал аутономије естетске 
праксе био су прот ста вљен и умет но сти ви со ког мо дер ни
зма и кул ту ри спек та кла. Ме ђу тим, и поп и ми ни мал, иа ко 
на раз ли чи тим по зи ци ја ма у од но су на ма сов ну кул ту ру и 

Ви де ти: Bo žo vić, Z. L. (1996) Mir ja na Đo r đe vić, in ter vju, Likovnaumet
nostosamdesetihidevedesetihuBeogradu–razgovori, Be o grad: sa mi zdat, 
str. 35.

17 Fo ster, H. нав. де ло, стр. 38.
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кул тур ну ин ду стри ју, усва ја ју про це ду ре/по ре дак се риј ске 
про из вод ње и по тро шње, усва ја ју дру штве ноеко ном ски по
ре дак мул ти пли ка ци је истог и сме њи ва ња ста рог про из во да 
но вим. Се ри јал ност у умет но сти по ста је ви дљива од по ја
ве ин ду стриј ске про из вод ње (Мо не (Cla u de Mo net), Ван Гог 
(Vin cent Van Gogh), Мон дри јан па до По ло ка), али ви ше у 
ре жи му пик ту рал ног по на вља ња мо ти ва и тек с ми ни ма лом 
и по пом по ста је до след но ин те грал ни део тех нич ке ре а ли
за ци је де ла. Кон текст у ко јем до ла зи до про до ра ин ду стриј
ског на чи на ра да у сфе ру сло бод ног вре ме на (умет ност), и 
ко ји ства ра ком па ти бил ност иде о ло шки и фор мал но не ком
па ти бил них умет нич ких по ја ва је сте кон текст ка сног ка пи
та ли зма: про из вод ње, по тро шње, стан дар ди за ци је, ме ха ни
за ци је, хи пер спе ци ја ли за ци је. Ло ги ка по на вља ња (ма сов на 
про из вод ња) и раз ли ке (се риј ска про из вод ња) је струк ту ри
са ла ми ни ма ли зам (од нос из ме ђу раз ли чи тих ’спе ци фич них 
обје ка та’ и ре пе ти тив них се ри јал них по ре да ка) и поп (про
из вод ња раз ли чи тих сли ка ре пе ти тив ним про це ду ра ма). Та
ко ђе, и поп и ми ни мал ин си сти ра ју на по вр ши ни/по вр шно
сти/спо ља шњо сти, са мо код ми ни ма ла је то те ма фи зич ког 
или ма те ри јал ног ов де и са да а у слу ча ју по па су у пи та њу 
са вре ме не ре пре зен та ци је.18

Иа ко су Илић и Ђор ђе вић при бе га ва ње readymade стра те ги
ји у свом ра ду ве зи ва ли пре вас ход но за ути цај кон цеп ту ал не 
умет но сти и ње них ра зно ли ких ма ни фе ста ци ја чи ње ни ца 
је да је на чин спро во ђе ња ове стра те ги је бли жи ми ни ма лу 
(стан дар ди за ци ја, ин ду стриј ски на чин ра да, ин ду стриј ски 
објек ти ре ду ко ва не фор ме), па чак и у ра ним ра до ви ма по
пут Или ће вог Фото Досијеа и Маркирање/Xероx мулти
пликацијаI, или Идентитетстање у ко ји ма се readymade 
стра те ги ја с јед не стра не пре пли ће с пост мо дер ни стич ком 
апро при ја ци јом и ци тат но шћу, док с дру ге, за хва љу ју ћи 
пра вил ном по рет ку, струк ту ри, ре пе ти ци ји (иа ко ко нач ној, 
увек од ре ђе ној) с минималом. Раз ра да readymadeа у сми
слу до слов ног ко ри шће ња не че га већ про из ве де ног, што по
сто ји ме ђу мно гим упо треб ним пред ме ти ма, што цир ку ли
ше у сва ко днев ном жи во ту и слу жи да из ра зи и по сре ду је 
вред ност, пре по знаје се у Или ће вом ра ду Безназива (1991), 
у ко јем по ступ ком на но ше ња ме ког гра фи та на по вр ши ну 
нов ча ни ца, Илић ме ња њи хо ву ’суд би ну’, оне пре ста ју да 
бу ду оно због че га су про из ве де не, али не по ста ју баш са
свим, у свом не так ну том или ско ро не про ме ње ном об ли ку 
пот пи са но умет нич ко де ло, јер им је до де ље на функ ци ја 
под ло ге, њи хов иден ти тет не ста је пред цр тач косли кар ском 

18 За де таљ ни ју ана ли зу од но са ми ни ма ла и попар та ви де ти: Fo ster, H. 
нав. де ло, стр. 6068.
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ин тервенци јом/про це ду ром и уме сто да су про из ве де не у 
умет нич ко де ло, ис так ну та је њи хо ва фи зич ка ка рак те ри
сти ка – да су лист па пи ра. Већ у Фотодосијеу и у Маркира
њуI readymade ’узо рак’ је умет нич ко де ло: у пр вом слу ча ју 
де вет гра фи ка Не ше Па ри по ви ћа а у дру гом ко пи ја ре про
дук ци је фо то гра фи је Ма на Ре ја. Раз ма тра се јед на од основ
них про бле ма ти за ци ја readymadeа а то је ори ги нал ност 
умет нич ког де ла јер гра фи ка као умет нич ка тех ни ка по чи ва 
на иде ји мул ти пли ци ра ња истог (што се та ко ђе на ла зи и у 
осно ви ма сов не про из вод ње) чи ју ау ру тро ши уда ља ва ње од 
пр вог оти ска, док фо то гра фи ја ау ру кра де, а фо то ко пи ја је 
де фи ни тив но уни шта ва, бар у оном сми слу у ко јем је иде
ја о је дин стве но сти умет нич ког де ла про из во ди ла. Да кле, у 
овим слу ча је ви ма про блем мул ти пли ко ва ња ко ји readyma
de им пли ци ра, ко ре спон ди ра с ње го вом ми ни ма ли стич ком 
ела бо ра ци јом у кон тек сту дру штве ноеко ном ског по рет ка 
по зног ка пи та ли зма и ма сов не про из вод ње пред ме та. С дру
ге стра не, с об зи ром да су еле мен ти ин ста ла ци ја од ко јих се 
гра ди це ли на ор га ни зо ва не по patternима , на ве де ни ра до ви 
ко ре спон ди ра ју с кон цеп ти ма се ри јал не про из вод ње, про из
во дње ко ја по чива на про из вод њи раз ли ке, другим речима, 
оно га што у на шој по ли тичкој еконо ми ји роб них зна ко ва, 
за пра во конзуми рамо.

На рав но да је ве за из ме ђу ми ни ма ла и фа брич ки из ве де
них ра до ва Ива на Или ћа (Без назива (1993),19 Без назива 
(1994),20 Огледало (1994),21 Без назива (1995)22 и ин ста ла
ци је (19961998) ко је по ред фа брич ки об ра ђе них фор ми 
об у хвата ју и тек сто ве) и Мир ја не Ђор ђе вић (Без назива

19 Зид на ин ста ла ци ја ко ју чи не 24 ко ну сна об ли ка, из ве де на об ра дом че ли
ка у Фа бри ци те шких алат них ма ши на ’Иво Ло ла Ри бар’ из Же ле зни ка, 
рас по ре ђе на у два ре да по два на ест у сва ком на ме тар ра сто ја ња.

20 Зид на ин ста ла ци ја од 165 че лич них ко ма да кру жне фор ме, угра ђе них у 
зид у пет хо ри зон тал них и 33 вер ти кал них ре до ва с раз ма ци ма од 60 цм 
из ме ђу сва ког ко ма да, ма шин ски об ра ђе ни ко ну сно на уну тра. Та ко ђе 
из ве де ни у Фа бри ци те шких алат них ма ши на ’Иво Ло ла Ри бар’.

21 Кру жни, пло шни обје кат, преч ни ка је дан ме тар, с отво ром у цен тру 
преч ни ка 12 мм, тех но ло шки об ра ђен.

22 Зид на ин ста ла ци ја из ве де на у три ре да на истим од сто ја њи ма; сва ки ред 
је из ве ден од че лич них, ци лин дрич них мо ду ла. Мо ду ли су исте ду жи не, 
а раз ли ку ју се две ди мен зи је преч ни ка. Сва ки ред је из ве ден сук це сив
ним по ста вља њем мо ду ла ду жег преч ни ка и мо ду ла кра ћег преч ни ка.
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Сопоћани, Месец (1991),23 ХоризонталаВертикала (1992),24 
Звездаисенка (1994),25 Безназива2 (ДеконструкцијаФи
боначијевог низа) (1994),26 Растер (1996),27 Стуб (1996)28 
и Без назива 3 (2000)29) го то во пра во ли ниј ска на пр вом 
ме сту због несумњи ве им пер со нал но сти и ин ду стриј ског 

23 Зид на ин ста ла ци ја ко ја се са сто ји од 28 кру жних ста кле них ди ско ва, 
преч ни ка 28 цм, се ри гра фи са них цр ном бо јом на по ле ђи ни и тре ти ра
них бе лим во ском у спре ју на на лич ју, сва ки диск пре ма ше ми ме се че ве 
ме не ко ју при ка зу је. Ди ско ви су ура мље ни гу ме ним про фи лом и он да су 
преч ни ка 29 цм. Ин ста ла ци ја има две ва ри јан те: ди ско ви су по ста вље ни 
у круг и ди ско ви се по ста вља ју у ни зу на од ре ђе ном ра сто ја њу. Рад ре
а ли зо ван у Фа бри ци ста кла Пан че во. Рад је по ред Га ле ри је СКЦа био 
из ла ган на Би је на лу мла дих у Ри је ци 1991. и на Би је на лу у Ан ка ри 1992. 
го ди не.

24 Уга о на зид на ин ста ла ци ја чи ји су еле мен ти од бру ше ног че ли ка, гу ме
ног про фи ла и дур алу ми ни ју ма из ве де не у Фа бри ци гу ме них про из во да 
Ре корд из Ра ко ви це. Еле мен ти на зи ду фор ми ра ју об лик кр ста та ко што 
се Хо ри зон та ла ко ја је ду жа про сти ре на зи ду до угла и пре ла зи на дру ги 
зид на ко јем се укр шта с Вер ти ка лом. од но си ду жи на ли ни ја су хар мо
нич ни, од но сно од нос еле ме на та и ди мен зи је струк ту ре су усло вље не 
по рет ком злат ног пре се ка. Ка рак те ри стич не тач ке ин ста ла ци је мар ки
ра не су по лу лоп та ма. Рад је по ред то га што је био из ло жен у Га ле ри ји 
СКЦа, из ла ган и на Би је на лу у Ан ка ри 1992 и на Би је на лу у Ве не ци ји 
1993. го ди не.

25 Зид на ин ста ла ци ја ко ја се са сто ји из два че лич на еле мен та: је дан у об
ли ку пра вил не зве зде пе то кра ке и из ду же не зве зде пе то кра ке ме то дом 
ду пле про јек ци је ди мен зи ја пр вог еле мен та.Те ло ’звезд’ и ’сен ке’ из
ве де но је са за ко ше ним оштрим иви ца ма чи ме је на гла ше на де бљи  на и 
им пли ци ра на те жи на ма те ри ја ла/еле ме на та. Рад је из ве ден у Фа бри ке 
те шких алат них ма ши на ’Иво Ло ла Ри ба р’из Же ле зни ка.

26 Зид на ин ста ла ци ја из ве де на у Са ло ну Му зе ја са вре ме не умет но сти 
1994. го ди не, са сто ји се од 376 че лич них ку гли ре а ли зо ва них пре ма на
цр ту умет ни це у Фа бри ци Иво Ло ла Ри бар. Ти по ви ку гли (има их 12) од
ре ђе ни су Фи бо на чи је вом два на е сто чла ном се ри јом: сва ки члан се ри је 
од ре ђу је број ку гли од ре ђе ног преч ни ка.

27 Зид на или под на ин ста ла ци ја ко ју чи не 100 ко ма да од че лич ног пра вил
но ис про фи ли са ног ли ма ди мен зи ја 50x20 цм сва ки. Ре ђа ју се у ни зу, 
је дан уз дру гог на зи ду у јед ном ре ду или фор ми ра ју пра во у га о ник у пет 
ре до ва по два де сет мо ду ла. Мо ду ли/еле мен ти су из ве де ни пре ма тех
нич ким упут стви ма умет ни це у сме де рев ској фа бри ци САР ТИД (да нас 
Хе стил Ср би ја).

28 Обје кат (скулп ту ра?) или „не функ ци о нал ни ар хи тек тон ски еле ме нат” 
(М. Ђор ђе вић), од по да до пла фо на из ла гач ког про сто ра на пан че вач ком 
Три је на лу скулп ту ре 1996. го ди не, из ве ден је од ди ско ва (по лу фа бри ка
та) од ко тер ма/цр не пла сти ке по ре ђа них вер ти кал но у смак ну том али 
рит мич ном по рет ку.

29 Ам би јен тал на ин ста ла ци ја, про мен љи вог об ли ка у за ви сно сти од про
сто ра у ко јем се по ста вља, из ве де на од гу ме ви си не два и ду жи не два
де сет ме та ра чи јим се по ста вља њем на зид по чев од по да фор ми ра гу
ме ни про лаз. Она ме ња рав ни ну зи да, су жа ва про лаз с об зи ром да се 
не ста вља у рав ни зи да већ да се ње на по вр ши на рав но мер но на би ра. 
Ма те ри јал ма ни пу ла ци јом (та ла са њем) до би ја на ра тив ну ди мен зи ју, 
али, за хва љу ју ћи ин тен зив ном спе ци фич ном ин ду стриј ском ми ри су, 
материјал ност гу ме оста је не ком про ми то ва на.
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ре а ли зо ва ња, због ко ри шће них (по лу)фа бри ка та (readyma
de), све де ног из ра за, ма те ри јал но сти, по на вља ња, ло гич ких 
струк ту ра. Ме ђу тим, оно што пред ста вља ли ни ју одва ја ња 
од исто риј ског ми ни ма ла је сте чи ње ни ца да Илић и Ђор
ђе вић кон ци пи ра ју сво је струк ту ре као за о кру же не це ли не 
– ра до ви се те ме ље на ма те ма тич ким од но си ма бро је ва и 
ме ра (по не кад и на њи хо вим сим бо лич ким зна че њи ма), те 
та ко тво ре за тво ре не це ли не. У ра ду ово дво је умет ни ка 
ни је прет по ста вље на мо гућ ност до да ва ња или од у зи ма ња 
еле ме на та сход но по ста вље ној струк ту ри и/ли сход но ста ву 
’зна че њекао кон текст’, као што је то слу чај с при ме ри ма у 
исто риј ском ми ни ма ли зму. Њи хо ве струк ту ре су у од ре ђе
ном по рет ку, пот пу но де фи ни са не, за о кру же не и до вр ше не, 
ве ћи ном ра ђе не за од ре ђен про стор и пре ма па ра ме три ма 
тог про сто ра (чи ме и про стор по ста је са став ни део ра да, 
што би, због на ра тив не ди мен зи је, мо гла да бу де ре фе рен ца 
пре на ин тер на ци о нал ни кон струк ти ви зам, не го на ње го ву 
ру ску ва ри јан ту), укљу чу ју ћи по не кад мо гућ ност пре ’при
ла го ђа ва ња’ не ком дру гом про сто ру/кон тек сту, не го ’пер му
та ци ји’ мо ду ла (при ме ра ра ди Или ћев Безназива (1994) или 
Месец, Растер и Безназива3 Мир ја не Ђор ђе вић). Дру го, 
иа ко су њи хо ви ра до ви бли ски при мар ним струк ту ра ма, у 
по је ди ним ра до ви ма ра ди кал но сим пли фи ко ва них об ли ка 
и фор ми (при ме ра ра ди Или ће ви Безназива из 1993, 1994. 
и 1995), те фор ме ни су ис пра жње не од зна че ња и та у то ло
шке, по нај ма ње ау то ном не. Сте пен њи хо ве на ра ти ви за ци је 
је раз ли чит: код Или ћа од нос ’ге штал та’ и на ра ти ва ва ри
ра и обич но је у сра зме ри је дан об ликје дан по јам, док код 
Ђор ђе вић на ги ње тран сцен ден ци ји на ја вље ној у пр вим ра
до ви ма30 (Без називаСопоћани, ХоризонталаВертикала, 
Месец), и ико ни за ци ји (ме се че вог ци клу са ко ји ре флек ту је 
жен ско те ле сно, фи зи о ло шко ис ку ство (Месец), мо ди фи
ка ци је и есте ти за ци је те ла (Безназива2–Деконструкција
Фибоначијевогниза31) по ли тич ке тран зи ци је (Звездаињена
сенка), ис ку ства јав них про сто ра/јав ног пре во за у на бо
ра ној гу ми (Без назива 3)). Тре ће, ра до ви Ива на Или ћа и 
Мир ја не Ђор ђе вић де ле са ра до ви ма ми ни ма ли ста им пер
со нал ност, при че му се уо ча ва раз ли ка из ме ђу про из вод
ње еле ме на та ми ни ма ли стич ког ра да у усло ви ма раз ви је не 
ин ду стри је и по зног ка пи та ли зма на пре ла ску у по стин ду
стриј ско дру штво, с јед не стра не и с дру ге, про из вод ње еле
ме на та за Мир ја ни не и Ива но ве ра до ве у окви ри ма по че та ка 

30 Ре ци мо у ра до ви ма Стањегестмолитва и Узрокпоследица (1990).
31 „Овим ра дом се ре фе ри ра и на bodypiercing, јер се про стор тре ти ра као 

те ло” (Мир ја на Ђор ђе вић); Ви де ти: De ne gri, J. (2001) Zna njem na zna
nje. In ter vju: Je ša De ne gri – Mir ja na Đor đe vić, u: MirjanaĐorđević8901, 
Beograd: sa mi zdat, str. 98.
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транзици је од скром ни је раз ви јене ин ду стри је и план ске, 
по ли тич ки усме ра ва не дру штве не про из вод ње ка ка пи та
ли стич кој. Оно што је обе ле жи ло тран зи ци о ни пе ри од про
ду же ног тра ја ња је сте ин ду стри ја у сте ча ју: све фа бри ке у 
ко ји ма су Илић и Ђор ђе вић сво је ра до ве из во ди ли су у ме
ђу вре ме ну би ле пред мет ма ње или ви ше про бле ма тич них 
при ва ти за ци ја и углав ном су све на кра ју за тво ре не осим 
јед не.32 Рас ко рак из ме ђу ви со ко бу џет не про дук ци је с јед не 
и по чет ка кра ја со ци ја ли стич ке ин ду стриј ске про из вод ње 
и ге не рал но ре ал них мо гућ но сти сре ди не, с дру ге стра не, 
из ме ђу со ци ја ли стич ког мо де ла кон тро ли са ног кон зу мер
ства и ка пи та ли стич ког мо де ла ’mo re is mo re’ кон зу мер ства, 
пред ста вља симп том же ље генерисане унутар си сте ма вред
но сти ур ба не кул ту ре и ли бе рал них све то на зо ра ци вил ног 
дру штва фор ми ра ног то ком осам де се тих, а у окви ру ко јег су 
се ин те лек ту ал но и умет нич ки, пре ма соп стве ним ре чи ма, 
фор ми ра ли Иван Илић и Мир ја на Ђор ђе вић33 да ме ња или 
да еман ци пу је око шта ли, ви со ко би ро кра ти зо ва ни, про вин
ци ја ли зо ва ни и не функ ци о нал ни си стем. И ов де до ла зи мо 

32 Од Фа бри ке те шких алат них ма ши на ’Иво Ло ла Ри бар’, ју го сло вен ског 
ме та ло пре ра ђи вач ког ги ган та оста ли су још са мо не ки при ва ти зо ва ни 
по го ни ко ји про из во де јед но став не или ма ње вред не про из во де. Ви
де ти: Maj din, Z. (24. 1. 2002) Re a ni ma ci ja gi gan ta, Vre me, br. 577, 22. 9. 
2017., http://www.vre me.com /cms /vi ew.ph p?id =306223; По по вић, Ј. (20. 4. 
2017)’Иво Ло ла Ри бар’ – омла дин ска фа бри ка, По ли ти ка, 22. 9. 2017; 
http://www.po li ti ka.rs /sr /cla nak/378738/Po gle di/Iv oLo laRi baromla din
skafa bri ka; Ми ка ли ца, А. (6. 5. 2017) Ср би ји је по тре бан но ви си стем 
Ло ла, По ли ти ка, http://www.po li ti ka.rs /sr /cla nak/379977/Sr bi jije po tre
banno visi stemLo la. Фа бри ка ста кла Пан че во је у сте ча ју. Ви де ти: Ano
nim, (8.7.2017) Na pro da ju imo vi na In du stri je sta kla Pan če vo, 22. 9. 2017; 
http://pan ce vo.moj kraj.rs/ve sti/eko no mi ja/item/5507napro da juimo vi na
in du stri jesta klapan ce vo; ви де ти и: Ču bri lo, J. (2012) symptom.dj: Jelica
RadovanovićiDejanAnđelković, Be o grad: Fon da ci ja Vu ji čić, str. 162163. 
Фа бри ка гу ме Рекорд из Ра ко ви це је не у спе шно про шла тран зи ци о
ни ци клус и да нас је на ње ном ме сту по диг нут тр жни цен тар „Ка пи
тол парк Ра ко ви ца”; Ви де ти: Ano nim (7. 11. 2005) Ru ska fir ma Vi za he ma 
spa si la in du stri ju gu ma Re kord ra ko vi ca, 22. 9. 2017, http://www.eka pi ja.
com /news/29767/ru skafir mavi za he maspa si lain du stri jugu mare kordra
ko vi ca; Ano nim (6. 5. 2016) Po če lo ru še nje fa bri ke ’Re kord’ – Usko ro ni če 
’Ca pi tol Park Ra ko vi ca’ vre dan 30mil eu ra, 22. 9. 2017, http://www.eka pi ja.
com /realesta te/1430714/KZIN/po ce loru se njefa bri kere kordusko roni
ceca pi tolparkra ko vi cavre dan30mil ; С. Б. М. (24. 5. 2016) Уме сто ’Ре
кор да’ тр жни цен тар, Новости, 22. 9. 2017, http://www.no vo sti.rs /ve sti/
be o grad.74.html:606803Ume stoRe kor datr znicen tar; Ва си ље вић, Б. (15. 
8. 2016) Би ле јед ном фа бри ке у Ра ко ви ци, Политика, 22. 9. 2017, http://
www.po li ti ka.co .rs /sr /cla nak/361362/Te mane de lje/Bi lejed nomfa bri keu
Ra ko vi ci. О по след њој тран сак ци ји и про ме ни вла сни ка не када шњег 
САР ТИДа ви де ти: Dokumеntacioni cen tar Vreme (6. 4. 2016) Ki ne zi ku pi
li SAR TID (i po ve za ni član ci), Vreme, 22. 9. 2017, http://www.vre me.com /
cms /vi ew.ph p?id =1382699.

33 De ne gri, D. (1994) Mir ja na Đor đe vić: Oti ći u tre ću di men zi ju a ipak osta
ti na po vr ši ni, Moment br. 23/24, Gor nji Mi la no vac: Dečjenovine, str. 56; 
Denegri, J. (2001) нав. де ло, стр. 7484; 
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до че твр тог ар гу мен та у пре и спи ти ва њу (мо гу ће) хо мо ло
ги је исто риј ског ми ни ма ла и умет нич ког ра да Ива на Или ћа 
и Мир ја не Ђор ђе вић: ути цај, опет пре ма изјавама ово двоје 
уметника,34 са вре ме не ар хи тек ту ре и ин ду стриј ског ди зај на 
ко ји су об ли ко ва ли јав не про сто ре и њиховог редукованог 
језика утемељеног у доктрини ’less is mo re’ што те жи ште 
рас пра ве по ме ра на про бле ма ти зо ва ње ути ца ја ми ни ма ли
стич ке есте ти ке на ви зу ел ну кул ту ру де ве де се тих уоп ште но 
и за пра во во ди ка за кључ ку о по сред(ов а)но м ути ца ју ми ни
ма ла на рад ово дво је умет ни ка. При хва та ње ви со ко тех но
ло шки раз ви је не cut&paste кул ту ре, кул ту ре сем пло ва, по
на вља ња, се ри ја, умре жа ва ња и раз ли ке, а ко ја у умет но сти 
до би ја ’фор му’ пост про дук циј ске умет но сти отвара нова 
питања како релација постпродукцијске уметности према 
историјском минималу тако и потенцијала да се уметничка 
продукција Ивана Илића и Мирјане Ђорђевић разматра из 
ове перспективе. Илић и Ђор ђе вић са мо де ли мич но пред
ста вља ју у овом пе ри о ду пост про дук циј ске умет ни ке у 
сми слу у ко јем овај по јам уво ди и об ја шња ва Ни ко ла Бу
рио (Ni co las Bo ur ri a uld)35 упра во он да ка да, при ме ра ра ди 
Иван Илић ко ри сти гра фи ке Не ше Па ри по ви ћа. У пе ри о ду 
о ко јем го во ри мо, пост про дук циј ски по сту пак је при су тан 
на дру гом ни воу, у рав ни кон цеп ту а ли за ци је ра да, док ко на
чан ис ход је увек скуп пред ме та чи ја је фор ма (као и фор ма 
њи хо вих кон сте ла ци ја), па жљи во осми шље на да, чак и ка да 
ду гу је и ја сно ре фе ри ше на нпр. дру гог умет ни ка или ис
ку ство из јав ног про сто ра (при ме ра ра ди на Кар ла Ан дреа 
(Carl An dre) у ра ду Растер Мир ја не Ђор ђе вић или раз ли чи
те вер зи је бар ко до ва у зид ним ин ста ла ци ја ма Ива на Или ћа 
из пе ри о да 19961998), она је увек ’ау тен тич ни’, ’ори ги нал
ни’ ре зул тат пре во ђе ња entertainment кул ту ре, тра ди ци је, 
визуелности јав ног про сто ра, advertising ре ал но сти у је зик 
умет но сти и у том сми слу по се ду је ди мен зи ју ау то но ми је, 
и гле да но из те пер спек ти ве, у ком би на ци ји с ре ду ко ва ном, 

34 Ti mo ti je vić, S. (1997) Ivan Ilić, por tret umet ni ka, Beorama br. 73, str. 6869; 
De ne gri, J. (2001) нав. де ло, стр. 96.

35 „Од ра них де ве де се тих ве ли ки број умет нич ких ра до ва на ста је на осно
ву већ по сто је ћих ра до ва; све ви ше умет ни ка ин тер пе ти ра, ре про ду ку
је, по но во из ла же, или ко ри сти умет нич ка де ла дру гих или до ступ не 
кул тур не про из во де. ... Ови умет ни ци ко ји уба цу ју сво ја де ла у по сто
је ћа де ла дру гих до при но се бри са њу тра ди ци о нал них гра ни ца из ме ђу 
про дук ци је и по тро шње, ства ра ња и ко пи је, readymadea и ори ги нал ног 
де ла” а раз ли ка из ме ђу раз ли чи тих об ли ка апро при ја ци је до пост про
дук ци је је „у ар ти ку ла ци ји. Рад ни прин цип да на шњих умет ни ка пре ки
да с ма ни пу ла ци јом ре фе рен ци и ци та та”. Bo ur ri aud, N. (2005) Postpro
duction.CultureasScreenplay:HowArtReprogramsTheWorld, New York: 
Lu cas & Ster berg, str. 13 i 9.
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ге о ме триј ском и чи стом формом, мо гу ће је њи хо ве ра до ве 
ин тер пе ти ра ти као раз ра ду мо дер ни стич ких по сту ла та.36

Иван Илић и Мир ја на Ђор ђе вић ни су је ди ни умет ни ци чи
ји је рад то ком по след ње де це ни је 20. ве ка не го вао све де ну 
фор му и оста ле ми ни ма ли стич ке ’атри бу те’. Ути цај ре ду
ко ва ног ин ду стриј ског ди зај на и вр хун ске об ра де уоч љив 
је при ме ра ра ди на скулп ту ра ма Ср ђа на Апо сто ло ви ћа, на 
скулп ту ра ма Скулптураодплафонадопода (1993) и Брза
игра (1993) До бри во ја Ба те Кр го ви ћа, на Скулптури Сло бо
да на Пе ла ди ћа из 1997, у ра до ви ма Зо ра на То до ро ви ћа као 
што су Материјал и енергија (1995) и Инфразвучни топ
(машиназаправљењемучнине) (1997). Та ко ђе, и на ве де ни 
ра до ви су у це ли ни (осим де ли мич но у слу ча ју Скулптуре
одплафонадопода) фа брич ки про из ве де ни, али ту се све 
слич но сти ма њеви ше за вр ша ва ју, и ула зи се у по ље мно
го стру ких раз ли чи то сти. Ме ђу тим, Илић и Ђор ђе вић су до
след но, то ком де ве де се тих, у свом ра ду за сту па ли иде је, по
ступ ке, фор мал ни је зик ко ји су сва ка ко били у ре ла ци ји са 
исто риј ским ми ни ма ли змом, aли више на посредован начин, 
оно ли ко ко ли ко је ми ни ма ли стич ка есте ти ка об ли ко ва ла ви
зу ел ни хо ри зонт де ве де се тих, ко ли ко су но ве тех но ло ги је и 
мо гућ но сти уте ме ље не на ло гич ким струк ту ра ма и ал го рит
ми ма, про из во ди ле се ри је, раз ли ку, су бјек те, пред ме те, сли
ке и ствар ност и по узору на минимализам по ста ле ’жељене’ 
и укљу че не у про цес ства ра ња умет но сти. У свет ским умет
нич ким то ко ви ма де ве де се тих би ла је за сту пље на кри тич
ка ре цеп ци ја ми ни ма ли зма ко ја је би ла усме ре на да ње го ву 
хлад ну есте ти ку за ме ни ме ђу људ ским од но сом и раз ме ном, 
што је de facto у најширем смислу рефлектовало сложене  
про це се ин ста ли ра ња по стин ду стриј ског дру штва. У кон
тек сту дру га чи је вр сте тран зи ци је, или дво стру ке тран зи ци
је, оне ло кал не, од со ци ја ли зма ка нео ли бе рал ном ка пи та ли
зму и оне гло бал не, од ин ду стриј ског ка по стин ду стриј ском, 
пост ми ни мал ре флекту је транзи циј ску же љу произведену и 
моделовану комодификацијом и иде о ло ги јом из бо ра.
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THE ASPECTS OF MINIMALISM IN THE ART OF THE 
NINETIES: MIRJANA ĐORĐEVIĆ AND IVAN ILIĆ

Abstract

The paper focuses on mapping out the elements of historical 
Minimalism on the art scene in Serbia during the nineties. Modular 
structures, repeated units, serial syntax, reductive, primary and/or 
geometric forms, were all present in the art of Serbia (and Yugoslavia) 
during the sixties and the seventies, although more systematic reference 
to historical Minimalism and its formal and conceptual aspects will 
be featured in some art practices during the nineties. Artistic practice 
of Belgrade artists Mirjana Đorđević and Ivan Ilić (who spent some 
time at the Kunstakademie Düsseldorf with the professor Klaus Rinke 
and Jannis Kounellis, respectively) in the late eighties and during the 
nineties served as study cases in this research of the nature and meaning 
of the aspects of Minimalism in the art of the last decade of the 20th 
century. Therefore the paper investigates whether the formal codes of 
Minimal art presented in their artworks from that period have been the 
outcome of some kind of critical reception as was the most common 
case in the worldwide art productions during this decade, or they have 
been related to contemporary visual culture that inclined to reductive 
and minimal ‘look’ and aesthetics. Ilić and Đorđević certainly were not 
the only artists in Serbia who, under the influence of the ‘cool’ and 
hi tech industrial design, adopted the essential minimalist lexicon, but 
they have been very consistent in pursuing and developing in diferent 
ways. Their art practices were beyond question in terms of historical 
Minimalism. as much as the Minimalist aesthetics fashioned the visual 
horizon of the nineties and as much as the new technology and the 
possibilities based on logical structures and algorithms produced 
series, diference, subjects, objects, representations and reality and by 
the Minimalist model became desirable and included into process of 
making art. In the worldwide art of the nineties the artists have adapted 
the forms of historical Minimalism for their own use: the cold, precise, 
calculated, reserved Minimalist aesthetics was replaced by relational 
aesthetics, i. e. by interactive human relations and social exchange de 
facto following the processes of establishing the postindustrial society. 
In the circumstances of diferent kind of transition or more precise 
double transition: from Socialism to Capitalism and from industrial to 
postindustrial, postMinimalism reflects the transition desire created 

and modelled by commodification and ideology of choice.

Keywords:Minimalism,theartofnineties,reductive,series,
readymade,IvanIlić,MirjanaĐorđević
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Ше зде се те го ди не у ју го сло вен ској умет но сти обе ле жа ва 
по ја ва фе но ме на но ве фи гу ра ци је или но ве пред мет но сти, 
а ка ко Де не гри на во ди, са свим спо ра дич но и по стра ни од 
во де ћих умет нич ких то ко ва ја вља ју се по је ди нач ни ста во ви 
у ду ху не кон струк ти ви зма и ки не тич ке умет но сти.1 У свом 
пре гле ду ше зде се тих го ди на, он из два ја умет ни це/ке ко ји 
ства ра ју у ду ху по стен фор ме ла, но ве фи гу ра ци је, но ве ге
о ме три је и об ли ка ми ни ма ли стич ког сли кар ства. При сут ни 
су у де ли ма ових умет ни ца/ка ста во ви мо дер ни зма о ау то
но ми ји умет нич ког, од но сно са мо стал но сти ли ков не ствар
но сти, као и из ра зи та те жња ка ре дук ци о ни зму као крај њој 
ин стан ци ове са мо стал но сти. Ипак, те жња ка ре дук ци о ни
зму ни је до вољ на да се од ре ђе но ства ра ла штво по сма тра 
као ми ни ма ли зам.

У ју го сло вен ској умет но сти ше зде се тих и се дам де се тих 
го ди на у тре ти ра њу скулп то рал не фор ме ја вља ју се две 
тен ден ци је: јед на ка ре дук ци ји и об но ви чи сте пла стич
ке фор ме (минималистичкетенденције) и дру га ка об но ви 
фи гу ра ци је и пред ста вљач ке фор ме (попарт тенденци
је). Ми ни ма ли стич ке тен ден ци је оли че не су или у по ја ви 
ре дук тив не ап стракт не по зно мо дер ни стич ке умет но сти, 
или у нео а ван гард ној по ја ви нео кон стук ти ви зма. Нео кон
струк ти ви зам у слу ча ју ју го сло вен ске умет но сти об у хва та 
спек тар умет нич ких фор ми од де ла ко јим су ау то ри за шли 
у област ре дук ци је и ми ни ма ли за ци је гра де ћи јед но став не, 
та у то ло шке пла стич ке об ли ке и ан сам бле2 до ки не тич ких, 
лу ми но ки не тич ких и (елек тро)тех нич ких екс пе ри ме на та. 
По при ште про мо ци је ове умет но сти би ло је у се ри ји пет 
ме ђу на род них из ло жби по кре та Новетенденције у За гре
бу из ме ђу 1961. и 1973. године3. Но ве тен ден ци је су, ме ђу 
оста лим, про мо ви са ле ра ди кал ну об но ву ра ци о на ли стич ке 
ли ни је но вог кон струк ти ви зма и ње го во пре но ше ње у та да 
ак ту ел ну про бле ма ти ку ки не тич ке и про гра ми ра не умет но
сти.4 Ка рак те ри стич ни су лу ми но ки не тич ки ам би јен ти Ко
ле ма на Но ва ка, ме ха нич ки про из ве дем ни цр те жи Зо ра на Ра
до ви ћа и ком пју тер ска га фи ка Петра Ми ло је ви ћа.5 Из ложба 

1 De ne gri, J. (2013) Srpskaumetnost 19502000: Šezdesete, Be o grad: Orion 
Art, str. 11.

2 De ne gri, J. (1991) Vi di ci mi ni mal nog, Vi di ki mi ni mal ne ga – Mi ni ma li zem v 
slo ven ski u met no sti 1968–1980. Mo der na ga le ri ja Lju blja na, ko lo voz – ru jan 
1990, Životumjetnostibr. 48/49, Za greb: In sti tut za po vi je stu mjet no sti u Za
gre bu, str. 114.

3 De ne gri, J. (2013) нав. де ло, стр. 12.
4 Žu pan, I. (2013) Svje tlo sni  o bli ci  Vo ji na  Ba ki ća, ArsAdriatica 3, Za dar:  

Sve u či liš te u Za dru, str. 214.
5 Šu va ko vić, М. (2010) IstorijaumetnostiuSrbijiXXveka:Radikalneumet
ničkeprakse, Be o grad: Orion art, str. 257.
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ин тер на ци о нал не нео кон струк ти ви стич ке умет но сти – Кон
структивнауметност–Елементиипринципи одр жа на је 
у Му зе ју са вре ме не умет но сти у Бе о гра ду 1969. године. У 
сек ци ји Нова тененција 3. бе о град ског три је на ла из ла га
ли су, по ред за гре бач ких тен ден ци ја ша, и ју го сла вен ски/е 
умет ни ци/це ко ји ни су у ве зи са по кре том Но ве тен ден ци је.6 
Ме ђу њи ма су би ли умет ни ци/це ори јен ти са ни ка ра ди кал
ној ап страк ци ји – Во јин Ба кић, Ана Бе шлић, Ми ра Брт ка, 
Бо рис Ци ка лов ски, Ми ле на Чу бре ко вић, Ју рај До бро вић, 
Еу ген Фе лер, Мла ден Га лић, Ју ли је Кни фер, Иван Ко жа рић 
и др. Хи брид но по ве зи ва ње умет ни ка раз ли чи тих опре де
ље ња под име ном Новетенденције до ве ло је до по ле ми ка и 
рас пра ва о ста ту су ап страк ци је.7 На про блем ским сек ци ја ма 
4. бе о град ског три је на ла ју го сло вен ске умет но сти Објек
ти,Пријеиоконоветенденције,Концептуалнауметност
иКонкретнавизуелнапоезија, пре до че не су но ве по ја ве и 
тен ден ци је нео а ван гард не умет но сти.8

Иви ца Жу пан на во ди да се „уну тар ки не тич ке про дук ци је 
ти је ком 1960их оства ри ва не у хр ват ској умјет но сти раз ли
ку ју нај ма ње три по сту ла ци је у де фи ни ра њу су ста ва од но са 
објект – про сторсвје тлопо крет: Пр ва је ка те го ри ја сло бод
не ана ли тич но сти уте ме ље не на ин ту и тив ну осје ћа ју ре да 
(Ба кић, Ми ро слав Шу теј); дру га је ка те го ри ја објек тив не 
ана ли тич но сти уте ме ље не на про вје ри ну ме рич ког про
гра ма (Вјен це слав Риц хтер, Иван Пи цељ, Ју рај До бро вић); 
тре ћа је ка те го ри ја тех нич ке ана ли тич но сти за сно ва не на 
про вје ри су ста ва ме ха ни за ма те ме ље них на по гон ском дје
ло ва њу елек тро е нер ги је (Алек сан дар Ср нец).”9 Ни су све 
ове ки не тич ке тен ден ци је нео кон струк ти ви зма има ле од ли
ке умет но сти ми ни ма ла, ма да се у сва кој од њих мо гу на ћи 
при ме ри умет но сти ко ја има тен ден ци је ка ре ду ко ва ним и 
ап стракт ним фор ма ма, чи сто ти из ра за, из ра жај но сти кроз 
ма те ри јал, мо ду лар но сти об ли ка и ге о ме три за ци ји фор ми. 

Де не гри ис ти че да је на пи та ње шта се под ра зу ме ва под 
пој мом ми ни мал ног у ју го сло вен ском умет нич ком про сто
ру на сто јао од го во ри ти Ма ри јан Су сов ски на из ло жби у 
Га ле ри ји су вре ме не умјет но сти у За гре бу 1983, утвр див ши 
за сту пље ност знат ног бро ја ау то ра ко ји су се у то ку ше зде
се тих и се дам де се тих го ди на слу жи ли ре дук тив ним, што не 

6 Šu va ko vić, М. нав. де ло, стр. 257.
7 Исто.
8 Исто.
9 Žu pan, нав. де ло, стр. 211.
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зна чи и из ра зи то ми ни мал ним и ми ни ма ли стич ким формама 
у извор ном зна че њу то га тер ми на.10

Из ло жба Видикиминималнега, одр жа на у Мо дер ној га ле ри
ји у Љу бља ни, са свим је ја сно по ка за ла да ни на сло вен
ској умет нич кој сце ни ми ни ма ли зам ни је је дин стве на и 
јед но крат на по ја ва, не го да се ја вља у не ко ли ко на вра та, у 
ви ше та ла са, са др жа ва ју ћи низ је зич ких вр ста и под вр ста, 
а сви ма је за јед нич ко раз ма тра ње не ких те мељ них он то ло
шких пита ња умет но сти и умет нич ког де ла као ау то ном них 
духов них ен ти те та.11

Ка да се го во ри о ми ни ма ли стич ким тен ден ци ја ма ју го сло
вен ске умет но сти тре ба ис та ћи да ту ни је реч о минималном/
ми ни ма ли зму у ра ди кал ним по зи ци ја ма ка кве се на ла зе у 
прак си и у те о ри ји Ро бер та Мо ри са (Ro bert  Mor ris) и До на да 
Џа да (Do nal d Judd), не го пре о ни зу раз ли чи тих ре дук тив
них за хва та на ко је би се мо гла при ме ни ти озна ка Мар се
ли на Плеј неа (Mar ce lin  Ple u net) о ми ни мал ним облици ма 
као ау то ном ним ен ти те ти ма уте ме ље ним на струк ту рал ним 
међу за ви сно сти ма.12

У том кон тек сту Де не гри по ста вља ло гич но пи та ње мо ра/
мо же ли се по ја ва ми ни ма ли зма на ју го сло вен ској умет нич
кој сце ни ви де ти као од јек по сле ди ца или де ри ва ци ја аме
рич ког фе но ме на ми ни мал арта. Он ис ти че да су на на ста
нак ове прак се ре дук ци о ни зма ути ца ли по ред аме рич ких 
и европ ски из во ри, као и они ло кал ни – по пут за гре бач ке 
ге о ме триј ске ап страк ци је гру пе ЕXАТ51, што је до во ди ло 
до про жи ма ња раз ли чи тих умет нич ких прак си и ства ра ња 
ау тен тич них умет нич ких по ја ва. Сто га је, Де не гри за кљу
чу је, не мо гу ће де фи ни са ти ре дук ци о ни зам у ју го сло вен ској 
умет но сти као ми ни мал арт.13

Он по ре кло ових по ја ва та ко ђе ви ди у ути ца ју кли ме ка сног 
мо дер ни зма и ин тер на ци о на ли за ци ји ло кал них умет нич ких 
зби ва ња: 

„По сред ни или не по сред ни по ти ца ји мо гу тра жи ти у не
ким зби ва њи ма у са ста ву ве не ци јан ског Би је на ла 1964. 
и 1966, по себ но у екс пан зив ним аме рич ким на сту пи ма 
у ко ји ма се тих го ди на про мо ви ра ју  Мо рис Лу ис (Mor ris 
Lo u is), Но ланд (Ken neth No land), Сте ла (Frank Stel la), Ке
ли (El lsworth Kelly)и Олиц ки (Ju le s O lit ski) на ап стракт
ном, од но сно Ро берт Ра у шен берг (Ro ber t Ra uschen berg), 

10 De ne gri, J. (1991) нав. де ло, стр. 114.
11 Исто.
12 Исто.
13 Исто.
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Џа спер Џо унс(Ja sper  Johns), Ол ден бург (Cla es Ol den
burg), Дајн (Jim Di ne), Лих тен штајн (Roy Lic hten stein) и 
Џон Чем бе рер лејн (John Cham ber lain на пред мет ном и 
предста вљач ком кри лу умјет но сти сед мог де се тље ћа.”14

Скулп ту ра Во ји на Ба ки ћа не при па да нео ко струк ти ви стич
ким и нео а ван гард ним тен ден ци ја ма и екс пе ри мен ти ма. Ње
го ва умет ност се кре ће од ра ног мо дер ни зма (ку би стич ког 
ути ца ја ви дљи вог у скулп ту ри Бик) ка по зно мо дер ни стич кој 
ре дук тив ној ап страк ци ји (ви дљи вој у скулп ту ра ма ше зде се
тих). Ни Де не гри ни Шу ва ко вић не свр ста ва ју Ба ки ћа ме ђу 
умет ни ке ко ји се ба ве нео кон струк ти ви стич ким те жња ма и 
про бле ми ма. Они ње го ва де ла ви де као ра ди кал ну ап страк
ци ју и као умет ни ка ви со ког мо дер ни зма. 

Ипак, из ме ђу Ба ки ће вих скулп ту ра на ста лих ше зде се тих –  
Светлоснеформеиз 196364. године и скулп ту ра по је ди них 
аме рич ких умет ни ка кон струк ти ви стич ких тен ден ци ја ко ји 
су ства ра ли пе де се тих и ше зде се тих има слич но сти у ли
ков ном по ступ ку. Је дан од та квих умет ни ка је Деј вид Смит 
(Da vid  Smith), ко га ка рак те ри шу и као скулп то ра ап стракт
ног екс пре си о ни зма. Ње го ва де ла из се ри је Cubi на ста ла из
ме ђу 1961. и 1965. године по ка зу ју из ра зи то мо дер ни стич ка 
схва та ња скулп ту ре. Фор ме су ап стракт не, ге о ме три зо ва не 
и све де не, али умет ник за др жа ва ком по зи циј ску сло же ност 
и ефе кат ко ји под ра зу ме ва емо тив ну ре ак ци ју. Исте од ли
ке има ју Ба ки ће ве Светлоснеформе/Свјетлосниоблици из 
1963. и 1964. године. Умет ник ства ра струк ту ре од мо ду лар
них је ди ни ца раз ли чи тих ве ли чи на, али го то во истих об ли ка 
ко ри сте ћи но ве ма те ри ја ле, по пут нер ђа ју ћег че ли ка. Иа ко 
се ко ри шће ње мо ду лар них је ди ни ца, као и но вих ма те ри ја ла 
за па жа као есен ци јал но у ми ни мал арту, Ба ки ће ве Светло
снеформе не ма ју ка рак тер ми ни мала, јер ови исто вет ни по
ступ ци ни су ко ри шће ни у исто вет ну свр ху као у ми ни ма ли
зму. Док је циљ умет но сти ми ни мала да ре ду ку је сен за ци ју, 
да ли ши де ло ка рак те ра, емо тив ног и су бјек тив ног ути ска 
и да про кла му је хлад ну и ри гид ну струк ту рал ност као циљ 
умет нич ког из ра за, де ла Во ји на Ба ки ћа за др жа ва ју на ме ру 
да оста ве, ка ко ли ков ни та ко и су бјек тив ни (емо тив ни) ути
сак на по сма тра чи цу/а. Упра во су то умет ни ци ми ни мала 
(Dan  Fla vin, Car l An dre, Sol  Le  Witt) за ме ра ли скулп то ри ма 
кон струк ци о ни зма пе де се тих. Ко ли ко год да је де ло Деј ви
да Сми та ап стракт но, за њих је би ло пре ви ше фи гу рал но.15 
Оно што оста је као ба шти на мо дер ни стич ке скулп ту ре код 

14 Исто, стр. 115.
15 Fo ster, H. and Kra uss, R. (2012) Artsince1900, Lon don: Tha mes & Hud son, 

p. 472.
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Ба ки ћа и Сми та је су тра ди ци је ку би стич ког ре дук ци о ни
зма, есте ти за ци ја фор ме и сам трет ман де ла као још увек 
скулпту ре, а не као инсталаци је или објек та. 

Та ко ђе, обо ји ца у сво јим ра до ви ма за др жа ва ју мо дер ни
стич ке од но се ау торде ло и де лопу бли ка. Док је ми ни мал 
арт про кла мо вао смрт ау то ра и от клон од су бјективног у 
сва ком сми слу (и из ра жа ва ња ау то ра и учи та ва ња пу бли ке), 
де ла Ба ки ћа и Сми та и да ље по се ду ју екс пре сив на свој ства 
ап стракт не умет но сти пе де се тих. На чин на ко ји ове фор ме 
ре флек ту ју све тлост, об ли ку ју пр стор и ме ња ју пер цеп ци ју 
про сто ра код по сма тра ча го во ри у при лог то ме да је у пи та
њу ипак за др жа ва ње од ре ђе ног ви да илу зи о ни зма ко ји је у 
умет но сти ми ни мала не ги ран. Циљ да се од ре ђе ни ви зу ел
ни ефе кат и сен за ци ја пре не су по сма тра чи ци/чу  ни је ни ка да 
био циљ ми ни мала, објек ти и њи хо ве фор ме у умет но сти 
ми ни мала су са ме се би циљ – од но си фор ми међ соб но и њи
хов од нос са про сто ром су фо кус пре не го пу бли ка и ње на 
пер цеп ци ја. По сма тра ју ћи скулп ту ре ци клу са  Светлосне
форме, уо ча ва се да сва ка посматрачица и сваки посматрач 
до би ја соп стве ну им пре си ју, да је по сма тра ње пер со на ли
зо ван про цес и да је у том сми слу да ле ко од хлад них обје
ка та ми ни мал арта ко ји те же је дин стве ној сен за ци ји од но са 
про стор ног и пред мет ног. Код Ба ки ћа је од нос осо бе ко ја 
по сма тра су ди о нич ки, док је у ми ни малу, узевши Фрај до ву 
(Fried) те о ри ју у об зир, те а тар ски16. Пред пу бли ком се од ви
ја пред мет и про стор, она не су де лу је у на стан ку зна че ња, 
она је са мо при ма тељ ка сен за ци ја ко ја је уни форм на. Ба кић 
ти ме пре на ста вља тра ди ци ју мо дер ни ста ко ји су од са мог 
по чет ка мо дер ни зма же ле ли да ус по ста ве су де о нич ки на су
прот те а тар ском од но су.

На чин на ко ји Во јин Ба кић ко ри сти ма те ри ја ле, иа ко су то 
че сто исти ма те ри ја ли ко ји ма се слу же умет ни це/и ми ни
мала, и да ље је ли ко ван. Умет ни ци/уметнице ми ни мала су 
по ку ша ва ли да екс пре сив ност ма те ри ја ла све ду на ми ни
мум као и ње го ву ли ков ност, а да у пр ви и је ди ни план ис
так ну фи зич ко при су ство, про стор ност и ко ре спон ден ци ју 
пред ме та/ње го вог ма те ри ја ла са око ли ном. Упо тре ба ма
те ри ја ла са свој стви ма огле да ла је у умет но сти ми ни мала 
слу жи ла да још ви ше ис так не мо ду лар ност, ре пе та тив ност 
и ба нал ност фор ме, док је код Ба ки ћа, као и Сми та, слу жи
ла да, ре флек ту ју ћи соп стве не де ло ве, ам би јент и пу бли ку 
ство ри ви зу ел ну игру ко ја се од ви ја на по вр ши ни скулп ту ре 
ме ња ју ћи њен из глед, ка рак тер, па и зна че ње. По вр ши не са 

16 Fried, M. (1967) ArtandObjecthood: http://atc.ber ke ley.edu /201/re a dings/
Fri e dObjcthd.pdf (Пре у зе то 1. авг 2017, 11:35).
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својствима (или де ли мич ним свој стви ма) огле да ла до при
но сила су у њи хо вим де ли ма ди на ми ци и ли ков ном ди вер
зи те ту ви зу ел ног ути ска. У умет но сти ми ни мала ди на ми ка 
ни је по жељ на, упра во су прот но – по жељ на је ста ти ка фор ме 
и ви зу ел ног ути ска, а сто га и ста ти ка зна че ња (од но сно од
су ства мо гу ћих зна че ња). Ди вер зи тет та ко ђе ни је по же љан 
у ми ни ма ли зму, ма да су умет ни ци или уметнице ми ни мала 
че сто ства ра ли де ла ко ја су ли ков но за ни мљи ва упр кос њи
хо вој на ме ри да се од то га огра де. За умет ни ке или уметнице 
ми ни мала ова кве скулп ту ре, по пут Сми то вих, су пре ви ше 
пик то рал не, до не кле и илу стра тив не и на ра тив не.17

Во јин Ба кић об ли ку ју ћи Светлосне форме, пре ма ре чи ма 
Жу па на: „Мо ду ли ра њем ди ско ва – исто вр сних зр цал них 
је ди ни ца – ства ра ју ћи ефект не струк ту ре и ра бе ћи и нов 
град бе ни ма те ри јал – не хр ђа ју ћи че лик и инокс, ма те ри јал 
ко ји, ба рем не у на шој сре ди ни, та да не ма не ку по ви јест ни
ти је зич ну про шлост – ки пар у Свјетлоснимоблицима исто
доб но сли је ди на че ла ге о ме триј ске ап страк ци је и оп тич ких 
ис тра жи ва ња.”18 Упр кос оп тич ким еле мен ти ма и ви зу ел ној 
игри ко ју (лу ми но)кин те ти ка про у зро ку је, Ба ки ће ве Све
тлоснеформени су под ве де не под оп тич ку, кин те ич ку и лу
ми но ки не тич ку умет ност – упра во због од су ства тех нич ких 
ме ха ни за ма и ди на ми ке ко ја је про грам ски или машински 
про из ве де на. Ба ки ћу је у фо ку су ли ков ни ефе кат ко ји про из
во ди ме те ри јал. И ма да је овај ма те ри јал ин ду стриј ски, са мо 
де ло је да ле ко од то га да бу де по сма тра но као не ка вр ста 
де лама ши не. 

Жу пан пра вил но при ме ћу је да је Ба ки ће ва ком по зи циј ска 
ме то да им про ви зи ра ју ћа и да на ста је на те ме љу по ступ ка 
ко ји је ис кљу чи во ма ну ал не на ра ви и не по ко ра ва се окви ри
ма ге о ме триј ских про ра чу на: „Објек ти, да кле, ни су оства ре
ни по на цр ти ма пре ци зних ана ли тич ких сту ди ја, об ве зат но 
уте ме ље ним на ну ме рич ки ре гу ли ра ним пра вил но сти ма и 
про по зи ци ја ма, ни ти се њи хов ау тор – ви зу ал но и об ли ков
но – слу жи број ком.”19 Сто га ов де не мо же би ти го во ра о 
се риј ској про из вод њи ка кву су на уму има ли/е умет ни ци/
це ми ни мал арта. У фо ку су ау то ра оста је ком по зи ци ја де
ло ва ра да у ви зу ел ну це ли ну ко ја ни је ста тич на, про грам ски 
струк ту и ра на и мо но лит на.

За др жав ши ли ков ност као вред ност, и ком по зи ци ју ко ја 
ни је ге не рич ка као свој ство де ла, умет ни ци по зног мо дер
ни зма не пре и спи ту ју вред ност тра ди ци о нал них ли ков них 

17 Fo ster, H. and Kra uss, R. (2012) нав. де ло, стр. 473.
18 Žu pan, нав. де ло, стр.216.
19 Исто.
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елемена та као што то чи не умет ни ци ми ни мала, већ от кри
ва ју но ве мо гућ но сти њи хо ве упо тре бе. На ве де на свој ства 
го во ре у при лог то ме да се у слу ча ју Ба ки ћа (и Сми та) ре
дук ци о ни зам фор ме ни је огле дао у ми ни ма ли стич кој те жњи 
ка ре дук ци о ни зму зна че ња, већ у по зно мо дер ни стич кој 
тежњи за чи сто том ап стракт не ге о ме триј ске фор ме.

Та ко ђе, зна чењ ске ево ка ци је го во ре у при лог раз ли ка ма Ба
ки ће вих скулп ту ра и при мар них струк ту ра ми ни ма ли зма. 
Ро берт Мо рис ја сно ука зу је на то че му су све умет ни ци ми
ни мала ре кли не: не тран сцен ден тал ним и спи ри ту ал ним 
вред но сти ма, не хе рој ским, стре пљи вим из бо ри ма, исто риј
ском на ра ти ву, вред ном ар те фак ту, ин те ли гент ној струк ту
ри, за ни мљи вом ви зу ел ном ис ку ству.20 Ба кић у сво јим де ли
ма за др жа ва струк ту ру, по не кад на ра тив, па чак и хе рој ско 
и спи ри ту ал но, али по себ но за др жа ва, и чи ни се вред ну је, 
за ни мљи во ви зу ел но ис ку ство. Он, за раз ли ку од умет ни ка 
ми ни ма ли зма, ни јед ног тре нут ка не по ка зу је пре тен зи је да 
ње гов ре дук ци о ни зам по ста не мо но тон, јед но ли чан и хла
дан. Ба кић не пре тен ду је на од су ство зна че ња, кон тек ста и 
ефек та. 

У де лу Во ји на Ба ки ћа се чак ни у пе ри о ди ма ка да су фор ме 
тр пе ле нај ве ћи сте пен ре дук ци је и сти ли за ци је, ни је де си
ла де пер со на ли за ци ја у умет нич ком по ступ ку, ка рак те ри
стич на за умет ни ке ми ни мала. У ње го вој умет но сти не ма те 
врсте фа брич ке про дук ци је де ла и пот пу ног из о стан ка ау то
ро вог оти ска ко ји укла ња са де ла ау ру умет нич ког објек та. 
Ба ки ће ве скулп ту ре су и да ље об ли ко ва не та ко да у њи ма 
оп ста је иде ја умет ни ка као кре а тив ног ства ра о ца де ла. Он 
за др жа ва ка те го ри ју сти ла и ау тен тич но сти умет нич ког из
ра за, што је та ко ђе на сле ђе мо дер ни зма – по себ но оног ка
сног мо дер ни зма аме рич ке и европ ске умет но сти пе де се тих 
у ко ме је ста тус умет ни ка/це, као ства ра лач ке ин ди ви дуе 
која се кроз умет ност из ра жа ва, био од по себ не ва жно сти.

Оно пак што по ве зу је по зне мо дер ни сте по пут Ба ки ћа и ми
ни ма ли сте је што де ле иде ју о ау то но ми ји умет но сти. Не 
са мо о ау то но ми ји ли ков не ре ал но сти, већ и о ау то но ми ји 
од упо треб не вред но сти. Док је кон струк ти ви зам као исто
риј ска аван гар да по ку шао да спо ји умет ност и рад, упо тре бу 
и ин жи ње ринг, ми ни мал про кла му је бес ко ри сност умет нич
ког објек та, од но сно не до ста так ње го ве упо треб не вред но
сти – као што је Сол Ле Вит ре као: „Ar t i s no t u ti li ta rian”.21 
Ипак, ка те го ри ја са мо стал но сти умет нич ког де ла и ње го ве 
не у по тре бљи во сти у прак тич ном сми слу ка рак те ристич на је 

20 Fo ster, H. and Kra uss, R. (2012) нав. де ло, стр.462.
21 Исто, стр. 465.
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и за мо дер ни стич ку ми сао, с тим што је умет ност минимала 
ову тен ден ци ју до ве ла до крај њих гра ни ца.

Та ко ђе, иде ја ко ју ју го сло вен ски ре дук ци о ни зам (сто га Ба
ки ће ва умет ност) и нео кон струк ти ви зам де ле са ми ни мал 
артом је иде ја о тран сгре си ји ме ди ју ма са сли ке и скулп
ту ре на објек те. На из ло жби Објеткиибоја’968 у Га ле ри ји 
Центар у За гре бу 1968, као и у сек ци ји Објекти у са ста
ву Три је на ла МСУБ 1970. године по ја ви ле су се тен ден ци је 
спа ја ња пла стич ких и сли кар ских осо би на фор ме.22 Ипак, не 
би се мо гло по у зда но твр ди ти да су Ба ки ће ве скулп ту ре овај 
тип скулп ту реобјек та. Иа ко оне по не кад са др же ли ков ност 
и пик то рал ност сли кар ске ком по зи ци је (ка да су у пи та њу 
Светлоснеформе или Разрезанеповршине ово до ла зи по
себ но до из ра жа ја) не мо же се твр ди ти да пре ла зе гра ни цу 
у ко ји ма скулп ту ре по ста ју објек ти. Слич ну про бле ма ти ку 
уо ча ва мо и код умет ни ка То ми сла ва Ка у зла ри ћа, ко ји је, ка
ко Де не гри на во ди, то ком дру ге по ло ви не ше зде се тих био 
је ди ни за ступ ник иде је скулп ту реобјек та.23 Пре лом на је би
ла са мо стал на из ло жба Ка у зла ри ћа у Га ле ри ји Ко лар че вог 
уни вер зи те та 1967, упра во ко јом овај ау тор у под руч је срп
ске умет но сти уно си та да но ви пла стич ки род та да уве ден 
и при хва ћен под на зи вом скулп ту раобјект.24 Док Ка у зла
ри ће ва де фи ни тив но је сте скулп ту раобјект бу ду ћи че сто 
ре фе рент на на readymade, за Ба ки ће ву скулп ту ру ко ја овај 
еле мент не са др жи не мо же се твр ди ти да од го ва ра пој му 
скулп ту раобје кат. Ка у зла ри ће ва скулп ту раобје кат оста је и 
да ље на ра тив на и асо ци ја тив на, док се Ба кић у истом пе
ри од по зних ше зде се тих и се дам де се тих осло ба ђа ди рект не 
асо ци ја тив но сти и на ра ти ва. У Ба ки ће вим фор ма ма не по
сто ји ми ме тич но сти и ре фе рен ци јал ност на ре ал ност. Об
ли ци и ма те ри ја ли су ар ти фи ци јел ни, на зи ви уни вер зал ни а 
зна че ње ком по зи ци ја је отво ре но за ин тер пре та ци је. Та ко ђе, 
у са мим на зи ви ма на ста вља мо дер ни стич ку тра ди ци ју да 
ап стракт не фор ме на зи ва јед на ко ап стракт ним на зи ви ма – 
Светлоснеформе или Разрезанеповршине.  

Од нос де ло ва и це ли не ја ко је би тан за умет ност ми ни ма
ли зма. Кон цепт ге штал та – ме ђу за ви сно сти и усло вље но
сти це ли не де ло ви ма и обр ну то је за умет ност ми ни ма ли зма 
зна ча јан по се бно ако се у об зир узме на чин ком по но ва ња, 
струк тур на устро је ност де ла, јед но о бра зност де ло ва и уни
форм ност це ли не. Код Во ји на Ба ки ћа је по себ но виљ ди
ва ова ме ђу за ви сност, јер он, (као и Смит) не од у ста је од 

22 De ne gri, J. (2013) нав. де ло, стр. 295.
23 Исто, стр. 275.
24 Исто, стр. 276.
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одређе ног сте пе на фор мал не сло же но сти ге штал та. И док 
оба ау то ра има ју тен ден ден ци ју да по на вља ју фор ме, ове 
фор ме ни су иден тич не, као ни њи хо ви ме ђу од но си. Коц ка 
или круг ни су по на вља ни се ри јал но као да су ин ду стриј ски 
про из ве де ни, они ва ри ра ју у ди мен зи ја ма и ком по зи цји. На 
тај на чин ау то ри за др жа ва ју при ступ умет ни ка мо дер ни
зма – ау тор је тво рац фор ме и зна че ња, и фор ма но си обе
леж је свог ства ра о ца. Ин ди ви ду ал но ни је усту пи ло ме сто 
ге не рич ком као у умет но сти ми ни ма ли зма. Иа ко игра ве
ли ку уло гу у по сма тра њу и ту ма че њу Ба ки ће ве скулп ту ре, 
ге шталт ни је јед но ста ван и уни фор ман као ге шталт у скулп
ту ри умет ни ка ми ни мала.

Те шко је де фи ни са ти шта је ми ни мал арт, а шта ни је, што 
оне мо гу ћа ва да се овај фе но мен по сма тра као је дин ствен 
по крет стил ски и идеј но. Џад го во ри о спе ци фич ним објек
ти ма пре као тен ден ци ји ко ја има ши рок спек тар ис по ља ва
ња у раз ли чи тим умет нич ким ме ди ју ми ма и фор ма ма не го 
као по кре ту. Он го во ре ћи о овој но вој тен ден ци ји на во ди чи
тав низ раз ли чи тих умет нич ких по ја ва ко је су и по фор ми и 
по са др жа ју вр ло ра зно ли ке, а че сто и пот пу но раз ли чи те. 
Но ве тро ди мен зи о нал не фор ме не чи не по крет, шко лу или 
стил. За јед нич ки чи ни о ци су пре ви ше оп шти и пре ма ло то
га има ју слич ног да би се де фи ни са ли као по крет. Раз ли ке 
су ве ће не го слич но сти. Слич но сти се уо ча ва ју ме ђу ода
бра ним де ли ма; али оне ни су прин ци пи или огра ни ча ва ју
ћа пра ви ла.25 Он по бра ја умет ни ке ра зних по кре та, од но вог 
рeализма у Фран цу ској (по пут Клај на (Yves Klein) и Ар ма на 
(Ar man), пре ко бри тан ских умет ни ка (Фи ли па Кин га (Phil
lip King)) до умет ни ка За пад не оба ле (Ле ри Бел (La rry Bell), 
Ки ен холз (Ed ward  Ki en holz)) и њу јор шких умет ни ка/ца (Ро
налд Блеј ден (Ro nal d Bla den), Ро берт Мо рис, Ку са ма (Yayoi  
Ku sa ma), Се гал (Ge or ge  Se gal), Фла вин (Dan  Fla vin), Ол ден
бург). На пр ви по глед се не мо же уо чи ти слич ност из ме ђу 
де ла ко ја ства ра ју ови уме тни ци/це, али оно чи ме их је Џад 
по ве зао је упра во тен ден ци ја да се из гу бе гра ни це ме ди ја 
умет нич ког из ра за, као и да се те жи тро ди мен зи о нал но сти 
фор ме, од но сно ње ној објек ти фи ка ци ји. Упра во због ши ри
не пој мо ва ми ни ма арта, при мар них струк ту ра, спе ци фич
них обје ка та, те шко је од ре ди ти да ли не ка умет ност је сте 
или ни је минима ли зам.

Скулптурe циклуса Светлосне форме Во ји на Ба ки ћа, чи
ни се, ове оп ште (нај оп шти је) усло ве да се на зо ве Џа до вим 
објек том ис пу ња ва, ме ђу тим њен циљ ни је би ла трансгресија 

25 Judd, D. (1965) SpecificObjects: http://atc.ber ke ley.edu /201/re a dings/judd
so.pdf (Pre u ze to: 1. av gu sta 2017, 11:30).
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ме ди ју ма скулп ту ре у обје кат, већ са мо про ши ре ње пој ма 
скулп ту ре ка но вим ап стракт ним и ди на мич ним фор ма ма. 
Ми ни мал ни је са мо фор мал ни је зик ге о ме три је, ре дук ци је 
и ап страк ци је, већ је и иде о ло ги ја ко јом су умет ни ци/це ис
ка за ли/е сво је ста во ве о умет но сти. Ба кић ко ли ко је по зна то 
ни је де лио ста во ве аме рич ких умет ни ка ше зде се тих го ди на, 
и из ње го вог раз вој ног пу та се не уо ча ва да је све сно те жио 
умет но сти ми ни ма ли зма. Но, ка ко ми ни мал ни је је дин стве
на иде о ло ги ја или по крет, не мо же се за од ре ђе но де ло ре ћи 
при па дали или не при па да ми ни малу, мо же се са мо го во
ри ти у ко јој ме ри ко ре спон ди ра са иде ја ма и фор ма ма ове 
умет но сти. Ба ки ће ва скулп ту ра са др жи од ли ке ре дук ци о ни
зма, она те жи ге о ме три за ци ји, све де но сти фор ме и ап страк
ци ји у из ра зу, но и да ље, она не те жи да све ове тен ден ци је 
до ве де до крај њих тач ки у ко ји ма се гу би ау тор ски оти сак, 
екс пре сив ност фор ме и ком по зи ци о на сло же ност. Мо же се, 
да кле, за кљу чи ти да скулп ту ра Во ји на Ба ки ћа не при па да 
ни нео а ван гард ним тен ден ци ја ма нео кон струк ти ви зма, ни 
умет но сти ми ни мала као по кре ти ма, иа ко по не кад де ли њи
хо ве фор мал не из ра зе или чак са др жи од ли ке обе, услов но 
ре че но, тен ден ци је. 
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RETHINKING THE POSSIBILITY OF CHARACTERIZING 
LIGHTFORMS OF VOJIN BAKIĆ AS MINIMAL ART

Abstract

This paper focuses on sculptures of Vojin Bakić and on their forms 
from the perspective of formal and contextual analysis. The paper 
will try to answer the question if his sculptures ‘Light forms’ (1963
1964) can be considered minimal art or not and why, and thus which 
arguments in defying and contextualizing art as minimal can be used 
to characterize his artworks. Also, for understanding these artworks it 
is necessary to take into consideration the context of their occurrence 
as well as the influence made by other movements and artists. I will 
provide arguments of other art historians but also my own reflections 
about this subject. The paper will try to place Bakić’s ‘Light forms’ 
in already given categories. The wider contextualization of his ‘Light 
forms’ and rethinking its characteristics as minimal art can serve as 
directions for further research and possible definitions of the art of the 

60s in Yugoslavia.

Keywords:VojinBakić,minimalart,sculpture,modernism,
artinYugoslavia
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Сажетак: Основ ни циљ ра да је да ука же да је и по ред то га што 
смо сва ко днев но из ло же ни мно го број ним ме диј ским са др жа ји ма 
мо гу ће при ву ћи па жњу ве ли ког бро ја љу ди уко ли ко се ко ри сти ори
ги на лан при ступ у ком би на ци ји са нео че ки ва ном, ду хо ви том иде
јом и кре а тив ни ре зул тат пре зен ту је пу тем ди ги тал них ме ди ја. У 
ра ду ће мо пред ста ви ти нај у спе шни ју кам па њу ге ри ла мар ке тин га 
ко ја је ика да ре а ли зо ва на у Ср би ји за по зо ри шну умет ност под на
зи вом Дра ма у так си ју. Кам па ња, ко ја је ра ђе на за Ју го сло вен ско 
драм ско по зо ри ште у Бе о гра ду 2014. го ди не, има ла је на кон са мо 
јед ног да на пре ко 200.000 пре гле да на Ју тју бу. Основ ни за кљу чак 
у ра ду је да је кре а тив ност пре суд на за при вла че ње умет нич ке 
пу бли ке, а још јед ном је по твр ђе но да су но ви ме ди ји по ста ли 
незамен љи ви у ко му ни ка ци ји са са вре ме ном пу бли ком. 

Кључнеречи: про мо тив на кам па ња Дра ма у так си ју, по зо ри шна 
пу бли ка, ди ги тал ни ме ди ји, ви рал ни мар ке тинг

Мадасенисмомногопроменилиодсвојихпредакакојису
живелиупрвимцивилизацијама, светоконас јесте.Има
мопривилегијудаживимоусветуукомесуинформације
лакодоступне,алинамтоуистовремесмањујешансуда
сефокусирамопа,какопримећујеКристинРозен(Christine
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Rosen),мождасеобогаћујемоинформацијама,алисигурно
губимонамудрости.1

Каопоследицаубрзаногначинаживотајављасехроничан
недостатаквремена,штовеликибројљудипокушавадана
докнади радећи више ствари истовремено. Мултитаксинг
директно утиче на смањење капацитета за меморисање и
разумевање,паприликомпаралелногобављањадвествари,
осимуколикосеједнаодњихнеобављарутински,несамо
дасенескраћујевремеутрошенонањиховообављање,него
сеповећаваибројгрешака.

ПремаистраживањукомпанијеМајкрософт,најгорејепро
шланашапажња,јериакосеспособностдаобављамовише
задатака истовремено у информатичком добу побољшала,
способностдасеусредсредимојезатрећинуопала.Резул
татиистраживањаспроведеногуКанадипоказујудасуљу
ди2000.годинебилиустањудаодржепажњуупросекуоко
дванаестсекунди,докједанастовремескраћенонаосам,а
дабисеуказалонаозбиљностпроблема,наведеноједаса
дачакизлатнарибицаможедаодржипажњусекунддуже
однас.2

Овајпроблемдиректноутиченарадмаркетиншкихструч
њака,јерсеважандеоњиховогпослаодносиуправонапри
влачењепажњепотрошача, какобинањихутицалида се
определезапроизводеиуслугекојенудекомпанијекојесу
ихангажовале.

Задопирањедоциљнегрупе,данасјенеизоставнаупотреба
дигиталнихмедија,јеромогућујумноготога,одпреношења
порукевеликомбројуљудиузмалаулагања,доолакшаног
прикупљањаподатакаокорисницима.Научницисуутврди
лидаљудисвеликимповерењемостављајусвојеличнепо
даткенамногиммрежама,којеихмогукаснијекориститиу
различитесврхе,атакођеидасепотпуноотварајукадасуна
интернетуидајувеликибројинформацијаосвојимпрефе
ренцијама,којенеделеувекнисасвојимпријатељимаили
породицом.3

1 Rosen,C.(2008)TheMythofMultitasking,TheNewAtlantis,A Jo u r nal of 
Tec hno logy and So ci ety,Spring,p.110,06.june2016.,http://web.mit.edu/
writing/2010/June/Rosen_mythofmultitasking.pdf

2 Hooton,C.Our at ten tion span is now less than that of a gold fish, Мicrosoft 
study finds, 13. 05. 2015., 22. 01. 2016.,  http://www.independent.co.uk/
news/science/ourattentionspanisnowlessthanthatofagoldfishmicro
softstudyfinds10247553.html

3 Kosinski,M.atall.(2015)FacebookasaResearchToolfortheSocialSci
encesOpportunities,Challenges,EthicalConsiderations,andPracticalGui
delines,Ame ri can Psycho lo gistSeptemberpp.547550,26.04.2017.,http://
www.davidstillwell.co.uk/articles/AP_2015.pdf
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Зауметничкеорганизацијесаограниченимбуџетоминтер
нетјеизузетнопогодносредствозакомуникацијуспубли
ком.Осимквалитетногсајта,накомезаинтересованимогу
дапронађубитнеинформацијеорадуорганизацијеионо
мешто нуди, да се упишу намејлинг листу ради добија
њапрограма,информацијаопосебнимдогађајима,акцијма
ислично,неопходнојекориститиидругелакодоступнеи
јефтинеканале,попутЈутјуба.Међутим,његовепредности
сумногисхватили,пајепретрпанразличитимсадржајима,
штоговорииподатакдаје„одјула2015.године,вишеод
400сативидеосадржајапостављенонаЈутјубусвакогми
нута,шточиничетворострукоповећањеупоређењусасамо
двегодинераније”.4

Дабинекаорганизацијапривуклапажњусвојепубликена
садржај који јепоставилананекомодоваквихканала, он
морадасевеомаразликујеодосталих,учемујојмогупо
моћикреативнарешењаикоришћењевиралногмаркетинга,
којиподразумевадасепласиратоликоинтересантнаприча,
даћеоникојијечујуједвачекатидајеподелеснеким,паће
сепроширитипопутвируса.

Виралнимаркетингједеогериламаркетинга,терминакоји
јеЏејКонрадЛевинсон(JayConradLevinson)увеоосамде
сетихобјављивањемсвојеистоименекњиге.5Веомајепого
данзауметничкеорганизације,јерјенагласакнакреатив
ности,аненаулагањимаукампању.Међунајуспешнијим
применамавиралногмаркетингаупољууметности,којије
ушаоиуГинисовукњигурекордапоодносууложеногиза
рађеногновца(уложеноје22.000,азарађено240милиона
долара), свакако је кампања за филм „Вештице из Блера”
(The Bla ir Witch Pro ject)из1999. године. Једнаодинтере
сантних ствари коју су продуценти урадили да би покре
нулипричубило је ангажовањестуденатададелелеткео
несталимособамасаликовимаизфилма,каодасубилеу
питањустварнеособе.6

Најоригиналнији пример употребе виралног маркетинга
у београдскимпозориштима јепримеркампање „Драмау
таксију,” која је рађена за Југословенско драмско позори
ште2014.године.Менаџментовекућеодлучиоједанапра
викампањукојабипривлачилапажњунапозориштетоком
лета, када су запослени београдских позоришта на колек
тивномгодишњемодмору,инатајначинподстакнудолазак

4 04.09.2016.https://www.statista.com/topics/2019/youtube/
5 Conrad Levinson, J. (1983) Gu e ril la Mar ke ting, New York: Houghton

Mif inHarcourtPublishing.
6 Kotler,F.(2004)Mar ke ting od A do Z,NoviSad:Adizes,str.186.
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већегбројапосетилацанајесен,спочеткомновепозоришне
сезоне.

Потсетићемо да маркетиншки стручњаци најчешће деле
публикуна расположивуинерасположиву, а расположиву
даљенапостојећуипотенцијалну7Подпостојећомсепод
разумевајуљудикојисувеомазаинтересованизауметност
икојисесамиинтересујузакултурнедогађаје,заразлику
одпотенцијалне,којаимаафинитетпремакултурииумет
ности,алитусвојупотребулакоможедазаменинекомдру
гом. То је разлог због чега маркетари највећи део својих
активностиусмеравајууправонању.

Постоји, наравно, и део популације који није заинтересо
ван за културуиуметностинакојинијемогућеутицати,
групукоју јеФрансисЖансон(FrancisJeanson)назваоне
пубиком,8алисезаправоовдерадиоњиховомизбегавању
такозваневисокекултуре,докрадоприсуствујудогађајима
којисекласификујукаомасовна,односнонароднакултура.
Истраживањапоказујудакључнуразликуизмеђугрупакоје
посећујууметничкедогађајеионихкојетонечинележиу
њиховомнивоуобразовања.

Дабизадржалопостојећуипривуклоновупублику,менаџ
ментЈугословенскогдрамскогпозориштаодлучиоједасе
овајпутобратионимакојикаоразлогнедоласкаупозори
штенаводедајеоно„самозаелиту”.9Интересантноједа
се позоришна уметност и даље често схвата узвишенијом
однекедруге,напримеродфилмске,иакосу јошодсвог
настанкауантичкојГрчкојупозориштедолазилисвисло
јевистановништва,ачакикадасукрозисторијупостојала
позориштакојанисубилаотвореназаширокемасе,увексу
постојалаионакојајесу.

Публика је одувек била један од најважнијих фактора за
проценууспешностираданекогпозоришта,10ауистовреме
иначинопстанка, алињенопривлачењенијенималолак
задатак.Дабипривуклигледаоце,позориштамогудахва
лесвојепредставе,алиуколикопретерају,публикаћеотићи
разочарана, јерњихова очекивања неће бити испуњена.С
другестране,уколикосеоњојговорисувишеумерено,мо
глобиседеситидасепосетиоцининепојаве,акаконаводи

7 Digl,K.(1998)Mar ke ting umet no sti,Beograd:Clio,str.27.
8 Nemanjić,M.(1991)Film ska i po zo riš na pu bli ka Be o gra da,Beograd:Zavod

zaproučavanjekulturnograzvitka,str.9.
9 Ćosić,V.Dra ma u tak si ju iza ka me ra,03.04.2016.http://www.mediamar

keting.com/kolumna/dramautaksijuizakamera/.
10Klaić,D.(1989)Te a tar raz li ke,NoviSad:Sterijinopozorje,str.85.
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Форнел(ClaesFornell),безобзиранаделатносткомпаније,
свињенинапоривезанису,умањојиливећојмеризадо
лажењадозадовољнихпотрошачаињиховогзадржавања.11

Јасноје,међутим,дапубликанестварасвојаочекивањаса
монаосновурекламеипозоришнекритике,већинаоснову
претходнихискуставасаодређенимпозориштем,извођачи
маилиауторимадела,каоинаосновуставоваљудикојису
јојблиски,попутпријатељаичлановапородице,којумарке
тиншкистручњациназивајуреферентномгрупом.Важноје
утврдитиикојесугрупекојимапојединацтежи,такозваних
аспиративнихгрупаионихкојимаприпада,алижелидасе
одњихдистанцира,такозванихдисоцијативнихгрупа.12

Усветусерадетемељнаистраживањапублике,укојасуче
стоукључениипсихолози, јерразличитиљудиразличито
реагујунаистестимулансе,пајепотребнопорукуформу
лисати тако да циљна група позитивно одреагује нању, а
нањиховуреакцијуутичумногобројнифакториодразлика
уначинуживота,социјалногстатуса,пола,старости,обра
зовањаивисинеприходадосистемавредности,потребаи
навика.Коднассеозбиљнијаистраживањапозоришнепу
бликерадесамоуЗаводузапроучавањекултурногразвитка,
докпозориштарадеунајвећојмеринаосновупретпостав
ки,јернемајуниобученекадровениновцадаплатенеком
датакваистраживањаурадезањих,13аизгледаниинформа
цијудасурезултатинекихистраживањапозоришнепубли
кејавнодоступна.14

Једна од основних специфичности маркетинга у култури,
којијепочеодасекористиудругојполовинипрошлогвека,
јеутомештопоредекономских,институцијекултуремора
јудаоствареисвојеуметничкециљеве15иштозаразликуод
серијскиумноженеробе,којаподразумеваипроизводеин
дустријекултуре,гдесепрвоиспитујетржиштепа,уколико
сеутврдидазаодређенепроизводепостојиинтересовање,

11Fornell,C.(2007)The Sa tis fied Cu sto mer,NewYork:PalgraveMacMillan,
p.66.

12Kotler,F.iKeler,K.(2006)Mar ke ting me nadž ment,Beograd:Datastatus,
str.198.

13Prnjat,D.(2010)Marketinškiosvrtnaumetničkupubliku,Kul tu rabr.1261,
Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.232.

14На пример истраживање: Mrdja, S. (2010) Po zo riš na pu bli ka u Sr bi ji, 
izveš taj o is tra ži va nju (dram ska pu bli ka),Beograd:Zavod za proučavanje
kulturnog razvitka 13. 10. 2010., 12. 09. 2016; http://zaprokul.org.rs/cate
gory/projekti/arhiva/page/7/

15Hirschman,E.(1983)Aesthetics,IdeologiesandtheLimitsoftheMarketing
Concept,The Jo u r nal of Mar ke tingno.47,Summer,LondonandNewYork:
Routledge,p.47.
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крећесесањиховомпроизводњом,уметничкоделосепрво
направи,паставинатржиште.16

ДабиуспелодадопредосвојециљнегрупеЈугословенско
драмскопозорштесеобратилоагенцијиМе кен Бе о град(Мc 
Cann Be o grad), сакојомсуиранијеостваривалиуспешну
сарадњу,акојаповремено,радисвојепромоцијеиодржава
њапозитивногимиџаујавности,радикампањезаинститу
цијекултуреинепрофитнехуманитарнеорганизације,прак
тичнобезнадокнаде.

Суоченисамалимбуџетом, заједничкисудошлинаидеју
данаправетрипромотивнафилмаустилускривенекаме
ре,причемусуглумциНебојшаЉубишић,СтефанБундало
иСлободанТешићигралитаксистеипрепричавалипутни
цимаосавремењеневерзије „Отела”, „Млетачког трговца”
и„Злочинаиказне”,представакојесеналазенаредовном
репертоаруовогпозоришта,каодасуупитањуњиховежи
вотнеприче.

Осмишљавањеиприпремакампањетрајалајенеколикоме
сеци,аснимањетридана,свакиданзапоједнупричу.Даби
изгледалоуверљивије, глумци су користили возилаЖутог
таксија.Екипајестраховаладабинекомогаодапрепозна
глумце,алисеиспоставилодапутницинисумногообраћа
липажњунасвојевозаче.Чакјеукола,којајевозиоТешић,
села,насувозачкоместо,његоваколегиницаиздругогпозо
ришта,алиганијепрепознала,јернијеобраћалапажњуна
„таксисту”.Путницинисупосумњалидасуупитањуглум
цичакникадасупрепознализаплет.

За кампању сукоришћени самоониматеријали за које су
путници дали одобрење, јер је било и оних који то нису
желели.Путницимавожњенисунаплаћене,адобилисуи
бесплатнеулазницезапредставучијусуосавремењенуин
терпретацијуслушалитокомвожње.Изненађенису,повре
мено,билииглумци,кадасунекиодпутникапожелелида
сањима као „таксистима”поделе сличнупричуиз својих
искустава.

КадасумонтираниматеријалипостављенинаЈутјубзапрва
24часаималисувишеод200.000прегледа,аодмахсукре
нуледасецитирајуирепликеизвиралнихвидеа,итонеса
моонихкојесуговорилиглумци,већионоштосукомента
рисалипутници.Наконнедељуданазабележенојевишеод
700.000прегледа,аоњојсемоглопрочитатииуштампаним

16СапредавањапрофесораФрансоаКолбера(FrancoisColbert)студентима
докторских студија Академије уметности у Београду одржаног 28.
новембра2010.године
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медијима.Доданасоватрипромотивнафилмаимајупреко
милионпрегледа,акадасеузмеуобзир језичкабаријера,
јерсуразговормоглидапратесамостановницинашеине
киходземаљаизокружења,можесезакључитидајекампа
њабилаизузетноуспешна.Умеђувременусупоставњени
ивидеоклиповисаенглескимтитлом,алисуимализнатно
мањугледаност,окоосамхиљадапрегледа.

Ова кампања добила је награде на многим фестивалима,
укључујућии:

Златнибубањукатегоријифилма(TV,cinema&online)
нафестивалуГол ден драм(Gol den Drum)уПорторожу;

ДвенаграденаФестивалуинтегрисанихкомуникација
Кактус:наградуукатегоријиВиралнивидео,иГранпри
каонајбољаинтегрисанакампањагодине;

НаградузавиралниблокбастернафестивалуСоМоБорац
уРовињу;

 Награду компаније Creative standards international из
Њујорка(Cresta)укатегоријиИнтернетфилмови;

ПризнањеДруштваСрбијезаодносесјавношћуукате
горијиУпотребадигиталнихмедијаиновихтехнологија;

НаградуБританскогсаветаНајбољедигиталнорешење
укултуриидруге.

Охрабренауспехом„Драмеутаксију”Југословенскодрам
скопозориштенаставилоједапривлачипажњусвојепубли
кеиакцијамаузимскомпериодупокретањемпромотивне
продајејефтинихкарата,пасутокомјануараифебруарасве
картебилепоцениод100и200динара.Наданкадајеова
промоцијапочела,редзакуповинуулазница,дуганеколико
стотинаметара,билајеформиранасатвременапрепочетка
радапозоришта,па јепозориштеу јануарупродалопреко
13.00017 карата, на основу чега би семогло закључити да
нијеувекоправданотврдитидапубликанедолазинапред
ставезбогнедостаткаинтересазапозориште,већдапостоји
иреалнановчанабаријера.

За кљу чак

Какосекултурнидогађајиунашојземљи,заразликуодро
беширокепотрошње,промовишунавеомасимплификован
начин, најчешће пружајући само информације о времену
и месту одржавања догађаја и спорадичног гостовања у

17Уредузакултуру,20.01.2015.,27.04.2016.http://www.rts.rs/page/stories/
sr/story/16/Kultura/1804403/U+redu+za+kulturu.html
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емисијамапосвећенимкултурикојепоправилунемајуве
ликугледаностилислушаност,кампањазапозоришнепред
ставеуформискривенекамереукојојглумципрерушениу
таксистепрепричавајусижееремекделакласичнелитера
турекаодеосвојихискустава,једноставнојеодушевилапо
зоришнупублику,алииширујавност.Факторизненађењаи
духовит,оригиналанприступпромоцијипроузроковалису
дасевестонеобичнојвожњитаксијемпроширипопутпо
жара.Кадасеузмеуобзирдабуџетзакампањуготовода
нијепостојао,адаједоданасималапрекомилионпрегледа,
можесерећидасупремашенасваочекивања.

Кључнизакључцимогусесвестинанеколикотачака:

Дакреативнапорукаможекомпензоватисмањенбуџет
запромотивнеактивности;

Дапубликаодличнореагујенапорукекојекористеумет
носткаосвојуоснову;

Дајеувременунепрекиднеборбезасвакогпосетиоца
културнихинституцијанеопходнокориститиновемедије
радидопирањадонајширихслојевастановништва;

Дачестежалбеданемадовољноинтересовања забе
оградска позоришта нису у потпуности оправдана, јер
када се понуди квалитетан програм, представљен ори
гиналномкампањом,публиканапунисале.

Ипак,ипоредврлоохрабрујућихрезултата,нетребазабо
равити дама како нека кампања била успешна, онаможе
помоћипозориштудапривучепублику,алићесамовисок
квалитетизвођењаусловитидамусеонаивраћа.
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Abstract

Themainobjectiveofthispaperistopointoutthatitispossibletodraw
attentionofalargenumberofpeople,inspiteoftheirdailyexposureto
abundantmediacontent,byusinganoriginalapproachcombinedwith
anunexpectedandimaginativeideaandpresentingthecreativeresult
viadigitalmedia.Thepaperwillpresentthemostsuccessfulguerrilla
marketingcampaigneverrealizedinSerbiafortheatreart,named“Taxi
drama”.The campaignwas created for theYugoslavDramaTheatre
inBelgrade in 2014, and had over 200 000 views onYouTube in a
singleday.Themainconclusionofthepaperisthatcreativityiscrucial
forattractingartaudiences.Oncemoreithasbeenconfirmedthatthe
newmediahavebecomeindispensablewhencommunicatingwiththe

audience.

Keywords: campaign, Taxi drama, theatre audience, digital media, 
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MARCUSEOVOPOIMANJE
FENOMENAESTETSKOGI

UMJETNOSTI
Sažetak:Au tor u ra du po ku ša va po ka za ti Mar cu se o vo po i ma nje fe no
me na estet skog i umjet no sti u kon tek stu cje lo kup nog dje la, a s po seb
nim osvr tom na od nos umjet no sti i re vo lu ci je. U tek stu se naj pri je po la
zi od Mar cu se o ve di ser ta ci je o ro ma nu umjet ni ka. Ovaj tekst po ka zu je 
se ključ nim, jer Mar cu se već ov dje ra za bi re pe ri fer nog su bjek ta (umjet
ni ka) kao no si te lja oslo bo đe nja. Po tom sli je di po tan ki pri kaz or fič ko
nar ci stič ke ci vi li za ci je, od no sno is ho diš te estet skoosje til ne re vo lu ci je 
u okvi ri ma Fre u do ve te o ri je. Za tim se raz ma tra po lo žaj umjet no sti u 
ka pi ta li stič kom i va ri jan ti so ci ja li stič kog druš tva. Dok je u ka pi ta li stič
kom druš tvu umjet nost ba na li zi ra na ma sov nim kon zu mi ra njem, u so ci
ja li stič kom druš tvu umjet nost je ide o loš ki in stru men ta li zi ra na u svr hu 
glo ri fi ci ra nja i oču va nja po li tič kog po ret ka. Na po sljet ku, ana li zi ra se 
kva li ta ti van pri je laz u druš tvo estet skog eto sa ko ji je ostva riv sen zi tiv
nom su rad njom umjet no sti i teh no lo gi je. Na mje ra ovog ra da je po nu di ti 
kri tič ku, ko he rent nu i kon tek stu al no si tu i ra nu in ter pre ta ci ju umjetnosti 
i estet ske re vo lu ci je ona ko ka ko je po sre do va na kod Mar cu sea.

Ključne riječi: Mar cu se, kul tu ra, este ti ka, estet ska di men zi ja, 
umjetnost, re vo lu ci ja, su bjekt

Uvod1

UkritičkojfilozofijiHerbertaMarcuseaznamenitomjestopripa
dafenomenuestetskog.Preciznijerečeno,korelacijiumjetnosti

1 ZahvaljujemsesekretaručasopisaKul tu raPeđiPivljaninunasusretljivosti
kojumijeiskazaotijekompostupkaobjaveovograda.Zahvaljujemseano
nimnimrecenzenticama/recenzentimanaiznijetimstručnimsugestijamakoje
samnastojaouvažitiuovomradu.Također,zahvaljujemseprof.dr.Goranu
Gretićunaprijedlogunaslovaprimjerenijegsadržajurada.
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i revolucije. Naime, akribijska analiza Marcuseovih tekstova
otkrila jeautentičnuumjetnost ishodišnom izavršnomsferom
revolucionarnog potencijala za prijelom postvarene zbilje, te
regulativnom idejom društvene promjene. Stoga je područje
umjetnosti, odnosno šire rečeno, estetska dimenzija okosnica
ovograda.Sadžakovje,možesereći,dobropredstavioMarcu
seovorazumijevanjekultureosvrćućiseusvomradunaključne
tekstove:O afir ma tiv nom ka rak te ru kul tu reiNa po me ne uz no vu 
od red bu kul tu re.2 Spomenuti tekstovi nesumnjivo predstavlja
juishodištezaanalizuMarcuseovogpoimanjafenomenaestet
skog:kultureiumjetnosti.Nouovomradućesepokušatianali
ziratiMarcuseovoshvaćanjeestetskogiumjetnostiukontekstu
cjelokupnog djela s posebnim osvrtom na odnos umjetnosti i
revolucije.3Intencijajeponuditikritičku,koherentnuikontek
stualnosituiranu interpretacijuumjetnosti iestetske revolucije
onakokakojeposredovanakodMarcusea.

Manje jemožda znano kako jeMarcuseov angažman s feno
menomestetskog,teodnosaemancipacijeiumjetnostimoguće
pronaći već u doktorskoj disertacijiDer de utsche Künstler ro
man.4Romanoumjetnikuproblematiziraalijenacijuumjetnika

2 Sadžakov,S.(2008)Marcuseovoshvaćanjekulture,Fi lo zof ska is tra ži va nja 
br.28,Zagreb,str.117124.

3 PoznavanjecjelokupnogMarcuseovogopusakaobitnepretpostavkezara
zumijevanjeMarcuseovogpoimanjaumjetnostiikultureistaknuojeiSadža
kov:„NjihovsvojevrsnismisaoninastavakidopunajesttekstUmjet nost i re
vo lu ci ja.Naravno,idrugitekstoviiknjige,poputdjelaEros i ci vi li za ci ja,te
Čo vjek jed ne di men zi je,dodatnootvarajumogućnostzaboljerazumijevanje
Marcuseovashvaćanjakulture”Sadžakov,S.(2008)Marcuseovoshvaćanje
kulture,Fi lo zof ska is tra ži va njabr.28,Zagreb,str.118.

4 Hegelova estetika i Diltheyova teorija hermeneutike odredili sumetodu i
strukturuMarcuseove disertacije. No zamjetan je i utjecaj ranog Lukácsa
i njegoveTe o ri je ro ma na. Za Lukácsa roman je izraz „transcendentalnog
beskućništva” i „forma zrelemuževnosti u suprotnosti naspramnormativ
neinfantilnostiepopeje“.DospomenutihzaključakaLukácsdolazisuprot
stavljajući svijetantičkeGrčkesmodernimsvijetom injimapripadajućim
umjetničkimformama.AntičkaGrčkapredstavljasvijet„zatvorenekulture“
ihomogenogdruštvaukojemjošuvijeknepostojirazdvojenostsvijetaičo
vjeka,duhaodduše,teunutarnjegivanjskog.Smodernimdruštvom,kojeje
heterogenoiraslojeno,nastupilojeotuđenječovjekaodprirode,terazdvaja
njeunutarnjegodvanjskog.TakosupremaLukácsu“epopejairomandvije
objektivacijevelikeepskeliterature“ukojimaseogledasuprotnostantičkog
imodernogsvijeta.Lukács,G.(1990)Te o ri ja ro ma na: je dan fi lo zof sko hi sto
rij ski po ku šaj o for ma ma ve li ke ep ske li te ra tu re,Sarajevo:VeselinMasleša,
str.44.Epopeja,stogapripadaantičkomsvijetuinjezinpredmetjesudbina
zajednice.Romankorespondiramodernomdobuinjegovheroj„rađaseiz
ovestranostinaspramvanjskogsvijeta”; Isto,str.52.Junakromanaodlazi
usvijettragajućizasmislom,zanavlastitombiti.Ipak,nakrajutraganjaon
uviđadasmisaonemožepostatizbilja.Zatojeroman,kažeLukács,„epope
jasvijetakojegjebognapustio(…)muževnozreouviddasmisaonikadane
možepotpunoprožetizbilju…“;Isto,str.70.Podpojmom„apstraktniideali
zam“Lukácsrazumijerazdvojenostčovjekaisvijetakojajeizraziladvatipa
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uburžujskomdruštvu,teposljedičnotomefragmentacijuživota
iizostanakharmoničnezajednice.Životuhomogenimzajedni
camapoputgrčkihpolisaMarcusesmatrarazdobljemukojem
je sam život bio umjetničko djelo.Ovo jedinstvo narušeno je
spropašću feudalnihodnosa i nastankomburžujskihgradova:
„Opadanjeviteškekultureiuspongradovastvarajošjednudruš
tvenu povezanost za umjetnika: buržoaziju.Ako je prethodno
umjetnikbiovitez, sada jedoličangrađaninapsorbiranubur
žujski način života. Umjetnost postaje vještina koja se stječe
studiranjem ...“5.Marcuse je izrazito kritičan prema instituci
onalizacijiumjetnostikaoipremainstitucionaliziranimumjet
nicima:„Umjetniciovogperiodasuodmaknutiodživotainisu
dirnutiživotnimsuprostavljanjimaiborbama.Onisuakademi
ci,pjesnici iznaslonjača,zakojeumjetnostmorabitidokuče
nastudiranjemioslanjanjemnastranemodele.Unutarnjiživot
subjektamožesejošjedinočutiuspiritualnimstihovimaonih
kojisupodutjecajemnarodnihpjesamaimisticizma...“6.Stoga
Marcuseglorificiraumjetnikovootuđenjeoddruštvakojetako
stvaranovusamosvijestkojasmjeraprevladavanjualijenacije.
Potrebazaprevladavanjemotuđenjanavodiumjetnikadastva
raioblikujesvijetpremavlastitimidejama:„...onidovršavaju
proklamaciju emancipacije u literarnoj teoriji za slobodnu su
bjektivnostumjetnika,kadapredlažudaumjetnikbudeoslobo
đenodprisilenormeiropskeimitacije(...)Kadaumjetnik,koji
jezahtijevaopravonavlastitoodređenježivota,stupiuokolni
svijet,onpodnosiprokletstvokultureukojojIdejaistvarnost,
umjetnost iživot,subjekt iobjekt,stojekaosuštesuprotnosti.
Uoblicimaživotaizokolnogsvijetaonnepronalaziispunjenje,

duše:dušakojajeužaidušakojaješirauodnosunavanjskisvijet.Uprvom
slučaju junak romana jeavanturistčiji život se sastojiodnizaproizvoljno
izabranihavantura.Njemunedostajekontemplacijakaoisklonostdjelova
njupremaunutra.Prividnjegove ideje nestaje sukobljen s uspostavljenim
idealom i takostvarnostpotvrđuje svojnadmoćnipoložaj; Isto, str.8182.
Udrugomslučajujunakjevišepromišljajućinegodjelujućiakter.Njegova
unutarnjazbiljajesadržajnoispunjena,tesmatrajućisebejedinimistinskim
realitetom,onasepokušavapostvariti.Kodobastanjadušečovjeksenalazi
ukonfliktnomodnosusasvijetomtakoštoizsvijetanemožeizvućismisao,
nitivlastitismisaomožeozbiljiti.Zbogtogaštoježivotjunakaodređentra
ganjemzasmislom,aistovremenoshvaćajućidasmisaonikadanemožeci
jelostipostatizbilja,jasnijeještosesmatrapodpojmom„zrelemuževnosti“.
Iziskustvasukobasasvijetompokazujesesazrijevanjeuvidukompromisa.
Junakovogromana,kojijesvojevrsnasintezaprethodnadva,uviđadajepo
mirenjeunutarnjegsasvijetomproblematično,aliipakmoguće.Djelovanjeu
takvomsvijetupretpostavljaprihvaćanjedanihdruštvenihstrukturaiodnosa
kaonužnihzafunkcioniranjezajednice,teuviđanjedajepromjenamoguća
jedinozajedničkimdjelovanjemsdrugima;Isto,str.110111.

5 Marcuse,H.(1922)TheGermanArtistNovel,in:Art and Li be ra tion; Col
lec ted Pa pers of Her bert Mar cu se, eds.Marcuse,H.andKellner,D.(2007),
Volume4,NewYork:Routledge,p.76.

6 Isto,str.77.
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njegovoautentičnojastvoinjegoveželjenenalazeodjeka;usa
moćionstojinaprotivstvarnosti“7.Naovimtemeljimanastaje
romančijijejunakumjetnikkojiuočavaispraznostirascjepre
alitetaodideala.Emancipacijskaulogaumjetnikajepremostiti
ovajrascjepapstraktnogidealizmaistvoritinovojedinstvo,jer
postojećesuprotnostisunepodnošljiveiukrajnjojlinijipogub
nezaumjetnikaičovječanstvo:„Umjetnikmoraprevladatiovaj
dualitet:onmorabitiumogućnostiosmislitioblikživotakoji
možepovezatizajednoonoštojerazdvojeno,štospajazajedno
suprotnostiizmeđuduhovnostiiosjetilnosti,umjetnostiiživota,
umjetnikovevrijednostisokolnimsvijetom“8.

Značajno jeprimijetitikakosevećovdjemoženazrijetipolo
žajMarcuseovog subjektapromjene.Naime,ukasnijimdjeli
maMarcusećesubjektapromjenelociratiupravoumarginali
ziranim iotuđenimskupinama ipojedincima,onimakojinisu
uspješnoilicjelovitointegriraniudruštvoizobiljaitehnološku
racionalnost.9Zaokupljenostsubjektomsperiferijedruštvakao
potencijalno revolucionarnim subjektom, pronositeljem oslo
bođenja,vidljivajevećuMarcuseovojdisertacijigdjeseovaj
subjektotkrivakaopjesnikiumjetnik.RiječimaMarcusea:„Sa
moonikojinisupripadali[viteškom]staležukaoionikojisu
selišilisvjetovnogizobiljanaznačilisusmjerautentičnompo
stojanju i subjektivnosti.Putujuće teatarske skupine,pantomi
mičari,iposebnomladikleristudenti,oslobodilisuse‘stroge
disciplinemanastiraipohitaliuživotsmijeha,izjednogkrajau
drugi...’(...)Točnojedasupjesniciskitnicebilidobrodošlina
dvorovima i zabavama, neki su čak i uživali zaštitu prinčeva,
poputnajvećegmeđunjimaArchipoeta,alisveusvemuonisu
biliizgnaniciiautsajderizakojenijebilomjestau[dominant
nomporetku](…)Bilisuponosniineobuzdaniusvomgnjevu
zaslobodomdabiikadapristalinakompromisistabilnost.Nji
hovživotsveosenaasketskomoljakanjeineprestanoskitanje.
Archipoetajemoždaprviumjetniksautentičnomumjetničkom

7 Isto,str.78.
8 Isto.
9 UČo vje ku jed ne di men zi jepoložajrevolucionarneopozicijeMarcusenala

zitakođerumarginaliziranimiotuđenimdruštvenimstratumimakojistoje
onkraj demokratskog procesa i čiji život sâm po sebi predstavlja nasušnu
potrebuzaprevladavanjemdominantnognačelastvarnosti:„Doduše, ispod
površinekonzervativnebazenarodajesupstratodbačenihiautsajdera,eks
ploatiranihiprogonjenihdrugačijeraseiboje,nezaposlenihinezapošljivih.
Oniegzistirajuizvandemokratskogprocesa;njihovživotjenajrealnijainaj
neposrednija potreba za dokrajčenjemnesnosnih uslova i institucija.Otud
jenjihovaopozicijarevolucionarna,čakiakonjihovasvijesttonije“;Mar
cuse,H. (1968)Čo vjek jed ne di men zi je: Ras pra ve o ide o lo gi ji raz vi je nog 
in dustrijskog druš tva,Sarajevo:VeselinMasleša,str.236.
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samosviješću,kojijeshvatioiotvorenonaglašavaokakoježi
votskitniceopozicijaokolnomsvijetuiumjetničkanužnost“10.

Umjetnik je, stoga, bio prvi periferni subjekt koji je načinom
životaprkosionačeluizvedbetadašnjegdruštva,teprakticirao
ono što će Marcuse tek kasnije nazvati „veliko odbijanje“11.
OvdjesuuočljiveMarcuseovesimpatijepremaneintegriranim
stratumima,marginalnomsubjektuunjegovojpovijesnojulozi
nužnogrevolucionara.

Or fič konar ci stič ka ci vi li za ci ja

Potrebno je, u osnovnim crtama, pokazati značaj dimenzije
estetskoguMarcuseovomtematiziranjuFreuda.Kakobipoka
zaopromašenostFreudovogzaključka12oposljedicamaživotau
nerepresivnojcivilizaciji,Marcusesepozivanaarhetipovesa
držaneumaštikojisimbolizirajupotiskivanjeistvaralačkupri
jemčivost.ArhetipovinovognačelastvarnostisulikoviOrfejai
NarcisakojiutjelovljujunačeloNirvanenasuprotPrometejukoji
krozproizvodnost,istrajanradipotiskivanjesimboliziranačelo
izvedbe.MarcuseulikovimaOrfejaiNarcisapronalazipomirbu
ero saitha na to sakrozpredodžbesvijetakojimsenegospoda
ri i ne kontrolira, nego oslobađa. Stoga su orfičkonarcističke
predodžbesvijetasubverzivnepremaprometejskomrealitetu,u
njimajeutjelovljenporivza„velikimodbijanjem“.Marcusejeu
simbolimaNarcisaiOrfejaotkriojedanpotpunodrugačijieros.
ArhetipNarcisaotjeloviojenerepresivnusublimacijuukojojsu
sveaktivnostiprožeteseksualnosti:„prvobitninarcizamjeviše
negoautoerotizam;onproždire ‘okolinu’, integriranarcistički

10Marcuse,H.(1922)TheGermanArtistNovel,in:Art and Li be ra tion; Col
lec ted Pa pers of Her bert Mar cu se,eds. Marcuse,H.andKellner,D.(2007),
Volume4,NewYork:Routledge,p.75.

11Pojam„velikoodbijanje“MarcusejeizričitoformuliraouEro su i ci vi li za
ci jikaoprotestprotivnepotrebnogviškapotiskivanja.Porivniimpulssadr
žanjeuautentičnojumjetnostikojapronosislikeoslobođenjapobunjujući
seprotivuspostavljenognačelastvarnosti.Stogajeautentičnaumjetnostu
kojojje„moždanajvidljiviji‘povratakpotisnutog’nesamonaindividualnoj
negoinageneričkopovijesnojrazini“osudauspostavljenestvarnostiMar
cuse,H.(1965)Eros i ci vi li za ci ja: Fi lo zof sko is tra ži va nje Fre u da,Zagreb:
Naprijed,str.118.Takvaumjetnostusebipronosi„velikoodbijanje“:„ve
likoodbijanjejeprotestprotivnepotrebnogpotiskivanja,borbazakonačni
oblikslobode–‘daseživibeztjeskobe’[Adorno]“;Isto,str.122.

12FreudjenakrajusvogdjelaNe la go da u kul tu riizniopesimističanzaključak
osudbinipojedincaucivilizaciji.Onkažekakojeosjećajkrivnjenajvažni
jiproblemcivilizacijeicijenanjezinognapretkajegubitakuživanjasreće
krozsvevećepojačavanjeosjećajakrivnjeFreud,S.(1962)Ci vi li za tion and 
Its Di scon tents,NewYork:WWNorton&CompanyInc,p.81.Freudje,
dakle,biozagovornikzatomljenogero sa.Onjeukoristcivilizacijeodlučio
podvrgnutiindividuu.
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egosobjektivnimsvijetom“13.Orfej,pakutjelovljujenerepre
sivnukreativnost.Onjearhetipumjetnikakaoosloboditelja:„U
njegovojseosobiumjetnost,sloboda ikulturavječitospajaju.
Onjepjesnikiskupljenja,bogkojidonosimirispasizmirujući
čovjekaiprirodu…“14.

MožeseuočitikakosuulikovimaNarcisaiOrfejaprevladane
svenegacije,aštosvakakopodsjećanaHegelovnajvišioblik
uma,odnosnoprvobitnogjedinstvaukojemusupomirenesve
suprotnostiizmeđusubjektaiobjekta.15Stoga,orfičkonarcistič
kiporedaknegirajućiprometejskustvarnost,otkrivaprimjere
noststvarnostipojmubitka:„OrfičkiErospreoblikujebitak:on
savladavaokrutnostismrtoslobođenja.Njegovjezikjepje sma,
anjegovradjeigra.Narcisovživotježivotlje po te,anjegova
egzistencijajekon tem pla ci ja“16.PredodžbekojepronoseOrfej
iNarcisodnosesenadimenzijuestetskog,kojajeupravokao
imaštaosudanačelaizvedbe.StogajezaMarcuseapraksaži
votasonustranunačelaizvedbeizraženauestetičkomstavuu
kojemjepomirbomčovjekaiprirodeporedakzasnovannalije
pom,aradpostaoigrom.Idejaoporetkukojipočivanalijepom
ipreobražajuradauigrujestnosivaidejaSchilleroveestetske
edukaciječovjekakojujeonizrazioudjeluO estet skom od go ju 
čo vje ka u ni zu pi sa ma.17MarcusenastavljanaSchillerovuideju

13Marcuse, H. (1965) Eros i ci vi li za ci ja: Fi lo zof sko is tra ži va nje Fre u da,
Zagreb:Naprijed,str.136.

14Isto,str.138.
15MožeserećikakojeMarcuseostaotrajnoposvećenklasičnomznačenjulo

gosaiozbiljenjuuma:„Umjeosnovnakategorijafilozofskogmišljenja,jedi
nakojomseonodržipovezanosasudbinomčovječanstva(…)Podnazivom
umzamislilaje[filozofija]idejupravogbitkaukomesusjedinjenesveod
lučujućesuprotnosti(…)Umtrebapredstavljatinajvećumogućnostčovjeka
isamogbitka,[jersu]obojedijeloviistecjeline“;Marcuse,H.(1937).Fi lo
zo fi ja i kri tič ka te o ri ja,u:Kul tu ra i druš tvo Marcuse,H.(1977),Beograd:
Beogradskiizdavačkografičkizavod,str.74.

16Isto,str.139140.
17Schillerčovjekavidiuantagonističkojrazdvojenostinaosjetilairazum.Ka

kobiseonimoglipomiriti,tj.uskladiti,čovjekmoraproćikrozestetskiodgoj
itimeseuzdignutiodpukogfizičkogpostojanjadorazumaiduhovnosti,od
nosnoizdržavenužnostiudržavuslobode:„Prematome,svekolikostilito
talitetkarakteramorasepronaćiuonoganarodakojićebitisposobanivrstan
državunastaluiznuždeisilezamijenitidržavomslobode“Schiller,F.(2006)
O estet skom od go ju čo vje ka u ni zu pi sa ma,Zagreb:Scarabeusnaklada,str.
30.Cjelovitostilitotalitetkarakteraukojimasuizmirenisviantagonizmi,ka
kopojedincatakoinaroda,temeljnajeokosnicaSchillerovihPi sa ma,jerje
slobodapojedincainarodamogućatekprisvajanjemizgubljenesvekolikosti.
USchillerovojteorijičovjekjeodređendvamatemeljnim,azbogcivilizacij
skograzvoja,međusobnosuprotstavljenimnagonima(poticajima).Prvogod
njihSchillernaziva„čulnimnagonom“ionseodnosinačovjekovofizičko
postojanjeumaterijalnomsvijetu,kaoinačovjekoveaktivnostikojemora
poduzimatikakobiosiguraoegzistenciju.Drugog,naziva„nagonomzafor
mom“kojiseodnosi(iiznjegaproizlazi)načovjekovoapsolutnopostojanje
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smatrajući kako su upravo u njoj izražena počela nerepresiv
necivilizacije inovognačelastvarnosti.Konkretneposljedice
Schilleroveidejeestetskogodgojačovjeka,dolaženjeuslobo
duprekolijepog,zaMarcuseaimajuširereperkusije:„rješenje
političkogproblema:oslobođenječovjekaodnečovječnihegzi
stencijalnih uvjeta“18. Posrednik tog oslobođenja je poticaj na
igrulišenoskudiceivanjskeprinude,štoznačidaonvišenije
ograničennikakvomstvarnošću.Slobodajeslobodaodustano
vljenestvarnosti.Notonijetekpukaunutarnjaintelektualnaslo
boda,većozbiljenasloboda:„čovjekjeslobodankad‘stvarnost
izgubi svoju ozbiljnost’ i kada njezina nužnost ‘postane laka’
(...) Stvarnost koja ‘gubi svoju ozbiljnost’ je neljudska stvar
nostoskudice ineimaštine, ionagubi svojuozbiljnostkadse
oskudicaipotrebemoguzadovoljitibezotuđenograda.“19

ikojineovisnosmjerapostizanjuiočuvanjučovjekoveslobodeiharmonije
u svimnjegovimpojavljivanjima.Obanagonanalaze se u značajnomod
nosusavremenitosti:jedanzahtijevapromjenu,dokjedrugikonzervativne
prirode.Takose„čulninagon“odnosisamonapostojanjeipotvrđivanjeu
sadašnjosti, dok „nagon za formom“ teži ukidanju vremena i postavljanju
univerzalnovažećihzakona;prvistvara„događaje“,adrugi„zakone“.Kako
bipokazaomogućnostpomirbedualističkestrukturečovjeka,Schilleruvodi
itrećinagon:„nagonzaigrom“.Ovajnagonjeposrednikizmeđučulnogi
nagonazaformomiujednocentralnipojamestetskogodgojačovjeka.Uskla
đenostsepostižeigrom.Igračijijeobjektlijepojenosivipojam,jerljepota
obuhvaćaiunjimajesadržana,ičulninagoninagonzaformom.Stogaječo
vjek,zaSchillera,jedinoslobodankadaseslijepimigra.TakoSchillerizriče
poznatiimperativigre:„...čovjeksesljepotomjedinotrebaigrati,itrebase
igratijedinosnjom.Jer,datokonačnoikažemo,čovjekseigrasamoondje
gdjejeupunomznačenjuriječičovjek,isamojeondjesasvimčovjekgdjese
igra“;Isto,str.89.Premdačovjekuigripripadasamomsebi,neradiinetrpi
zanikogdrugog,trebaodmahistaknutikakojeSchillerprotivbilokakvog
ozbiljenjaigreustvarnosti(zarazlikuodMarcusea).Ontoodmahiističe:
„Dakako,minaovomemjestunikakonesmijemoprizivatiusjećanjeone
igreizstvarnogaživotakojesuobičnousmjerenesamonavrlomaterijalne
predmete;noustvarnomeživotuuzaludbismotragaliizaljepotomokojojje
ovdjeriječ(...)[međusobnimdjelovanjemdvajusuprotnihnagonaproizlazi
lijepo]čijićemonajvišiidealtražitiu(...)ravnotežizbiljeiforme.Notarav
notežauvijekostajesamoideja,kojasenikadaupotpunostinemožepostići
sonimečimestvarnostilizbiljaraspolaže.Ustvarnostićeuvijekpreostati
prevagajednogelementanaddrugime,aononajvišeštoiskustvoostvaruje
sastojatćeseukolebanjuizmeđuobajuprincipa,gdjejesadnadmoćnijazbi
lja,sadforma.Ljepotauidejije,dakle,vječnoonanedjeljivajednina,budući
damožepostojatisamojednajedinaravnoteža;noljepotauiskustvuvječno
ćebitidvostruka,jerkodkolebanjaravnotežamožebitinarušenadvojako,
naimepretegnutimožeova ilionastrana“;Isto,str.8791;Dakle,Schiller
je svjestankako igra injezinobjekt lijeponemogupostatiorganizacijsko
načelostvarnosti,nitiSchillernatomeinzistira.Upravosuprotno,onodgoj
zaestetskodelegirakulturikaozasebnojsferistvarnostiinjezinimpredstav
nicimaumjetnikuikazalištima:„Dakle,najvažnijajezadaćakulturedapod
vrgnečovjekaformivećiunjegovompukomfizičkomživotuidagapretvara
uestetskogčovjekadoklegodsežugranicecarstvalijepoga,jersamoseiz
estetskog,aneizfizičkogstanjamožerazvitionomoralno“;Isto,str.125.

18Isto,str.152.
19Isto,str.152153.
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Timeštoječovjekovopostojanjeupravljanofunkcijamaestet
skog,štoradmožepostatiigra,aporedak,umjestonahijerarhiji
iadministraciji,zasnovannalijepomSchillerovaestetskakultu
rapredstavljaishodištesmislaestetskerevolucijenatrenutnom
stupnju civilizacije. Takav revolucionarno estetski obrat sub
vertiraobinačeloizvedbepoticajomzaigrukaorukovodećim
principomdaljnjeg razvojacivilizacije.Prirodavišenebibila
percipiranakaoantagonističnasilanitisilapodređenačovjeku,
negokaoobjektkontemplacije.Promijenjenodnosčovjekaipri
rodezaMarcuseabiznačiooslobođenjepojedincaodotuđenog
rada ipromijenjenikarakter radačijabidjelatnostbila slobo
dan razvoj čovjekovihmogućnosti.Time što je Schiller kao i
Marcuseuočiodominacijuumanadosjetilnošću,oslobođenjebi
značilosloboduosjetilnosti,aneuma,odnosno„ograničavanje
‘viših’sposobnostiukorist‘nižih’“20,aštobiukontekstupsiho
analizeiFreudoveteorijerazvojacivilizacijeznačilouklanjanje
represivnihkontrolanagona.21

20Isto,str.154.
21Svakako trebaspomenutikako jeMarcuseovočitanjeSchillera,kaoštose

razmotrivšiSchillerovuteorijumožeuočiti,krajnjeselektivnoinekritičko.
MarcusejenaglasiovišeradikalnemomentekodSchillera(civilizacijukao
sukobizmeđučulnognagonainagonaforme,potomrazornukvalitetuigre
kojapomirujućidualitetčovjekamožeprobitipostvareneodnoseisamapo
statiorganizacijskonačelozbilje),dok jeupotpunosti izostaviokonzerva
tivniaspektSchilleroveteorije,atoještojeSchilleripakprihvatiodualitet
svijetaradaikulturenaglašavajućikakočovjeknavlastimožebitisamou
potonjemikakone treba težitiozbiljenju igre.Mogućese iprisjetitikako
jeMarcusenaovomtragukritiziraoHeideggerovogtubitkakoji jeprojekt
autentičneegzistencijeodrediousebnimpovlačenjemtubitkaoddruštveno
političkihinstitucijaiizboromautentičnogmoćibitituiztradicijeinaslije
đa.Međutim,MarcusetakvukritikuneupućujeSchilleru.Nadalje,kritičari
(poput: Jameson,Chytry i Sharpe) smatraju da Schillerova vizija estetske
državepobližeopisujevrijemekraljevskihdvorovaimaleruralnešvicarske
gradovedržavenegošto jeustanjuzahvatiti suvremenibrzorastućisvijet:
hiperprodukcijudobara,ekonomskeodnoseimasovnudemokraciju.Stoga,
nijerazumljivonakojinačinMarcusesmatraSchillerovekonceptepriklad
nimzapromjenepoglavitounaprednojindustrijskojcivilizacijikojajeda
lekosloženijanegokraljevskidvoroviidemokracijamalihgradovadržava.
Također,ostajenerazjašnjencijeliproblemodnosaestetikeipolitikekakoga
jepostavioRancière(Rancière,J.(2004)Estetskarevolucijainjeziniishodi,
ČasopisstudenatafilozofijeČe mubr.6,Zagreb,str.109120.),aMarcusega
nijeanticipirao,štojedoneklemogaozbogestetizacijepolitike(stvaranjana
cijekaoumjetničkogdjela)uTrećemReichu.Ipakjedoneklemogućeodgo
voritinakritiku.Naime,zaMarcuseaiSchilleraigraimafunkcijuposredova
njaizmeđurazumaiosjetilnosti.Marcuseje,dakako,istaknuokakoSchiller
izričitoslobodupoimakaounutarnju,odnosnointelektualnu,alizaMarcusea
ovaslobodasemožekonkretiziratiustvarnosti,jerzahvaljujućitehnološkom
napretkuradnijevišefizičkitežak,stoganitinajvećidiočovjekovogdanane
moraotpadatinaradno,negonaslobodnovrijeme,asukladnotomeinaigru
kojajeuvijekaktivnostrezerviranazaslobodnovrijeme.Osimtoga,pojam
igrenijenovkodMarcusea,ongajeuveovećuesejuO fi lo zof skim osno va
ma eko nom skog poj ma ra da(1933)gdjejeradusuprotstavioigrukaokva
litativnodrugačijuaktivnost.UErosuicivilizacijiMarcuseseiznovavraća,
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Cijela rasprava,odarhetipovaPrometeja,Narcisa iOrfeja,pa
prekoestetskedimenzijeimaintencijuutemeljitiargumentka
konerepresivna civilizacijapodrazumijevapromijenjenodnos
izmeđunagonaiuma.OnajezapravoodgovorFreudovommiš
ljenju o permanentnoj potrebi potiskivanja u svrhu održanja i
napretkacivilizacije,aliipreludijMarcuseovomviđenjunere
presivnognagonskogporetkauokvirimasameFreudoveteori
je.Ovajporedakunovomnačelustvarnostiopisanjepojmom
„libidalneracionalnosti“kojapredmnijevaharmoničansuodnos
umainagona.

Druš tvo estet skog eto sa

Prijelazunovo,kvalitativnodrugačije,slobodnodruštvouMar
cuseovoj teoriji okarakteriziran je dvama pojmovima: „pacifi
kacija egzistencije“ koja opisuje nedestruktivan i harmoničan
odnosčovjekasprirodomipojmom„estetskietos“kojiestetsku
idejulijepogpretačeudruštvoiživotčovjeka.Umnazbilja,na
kojojtolikoinzistira,Marcuseusesadapokazujemogućatran
scendencijom„tehnološkeracionalnosti“,kaosvojevrsna„post
tehnološkaracionalnost“,ukojojsenačelo lijepogstapasna
čelomdruštveneorganizacije.Zajedničkoumjetnostiitehnici,i
štodakleomogućujenjihovomeđusobnostapanje,jestštoobje
sadržeipronoseideje(boljeg,ljepšeg)kvalitativnodrugačijeg
svijeta,stomrazlikomštojedosadasvijetumjetnostibiosvijet
„lijepog privida“: „Smislenost umjetnosti, njezina sposobnost
da‘projektira’egzistenciju,daodredijošnerealiziranemoguć
nosti,tadbimoglabitisagledanatakoštobionabilavred no va na 
i dje lo tvor na u znan stve no teh no loš koj tran sfor ma ci ji svi je ta“22.
Marcuse suradnju tec hne ipo i e sis vidi upravouuobličavanju
novogsvijeta:„Poprimajućiobilježjaumjetnosti,tehnikabipre
vodila subjektivnuosjetljivostuobjektivanoblik,u stvarnost.
Bilabitoosjetljivostljudiiženakojisevišenemorajustidjeti

naslanjajućisenaSchillera,odnosuigreirada.Onsadasmatradajezbog
pobjedeoskudicemogućdrugačijiodnosčovjekaiprirode.Tajodnosjepret
hodnobiokarakteriziranradomkaoaktivnostikojomsečovjekrazračunavas
dominantnomprirodompokušavajućiosiguratiegzistencijalneuvjete.Sada,
kadaječovjekuodređenojmjeriuspješnoovladaoprirodomnjihovodnos
može biti prožet igrom kao kvalitativno drugačijimmeđusobnim odnoše
njem.Marcusenegovorikakoigranužnomorapostatiorganizacijskonačelo
stvarnosti,većbionavišebilaposljedicomnerepresivnecivilizacijeukojoj
biradiradnovrijemebilisvedeninaminimum,atimebiseotvorioprostor
svestranograzvojačovjekakrozigru.Uznavedenotrebaspomenutikakoje
Marcusepojamigrekoristiokontrastnokapitalističkojradnojetici.Stogase
možerećikakojeMarcuseigrukoristiovišekaoteorijskuusporedbukojom
jehtiorazotkritimogućnostičovjekovoglagodnijegživotauzznačajnosma
njenjeodricanja.

22Marcuse,H.(1968)Čo vjek jed ne di men zi je: Ras pra ve o ide o lo gi ji raz vi je nog 
in du strij skog druš tva,Sarajevo:VeselinMasleša,str.220.



300

MAROJE VIŠIĆ

samih sebe, jer su prevladali svoj osjećaj krivnje“23. Stoga za
Marcusea život u posttehnološkoj umnoj zbilji nosi znamen
umjetnosti:„Ummožeispunititufunkcijusamokaoposttehno
loškiratiokomejeisamatehnikasredstvopacifikacije,organon
‘umjetnosti života’.Tad funkcija umakonvergira s funkcijom
umjet no sti“24.

Suradnjomumjetnostiitehnike,uz„pacifikacijuegzistencije“,
danajedrugaodrednicanovogdruštva,atojestvaranje„estet
skog etosa“.Koncept „estetski etos“ povezuje načelo lijepog,
temeljnoestetskonačelo,snačelomorganizacijedruštva,odno
snopostavlja lijepoorganizirajućimprincipomnovogdruštva.
Estetiku,kaooblikslobodnogdruštva,Marcusesadavidimo
gućomna temeljumaterijalnog i intelektualnogdosega civili
zacije.Stoga,idejalijepogvišenebipripadalasamoumjetnosti
kaosferiodvojenojodmaterijalneprodukcije,aštojeMarcuse
tvrdiouAfir ma tiv nom ka rak te ru kul tu re.Naosnovidanogcivi
lizacijskograzvojaestetikamožepromijenitisvojpovijesnito
pos.Njezinadresatmožepostatidruštvo,atimebiubitnombio
pogođenafirmativnikarakterumjetnosti.Suradnjaumjetnostii
tehnikepromijenilabiitehnikuiumjetnost.Umjetnostbiutje
calanasamooblikovanjeiizradustrojeva,dokbiistovremeno
poprimilainekatehničkaznačenja.Plodnjihovesuradnje,pre
maMarcuseovom shvaćanju, bio bi uobličavanje društva kao
umjetničkogdjela, a lijepo važnakvaliteta slobode ljudi.Evo
kakoMarcusevidispomenutusuradnju:„Upreobrazbidruštva
zapostignuće togciljastvarnostbisvaskupapoprimilaOb lik
štoizražavanovicilj.Bitnoestetskosvojstvotogoblikaučinilo
bigadjelomumjet no sti,no,kakoOblikmoranastatiudruštve
nomprocesuproizvodnje,umjetnostbiprethodnopromijenila
svojetradicionalnomjestoifunkcijuudruštvuipostalabiproiz
vodnasnaga,kakoumaterijalnom,takoukulturnompreobliko
vanju.A,kaotakvasnaga,umjetnostbibilacjelovitčimbeniku
oblikovanjusvojstvai‘izgleda’stvari,uoblikovanjustvarnosti,
načinaživota.TobiznačiloAuf he bungumjetnosti,krajodvaja
njaestetskogoblikaodstvarnog,ali, također,krajkomercijal
nomsjedinjavanjubiznisailjepote,eksploatacijeizadovoljstva.
Umjetnostbiponovnozadobilanekaodsvojihprimitivnijihteh
ničkihsuznačaja:kaoumijećepripravljanja(kuhanja!),njegova
nja,uzgajanjastvari,davanjaimoblikakojinesilujenimateriju
nitankoćutnost...“25.

23Marcuse, H. (1972)Kraj uto pi je; Esej o oslo bo đe nju, Zagreb: Stvarnost,
str.152.

24Marcuse,H.(1968)Čo vjek jed ne di men zi je: Ras pra ve o ide o lo gi ji raz vi je nog 
in du strij skog druš tva,Sarajevo:VeselinMasleša,str.220.

25Marcuse,H.(1972)Kraj uto pi je,esejooslobođenju,Zagreb:Stvarnost,str.
157.
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Marcuse bitnim preduvjetom za društvenu promjenu smatra
razvoj „nove osjetljivosti“ i „nove racionalnosti“ čija je bitna
odrednica estetska ideja lijepog, a što za posljedicu ima stva
ranje društva kao umjetničkog djela.No iz navedenog name
ćesepitanje.Prvopitanjeodnosisenaumjetnost,točnijebili
suradnjaumjetnosti i tehnologijeprema stvaranjudruštvakao
umjetničkogdjelaznačila ikrajumjetnosti? Idrugopitanje je
zaštoMarcusepreduvjetomrevolucijesmatrapotrebnimnasta
naknove antropologije čovjeka,odnosnozaštonemisli dabi
pojedincispostojećomstrukturomličnostimogliipaknapraviti
kvalitativanskokunovodruštvo?Krajnjeuopćeno,odgovorna
prvopitanjebiobine,tj.društvokaoumjetničkodjelonebizna
čilokrajumjetnosti.Krajumjetnosti jezaMarcuseazamisliv:
„samoondakadaljudivišenisuustanjurazlikovatiistinuilaž,
dobroizlo,lijepoiružno,suvremenoibuduće.Tobibilosta
njesavršenogbarbarstvananajvišojtočkicivilizacije–ajedno
takvostanjezaistajepovijesnomoguće“26.Međutim,Marcuse
smatrakakonitinastanaknovog„načelastvarnosti“nebiznačio
krajumjetnosti,testogaprihvaćatezuo„permanentnostiumjet
nosti“ i njezinoj privrženosti erosu: „U svoj svojoj idealnosti
umjetnostsvjedoči istinamadijalektičkogmaterijalizma–per
manentnomneidentitetuizmeđusubjektaiobjekta,individuei
individue“27.Trajnostumjetnostiusvimpovijesnimepohamaje
utomeštoona:„predviđakonkretnouniverzalnočovječanstvo,
kojenemožeutjelovitiodređenaklasa(...)neumoljivozapleta
njeradostiituge,slavljaiočaja,ErosaiThanatosa,nemožese
svestinaproblemklasneborbe“28.Tohoćerećikakojedjelova
njeidejasadržanihuumjetnostiiero sa imanentnoljudimakao
vrsti,onoje univerzalnousvimpovijesnimepohamainemože
se samo svesti na konkretnu povijesnu stvarnost.Umjetnost i
eros djelujunaistojravni:borbiprotivnepotrebnog„viškapo
tiskivanja“.Odgovornadrugopitanjenalaziseunastojanjuiz
bjegavanjafašističkihtendencija.Noipakvaljarazmotritikako
Marcuseshvaćaumjetnostinjezinodnospremarevoluciji,teu
čemuviditendencijepremafašizmu.

Marcuseovo tematiziranje umjetnosti seže još u njegove rane
radove29,aključnimtekstomsepokazujeesejO afir ma tiv nom 

26Marcuse,H.(1982)Kon tra re vo lu ci ja i re volt,Beograd:Grafos,str.118119.
27Marcuse,H.(1978) The Aest he tic Di men sion: To ward a Cri ti que of Mar xist 

Aest he tics,Boston:BeaconPress,p.29.
28Isto,str.16.
29Martineau ističe kako upravo područje estetskog obilježava cjelokupnu

Marcuseovu misao: „Ako razmotrimo ključna razdobljaMarcuseovog ži
vota [naznačenauuvodnomdijelu rada] (...) uočljivo jekako razmatranje
estetskogiromantičnogostajepermanentnoprisutnounjegovimdjelima(...)
Štojekritikapostajalaradikalnija, tojeMarcuseovaestetikaiutopijasna
žnijedobivalanaznačenju.Marcuseovikomentatoriopćenitoignorirajuovu
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ka rak te ru kul tu re (1937).30Zadaćakulture(podpojmomkultu
raMarcusepodrazumijeva:filozofiju,umjetnostireligiju),ka
konaslov implicira, jest izmiriti antagonizmematerijalne sfe
rekrozprividnu jednakost ukulturi i njoj pripadajućih „viših

činjenicu,više ilimanjenamjerno,ovisnoonjihovompogledunamarksi
stičkuortodoksiju.Štovećuvažnostpridavajupotonjem, tomanjeuviđaju
romantizamilibertarijanskiidealizamprisutanusamogMarxa“Martineau,
A.(1986)Her bert Mar cu se’s Uto pia,Montreal:HarvestHouse,p.6465.

30Osimodnosaumjetnosti i stvarnosti,koji jeu fokusuovograda,ovajesej
analizira i ideološkufunkcijugrađanskekulturekoja jenasvojstvennačin
doprinijela nastanku fašizma.Na individualnoj razini to je omogućeno ti
meštosukulturni idealipremješteniusferudušekojajepremaMarcuseu
podložnakontroli:„Dušačiničovjekamekim,savitljivimiposlušnimpred
činjenicamakoje,najzad,inisuupitanju.Takojedušamogla,kaokoristan
faktor, dauđeu tehnikuovladavanjamasamakad su,u epohi autoritarnih
država,sveraspoloživesnagemoralebitimobiliziraneprotivstvarnogmije
njanjadruštvenogpostojanja“Marcuse,H.(1937)Oafirmativnomkarakteru
kulture,u:Kul tu ra i druš tvo,Marcuse,H.(1977),Beograd:Beogradskiizda
vačkografičkizavod,str.59.Odnosno,zahtjevzaindividualniminternalizi
ranjemkulturnihidealapripada„liberalnojmetodidiscipliniranja“kojamora
bitiprevladanauonomtrenutkukadajepotrebna„totalnamobilizacija“koja
zahtjevapodčinjavanjeiprivatnesfereživota.Procesukidanjaindividualne
autonomijeihumanističkihidealagrađanskekulturečijijesubverzivnipo
tencijalprijetnjatotalitarnojfašističkojdržaviMarcusenaziva„samoukida
njemafirmativnekulture“injimeopisujepretvaranjeapstraktneunutrašnje
zajedniceuapstraktnuvanjskuzajednicuukojojseindividuaidentificiras
nacijom.Zadaća kulture je i ovdje afirmacija postojeće stvarnosti: „Kao i
idealističkikultunutrašnjegživota,iherojskikultdržaveslužiporetkudruš
tveneegzistencijekojijeusvojimosnovamaidentičan.Sadseindividuau
njemu potpuno žrtvuje.Ako je ranije kulturno uzdizanje trebalo osigurati
ostvarenje želje za osobnom srećom, sad u veličini naroda treba iščeznuti
srećapojedinca“Isto.,str.69.Tojebioglavnidoprinoskultureunastankui
održanjufašizma.Međutim,njegovesejimaiširiznačajucjelokupnojMar
cuseovojmisli,aposebnozanjegovuestetskuteoriju.Naime,ovajesejveć
problematizirafunkcijuumjetnosti injezinemancipacijskipotencijal,ašto
ćesepokazatiključnimzarazumijevanjeEstetskedimenzije,esejaukojem
Marcuse pobliže definira odnos umjetnosti i revolucije.Kellner naglašava
značajMarcuseovogtematiziranjaumjetnostiusklopunjegovekritičkete
orije:„Marcuseoverefleksijeoumjetnosti,kolikogodutopijske,utemeljene
suuspecifičnompovijesnomkontekstuidiosukritičketeorijedruštva,daju
ćianalizudanogdruštvaismjerajućiradikalnojdruštvenojpromjeni.Stoga,
Marcuseoverefleksijeoumjetnostisuutemeljeneukritičkojdruštvenojteo
rijiipolitici,idokjezanjegaumjetnostkvasiautonomnadimenzija,onaje
dubokoinvolviranautransformacijudruštvaipovijesti“Kellner,D.(2007)
Introduction,in:Marcuse,H.andKellner,D.eds.(2007)ArtandLiberation;
Col lec ted Pa pers of Her bert Mar cu se,Volume4,NewYork:Routledge,p.
22.OznačajuesejaOafirmativnomkarakterukultureukontekstuMarcuse
ovihkasnijihradovaKellnerzaključuje:„Stoga,Marcuseovesej(...)antici
piranjegovutopijskiprojekt emancipacijeuErosu i civilizaciji i kasnijim
radovima,kaoisnažnusistematskusocijalnukritikuČovjekajednedimenzi
je“;Isto,p.27.MileskojijenapraviorecentnustudijuMarcuseoveestetike
oslobođenjaovajesejtakođerviditemeljnimzarazumijevanjeMarcuseove
estetike.Onkaže:„SličnostiizmeđuargumenataponovljenihuKontrarevo
lucijiirevoltuiz1972.iuesejuiz1937.označujukontinuitetMarcuseove
estetikekojijelakomogućepredvidjeti“Miles,M.(2012)Her bert Mar cu se: 
An Aest he tics of Li be ra tion,NewYork:PlutoPress,p.56.
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vrijednosti“, te tako neuznemirenu ostaviti svakidašnju sferu
materijalnereprodukcije.PodpojmomafirmativnakulturaMar
cuserazumije:„...onakulturagrađanskeepohekojajeutoku
svogvlastitog razvitkadovelado togadaseduhovnoduševni
svijetkaosamostalnocarstvovrijednostiodvojiodcivilizacijei
uzdigneiznadnje.Njenaodlučujućacrtajetvrdnjaopostojanju
svijetakojijeopćeobavezan,bezuvjetnozaslužujeafirmaciju,
vječnojebolji,vrjedniji,bitnorazličitodstvarnogsvijetasva
kodnevne borbe za opstanak, ali kojimože, nemijenjajući to
činjeničnostanje,svakaindividuarealiziratizasebe‘iznutra’“31.

Odvajanjekultureodcivilizacijepotrebnojekakobisestvorio
prostorrelaksacijeiuživanja.Naime,civilizacijazasnovanana
ekonomskimodnosimaipotiskivanjunemožeobistinitinačela
eudamonizma,stogaonamorajubitipripadnapodručjukulture
u kojem individua treba internalizirati ideje ljepote, istinitosti
islobode,alinikakoočekivatinjihovoopredmećenjeumediju
društva.Kulturase,dakleobraćadušipodučavajućipojedinca
pounutrenjuuživanja.Marcuseovimriječima:„Kulturniidealje
prihvatiočežnjuza sretnijimživotom:začovječnošću,dobro
tom, radošću, istinom, solidarnošću.Ali sve one nose afirma
tivni predznak: dapripadaju nekomvišem, čistijem, nesvako
dnevnomsvijetu(...)Aliprividimarealnodjelovanje:dolazido
zadovoljenja. Ipak, njegov smisao se odlučujućemijenja: ono
stupauslužbupostojećeg.Buntovnaidejapostajepolugaoprav
danja.Timeštopostojinekivišisvijet,nekovišedobroodma
terijalne egzistencije skriva se istina da semože stvoriti neka
boljamaterijalnaegzistencija,ukojojtakvasrećapostajestvar
na.Uafirmativnojkulturičaksrećapostajesredstvozasređiva
njeismirivanje“32.Sadaseotkrivamomentukojemafirmativna
kulturapostajeprikrivenosredstvougnjetavanja.Dozvoljava i
opravdavasepostojanjenejednakostiustvarnom,iskustvenom
svijetukonkretnihindividua,alizatoseomogućujejednakostu
uživanjunematerijalnihduhovnihdobaraapstraktnihindividua
u svijetukulture:„...ukazivati čovjekunauživanjezemaljske
sreće,značiusvakomslučajuneukazivatimunastjecanjera
dom,naprofit,naautoritetonihekonomskihsilakojeodržavaju
uživotuovucjelinu.Zahtjevzasrećomzvučiopasnouporetku
kojizavećinudonosinevolju,neimaštinuitegobu“33.

Međutim odvajanje duševnog od tjelesnog i uzdizanjem duše
doideala,činidušudovoljnoudaljenomodpostvarenihodnosa,
te jeona,premaMarcuseu,podložna tehnikamamanipulacije.

31Marcuse,H.(1937)Oafirmativnomkarakterukulture,u:Kul tu ra i druš tvo
Marcuse,H.(1977),Beograd:Beogradskiizdavačkografičkizavod,str.46.

32Isto,str.5964.
33Isto,str.49.
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Razlika između duše i duha jest što je duh usmjeren na spo
znajuproturječnostistvarnosti,dokjedušarezignirana:„Tamo
gdjeduhvećmoraosuđivati,dušajošmožerazumjeti“34.Mar
cuseovatezajezapravokakosukulturniidealiodređenidruš
tvenopolitičkomorganizacijomdruštva,tekakokulturauvijek
podržavapostojećidruštveniporedak,onazapravouvijekostaje
instrumentomdiscipliniranja,kojisedoduše, instrumentalizira
zaafirmacijuidejavladajućihelita:„...takoseikulturnareorga
nizacijaodliberalističkogidealizmau‘herojskirealizam’odvija
jošuokvirusameafirmativnekulture:riječjeonovomosigura
vanjustarihoblikapostojanja.Osnovnafunkcijakultureostaje
ista:mijenjajusesamoputovikojimaonavršiovufunkciju“35.

Iz zaključka o permanentno afirmativnom karakteru kulture,
Marcuse razmatra njezinu instrumentalizaciju u sovjetskom
i kapitalističkom društvu. Oba društva su, na njima svojstve
nenačine,nastojalaanuliratisubverzivnipotencijalumjetnosti
integrirajućijeudominantniporedak.

Ana li za umjet no sti u va ri jan ti so ci ja li stič kog druš tva

Marcusejeoslobađajućipotencijallociraouumjetnostiifilozo
fiji,dvamasferamakojesunajudaljenijeodekonomskeosnove
društva.Noobziromkakojesovjetskadržavaapsorbiralafilo
zofijuu službenu teoriju i time jojoduzelakritičkipotencijal,
zaosiguranjeopstankaonamoraapsorbiratiiposljednjibastion
kojipronositranscendentneideje–područjeumjetnosti:„Tako
borbaprotiv ideološke transcendencijepostajeza režimborba
naživotismrt.Uideološkojsferi,centartežištapomičesesfilo
zofijenaknjiževnostiumjetnost“36.Stogajepotpunorazumljivo
kakozavlastitosamoodržanje,sovjetskadržavamoraprisvojiti
umjetnostiosiguratidazadaćaumjetnostibudepronošenjeslu
žbenihidejaislužbovanjeinteresimadržave.Sovjetskadržava
instrumentaliziraumjetnost kroz sovjetski realizam.Međutim,
Marcusepravijasnudistinkcijuizmeđurealizmakaopravcau
umjetnosti i sovjetskog realizma koji umjetnosti oduzima ne
gacijskipotencijal:„Realizammožebiti–ibioje–vrlokritič
kiinapredanoblikumjetnosti;suprotstavljenstvarnosti‘kakva
jest’svojimideološkimi idealiziranimpredodžbama,realizam
podržava istinu protiv skrivanja i krivotvorenja. U tom smi
slurealizampokazujekakoseidealnaljudskaslobodazbiljski
negirai izdaje,tekakočuvatranscendencijubezkojebisama
umjetnost bila ukinuta. Suprotno tome, sovjetski se realizam

34Isto,str.58.
35Isto,str.6667.
36Marcuse,H.(1983)So vjet ski mark si zam: kri tič ka ana li za,Zagreb:Globus,

str.105.
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usklađujesuzorkomrepresivnedržave“37.Marcusesmatradau
sovjetskomdruštvuiumjetnostima„magijski“karakterkojise
otkrivaustereotipnomprikazivanjuherojainjegovojborbipro
tivneprijatelja,aštosmjeraproizvođenjuodređeneosobnosti,
stavova ipristanka. Intencija sovjetskeumjetnosti jestu tome
da odnose prikazane u umjetnosti ozbilji u stvarnosti. Sovjet
ski realizampružajućidanustvarnostkaokrajnjiokvirumjet
ničkogdjelovanja, ukinuo jeumjetnosti svojstvenu „stilsku“ i
„supstancijalnu“ transcendentnost iobećanje lijepog.Funkcija
umjetnosti u sovjetskom društvu, ističeMarcuse, jest pokazi
vanjeobjektivnihistina.Međutim,umjetnostsemožesmatrati
umjetnostijedinoakočuvaiizražavavizijeboljegživotanego
štogastvarnostpruža.Marcusetoiističe:„Aliumjetnostkao
političkasnagaumjetnostjesamoakočuvavizijeoslobođenja;
udruštvukojejeusvojojcijelostinegacijatihvizija,umjetnost
ihmožeočuvati samopotpunoodbijajućikriterijeneslobodne
stvarnosti,odnosnonepodređujućiimseniustilu,niuformi,
nitiusupstanciji (...)Umjetnost je takoodbijanjesvegašto je
učinjenodjelomstvarnosti“38.Nokakosovjetski realizamnije
negacija,negoveličanjeiopravdavanjestvarnostiuzeventualno
blagu kritiku sitnih nedostataka, izostaje potreban prijelom sa
stvarnošću:„Kritizira senekepropuste,greške i zaostajanjau
tomdruštvu,aliniindividuumnitinjegovodruštvonisuupućeni
na sferu ispunjenjadrugačijuodone što ju jepropisaovlada
jućisistem.Onisuzaistaupućeninako mu ni stič kubudućnost,
ali je ondapredstavljenakao razvitak iz sadašnjosti bez ‘eks
plozije’ postojećih proturječja“39. U osnovi, kroz prikazivanje
idealtipa heroja, radnika, građanina, itd., sovjetska umjetnost
imaedukativnuulogu:„Umjetnostuči(...)određenomodnosu
premastvarnosti“40.Izcjelokupnoizneseneprimjeneipoloža
jaumjetnostiusovjetskomdruštvurazvidna jenjezinanemoć
da iznjedrivlastitoobećanje lijepog.Time jesovjetskadržava
osiguralaprevlastslužbenihidejausvimsferamaživotaidje
lovanja, uklanjajući bilo kakvumogućnostmišljenja ili poka
zivanjaalternative.StogaMarcusepopitanjusovjetskedržave,
društva ipoložajapojedinca, zaključuje: „Usvojojdruštvenoj
funkciji,iumjetnostjesvenemoćnija,zajednosindividualnom
autonomijomispoznajom“41.

37Isto,str.106.
38Isto,str.109.
39Isto,str.106.
40Trofimov,P.(1954)Principimarksističkolenjinističkeestetike,Kom mu nist,

br. 16, prema:Marcuse, H. (1983) So vjet ski mark si zam: kri tič ka ana li za,
Zagreb:Globus,str.110.

41Marcuse,H.(1983)So vjet ski mark si zam: kri tič ka ana li za,Zagreb:Globus,
str.111.
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Ana li za umjet no sti u ka pi ta li stič kom druš tvu

Marcusejeprimijetiokakokapitalističkodruštvo,kroz„proces
desublimacije“opovrgavakulturutehnološkomstvarnošćuko
ja teži obezvrjeđivanju same biti umjetnosti.Naime,Marcuse
polaziodpretpostavkeopostojanjudvijedimenzije: jednaod
njih je viša kultura koja je pronosila ideale opozicione stvar
nosti,dokjedrugadimenzijabiladimenzijaneposrednerepro
dukcije života.Ono što jeMarcuse primijetio da se događa s
višomkulturomukapitalističkomdruštvujestnjezinakomerci
jalizacijaputemmasovnihmedijaitehničkasposobnostmasov
neproizvodnjedjelakulture,čimejeionasamapoprimilarobni
karakter.Timeštosuvrijednostikojejepronosilavišakultura
(uspješno)ugrađeneusustav,oduzetjojjesvojstvenopozicioni
karakter i subverzivnipotencijalnaosnovukojeg jepostojeća
stvarnostmoglabitipropitivana,atimejeuklonjenadrugadi
menzijakojasesuprotstavljalastvarnosti.Marcuseovimriječi
ma:„Novinasuvremenogsvijetajest iščezavanjeantagonizma
kultureidruštvenogrealitetaputemzastarijevanjaopozicionih,
stranihitranscendirajućihelemenatavišekulturenaosnovuko
jih jeonakonstituirala jed nu dru gu di men zi ju stvarnosti.Ovo
likvidiranjedvo di men zi o nal nekulturenezbivasenegiranjemi
odbijanjem‘kulturnihvrijednosti’,većputemnjihovainkorpo
riranjanavelikoupostojećiporedak,putemnjihovamasovnog
reproduciranjaiizlaganja(...)Apsorbirajućamoćdruštvaispra
žnjujeumjetničkudimenzijutimeštoasimiliranjezineantago
nističkesadržaje“42.Istinitostvišekulturenačijesevrijednosti
pozivarazvijenoindustrijskodruštvo,ističeMarcuse,važilaje
zaoptužbupredtehnološkog,feudalnog,društva, jer jeusvo
jimdjelimačijisuherojibilidruštvenomarginaliziraneosobno
sti(umjetnici,prostitutke,pjesnicilutalice,skitnice,razbojnici,
itd.),izražavalaprotestprotivsvijetaradaiprofita.Negacijsko
značenjeovihlikovanije,smatraMarcuse,iščeznulousponom
novogdruštva,onojetransformiranonanačindaonisadapred
stavljajuafirmacijupostojećestvarnosti.Međutim,ovomtran
sformacijompreobraženjesamosubverzivnisadržajdjela,ane
njegovaforma.Stogauodređenimelementimapredtehnološka
kulturamožeoptužitistvarnost inatojosnovionajeujednoi
„posttehnološkakultura“:„Njezininajrazvijenijistavoviislike,
izgleda,nadživljavajusvojeapsorbiranjeuupravljanazadovolj
stvaistimulanse;oniinadaljeproganjajusvijestsmogućnoš
ćusvogaponovnogrođenjaukompletnostitehničkogprogresa.
Onisuizrazslobodneisvjesnealijenacijeodpostojećihoblika

42Marcuse,H.(1968)Čo vjek jed ne di men zi je: Ras pra ve o ide o lo gi ji raz vi je nog 
in du strij skog druš tva,Sarajevo:VeselinMasleša,str.6771.
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životakojomseliteraturaiumjetnostsuprotstavljajutimoblici
mačakitamogdjeihukrašavaju“43.

Marcusenijeprotivproširenjaprivilegijadostupnostiumjetnosti
prethodnoneprivilegiranimslojevimadruštva,većseonproti
vinjezinojintegrativnojfunkcijikojaumjetnostioduzimasna
gunegacijezbiljeukoristčovječnijestvarnosti.Marcuseovim
riječima:„Todasutranscendirajuće istineumjetnosti,estetika
životaimisaobilipristupačnisamomanjinibogatihiobrazova
nihjestgreškarepresivnogdruštva(...)ugranicisvogadosega,
džepnaizdanja,općeobrazovanjei longplaypločeistinskisu
blagoslov(...)Privilegijeukulturisuizražavalenepravduslo
bode,suprotnostiizmeđuideologijeistvarnosti,odvojenostod
intelektualne proizvodnje od materijalne. No one su također
osigurale zaštićenu domenu u kojoj su tabuirane istinemogle
preživjetiuapstraktnojpunini–udaljeneoddruštvakojeihje
obuzdavalo(...)[Umjetničkevizije]suobezvažene.Njihovoin
korporiranjeukuhinju,ured,dućan,komercijalnoširenjeusvr
hu biznisa i razonode – u izvjesnom smislu je desublimacija,
nadomještanjeposredovanogzadovoljenjaneposrednim.To je
desublimacijas‘pozicijesnage’–prakticiranaudruštvukojese
bimožedozvolitidapruživišenegoranijejersunjegoviinteresi
postalinajvlastitijepotrebegrađanaijerradostikojeonopruža
proizvodedruštvenukohezijuizadovoljstvo“44.Širokadostup
nostumjetnostibilabipozitivnapojavaondakadanebiodgajala
zaafirmacijuvećzaoptužbupostojećeg.Marcusejetoizrazio
brechtovskimrazumijevanjemfunkcijekazališta:„Teatarmora
slomitigledaočevoidentificiranjesdogađajimanapozornicida
bipoučioštosuvremenisvijetdoistajestizaideološkogimateri
jalnogvela,tekakomožebitipromijenjen.Potrebnisudistanca
irefleksija,aneemfazaiosjećanje“45.

Re vo lu ci o na r ni po ten ci jal umjet no sti

Međutim,postavljasepitanjekakoumjetnostsadamožesadrža
vatikritičkipotencijalvrednovanjastvarnostiakojeona,kakoje
Marcuseuranomesejuispostavio,uvijekafirmativna.Jošviše
odovogpitanjanamećesepitanjeonjezinomdoprinosustva
ranja„estetskogetosa“.Kako,dakle,umjetnostnaosnovusvog
afirmativnogkarakteramožebitinegacija stvarnosti.Odgovor
naovapitanjaiznovadonosidijalektičkomišljenje.46Umjetnost

43Isto,str.70.
44Isto,str.7480.
45Isto,str.76.
46IuanaliziumjetnostiMarcuseostajedosljedandijalektičkommišljenjukoje

jesposobnopokazatinegacijskipotencijalafirmativnogkarakteraumjetno
stiitimerazotkritidrugačijevrijednosti.MilesprihvaćaislažesesKellne
rovomkonstatacijomkako rani esej o kulturi svjedoči tome: „Afirmativni
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sadržidijalektičkojedinstvo,napetostizmeđuafirmacijeinega
cijestvarnosti,izmeđurepresivnogislobodnogdruštva:„Estet
skaformareagiranabijeduizoliranogburžujskogindividuuma
slavljenjem općeg čovječanstva, na tjelesna odricanja hvalje
njemlijepeduše,navanjskoropstvotimeštouzdiževrijednost
unutrašnje slobode.Aliovaafirmacija imasvojuvlastitudija
lektiku.Nepostojiumjetničkodjelokojeneukidasvojafirma
tivnistav‘snagomnegativnog’,kojeusamojsvojojstrukturine
prizivariječi,slikeimuzikujednedrugačijestvarnosti,jednog
drugačijegporetka,kogapostojećeodbija,akojiipakživiusje
ćanjuinadamaljudi,uonomeštoonidoživljavajui njihovoj
pobuniprotivtoga“47.Subverzivnostumjetnostijeupravouto
meštosuunjuprenijeteidejeboljegiljepšegživotaištoona
čovjekupokazujeu stvarnostiuskraćenemogućnosti.Bezob
zirananjezinafirmativnikarakteriinstrumentalizaciju,umjet
nost čuva upravo te ideje. I to je odlučujućiMarcuseov uvid
ispostavljenuranomesejuO afir ma tiv nom ka rak te ru kul tu re,a
naosnovukojegumjetnostsadržikritičkipotencijal:„Zatošto
seovdjekulturniidealprikazujeprijesveganaprimjeruumjet
nosti, razlog je ovaj: samo je u umjetnosti građansko društvo
toleriraloostvarenjesvojihvlastitihidealaishvaćaloihozbilj
nokaoopćizahtjev.Tujedozvoljenoonoštovažikaoutopija,
maštarija,prevrat.Uumjetnostijeafirmativnakulturapokazala
zaboravljeneistinenadkojimausvakodnevicitrijumfirapravda
realnosti“48.OvomuviduMarcusesekasnijevraćatvrdećika
kojeumjetnostusprkosfeudalnojiburžujskojupotrebi,uspjela
očuvatiotuđenjeoduspostavljenestvarnosti.Marcuseprihvaća
argumentkakojekulturagrađanskogdruštvabilaelitnakultu
ra,dostupnasamoodređenimslojevimadruštvaiodvojenaod
radništva.49NoMarcusesmatrakakokulturnielitizamnijesvoj
stven samo kulturi građanskog društva.Marcuse  je pokazao,
slijedećiAristotelaiPlatona,kakojejošodantičkeGrčkekul
turabilazasebnoizdvojenasferakojaječuvalaideale„istinitog,
dobrogilijepog“,abavljenjeovimidealimabilojerezervirano

karakterkulturejednojeodMarcuseovihtrajnihteorijskihremekdjelaiod
neizmjernog je značaja za nastanak njegove dijalektične kulturne teorije.
Jezgrovitonapisano ičvrstoargumentirano,zrači iluminirajućimidejamai
paradigmajedijalektičkogmišljenja,umjesnosekrećućiodotkrivanjaide
oloških aspekata kulture, do njezine emancipacijske dimenzije (...) Protiv
afirmativnekultureikonformističketeorije,Marcusetragazaoblikomkul
tureinačinamišljenjakojisunegativni,kritičkiitransformativni“Kellner,
D. (2007) Introduction, in:Art and Li be ra tion, eds.Marcuse,H. andKel
lner,D.(2007)CollectedPapersofHerbertMarcuse,Volume4,NewYork:
Routledge,p.2327.

47Marcuse,H.(1982)Kon tra re vo lu ci ja i re volt,Beograd:Grafos,str.92.
48Marcuse,H.(1937b)Oafirmativnomkarakterukulture,u:Kul tu ra i druš tvo 

Marcuse,H.(1977),Beograd:Beogradskiizdavačkografičkizavod,str.59.
49Marcuse,H.(1982)Kon tra re vo lu ci ja i re volt,Beograd:Grafos.
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zamalobrojnepojedince.50Premdabise izMarcuseoveanali
zeoafirmativnomielitističkomkarakterukulture, tepoložaju
umjetnostiusovjetskomikapitalističkomdruštvudaonaslutiti
pesimističanzaključakonjezinomoslobađajućempotencijalu,
Marcusejeipakoptimističansmatrajućikakojekulturamasvih
periodazajedničkaestetskaformakojomumjetničkodjelotran
sformiradanustvarnostdajućijojtakojednodrugačijeznačenje.
Upravou tomoblikovanju sadržan je emancipacijski potenci
jalumjetnosti:„Rezultatjestvaranjejednogobjektivnogsvijeta
kojijedrugačijiodpostojećegaipakpotičeiznjega(...)Aova
oslobodilačkaispoznajnasnaga,kojajeumjetnostiimanentna,
nalazi se u svim stilovima i formama“51.Ovaj revolucionarni
potencijalkojisenalaziuestetskojformiikojijepremaMarcu
seovomshvaćanjukarakterističanzasvakuumjetnostMarcuse
ćedetaljnijepokazatiurazmatranjudimenzijeestetskog.

Ujednodimenzionalnojzbiljijedinoautentičnaumjetnostmože
progovaratinepostvarenim jezikom, jedinoonasadržidijalek
tičkunapetost stvarnosti i drugosti i jedinoovadrugostmože
artikuliratizahtjevzavelikimodbijanjemdominantnognačela
stvarnosti.Umjetnost je, prema takvom shvaćanju, smjerokaz
stvaranja novog društva. Posljednje viđenje emancipacijskog
potencijala umjetnosti i njezinog odnosa prema revolucionar
nojpraksi,asamimtimeistvaranjuestetskogetosa,Marcuseje
pregnantnoiznioudjelu Estet ska di men zi ja (1977).52

50Marcuse,H.(1937b)Oafirmativnomkarakterukulture,u:Kul tu ra i druš
tvo,Marcuse,H.(1977),Beograd:Beogradskiizdavačkografičkizavod.

51Marcuse,H.(1982)Kon tra re vo lu ci ja i re volt,Beograd:Grafos,str.95.
52DjelopredstavljaMarcuseovpokušajkritikemarksističkog tumačenja (po

put:Benjamin,Brecht,Lukács)otomekakoumjetnostreflektiraproizvod
neiklasneodnose.OvunamjeruiglavnutezuMarcuseformulirariječima:
„Ovaj esej nastoji doprinijeti marksističkoj estetici propitivanjem njezine
predominantneortodoksije.Pod‘ortodoksijom’podrazumijevaminterpreta
ciju kvalitete i istine umjetničkog djela u terminima totaliteta prevladava
jućihproizvodnihodnosa.Posebno,takvainterpretacijadržidaumjetničko
djelo predstavlja interese i svjetonazor određenih društvenih klasa na više
ilimanjeprecizannačin(...)Alisuprotnoortodoksnojmarksističkojestetici,
japolitičkipotencijalumjetnostividimusamojumjetnosti,uestetskojfor
mikaotakvoj.Nadalje,tvrdimdajezbogvrijednostisameestetskeforme,
umjetnost uveliko autonomna visàvis danih društvenih odnosa.U svojoj
autonomijiumjetnostistovremenoprotestiraprotivovihodnosaitranscendi
raih.Stogaumjetnostsubvertiravladajućusvijestuobičajenimiskustvom“
Marcuse,H.(1978)The Aest he tic Di men sion: To ward a Cri ti que of Mar xist 
Aest he tics,Boston:BeaconPress,p.IX.KellneriMilesprimjećujuAdornov
utjecajnaMarcusea.UEstet skoj di men zi jiMarcusekrajnjimciljemneposta
vljaharmonijustvarnostiiumjetnostiitimeprihvaćaAdornovonačelo„traj
nogneidentitetaizmeđusubjektaiobjekta“.Zaključujućikakosuumjetnosti
revolucijaupermanentnojnapetostiMarcuseparafraziraAdornovstavkako
jetotalnootuđenjeodgovorumjetnostinatotalnuadministraciju.
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Autentičnaumjetnost,kaoštose jemoglouočitiunutarcjelo
kupnog Marcuseovog tematiziranja umjetnosti, je umjetnost
kojajebezobziranapromjeneustiluisadržajuzadržalakon
stitutivnom estetsku formu. Samo ona autentična umjetnost u
kojojjesadržajpostaooblikom,sadržirevolucionarniipolitič
kiemancipacijskipotencijal.Marcuseestetskuformuodređuje
kaopreobražajdanogsadržaja(društvenog,povijesnog),kojise
postiže subverzijom zamjedbe i razumijevanja, u samodostat
nu cjelinu (roman, pjesma).53 U tom smislu umjetničko djelo
istovremeno predstavlja i optužuje etabliranu stvarnost. Tako
umjetničkodjeloodržavadijalektičkunapetostkojanalažepre
vladavanje estetskom transformacijom: „Ova proturječnost je
očuvanaiprevladanauestetskomoblikukojidajepoznatisadr
žajipoznatoiskustvosnaziotuđenjaikojismjeranastankuno
vesvijestiinovogshvaćanja“54.Revolucionarnostumjetničkog
djelanijeunamijenizarevolucijunegousadržajukojijepostao
oblikom.Marcusepobližeodređujerevolucionarnoumjetničko
djelo:„...umjetničkodjelomožebitirevolucionarnoako,vrli
nomestetske transformacije, predstavlja, u primjerenoj sudbi
ni individua, prevladavajuću neslobodu i rebelirajuće snage,
kidajući, stoga, smistificiranom(iokamenjenom)društvenom
stvarnostiiotvaranjemobzorapromjene(oslobođenja).Utom
smislu, svako autentično umjetničko djelo je revolucionarno,
tj.subvertirapercepcijuirazumijevanje,osuđujeuspostavljenu
stvarnost,prikazujepredodžbeoslobođenja“55.Radikalnikvali
tetumjetnostijeuosudiuspostavljenezbiljepredodžbamalije
pogprividaoslobođenjakojisenalaziupravouonojdimenzijiu
kojojumjetnostnadilazinačelostvarnosti.

Stoga, zaMarcusea umjetničko djelo nije samo puko ogleda
lo stvarnosti niti puka iluzija, nego privid istinitosti u kojoj
sezbiljaprikazujeneistinitom.Isamou tojosudineistinitosti
zbilje i prikazivanjudrugostiMarcusevidi revolucionarnipo
tencijalumjetnosti.Idejekojepronosiumjetnostpružajusmje
rokaz stvaranju novog društva i novih institucija. Umjetnost
može biti rukovodeća ideja u naporumijenjanja svijeta samo
akousjećanjupodbačenihciljevačuvaobećanjesrećeislobo
de pojedinaca. Odnos umjetnosti i revolucije Marcuse pobli
že opisuje: „Moguća ‘drugost’ koja se prikazuje u umjetnosti
je transpovijesnaonolikokoliko transcendirasvakuspecifičnu
povijesnusituaciju(...)Ovajuvidneumoljivoizraženuumjet
nosti(...)možeodržavatiživimdrugačijepredodžbeidrugačije
ciljeveprakse,itorekonstrukcijudruštvaprirodepodnačelom

53Marcuse,H.(1978)The Aest he tic Di men sion: To ward a Cri ti que of Mar xist 
Aest he tics,Boston:BeaconPress.

54Isto,str.41.
55Isto,str.XI.
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rastućegčovjekovogpotencijalazasrećom.Revolucijajezado
brobitživota,anesmrti.Ovdjejemoždanajdubljapovezanost
umjetnostiirevolucije“56.

I dok je uEro su i ci vi li za ci jiMarcuse vidiomogućuprevlast
erosanadthanatosom,ovdjeMarcusesmatrakakonitiostvare
njesocijalizmanemožeupotpunostiosloboditieros:„Instituci
jesocijalističkogdruštva,čakiunjihovomnajvišemdemokrat
skom obliku, nemogu nikada razriješiti sukob između općeg
i pojedinačnog, između čovjeka i prirode, između individue i
individue.Socijalizamneoslobađainemožeosloboditierosod
thanatosa.Ovdjejegranicakojatjerarevolucijadaljeodbiloko
jegpostignutogstupnjaslobode:tojeborbazanemogućim,pro
tivneupokorljivogčijepodručjemoždanikadanećebitireduci
rano“57.Upravoovajuvid,uzprethodnopokazaniuvidafirma
tivnogkarakterakultureunacionalsocijalizmu, jest relevantan
zarazumijevanjeidejeopermanentnostiumjetnosti.

Za ključ ne na po me ne

Začetnaidejaradabilajeponuditikritičkuikoherentnuinterpre
tacijuMarcuseovogshvaćanjafenomenaestetskogiumjetnosti,
asposebnimnaglaskomnasuodnosrevolucijeiumjetnosti.Sto
gajeuanalitičnorazmatranjeuzetcjelokupanopusMarcusea.
Analizajeotkrilakakojeodsamogpočetkamarginalnisubjekt
zapravorevolucionarnisubjekt:udisertacijiMarcusejerubnog
subjektaispostaviokaoumjetnikaliberatora,dokjeukasnijim
radovimaopozicionisubjektodređenmarginaliziranimidepri
vilegiranimskupinamaonkrajdemokratskogprocesa. Idokbi
seMarcuseumoždamogloprigovoritimijenjanjemišljenjaore
volucionarnomsubjektusukladnopovijesnomprocesu(umjet
nik, proletarijat, tehnologija, dinamika i struktura nagona, te
umjetnost),ovaanalizapokazalajekonzistentnostMarcuseovog
mišljenjaopermanentnostiumjetnosti.

Marcusejeuumjetnostividioma gi stra vi taekojamožepružiti
regulativnuidejuupreoblikovanjudruštva.Senzibilnomsurad
njomumjetnosti i tehnologijeotvorena je teorijskamogućnost
društvaestetskogetosa.Autentičnaumjetnostostala jesferom
u kojoj su očuvane predodžbe senzibilnosti, harmoničnosti,
osjetilnostiiprijemčivostikaoonepredodžbekojeseopirusve
prisutnojrepresiji iagresijirazvijenihdruštava.Estetskiodgoj
shvaćen kao didaktičkametoda iznova bi otkrio ljepotu živo
ta i svijeta.Stoga semože rećikako jeMarcuseuumjetnosti
pronašao ne samo revolucionarni potencijal već i edukativnu
moćzakultiviranjenoveracionalnosti inoveosjetljivosti.Taj

56Isto,str.56.
57Istostr.72.
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edukativni potencijal umjetnosti stavljen umedij društva opi
raobisesvakojdestruktivnosti,potiskivanjuiotuđenosti.Na
konpolitizacijetehnologije,sistemskeintegracijeproletarijata,
i podvrgavanja subjekta tehnološkoj racionalnosti, preostaje
samoumjetnostkaoposljednjibastionoslobođenja,podsjetnik
namogućnostljepšeg,humanijeg,harmoničnijegiboljegživo
ta.Premdaukrajnjoj instanci teorijskaslikaestetskogdruštva
ostajepraksinedokučiva58,Marcuseovamisaoopreoblikovanju
društvasuradnjomumjetnostiitehnologije,instruktivanjemo
delzakritičkopropitivanje(destruktivnog)ljudskog,tehnološki
posredovanogodnošenja spramprirode.Ovakoprezentna ona
pronosi umjetnosti svojstvene predodžbe harmonije čovjeka,
tehnologijeiokolnosvjetskog.
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Abstract

AnalyzingcompleteworksauthorattemptstodemonstrateMarcuse’s
conceivement of aesthetic phenomena and art with the emphasis
on the relationofart and revolution. In thearticleattention isfirstly
drawn toMarcuse’s doctoral dissertation. This text has significance
in thatMarcuse already here discerns a periphery subject (artist) as
a subject of liberation.Author then offers a detailed examination of
orphicnarcissisticcivilization.Thatistheoriginofaestheticsensuous
revolution within framework of Freud’s theory. A status of art in
capitalistic and in a version of socialistic society is then examined.
Whileinthecapitalisticsocietyartisbanalisedbymassconsumption
inthesocialistsocietyart is instrumentallyusedforglorificationand
preservation of political order. Finally, author analyses qualitative
change into society of aesthetic ethoswhich is rendered possible by
sensitive cooperation of art and technology. Author’s intention is
to offer critical, coherent and contextually situated interpretation of

Marcuse’sartandaestheticrevolution.

Key words: Marcuse, culture, aesthetics, aesthetic dimension, art, 
revolution, subjectivity
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Сажетак: По ла зни циљ ово га ра да је пред ста вља ње ана ли за ан ке
те по се ти ла ца цен трал не стал не по став ке На род ног му зе ја Ва
ље во ве за не за њи хо во по ре кло, раз ло ге до ла ска у Ва ље во и му зеј и 
за до вољ ство до жи вља јем по се те. Ове ана ли зе су до пу ње не сво је
вр сним исто риј ским пре гле дом за сно ва ним на ар хив ским до ку мен
ти ма са еви ден ци ја ма по се те ста рим по став ка ма. У скла ду са 
тим, уз укуп ну по се ту то ком 2016. и ре зул та те ан ке ти ра ња по се
ти ла ца то ком ав гу ста исте го ди не, пре зен то ва на је и ана ли за по
се та из 1961. го ди не и ука за но на раз ли ке у струк ту ри по сети ла ца 
у два раз ли чи та пе ри о да. 

Кључнеречи: Му зеј, пу бли ка, Ва ље во 1961, 2016, Ноћ му зе ја 

ИстраживањанатемуКул тур не по тре бе, на ви ке и ста во
ви гра ђа на Ср би је,којајекрајем2015.годинеспровеотим
Заводазапроучавањекултурногразвиткауказаласудасве
га 6,5% грађана у Србији истиче да им је посета култур
нихпрограмаједнаодтриомиљенеактивностиуслободно
време. Током 2015. године 59,6%испитаника није ни јед
номобишлонекимузејили галерију, а одонихкојиизја
вљујудаволењиховеизложбенесадржаје(33,4%),мањеод
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четвртинетаквепрограмепосећујеактивно,каосталнапу
блика.Као главне разлоге за реткопосећивање културних
садржајаграђанинаводенедостатаквременаиинтересова
ња,алисадругестранепаичестотокомсвогслободногвре
менаупражњавајугледањетелевизијеилифилмова,претра
живањеИнтернета, играње игрица на рачунару, дружење,
боравакуприродиилаганурекреацију,изласке...1

Резултатиовихипретходнихсроднихистраживањасуини
цирали интерно анкетирање посетилаца централне, ком
плексне сталне поставке Народног музеја Ваљево које је
спроведеноулето2016.године.Резултатиовоганкетирања
сепрезентујузаједносарезултатимадодатнихисториограф
скихистраживања архивске грађе која садржи евиденције
посетесталнимпоставкамаовогмузејатоком1961.године,2
извременакадамногимедијикојиданасимајуводећуулогу
уутрошкуслободногвременанисупостојали,амузејису
билирелативнановинауСрбији.3

НароднимузејВаљеводанасспадамеђунајпосећенијему
зејскеинституцијеуСрбији,ивеликупажњупоклањакако
иновацијисвојихекспозиционихсадржајаиразвојупубли
ке,такоиразличитимвидовимаанализапосете.4Теактив
ности су почеле да се спроводе од марта 2004. године са
иновацијомпоставкеуобјектуМуселимовогконака,укоме

1 Опачић,Б.иСубашић,Б.(2016)Кул тур не по тре бе и на ви ке гра ђа на Ср
би је,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка;скраћенприказ
резултатаистраживањавидетина:Заводзапроучавањекултурнограз
витка.(2016)Кул тур не по тре бе и на ви ке гра ђа на Ср би је,22.јуни2017.,
http://zaprokul.org.rs/wpcontent/uploads/2016/12/Presmaterijal_kultur
ne_potrebe_navike.pdf.

2 Посетау1961.годинијеизабраназаупоређивањесаактуелномпосе
томзатоштојетопрвагодинаурадуваљевскогмузејаукојојсубиле
активнедвеповезанесталнепоставке(једнапосвећенаПрвомсрпском
устанкуидругапосвећенаДругомсветскомрату),које сукаоцелина
музејскимсадржајимадавалеодликукомплексности.

3 Видети:Krivošejev,V.(2011)MuzejskapolitikauSrbiji:Nastajanje,kriza
inovipočetak,Kul tu ra – ča so pis za te o ri ju i so ci o lo gi ju kul tu re i kul tur nu 
po li ti ku, broj 130,Beograd:Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, str.
291317.

4 Видети:Krivošejev,V. (2009)Mu ze ji, pu bli ka, mar ke ting – stal ne mu zej
ske po stav kе i Nje go va Vi sost po se ti lac,Valjevo:NarodnimuzejValjevo,str.
101124i135142;KrivošejevV.(2012)Mu ze ji, me nadž ment, tu ri zam – ka 
sa vre me nom mu ze ju, od te o ri je do prak se,Valjevo–Beograd:Narodnimuzej
Valjevo iObrazovni informator, str. 300422;Krivošejev,V. andDamnja
nović,I.(2014)VisitstolocalmuseumsinSerbia–theaveragemodeland
programmedexception,Ame ri can Jo ur nal of To u rism Ma na ge ment,3(1B),
RosemeadCAUSA,p.2633;Krivošejev,V.Socioekonomskidoprinosmu
zeja–studijaslučajaNarodnogmuzejaValjevo,u:Zbor nik ra do va, XIV na
uč ni skup sa me đu na rod nim učeš ćem Si ner gi ja 2013,priredioStanišić,M.
(2013)Bjeljina:UniverzitetSinergija,str.198202.
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су 1804. године, пре Сече кнезова, били заточени Алекса
Ненадовић и Илија Бирчанин. Од 1995. у приземљу овог
објектасеналазилатрадиционалнасталнапоставканате
муВа љев ска на хи ја и Ва љев ци у Пр вом и Дру гом срп ском 
устан ку,а2004.године,уподрумуукомсукнезовибили
заточени,отворенаједодатнапоставкаокојојјеИринаСу
ботићнаписала:„Музејиданасусмеравајусвусвојупажњу
на публику, тражећи начина да, поред постављања својих
експоната,поставкеиизложбебудуидогађаји(...)Првита
кавдогађајунашојмузеологијијепоставкаСе ча кне зо вау
МуселимовомконакуНародногмузејаВаљево”.5

СаотварањемпоставкеСе ча кне зо вазапочелајеиактивна
бригазаповећањепосете.Зарелативнократковремеброј
посетилацасеса4.500повећаонавишеод22.000.6

Табела1БројпосетилацауМуселимовомконаку,погодинама7

ТригодинепоотварањудопунетематскепоставкеуМусе
лимовомконаку,умају2007.године,уцентралномобјекту
Музеја јеотворенакомплексна сталнапоставка:Ва ље во – 
тре ћа ди мен зи ја про шло сти, по глед из бу дућ но сти.

Табела2БројпосетаукомплекснојпоставциНародногмузеја
Ваљево,погодинама

По отварању нове поставке, настављене су активности
усмеренекапромоцијимузејскихсадржаја,8изадесетго
динарадабројпосетилацасесапочетних10.857повећаона
23.495,узповременеосцилацијеузрокованеспољнимфак
торима.Тако,дозначајногповећањапосетеу2011.години
(25.707 посетилаца) је дошло затошто је токомфебруара

5 Subotić I.Stvoriti ivoletipubliku,u:Mu ze ji i pu bli ka,priredioŽilber,K.
(2005),Beograd:CLIO,str.2728.

6 Подациизбазеподатакакомпјутерскеапликације:Еви ден ци ја по се те 
На род ном му зе ју Ва ље во;видети:Krivošejev,V.iMatić,Ž.Kompjuterska
aplikacijazaevidencijuposetilacamuzejskihpostavki,u:Zbor nik ra do va sa 
VI na uč na kon fe ren ci ja sa me đu na rod nim učeš ćem Mre ža,priredilaNikolić,
O. (2014)Valjevo:UniverzitetSingidunum,Poslovni fakultetValjevo, str.
5359.

7 Од2012.годинепосетаМуселимовомконакујеадекватнадаљепрезен
тованојпосетицентралнојпоставциНародногмузејаВаљево,саодсту
пањемодоко–510%.

8 Krivošejev,V.Mu ze ji, pu bli ka, mar ke ting,str.101124i135142;Krivoše
jev,V.Mu ze ji, me nadž ment, tu ri zam,str.400422;Krivošejev,V. So ci o e ko
nom ski do pri nos mu ze ja,str.198202.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

4.500 8.500 10.274 14.748 18.997 18.480 13.579 19.497 21.500 22.148
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
10.857 13.805 11.573 21.790 25.707 24.273 23.440 13.614 20.288 23.495
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упоследњојсалипоставкебиопрезентованкрунскинакит
Карађорђевића,штојеутоммесецупривуклобројнепосе
тиоце:4.211,уодносуна151посетиоцауфебруару2010.
године.Падпосете2009.годинејерезултирандерегулаци
јомправилаорганизацијешколскихекскурзија–увођењем
тендера са стриктнимописомитинерера, у чему семноге
школе нису довољно брзо снашле. Пад који се уочава од
2013,падаље,саизвеснимопоравкомтекод2016,јеузроко
ванновомдерегулацијомправилаоексурзијама,узстрикт
нопоштовањеЗаконаојавнимнабавкама,аштојепочело
дасепримењујеодсептембра2013,збогчегајепадпосете
почео од јесење сезоне екскурзија те године. Током 2012.
године,умајујерегистровано10.223,ауоктобру3.336по
сетилаца,докјеумају2013.регистровановишепосетила
ца:12.420,алијепадуоченодјесени,сапочеткомпримене
новихправила,иуместоочекиванихоко4.000уоктобрује
регистровано2.465посетилаца.Великипадпосетеу2014.
годиниједодатноузрокованвареднимнеповољнимоколно
стима–поплавамакојесузадесилеваљевскикрајумајуте
године,башувременушпицасезонеексурзија.

ИзнетирезултатирадаНародногмузејауВаљевунаразво
јупубликесусвакакореспектабилни,алинамећуидодатне
дубинскеанализевезанезаструктуруисезоналностпосете,
каои упоређивање актуелнепосете са посетому ранијим
периодима.

По се та му зе ју 1961. го ди не

У стручном архиву Народног музеја Ваљево сачуване су
евиденције посета за период од оснивањамузеја 1951. до
половине1962.године.9Предкрајовогпериода,одјесени
1960.године,ваљевскимузејјеимаодвепоставке:старупо
ставкуоНенадовићимаиПрвомсрпскомустанкууМусели
мовомконаку,отворену1955.ипоставкуМузејНароднере
волуције,отворенууоктобру1960.усуседномобјекту.10То
комнаредне1961.годинеобепоставке,каоповезанецелине

9 ДневниципазараиДневникзапажања(НароднимузејВаљево–Струч
ниархив,фасциклабр.24)итабеларнимесечни,годишњииретроспек
тивни прегледи посета (Народнимузеј Ваљево –Стручни архив, фа
сциклабр.28);вишеинформацијаоовојархивскојграђиипосетамау
једнодеценијскомнаведеномпериодуу:Krivošejev,V.iBjeljac,Ž.(2016)
Stalnemuzejskepostavkeodalternativneučionicedoturističkeatrakcije–
uporedna analiza posete postavkamaNarodnogmuzejaValjevo u periodi
ma19511961. i 20012011.,Et no an tro po loš ki pro ble mi, br. 3/2016,Beo
grad:FilozofskifakultetUniverzitetauBeogradu,Odeljenjezaetnologijui
antropologiju,str.913933.

10Видетиу:Јеремић,Б.(1982)Ва љев ски му зеј 19511961,Ваљево:Радио
Ваљево.
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музејакојисеналазиуградукојијепопописуизтегодине
има28.461становника,обишлоје13.020посетилаца(45,7%
у односу на број становника).Од тог броја 3.601 посети
лацјебиоизкатегоријеодраслихсатериторијеВаљевског
среза.Сходно томе, они су у укупној посети учествовали
са27,7%,мада јефактичкиибројипроценатпосетилаца
из ужег окружењабио знатно већи, али се данаснеможе
прецизно одредити.Наиме, у сачуваним документима по
сетиоциизкатегоријеуче ни цинисуевидентиранипоместу
порекла.Ако претпоставимо да је 50%ученика дошло са
територијеВаљевскогсрезадошлибисмодохипотетичког
податкадајеизужегокружењамузејобишлооко6.500по
сетилаца,односнооко50%одукупнегодишњепосете.

Кадајеречоученицима,тојекатегоријупосетилацакојаје
тадачинилавећинскупосетуМузеју.11Такојетоком1961.
године регистровано њих 6.059 (46,5% од укупног броја
свихпосетилаца).Уоченоједапосетиоциизовекатегори
јемузејпосећујуорганизовано,угрупама,итотокомцеле
школскегодине,одполовинесептембрадополовине јуна.
Њиховеиндивидуалнепосетесуретке,изатозавремерас
пуста,токомавгуста1961.нијерегистрованниједанученик.
ОрганизованегрупеученикасууМузејдолазилеизВаљева
каоииздругихместаизширегидаљегокружења,углавном
сатериторијеСрбије,стимштосубиленајбројнијеуме
сецимасезонешколскихекскурзија:нештомањеуаприлу
(одукупно1.468посетилаца,691суђаци)имају (1.231–
779),највишеујуну(3.092–2.385)иопетмањеуоктобру
(од1.609–627).Те1961.годинеод13.020посетилацасвих
категорија,њих7.401(56,8%)једошлотокомчетиримесе
цатрајањаекскурзија,а5.619(43,2%)токомосталихосам
месеци.Токомсезонеексурзијамузејсупосећивалииђаци
изВаљевакаоионисастране.Тако,од627ученикареги
строванихуоктобру1961.њих444(70,8%),суученицина
екскурзији.Сличнаситуацијајеитокоммајаијуна,доку
осталиммесецимадоминирајуученициизокружења.12

Ван сезоне ексурзија, када нема великих колективних ор
ганизованих група посетилаца, посетаМузеју је била ви
шемањеуједначена,мадасеуизвеснојмерисмањујетоком
зимскихаповећаватокомлетњихмесеци.Анализомзаписа
из сачуваногДнев ни ка за па жа ња и других повезаних до
куменатаевиденције,13видиседајеуавгусту1961.године

11Каоиданас,алиузвеликеразликеуопштемодносу,аочемућедаље
битивишеречи.

12НароднимузејВаљево–Стручниархив,фасциклабр.28.
13НароднимузејВаљево–Стручниархив,фасциклабр.24и28.
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билоукупно956посетилаца(7,4%укупнегодишњепосете
–месец санајвећомпосетомван сезоне екскурзија).Тада
јемузеј посетила једна група од 140 војника, а остало су
билииндивидуалнепосете:299посетилацасастране,сате
риторијецелеЈугославије(Београд,Крагујевац,НовиСад,
алииизХрватске,БоснеиХерцеговине,Македоније,Црне
Горе...)и517одраслихстановникаВаљевског среза,и то:
83домаћице,91радник,45службеникаи298земљорадни
ка.Великапосетаземљорадниканезачуђује,тимпрешто
су1961.годинеоничинилиубедљивовећинскукатегорију
међустановништвомнесамоваљевскогкрајавећцелетада
шњеЈугославије.14Уочаваседасуземљорадницитокомце
легодине,изузимајућивремепунесезонепољопривредних
радова,биливећинскииндивидуалнипосетиоци.Онисуу
музеј највише долазили петком, који је уВаљеву пијачни
дан,ализањиховуповећанупосетууавгустујезаслужно
одржавањеИлинданскогвашара2.августа,инародногва
шара4. августа.У тадва вашарскаданаМузеј је обишло
272посетилаца,или28,4%укупнемесечне,односно2,1%
укупнегодишњепосете.Штосепосетеземљорадникатиче,
59,6%посетеудвавашарскадананачинилисупосетиоцииз
текатегорије–њих162,штоје54,4%посетеземљорадника
токомцелогавгуста1961,односно7,9%годишњепосетезе
мљорадника(2.043уцелој1961.години).

По се та му зе ју 2016. го ди не

Наведенеинформацијевезанезапосету1961.године,увре
мекаданисупостојалисавременимедијикаоконкуренци
ја за утрошак слободног времена, отварају питање каква
јепосетаданас,када јестањедрастичнодругачије,икада
постоје:ТВ,компјутери,Интернет,клубови,кафеииброј
нидругивидовизабаве.Одговоренамдајуанализепосете
избазеподатакакомпјутерскеапликацијеНародногмузеја
Ваљево.15Педесет и пет година касније, токомцеле 2016.
године,централнупоставкумузејауВаљеву,којејепрема
пописуиз2011.имало59.073становника,јеобишло23.495
посетилаца(бројпосетилацаје39,8%одбројастановника,
докје1961.тајпроценатбио45,7%).16Однаведеногброја

14Према попису из 1961. године од 18.550.000 становника Југославије
5.244.000јеживелоуградовимаа13.306.000уселима(према:Petrović,
R.(1972)Starenjeseoskogstanovništva–uzrociiposledice,So ci o lo gi ja se
la,br.3738,Zagreb:Institutzadruštvenaistraživanja,str.1525(преузето
са:hrcak.srce.hr/file/176826,5.априла2017).

15Подациизбазеподатакаапликација:Еви ден ци ја по се те На род ном му
зе ју Ва ље во.

16Примераради,1971.годиненовупоставкуНародногмузејаВаљево,у
новомпростору(отворена1969),обишлоје13.499посетилаца(33,9%у
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посетилацаиз2016.године,њих2.855(12,2%)јебилосате
риторијеКолубарскогокруга,рачунајућииученике,одчега
јеизВаљевабило2.492(10,6%)посетилаца.Овачињеница
указује на опште повећано интересовање за сталнемузеј
скесадржаје,алиинасмањеноинтересовањедомицилног
становништва, па и ученика којима би музејске поставке
мораледабудудодатнонаставносредство.

Категоријакојаданасузнатновећембројунегоранијепосе
ћујемузејсупосетиоцисастране,апресвегаорганизоване
групеучениканаекскурзијама.Одукупногбројапосетила
цатокомчетиримесецадвесезонеекскурзија,пролећнеи
јесење,музеј је обишло19.690посетилаца (83,8%укупне
годишњепосете),штојезнатновишенего1961,алитоком
осталихосаммесецирегистрованојеукупно3.805(16,2%)
посетилаца,штојезнатномањенегоупретходноанализи
раномпериоду.Анеопходно је да се нагласи да су током
2016.године,управоумесецимакаданемаексурзија,спро
вођенеразноврснепромотиовнеакције:годишњапретплат
наулазницазаученикеваљевскихшкола,организацијађач
кихмузејскихрадионицасаобиласкомпоставке,бесплатне
посетезаДандржавностииДанВаљева,попустнаулазни
цезаобилазакпоставкиувечерњимсатиматокомтрајања
летњеградскеманифестацијеТешњарскевечери,бесплатан
улазак за грађане Ваљева током новембра и децембра, уз
обавезукуповинебилокогсувенира,исл.

Каоиуосталиммесецима,посетаје2016.године,уодно
суна1961,биламањаитокомавгуста,кадаизразличитих
разлогау градуимапуногостијусастране.17Док је,како
смовидели,1961.годинеуавгустуМузејобишло956по
сетилаца,2016.их јебиловишенегодупломање,429.То
субиле4мање групеодраслихванВаљева, са укупно92
појединца,аосталосубилеиндивидуалнепосете.Икакосе
иочекујенаосновупретходноизнетихинформација,грађа
ниВаљеваиоколинесутикојисадаузнатномањемброју
посећујусвојмузеј,заразликуодпосетилацасастране.Од
укупногбројапосетилаца сталнојпоставци токомавгуста
2016.године(429),њих90(21%)суизВаљева,9изоколних
места Колубарског округа, 221 из осталих округа Србије
(највише–136,изБеограда,аосталииз8другихградова)и

односунатадашњих39.786становника):Аноним.(1975)АнкетаБил
тена ЗаједницемузејаСрбије,Бил тен За јед ни це му зе ја Ср би је, бр. 3,
Београд:ЗаједницамузејаСрбије,стр.92.

17Тојеопштевреметуристичкесезоне,каоигодишњиходмора,кадау
Ваљево,поредразнихнамерника,долазеиваљевцикојисусеодселили
изсвогаграда,билонегдеуСрбијубилоуиностранство,асањима,или
њимаупосетудолазеидругаповезаналица:пријатељи,колеге,рођаци.
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109изиностранства(19издржавабишеЈугославије,а90из
19различитихдржаваизцелогсвета).

Табела3Упореднеанализепосете1961.и2016.године18

ТокомавгустауВаљевусевећтридеценијеорганизујуТе
шњар ске ве че ри,градскаманифестацијаосмишљенапосле
замирањаИлинданскогвашара,19сациљемдазаменињего
вунекадашњудруштвенуулогу.У2016.годиниВечерису
трајале7дана:од5.до11.августа.ТихданаМузејјерадио
свакодневно,до22часа,итосавеликимпопустомнаула
зницезапосетупосле18часова.Затихседамданасталну
поставкујеобишлознатномањепосетилацанегоштогаје
посетило55годинаранијетокомдваданаИлинданскогва
шара:171,аодтога71изВаљева(24дошлотокомредовног
радногвремена,а47увечерњимчасовима,кадајепопуст)и
100ванВаљева(95дошлотокомредовноградногвремена,а
5увечерњимчасовима).20

18Подаци за 1961: На основу архивске грађе: Народни музеј Ваљево –
Стручниархив,фасциклабр.28;подациза2016:Наосновубазеподата
каапликација:Еви ден ци ја по се те На род ном му зе ју Ва ље во.

19Видети:Кривошејев,В. и Бјељац,Ж. (2016)Други поглед на вашаре
уВаљевуу19.веку–вашарикаопретечесајамскогтуризма,Гла сник 
исто риј ског ар хи ва Ва ље во,бр.50,Ваљево:ИсторијскиархивВаљево,
стр.176190.

20На основу базе података апликација: Еви ден ци ја по се те На род ном 
музеју Ва ље во.

1961 2016
Број становника 
градског насеља 
Ваљево

28.461 (попис 1961) 59.073 (попис 2011)

УКУПНА ПОСЕТА 13.020
Од тога 3.601 посетилац је са 
територије Ваљевског среза 
(без ученика; са ученицима 
могуће 6.500)

23.495
Од тога 2.855 посетилац је са 
територије Колубарског округа 
(са ученицима)

Посета током четири 
месеца екскурзија

7.401
56,8%

19.690
83,8%

април 1.468 (ученици: 691) 3.154 (ексурзије: 2.972)
мај 1.231 (уч. 779) 10.555 (екс.: 9.342; 1.059

посетилаца у Ноћи музеја)
јуни 3.092 (уч. 2.385) 3.413 (екс.: 3.254)
октобар 1.609 (уч. 627) 2.568 (екс.: 2.397)
Посета током 
осталих 8 месеци

5.619
43,2%

3.805
16,2%

Август 956
7,3%
140 војника
45 службеника из Ваљевског 
среза
91 радника из Ваљевског среза
83 домаћица из Ваљевског 
среза
298 земљорадника из 
Ваљевског среза
299 посетилаца са стране

429
1,8%
90 посетилаца из Ваљева
9 посетилаца из Колубарског 
округа
221 посетилаца из осталих 
делова Србије
109 посетилаца из иностранства

Током 
манифестација

За 2 дана Илинданског вашара
272

За 7 дана Тешњарских вечери
171
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Изнетечињеницеуказујуда јеукупнапосетаМузејусада
знатновећанегопревишеодполавека,алиузроктогпове
ћањаморадасетражипресвегаучињеницидасеефектив
номприменоммаркетиншкихметода,којесупратилеструч
неактивности,ваљевскимузејуспешнопозиционираокао
једанодлидеранатржиштушколскихекскурзија,предста
вљајућизањихпримарнутуристичкуатракцију,којаихдо
водиуВаљево,асекундарнузаосталекатегоријепосетила
цасастране,којихсадаимаунештовећембројунегорани
је,стимштоје1961.годинеуочљивонепостојањепосети
лацаизиностранства.АштосетичепосетилацаизВаљева
ињеговогширегокружења,онисадаисказујумањузаинте
ресованостзапосетусвоммузејунегораније,штосеиначе
односиинацелугодину,анесамонаавгустиданетрајања
манифестација,баркадајеречосталнојмузејскојпоставци.
Различитипосебнимузејскипрограмикраткогтрајања,ко
јиседанастокомцелегодинеприређујуугалеријииклубу
музеја,одтематскихизложби,прекопредавања,промоци
ја,радионицаиразличитихсценских(драмских,музичких
ифилмских) вечери, а које углавном посећује домицилно
становништво,нијебилотемаовихистраживања,тимпре
што1961.годинемузејинијеимаотехничкемогућностиза
њиховуреализацију.

Ре зул та ти ан ке ти ра ња по се ти ла ца

Наведена сазнања су указала на потребу за реализацијом
додатних дубинских истраживања посетилаца сталне по
ставкекојидолазевансезонеекскурзија.Затојеупериоду
од27.јуладо26.августа2016.годинеобављеноанкетита
њепосетилацавезанозањиховопорекло,разлогедоласкау
Ваљево,претходнуобавештеностопостојањумузејаиза
довољстводоживљајемпосете.21Токомнаведеногједноме
сечногпериодапоставкујеобишло417посетилаца.Њих62
судошлиорганизовано,уоквиручетиримањегрупекојесу
чинили:8посетилацаизиностранства,полазнициМеђуна
роднешколесрпскогјезика,којасеорганизујеуВаљеву(од
18до25година),8иностранихволонтеракојисуучествова
линауређењуомладинскогкампанаДивчибарама(од18до
25година),групаод14самоорганизованихБеограђанаупо
сетиВаљеву(од26до35година)и32пензионераизКраље
ва. Остали, њих 355 (85%) су дошли као индивидуални
посетиоци.

21Анкетни резултати архивирани: Народни музеј Ваљево – Стручни
архив,фасциклабр.974.
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Одукупногбројапосетилаца(417)најбројнијисубилиста
ростиод36до60година (164),потомод26до36година
(129),затимпензионери(49),папредшколци(40)којисудо
лазилиупратњиодраслих.Младих,од18до25година је
било24(16њихуоквирудвепоменутегрупе),основаца11
(углавномупратњиодраслих),докпосетесредњошколаца
нијебило.

Што се тиче порекла посетилаца најбројнији су гости из
другихкрајеваСрбије–204(48,9%),22затимпосетиоцииз
иностранства – 111 (26,6%),23 па ваљевци – 96 (23%), од
којихје47(49%)дошлоувечерњимсатимаседмодневног
трајањаТешњарскихвечери,кадајенасназибиопопустна
улазнице,анајмалобројнијисустановницидругихнасеља
територијеКолубарскогокруга,њихсамо6(1,5%).24

Од укупно 417 посетилаца анкетне упитнике је попунило
њих100.Одтога15субилипосетиоциизВаљева(15,6%од
свихрегистрованихпосетилацаизВаљева),одкојихјетро
једошлопрвипут(једнонаиницијативуунукеод5година,
која јеМузеј раније посетила са групомиз обданишта), а
12сеизјаснилодасуредовнипосетиоцимузејаидадолазе
увеккадаимсеукажеприлика.Просечнаоцена задовољ
ствасадржајеммузеја,наскалиод1до5је4,8(њих13је
далооцену5;1–4;1–3).

Штосетичепосетилацаизосталихгеографскихкатегорија,
анкетне листиће је попунилоњих 52 изСрбије, а ван те
риторијеКолубарскогокруга(од204–25,9%)и33изино
странства(од111–29,7%),докупитникнијепопунионико
одмалобројнихпосетилацаиздругихнасељаКолубарског
округа(6).

По се ти о ци из Ср би је

Од52анкетиранапосетиоцацентралнепоставкеваљевског
музејаизСрбије,авантериторијеКолубарскогокруга,њих
20 (38,5%) једошлопрвипутуВаљево,а32 (61,5%) јеу
градуборавилоираније.КаоразлогпосетеВаљевунајвише

22109изБеограда,32Краљево,7изНовогСада,6Рума,5Обреновац,6
Узице,5Смедерево,4Сомбор,4Чачак,4Пожаревац,4Вршац,4Ку
ла,3Богати;3Шабац,2Лазаревац,2СремскаМитровица,Свилајнац,
Зрењанин,Алексинац,

2316изразличитихземаља,уоквирупоменутедвемањегрупе,аостали
каопојединци,ито10издржавабившеЈугославије(4Хрватска,4Црна
Гора,2БоснаиХерцеговина),18изФранцуске,10изНемачке,9изСло
веније,7изРусије,5изКанаде,4изАустралије,аосталиизСАД,Хонг
Конга, Омана, Казахстана, Холандије, Шпаније, Шведске, Словачке,
АустријеиИталије.

24ИзЛајковца4и2изселаЛукавацпоредВаљева.



325

ВЛАДИМИР КРИВОШЕЈЕВ

њих–29,јенавелотуристичкиобилазак,14посетурођаци
ма, 7посетупријатељима, 5посетуВаљевуприликомбо
равкананекојдругојблискојлокацији,4успутнипролазак
(транзит) кроз Ваљево на путу ка другом одредишту, док
никоније заразлогпосетеВаљеву,навеопословнеобаве
зе.25Већинаанкетиранихпосетилацамузејаизовекатего
рије,њих32,сеизјаснилодауВаљевуборависамо један
дан(њих17краће,а15дужеодполадана),14јеуВаљеву
преноћиловишеноћи,а6самоједну.

Одова52гостаВаљевамањидео,њих15(28,8%)предо
ласкауВаљевонијечулозаВаљевскимузеј.Одњихјеше
стороумузејушлослучајно,поштосугавиделиупролазу,
аосталих9језамузејчулоподоласкууВаљево,ито:од
својихпознаникауВаљеву(6),илипутемелектронскихме
дија(3).Од37посетилацакојисупредоласкауВаљевочу
лизамузеј(71,2%),њих10јеиранијебилоумузеју(31,3%
од32којисуираниједолазилиуВаљево),аостали(27)су
Музејсадапрвипутобишли,аиранијесузнализањега.До
тогсазнањасудошлипресвегаоддругихљуди(19),аза
тимпосредствомелектронских(10)илиштампанихмедија
(2).26Садругестране,од52посетиоца,њих11(21,2%)није
ималонамерудаобиђемузеј,алисусезатоодлучили,било
пролазећипоредњега,билоштосучулипрепорукуодпо
знаника,докјењих41(78,8%)ималонамерудапосетипо
ставку.Занимљивоједајебројонихкојисусеизјаснилида
суималинамерудапосетеМузејвећиодбројаонихкојису
већзнализапостојањеваљевскогмузеја(37до10поновље
нихпосетилацаи27којисупрвипутдошли),атобимогло
даукаженапостојањепретходнепретпоставкедабиград
величинеВаљеватребаодаимамузеј,ада,наосновуње,
једанбројграђанаспадауредовнепосетицемузејаусвим
местимакојапосете.Штосетичепросечнеоценезадовољ
ствапосетилацаванВаљева,онаје,сличнокаокадајеречо
ваљевцима:4,76:32посетиоцаједалооцену5,њих8оцену
4и1једало3.Од52посетиоцањих11нијеуписалооцене,
такодајеод41којисуоценилиса5далоњих78,04%,оцену
4њих19,51%а3њих2,45%.

25Укупно59одговора–њих6сузаокружилиподваодговора(туристичка
посетаипосетапријатељимаилирођацима,а1триодговора(туристич
капосета,посетапријатељимаипропутовањекадругомодредишту).

26Укупанбројодговора–31јевећиодбројаонихкојисупрвипутпосе
тилимузеј(27),алисуиранијезнализањега,затоштоје4оданкетира
нихзаокружилоподваодговораоначинусазнања,углавном:оддругих
људиипрекоелектронскихмедија.
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По се ти о ци из ино стран ства
Од33анкетиранапосетиоцаваљевскогмузејаизиностран
ства20(60,6%) јеуВаљеводошлопрвипут,а13(39,4%)
јеиранијеборавилоуВаљеву.Њих4језаразлогдоласка
навелопослове(тројејеподтимподразумевалобораваку
Школисрпскогјезикаикултуре),16туристичкиобилазак,
8посетурођацима,5посетупријатељима,8посетуВаље
вуприликомборавкананекојдругојблискојлокацијии4
успутнипролазак(транзит)крозВаљевонапутукадругом
одредишту.27ЗаразликуодпосетилацаизСрбије,којисуве
ћинскиуВаљевуборавилитокомједногадана,већинапосе
тилацаизиностранства,њих20јеборавилавишедана,1по
сетилацјеборавиодвадана,саједнимноћењем,аосталих
12једандан(9дужеа3краћеодполадана).

Табела4
Од 33 анкетирана посетиоца из иностранства њих 20
(60,6%)предоласкауВаљевонијечулозаВаљевскимузеј,
ито17њихкојисусадапрвипутуВаљевуи3којисубилии

27Иовдејеукупнибројодговора(45)већиодбројаанкетираних(33),због
заокруживањадваодговора;анкетиранипосетиоцисутуристичкираз
логборавкаудвајалисапропутовањима,алиисапословнимразлозима
ипосетамапријатељаирођака.

 Посета (ван Ваљева) комплексној поставци 
Народног музеја Ваљево у периоду 27. јул – 26.
август 2016.

Из Србије Из 
иностранства

Укупан број посетилаца 204 111
Број анкетираних посетилаца 52 33

Дошли у Ваљево први пут 20 20
Били и раније у Ваљеву 32 13

Туристички долазак 29 16
Пословни долазак 0 4
Посета рођацима или пријатељима 21 13
Пропутовање ка другом одредишту (транзит) 4 4
Наменски долазак у Ваљево при боравку на 
другом одредишту

5 8

У Ваљеву борави до пола дана 17 3
Борави дуже од пола дана 15 9
Борави два дана 6 1
Борави више дана 14 20

Пре доласка у Ваљево нису чули за Ваљевски 
музеј
сазнали пролазећи поред њега
сазнали од других људи у Ваљеву
преко електронских медија у Ваљеву

15

6
6
3

20

3
17
0

Пре доласка у Ваљево чули за Ваљевски музеј
били и раније у Музеју
сазнали од других људи, ван Ваљева
преко електронских медија, ван Ваљева
преко штампаних медија

37
10
19
10
2

13
4
5
6
2

Пре доласка у Ваљево су имали намеру да посете 
музеј 

41 20

Пре доласка у Ваљево нису имали намеру да 
посете музеј

11 13



327

ВЛАДИМИР КРИВОШЕЈЕВ

раније.Одтогабројањих3јеумузејушлослучајно,пошто
сугавиделиупролазу,а17њихјезаМузејчулоподола
скууВаљевоодсвојихдомаћинаилипролазника(оддругих
људи)ирешилодагаобиђе.Од13посетилацакојисуипре
доласкауВаљевочулизаВаљевскимузеј,њих4јеуњему
већбило (30,8%од13којисуиранијебилиуВаљеву), а
остали,њих9,којисумузејсадапрвипутобишлисуипре
доласкауВаљевосузнализаМузеј(5чулооддругихљуди,
6прекоелектронскихмедија,2прекоштампанихмедија).28

Са друге стране од наведена 33 анкетирана посетиоца из
иностранства њих 13 (39,4%) пре доласка у Ваљево није
ималонамерудаобиђемузејалисусезатоодлучили,би
лопролазећипоредњега,билоштосучулипрепоруку,или
судоведениоддомаћина(двепоменутеорганизованегрупе
младих),докјењих20(60,6%)ималонамерудапосетипо
ставку.

Иовдејебројонихкојисувећзнализапостојањеваљев
скогмузеја(13–4поновљенапосетиоцаи9нових)мањи
одбројапосетилацакојисуималипретходнунамерудага
посете,штосе такођеможе тумачитипретходномпретпо
ставкомопостојањумузеја,инавикомпосећивањамузеја,с
тим,штобимоглодасезакључи(узоградезбогмалогброја
анкетираних)дајепроценатграђанаизиностранствакоји
мајеобилазакмузејауобичајенаактивност,већиодтаквих
изСрбије.ИзСрбије је замузејираније зналоњих37, а
41јеисказаонамерудагапосети;она4посетиоца,безса
знања,алисапретпоставкоминавикомпосетепредставља
9,6%одсвихкојисуисказалинамеру,односно7,7%одсвих
анкетиранихпосетилацаизСрбије.Аизиностранствајеза
музејвећзналоњих13анамерудагапосетијеималоњих
20;оних7посетилаца,безсазнања,алисапретпоставкоми
навикомпосетепредставља35%одонихкојисуисказали
намерудагапосете,односно21,2%свиханкетиранихпосе
тилацаизиностранства.Наравно,таквипосетиоцису,због
свогаискустванавикнутијинаанкетирањаумузејима,тако
дасууанкетнелистићесвиуписалиоценузадовољства(а
од52анкетиранапосетиоцаизСрбијењих11,односно20%
није).Истотакоонисуикритичнији,такодајењиховапро
сечнаоценазадовољствапонудомваљевскогмузејамањаод
просечнеоценепосетилацаизСрбијеиизноси4,51(оцена
посетилацаизСрбијеје4,76):19посетилаца(57,56%)једа
лооцену5(атуоценуједало78,04%посетилацаизСрбије),

28Иовдејеукупанбројодговора(13)већиодбројаонихкојисупрвипут
посетилимузеј(9),алисуиранијезнализањега,затоштојењих4зао
кружилоподваодговораоначинусазнања,углавном:оддругихљудии
прекомедија.
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12(36,36%)оцену4(изСрбијењих19,51),а2(6,08%)оцену
3(изСрбијењих2,45%).

За кључ ци и пре по ру ке

НароднимузејВаљево спадамеђу најпосећенијемузејске
институцијеуСрбији,састалнимрастомпосете, заснова
номнапланираномпрограмскомделовањуиосмишљеној
промоцији, услед чега је годишњи број посетилаца, у ре
лативно краткомпериодуповећан са 4.500на 24.000.Ме
ђутим, и у овоммузеју се, бар када је реч о домицилном
становништву,ипосетисталнимпоставкама,уочава„кри
запублике”, која јеизазванамодернимначиномживотаи
постојањемширокогспектрасавременихмедијакојипред
стављајуконкуренцијузапровођењевременадоколице,на
штетупосетепрограмимаисталнимсадржајимаустанова
културе.На овај закључак указују и презентоване инфор
мацијесапримеромпосетесталнимпоставкамаНародног
музејаВаљево1961.и2016.године.

Генералногледанопосетамузејуу2016.години,кадапосто
јебројнедругесавременемогућностизаспровођењевреме
надоколице, јебилазнатновећанеготоком1961. године,
кадатемогућностинисупостојале–23.495:13.020посе
тилаца.Међутим,дубљеанализепоказујудајеуактуелном
тренутку интересовање за сталне музејске садржаје ипак
знатномањенегопренештовишеодполавека.Напрвом
местуданашњибројсвихпосетилацауједнојгодиниодго
варапроцентуод39,8%становникаградскогнасељаВаље
во,докје1961.годинеодговараопроцентуод45,7%.Акту
елномзначајномповећањуукупнепосетедопринелисупре
свегадоласциђачкихекскурзија,будућидајетокомчетири
месецатрајањадвесезонеекскурзија,пролећнеијесење,у
ваљевскоммузеју2016.регистрованоукупно19.690посети
лаца(83,8%укупнегодишњепосете),докихје1961.било
7.401(56,8%),алијезатоукупнапосетатокомосталихосам
месецисадаосетномањанегопре55година–3.805у2016:
5.619у1961.години.

Са друге стране данас се уочава и повећано интересова
њеодраслихиндивидуалнихпосетилаца са стране, које је
већенего1961.Тако, токомавгуста1961. годинемузејску
поставкујеобишло299посетилацасастране,докјетоком
августа2016.билоњих330,аодтога109изиностранства
(а1961.годиненијебилопосетилацаизиностранства).Од
данашњихпосетилацасастранеапсолутнавећинајеимала
претходнасазнањаопостојањуисадржајимаваљевскогму
зеја,каоинамерудагапосете,иакојешестина(оданкети
раних)већбилаумузеју.
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Са друге стране, постојање разнолике савремене конку
ренцијезаутрошакслободногвремена једопринелодасе
данас број посетилаца из непосредног окружења музеја
знатно смањи.Наиме 1961. годинемузеј је посетио 3.601
посетилацсатериторијеВаљевскогсреза,безученика,аса
ученицимаоквирнооко6.500,а2016.јерегистровано2.855
посетилацасатериторијеКолубарскогокруга,саученици
ма.Штосетичеодраслихпосетилацаизокружења,током
августа1961.годинебилоихје526,ауавгусту2016.само
99,што је утицало да укупна посета у конкреноммесецу
будезнатномањанего55годинараније429:965(одкојих
140војника),стимштоседанасуочавадасувећинапосети
лацаизокружењапоновљенапубликакојасталнемузејске
садржајепосећују„увеккадаимсеукажеприлика“(изјава
12од15анкетиранихпосетилаца).

Наведенеанализеуказујунаодрживостзакључкакојијеиз
неоГрегорМекМанус(McMa nus)покоместалнепоставке
локалнихмузеја,којепрезентујупричеоњиховомокруже
њу,данаспредстављајупресвегазанимљивостзатуристе,
дају додатне вредности туристичким дестинацијама.29 Та
кођесупотврђенииопштизакључцикоје јепрезентовала
АнгелинаЈелинчић,покојимавећинаграђанасаизраженим
примарним(грађаниинспирисаникултуром)илисекундар
ним(грађанимотивисаникултуром)културнимпотребама
везаним заобилазакмузејаи сроднихинституција, тепо
требечешћезадовољавапритуристичкимпутовањиманего
уместусвогсталногборавка.30

УскладусанаведенимчињеницаматребаприхватитиМек
Манусовепрепорукепокојимасузалокалностановништво,
какобионоодржалоинтересовањезасвојмузејибилоохра
бренодауњегапоноводође, одпримарног значаја чести
промењиви програми краткој трајања, пре свега тематске
изложбе,алиидругивидовипрограмскихактивности:ра
дионице,предавања,промоције,камернесценске,музичке
ифилмскевечериислично,акадајеречосталнимпостав
кама, ту суодкључног значајаразличитиповремениани
мационипрограми,којинепромењивомсадржајуудахњују
новиживот.

Једнаодпрограмскихактивностивезанихзаанимацијуло
калног становништва која удахњује новиживот садржаји
масталнихпоставкијеиНоћмузеја.Примераради,2016.

29McManusG.,Com mu nity fa ci lity or to u rism pro duct – Ma na ging the mul
ti ple iden ti ti es of a small mu se um,12.mart2017,www.intercom.museum/
documents/22McManus.pdf.

30Jelinčić,D.А.(2009)Abe ce da kul tur nog tu ri zma,Zagreb.
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године, токоммаја (шпицсезона екскурзија)уцентралној
поставциНародногмузејаВаљево је регистровано 10.555
посетилаца(44,9%укупнегодишњепосете),аодтога9.342
(88,5%месечне,односно39,8%годишњепосете)супосети
цинаекскурзијама.Утоммесецу,завремеЕвропскеноћи
музеја,21.маја,увечерњимсатима,усталнојпоставциНа
родногмузејаВаљевојерегистровано1.059посетилаца,и
топрвенственоизнепосредногокружења,штопредставља
4,5% укупне годишње посете у 2016, или 10%целокупне
публикетокоммаја,каонајпосећенијегмесеца,и87,3%мај
скихпосетилацабезекскурзиониста,каои27,8%публикеу
односунаукупнупосетутокомвишеод200раднихданау
осаммесецивансезонеексурзија,али,штојевеомабитно
да се нагласи, и 42,5% посете ваљеваца током целе 2016.
године(укупно:2.492сасвеученицима).

Управо ове чињенице указују на потребу да се и уСрби
ји,поредЕвропскеноћимузеја,којасеувекреализујеједан
дантокомдругетрећинемаја,кадајеувећинимузејапосе
танајвећа,организујуидруге,националнеилокалнеНоћи
музеја,итопрвенственоумесецимакадајеинтересовање
замузејскепонудесмањено,какојетовећпраксаувећини
другихдржавауЕвропи.31Аувезисатимбилобипродук
тивноразмотритиипрекупотребуда сеиманифестација
„10данаод10до10“,којасеуСрбијиорганизујеод2015.
године,такођетокомдругетрећинемаја,померинанекиод
месецикадасупосетемузејимамање,какобисеинтересо
вањезамузејскепрограмедодатнодисперзовало,алиикако
бимоглидасеактивноукључеионимузејикојисутоком
сезонеексурзијазаокупљенипресвегацелодневнимрадом
сапопулацијомкојатададолазиувеликомброју,збогчега
немајурасположивересурсезаквалитенуорганизацијуове
манифестације.32

31Видети:Аноним.Ноћ му зе ја,19.мај2017.,22.јуни2017.,https://sr.wiki
pedia.org/srel/Ноћ_музеја.

32Од 23.495 посетилаца који су у 2016. години обишлиНародни музеј
Ваљево токоммаја је дошлоњи 10.555, а од тог броја 9.342 су били
ученицинаекскурзијама.
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ANALYSISOFTHERESULTSOFSURVEYCONDUCTED
AMONGVISITORSTOTHENATIONALMUSEUM

VALJEVOINAUGUST2016

Abstract

The initial aim of this paper is to present an analysis of the survey
conducted among visitors to the central permanent exhibition of the
NationalMuseumValjevo.Theanalysisrelatestothevisitors’origin,
reasonsforcomingtoValjevoandtheMuseum,theirpriorknowledge
of the Museum, their experience and satisfaction. The survey was
conductedintheperiodfrom27Julyto26August2016,duringwhich
theMuseumwasvisitedby417people,96ofwhichwerefromValjevo,
6 from its surroundings (KolubaraCounty), 204 fromother cities in
Serbiaand111fromabroad.Theanalysesweresupportedbyakindof
historicalreviewbasedonarchivaldocumentsfromtherecordsofvisits
to older exhibitions, so that the paper also presented a comparative
crosssection of the total yearround visits in 1961 and 2016, with
emphasis on thevisits inAugust.The comparative results show that
the total number of visits in 2016 was significantly higher than in
1961(23,495to13,020)butlowerwhenlookingatthepercentageof
visitors compared to thenumberof city residents (39.8% to45.7%).
Theincreaseofoverallvisitsin2016wascreatedbyschooltrips,since
atpresent,duringthefourmonthsoftheschooltrips,19,690visitorsto
theValjevoMuseumwereregisteredin2016comprisingfor83.8%of
totalannualvisits,whilein1961therewere7,401(56.8%).Thedata
obtained incomparativeanalysessuggest that today localpopulation
visit their Museum in much smaller numbers and percentages than
theydida littleoverhalfacenturyago,so thatanabsolutemajority
ofvisitsaremadebyvisitorsfromotherplaces,especiallythosewho
cameorganizedingroups,towhomavisittotheMuseumwasoneof
thepointsoftheirpreplanneditinerary,aswellasindividualvisitors
whoinmostcaseshavealreadyhadsomepreviousknowledgeofthe
MuseumandintendedtovisititduringtheirvisittoValjevo.Inorderto
increasetheinterestofthelocalpopulationintheirMuseum,itisofthe
utmostimportancetohavevaried,shortlastingprogrammes,primarily
thematic exhibitions but also other types of programme activities:
workshops, lectures, presentations, chamber theatre, music and film
festivalsandthelike,while,whenitcomestopermanentexhibitions,
variousoccasionalanimationprogrammesarecrucial,astheybreathe
newlifeintotheunchangingcontent.Whilesuchactivitiesincludethe
Long Night of Museums, it is alsonecessary to consider theneed to
organisesimilareventsnotonlyinMay,whentheMuseumwitnesses
thelargestattendanceasaresultoftheschoolseasonexcursions,but

alsointhemonthswhentheinterestintheMuseumofferfades.

Keywords: Museum, audience, Valjevo, 1961, 2016, The Long Night 
of Museums
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ДИГИТАЛНО:ОДПОЛИСА

ДОВИРТУЕЛНЕЗАЈЕДНИЦЕ
Сажетак: У ра ду се ана ли зи ра ју по је ди ни аспек ти раз во ја за пад
не кул ту ре од ње них по че та ка у ан тич кој Грч кој, па до са вре ме
них тен ден ци ја ис ка за них пу тем ди ги тал них тех но ло ги ја. Ау то
ри ука зу ју на мо гућ но сти, ко је се ја вља ју ма сов ним ко ри шће њем 
са вре ме них ди ги тал них тех но ло ги ја, за мо ди фи ка ци ју са вре ме ног 
окви ра за пад не кул ту ре и ње го во при ла го ђа ва ње да нас по ти сну
тим тра ди ци ја ма ко је ова кул ту ра ба шти ни из пе ри о да ан ти ке. 
Иден ти фи ку ју се ва жни аспек ти раз во ја ко ји су од лу чу ју ће де фи
ни са ли фе но мен грч ког по ли са и по ста ви ли трај не осно ве за пад
не кул ту ре и раз ма тра ју се слич но сти и раз ли ке са дру штве ним 
ино ва ци ја ма под стак ну тим ма сов ним ко ри шће њем Веб 2.0 (Web 
2.0) тех но ло ги ја по чет ком 21.ве ка. По себ но се ана ли зи ра ју про
це си из град ње и функ ци о ни са ња за јед ни це и по ре де вред но сти на 
осно ву ко јих је функ ци о ни сао грч ки по лис и вред но сти на осно ву 
ко јих функ ци о ни шу да на шње вир ту ел не за јед ни це. Фе но ме ни осе
ћа ња при пад но сти, ма сов ног уче ство ва ња, ути ца ја за јед ни це на 
из град њу по је дин ца и зна ча ја ама те ри зма об ја шња ва ју се у свом 
из вор ном по јав ном об ли ку у окви ри ма по ли са, а за тим се ана ли
зи ра ју по тен ци ја ли ко је ожи вља ва ње ових фе но ме на има у кон
тексту ши ро ке при ме не ди ги тал них тех но ло ги ја да нас.

Кључне речи: За пад на кул ту ра, ди ги тал не тех но ло ги је, по лис, 
вир ту ел не за јед ни це, ан тич ка Грч ка, веб 2.0.

Увод

Савремена истраживања и студије културе и цивилизаци
јепоследњихдеценијабавесеуизразитосмањеномобиму

АДАМСОФРОНИЈЕВИЋиТАМАРАВУЧЕНОВИЋ
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проучавањем и промишљањем западне културе, односно
њенимфундаменталнимаспектима,развојнимтоковима,а
посебнотемељиманакојимајенастала.1Сажимањевреме
наизазванообиљемимпулсаизокружењаи глобализаци
јом изазвана преовлађујућа распрострањеност елемената
западнекутлуречинедасеприхватањевредностиЗападне
културеувеликомделуземаљаданасчиникаодатостнео
граниченогтрајања,пасенаучноинтересовање,усмерено
деломитркомзафинансирањемистраживањановогине
посреднопримењивог,великимделомгубиуобластипро
учавањафундаменатаЗападнекултуреињиховихмогућих
промена.Специфичнипроцесицензуреиаутоцензурепри
сутниусветскојнаучнојзаједници,везанизаперципирани
илистварниконцептполитичкекоректности,додатноутичу
насмањениобимистраживањаЗападнекултуреиодлучују
ћедефинишуиусмеравајуонаистраживањакојасеовомте
момбаве.Садругестране,посматрајућиукупновремекоје
суљудикаоврстапровелиживећиуоквиримаразличитих
цивилизација,временскотрајањецивилизованихдруштава
заснованихнаприватнојсвојини,правунаслободноизно
шење критичкемисли, раздвојености духовног и секулар
ног,друштвенојконтролиинструменатасилеипоштовању
људскихправадалеко јемањеодвременскогтрајањадру
штавазаснованихнанегацијиовихпринципа.Имајућито
наумуморамоувидетидаипакнеманичегзадатогутре
нутнопревлађујућемутицајуовихпринципаширомсветаи
дабезконтинуираногпроучавањасуштине,извора,развој
нихпутеваимогућихбудућностиразвоја западнекултуре
идруштавазаснованихнањенимвредностимаиидеалима,
ибудућиопстанаковаквихдруштаваулазиудоменнена
учног, недетерминисаног односно случајног. Вођени овим
разлозимауовомрадуизложићемонекаразмишљањаиса
знањавезаназаанализуосновнихвредностизападнекулту
реимогућностињеногразвојаидигиталнотј.савременим
технологијамаодређено,виртуелноокружењекојепресудно
утиченафизичкисветистварне,опипљиведогађаје,произ
воде,услугеидобракојисуувекнастајаликаоплодимаги
нацијеиимагинарног,аданассенајвећимделомизмештају
иостварујууправоудоменудигиталног.

За пад на кул ту ра да нас

Вредностизападнекултуреданасодређенесунатемељима
античкеГрчкеијудеохришћанскетрадиције,апресудноде
финисанетокомРенесансеиПросветитељства.Каоиудоба

1 Hanson,V.D.andHeath,J.(2001)Who kil led Ho mer?: the de mi se of clas si
cal edu ca tion and the re co very of Gre ek wis dom,EncounterBooks.



336

АДАМ СОФРОНИЈЕВИЋ и ТАМАРА ВУЧЕНОВИЋ

антике, када се припадност Хеленима – Грцима везивала
заидејно,заживотуспецифичнојврстизаједницеполису,
такосеиданасприпадностдруштвуутемељеномнаприн
ципима Западне културе одређује у основи идејним при
хватањемпостулатаовекултуре,анеприпадношћународу,
нацији,вериилидруштвенојгрупи.2Уанализикојаследи
подсетићемонанекеважнеконцептеињиховразвојкојије
важанзаразматрањамогућностидигиталногдамодификује
оквирзападнекултуреданас.

Уосновизападнекултуреданасједуализамидејаомогућ
ностимачовека,принципимакојидефинишуњеговастањаи
активностииметодамакакодасетеактивностиспроведуна
пожељанначин3.УтрадицијиантичкеГрчкечовекјеважан,
вредан,јединствен,алињеговидометисуограничениљуд
скомприродом,оннијесвемогућ.4Срећаигравеликуулогу
уостварењуњеговихплановаиреализацијимогућностии
потенцијала.Супротстављањеовимограничењимадоводи
до трагичних разрешења. Значајан отклон од овакве пер
спективенастајеудобаРенесансекадаПикоделаМирандо
ла(PicodellaMirandola)проглашавадачовекможепостићи
билоштаиданемаограничењаљудскиммогућностима,а
Макијавели (Niccolò Machiavelli) саветује да срећу треба
третиратикаоженуисиломјенатератинапослушност.Са
другестранеодноспојединцаизаједницекојојприпадаод
ређенјеујудеохришћанскојтрадицијисликомраја,укоме
јесвесавршено,хармоничноиукомезаједницанепостоји,
већпарчовекженасамосталнообитавабезконтактасадру
гимљудима.ЗаантичкеГрке,пак,животузаједнициједи
ни остављамогућност за остваривање среће и хармоније,
аживотванзаједницедефинишесекаонељудски,божан
скиилиживотињски.Значај,могућностииместопојединца
пресудноуоквиримазападнекултуредефинишеЖанЖак
Русо(JeanJacquesRousseau),којисвојомкритикомдруштва
иприватне својинеотваравратаданаспреовлађујућегни
хилизмакојинегираулогудруштвеногморалаиетикеиуз
дижеиндивидуализамиличноодређивањеоквираукојима
семожеделовати.Акојеразвојдруштвадонеозлоипатњу,
логичноједасвакоимаправодасамодредипожељноици
љевекојиматребатежитидабисепостигласрећа,какојето
говориоНиче(FriedrichNietzsche),аакосеприватнасвојина

2 Kagan,D.(1995)TheSidneyHookmemorialawardaddress:Whyweshould
studyWesterncivilization,Aca de mic Qu e sti ons,8(2),p.5157.

3 Kagan,D.,Ozment,S.E.,Turner,F.M.andFrankforter,A.D.(1998)The 
we stern he ri ta ge(Vol.2).PrenticeHall.

4 Hanson,V.D. (1999)The ot her Gre eks: the fa mily farm and the agra rian 
ro ots of we stern ci vi li za tion,.UniversityofCaliforniaPress.



337

АДАМ СОФРОНИЈЕВИЋ и ТАМАРА ВУЧЕНОВИЋ

засниванапревариичиниосновунеправдеудруштву,како
тврдиРусо,ондајелогичнодајепоМарксу(KarlMarx)тре
баукинути.Заанализудискурсадигиталногданасважноје
уочитиовупреломнутачкууразвојуидејакојесудефиниса
лезападнукултуру,акојуоблежаваРусодоносећиодлучу
јућиотклонодидеалаантичкеГрчкеудоменуморалаиети
кекојисудефинисаниодносомпојединацзаједница,каои
удоменуприватнесвојинеиследственотомемогућностиза
личнуиницијативу.5Данасјепојединацпотпунослободани
оддруштваподстакнутнанеограничнупотрагузасопстве
ним, личним задовољством, при чему сам дефинише оно
штојепожељноимогуће.Законјачегјенаснази,онакокако
јетоНичедефинисао.Друштвениуговор,исказанпресвега
крозуставједнеземље,јошоддоношењаУставаСАД,није
вишетудабипоправиопојединцакаоштојебиослучају
античкојГрчкој,већдасанкционишењеговопонашањекоје
сеперципиракаоприродомдато.Негацијаприватнесвоји
не, привидно је неуспела, јер се експеримент инспирисан
идејамаМаркса, а отелотворен у државиСовјета, показао
каосамосталнонеодржив, алисе суштинскиупраксина
стављакрозсвевећиотклонкамоделимадруштвасоција
лизмауЕвропскојунијииуназнакамауСАДупоследњих
петгодина,апосебнокрозделовањеглобалнихпокретакоји
се залажу за слободуприступаинформацијамаиукидање
интелектуалнесвојине.

НасталаувакумимамоћинаразвалинамаМинојскеикасни
јеРимскеимперије,преживелаупросторукреираномзахва
љујућисукобимасветовнеисекуларневластиусредњеве
ковнојЕвропи,западнакултураинхерентнојеконтраверзна
ињенасуштинајеуслободиинеслагању.Немајућидругог
наслеђаосимхомерскеепике,античкиГрци–становници
полиса–створилисукултурниоквирукомејеслободабила
бесмисленабезкрајњегоквиракојиодређујеодноспоједин
цапремазаједници.6ГерманскаплеменаСредњегвеканису
нановостваралакултурниоквир,већсуизантикенаследила
јудеохришћанскутрадицију,аукаснијојфази,попоновном
откривању,инаслеђеполиса.Црква,маколикотонебило
очигледно,такођејебаштинилаједанодосновнихтемеља
полиса–слободудискусије.Онајесаможелеладатуслобо
дуограничинавеомаускитематскидомениметодскипри
ступканонскедискусије.Попоновномоткрићуидеалаху
манизмаполиса,борбапротивограничавањадоменаслобо
декојејенаметалацрква,довелаједопотпуногодбацивања

5 Kagan,D.andStOzment,F.M.T.(2007)We stern He ri ta ge: Sin ce 1300(AP
Edition),Boston:Pearson.Education,Inc.

6 Kagan,D.(2013)In tro duc tion to An ci ent Gre ek Hi story.
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билокаквихоквиракојибислободимоглибитинаметнути.
СтогаможеморећидаједеконструкцијакаквупредлажеДе
ридауанализисвихдруштвенихфеноменаиидејакрајњи
израз и домет западне културе уњеној есенцији, слободи
дискусије. Оно што чини фундаментални отклон декон
струкцијеодсличнихидејаполисајенепостојањеограни
чењаисмештањадискусијеуједаншириконтекст,можемо
рећиванљудски,односноонајукомеизмишљениконструк
тинеслужедабиуказалинаограниченостљудскихдомета
итрагикуљудскогстања,већсупротно,дабипоказалинео
граниченостпољадискусијеианализеиапсолутнуслободу
исказаиидеја.

Пер спек ти ва ан тич ке Грч ке

Дабисмопрецизниједефинисалимогућностикоједигитал
ноданаспружаудоменуунапређивањаоквиразападнекул
туре,аимајућинаумупретходноизложенекарактеристике
тренутног оквира који је одређује, размотрићемо у нешто
вишедетаљанекекључне,аданаспотиснутеосновневред
ностикојесуодређивалеконцептантичкогполиса.Гдегод
јеупутнопокушаћемодадефинишемоесенцијуовихвред
ностиираздвојимосуштинуодмогућностикојејенаметала
тадашњатехнолошкаоснова.

Најпрећемоанализиратисплетпојмоваимеђусобнозави
снихконцепцијакојидефинишуодносиндивидуалногиза
једнице,учествовања,наградезаучествовање,епскогпои
мањавремена,односапремасмртиимогућностизапости
зањебесмртности.Поимањевремена,тј.доживљајпротока
временасвакакојеједнаважнаосновазаанализуовихпита
ња.Уколикосе,каоштојетослучајуполису,временскиток
доживљавакаоцеловит,однастанказаједницепанадаље,и
ако се сматра линеарним и непрекидним, онда постојање
појединцауовомконтинууму,иаковременскиограничено,
постаједеоједнеепскецелине,причеозаједници,којана
равнонеможеобухватитисвењенеикадапостојећечлано
ве,алиможепренетикрозлинеарниинепрекинутитоктра
јањатепричеисказопостојањуодређених,истакнутихпо
једница,којинатајначинпостајутрајнидеоисказаикаои
заједницавечни.Овакавдоживљајвременауантичкомпо
лисупредстављаосновунакојојсеградеикојамотивише
дефинисањеготовосвихосталихкључнихвредности.Дуа
лизамодносаиндивидуа–заједницадефинисанјеоваквим
схватањемвремена,гдеиндивидуасвоједеловањепримар
ноподређујетрајномопстанкузаједницекакобиомогућила
дауопштепостојивечна,епскапричаозаједници,асадруге
стране, своје деловање усмерава ка постизању личне
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изврсностиуодносунаосталечлановезаједнице.какоби
обезбедила сопственоместо у тој вечној причи.Уочавамо
дваважнасегментаодређенатехнологијом,једанјесвесто
вечномтрајањупричеозаједници,штојеобезбеђеноинај
примитивнијомтехнологијомкојајељудиманараспослага
њу, усменим казивањем, а други, уско повезан са првим,
бројместа резервисаних у причи, који свакако расте када
технолошка основа постаје писана реч, преношена путем
пергамента,алинеутојмеридабисебилокоосимоних
најизврснијих,могаонадатидаћеућиупричу.Наоснову
изложеног можемо боље разумети двоструку мотивацију
коју припадници полиса имају за учествовање у активно
стимавезанимзазаједницу.Са једнестрането јепотпуно
хомеровска,можеморећиахиловскамотивација,инспири
санасасвимличномпотрагомзаиспуњењемидеала„арете”
(грчкиἀρετή)–изврсностиусвакомдоменукојиседожи
вљавакаодоменмушкарца:брзина,снага,лепота,алиипа
меттј.вештинаговорништва.Посебнојеважноприметити
даовеособинеизврсностиимајусмисласамоакосудемон
стриранеуокружењукојеможедаихсхвати,уважииода
импризнање,атојеуправоокружењекојепружаполистј.
заједница.Садругестранемотивацијазаучествовањеуак
тивностимавезанимзазаједницујеобезбеђивањеосновног
оквиразаделовањеиндивидуе,атојепостојањезаједнице.
Упериодупостојањаполиса,заразликуодпретходног,хо
мерскогпериода,овамотивацијајемногоизраженија,прео
влађујућа,алисепрвамотивацијаникаданегубиисамосе
крозњиховопрожимањеможеразуметифеноменучество
вањаупериодуполиса.Можданајбољуилустрацијупрожи
мања,допуњавања,алиисупротностиоведвемотивације
можемонаћиуначинунакојисуприпаднициполисаводи
лират.Хомерскипериод,укомепреовладаваиндивидуална
тежњадасепостигне„арете”кореспондирасаначиномбор
бепознатимизИлијадеиОдисеје,индивидуалнимдуелима
хероја.Периодполисаобележенјемеђутимпотпунодруга
чијом,можеморећинапрвипогледсупротномметодомбор
бе,атојеборбајединица–фалангисастављениходбораца
хоплита.Овакавначинборбе,чијипринципидоданасодре
ђују несразмерну предност војних јединица насталих у
оквиру друштава која се темеље на вредностима западне
културе у односу на војне јединице друштава насталих у
оквиримадругихкултура,заснован јенадисциплиниодр
жавањаборбеногпореткаинеистицањапојединцауодносу
на целину јединице.7 Вредност овакве војне јединице не

7 Hanson,V.D.(2009)The We stern way of war: In fan try bat tle in clas si cal 
Gre e ce,UniversityofCaliforniaPress.
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заснива се на појединачнимборбеним способностимање
нихчланова,коликонањиховојспремности–дисциплини
да своје индивидуалне слабости и предности уједначе са
осталимчлановимајединице.Заштитакојусвимчлановима
фалангепружанепрекинутинизштитова–хоплона,одко
јихпотичеиимератникаоваквихјединица–хоплита,ашто
јенесумњивијезичкидоказукористтврдњедајеглавнака
рактеристикаоваквејединицедисциплинаиуједначеност,а
неизразитиквалитетпојединца,сигурнајесамодокјеовај
низ непрекинут. Сваки појединачни штит, пружа заштиту
самополовинителаоногакоганоси,адругу,деснуполови
ну,штитисуседниратниксвојимштитом,итакодужцеле
линије фаланге. Стога је од кључне важности да нико од
ратниканезаостане,алинидапредњачи,самоуједначеност
имможе обезбедити сигурност.8Међутим, личне особине
храбрости,снаге,брзине–„арете”,израженесуиуовомна
чинуборбеуспецифичномсимбиотскомодносусаколек
тивним особинама које смо навели. Када један од бораца
падне,смртнопогођен,његовоместоунизуштитоваостаје
упражњено.Тоомогућавапротивникудаударинанезашти
ћенуполовинутелаборцадоњега,итакодаљенизлинију
фаланге,доктеоретскицелајединцанестрада,упраксипо
слепочетногпокоља,докњенипреживеличлановинепоч
нудабеже.Свеовоуколикоратникиздругелинијефаланге
несмогне,утомтренуткуслободноможеморећи,надљуд
скухрабростдазаузмеместопогинулогдругаиспредсебе.
Свакиовакавпојединачничин,хиљадамапутапоновљени
сасвимуобичајенуратнимсукобимапериодаполиса,чинје
изузетног херојства, достојан јунака Хомерових епова. У
стварности сукоба тог периода, изостанак оваквог чина
углавномјеодлучиваоисходбитака,чакионихврловели
кихсахиљадамаучесника.Веомасофистициранаструкту
ра,каквајефалангахоплита,саједнестранечврстакаосте
на,несаломиваусукобимасавојнимјединицамадруштава
којанисубаштинилавредностиполиса,каоштосуперсиј
ске,9почивалајенафиномбалансукојијемогаобитинару
шенделањемњеногпојединачногчлана.Стогајеутеорији
свакихоплитмораобитиистовременоједнообразаниупро
сеченпремаосталимчлановимасвојејединице,аистовре
меноизузетан,снажан,брзихрабаркаосамАхил.Упракси
првидеозахтевамогаосеиспунитидруштвенимнормама,
традицијом,вежбом,алијезатодругидеозахтеваодређивао
коћеодприпадникаполисастећиместоивечнотрајањекао

8 Hanson,V.D.(2010)The fat her of us all: War and hi story, an ci ent and mo
dern,BloomsburyPublishingUSA.Chicago.

9 Kagan,D.andViggiano,G.F.eds.(2013)Men of Bron ze: Ho pli te War fa re in 
An ci ent Gre e ce,PrincetonUniversityPress.
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довољновредандапостанедеоепскепричеозаједници.У
раномпериодуполиса,појединачнаименахрабриххоплита
памћенасу,акаснијеизаписивана,каоштојеслучајса„нај
срећнијимчовеком”,ТелесомизАтине,анонимнимАтиња
ниномчијусрећу–испуњењеживотнихидеалакрозстица
њеместаупричиозаједници–Солон,крозписањеХеродо
та, више вреднује од среће услед невероватног богатства
Креза,краљаЛидије.Али,ограничењатехнолошкеоснове,
папируса,сузиласувременомбројзапамћенихсамонаоне
којисукрозизврсностуобласти„вештинеговорништва’’,
тј. интелигенције, исказане као способност организације
иливојнигеније,моглидаутичунасудбинумногихратни
ка,уобичајеноносећититулугенерала–стратегоса.Специ
фичнозапериодполиса,генералисусеиздвајалиодобич
нихвојникасамопомогућностидаснагомауторитетана
метнуопштипланборбе,азатимбиуњојучествоваликао
обичнихоплити.Многиоднајпознатијихмеђуњима,који
сузахваљујућисвојојизузетностизапамћениуепскојпричи
оЗаједници,Епаминондас,Трасебулас,Лесандергинукао
обичнихоплити.Технолошкаосновапапирусаусловилаје
дасамоличнохеројскихрабрииистовременовојничкиге
нијалнимогудаостанузапамћени.Разматрањесплетапој
моваиидејаозаједнициииндивидуи,учествовањуивеч
номтрајањукрозсећањепотомакастицањемместауепској
причиозаједници,закључићемоосвртомнаидејекојесуу
времеполисањениприпаднициделилиосмртиичовековом
трајању,акојесурелевантнезакаснијаразматрањаутицаја
дигиталногнаразвојоквиразападнекултуреданас.Антич
киГрцисуверовалидајесмртлошаистрашна,алиинеиз
бежна.Нисуполагалинадеувечниживотпослесмрти,као
штојетоуобичајеноујудеохришћанскојтрадицији,нити
суверовалиубеспредметностчовековогпостојањаитиме
ирелевантност смрти као што је пракса неких друштава
Азије.Трагичниприступкојиистовременоуздижеквалите
теимогућностичовекаиприхватањегововременскиогра
ниченотрајањеоснова је заидејупостизањабесмртности
крозсећањепотомакаодноснопостојањеепскепричеоза
једници.10Наосновуовогаможемозакључитидвествари.
Прво,наосновуоваквемотивације,коликајеважноступо
лисупридаванатомедаепскапричаозаједницитрајевеч
но,алиидасепостанењендео.Идруго,дајеоваквамоти
вацијамогућа,аважностзаједницеуовомсмислуостварива
самоудруштвукојеимаодноспремафеноменимаљудског
трајањаисмртикакавсуималиантичкиГрци.

10Kagan,D.(1995)On the Ori gins of War and the Pre ser va tion of Pe a ce,New
York:Doubleday.
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Другиважанскупконцепатанасталихтокомтрајањаполи
са,којежелимодадодатноосветлимо,какобисмоолакшали
анализумогућностидигиталнихтехнологијадамодификују
западнукултуру,обухватапојмовекаоштосуаматеризами
професионализам,демократија,каоиособинеикарактере
људиимогућностидасеонимодификујуиликонтролишу
друштвенимдоговором.Друштвенидоговоркоји одређује
карактервластиуполисуможебитиразличит,азапотребе
каснијеанализеконцентрисаћемосенаприказдетаљадру
штвеногдоговоракојирезултујесистемомвластидефини
санимкаодемократија.Демократскисистемвластиуполи
сукарактеришеучешћеуактивностимаважнимзазаједни
цусвихпунолетнихмушкарацакојисудржављаниполиса,
каоиједнакостпредзакономкојабришеразликенасталеро
ђењемилиматеријалнимстањем.Поредових,демократски
системвластидефинишеиконцептисе го риа–слободадасе
упутиговорсвимчлановимазаједнице.Дакле,демократски
системвластиуполисуодлучујућедефинише,поредоба
везе учешћаи једнакостипред закономи специфично де
финисанакомуникација,тј.комуникацијачијасуобакраја
дефинисана.Саједнестранеимамослободногговорника,а
садругеобавезнипријемисказаногодстранесвихчланова
заједнице.Овакоисказанпринципслободеговорауоснови
се разликује одоногаштоданасподразумевамоподовим
појмом,кадаслободаисказанезначиидаћеонбитиперци
пирантј.постојивеликавероватноћадаисказанапорукане
ћебитиприхваћенаодноснодаћебитиузалудноисказана.
Технолошкаосноваконцептаисе го риабилајеједноставна.
Говорникбисеобраћаограђанимаокупљенимнаскупшти
нипомогнутсамоакустикомместа,пајестогаибројоних
којисумоглитеоријскидагачујубиоограничен.Овоогра
ничење,пореддругихразлога,кључноутиченавеличину
полисакојупознајемоупраксиикојуутеоријидефинишу
древниписцичетвртогвекапренашеере,акојаизносипет
хиљадапунолетнихмушкарацадржављана.Овакодефини
санполиссуштинскијеодређенсвојомвеличином,односно
ограниченимбројемприпадника.Другиважанфеноменве
занзадемократскисистемвластиуполису,аунепосредној
везисаобавезнимучешћемјепрепуштањепословаважних
зазаједницуаматерима.Одсамогпринципанепосреднеде
мократије,гдесвиграђанигласањемодлучујуосвимпита
њима,билодасуонаопшта,принципијелнаилиужеструч
на,уонодобапитањаратнестратегијеитактикеилиеконо
мије,падофункцијаусудствуиизвршнојуправи,грађани
којинисупрошлиформалну,дугогодишњуобукубилисуу
прилицидаодлучујуиобављајупослове.Затоихјеквали
фиковалопретходноискустводугогодишњегучествовањау
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сличнимилипосматрањеобављањаистихпословаиопшта
упућеноступитањаод важности за заједницукоја такође
проистиче из искуства учествовања.Важан аспект препу
штањапословаважнихзазаједницуаматеримајеелимина
цијамогућекорупцијеуколикобиодређенепословемогли
да обављају само ретки појединци, који би постали неза
менљиви. Уколико одређени посао може да обавља вели
ка групапотенцијалнихучесника,иуколикосеонајкоће
посао обављати одређује случајним избором, могућност
корупцијесесводинаминимум,штојебилопримењеноу
судскомсистемунекихантичкихполиса.Претпоставкако
руптивностипојединцаимплицитноисказанакрозпотребу
дасеовакавсистемуспоставиговориопознавањуљудске
природеислабостииискушењимакојимајепојединацпод
ложан.Овонијебилоусупротностисажељомдазаједница
утиченаформирањекарактернихособинапојединаца,већ
сепреможедоживетикаоважноиспољавањемаксима„упо
знајсамогсебе”и„ничегапревише”примењеновденена
појединцавећначитавузаједницу,којатимеисказујепозна
вањељудскеприроде,тј.својихчлановаинепретендујена
савршенство,већсекрећеуопсегумогућег–умереног.

По лис и мо гућ но сти ди ги тал ног

Суочени самногим питањима која долазе уфокус пажње
уследекономскихидруштвенихтурбуленција,каоштосу
несразмерност материјалног богатства појединаца, али и
несразмерностодговорностиипословакојепојединциоба
вљајуилиизненадангубитакпотребезамногимвештинама
изнањимауследаутоматизацијепословакојисудонедавно
били искључиво у доменуљуди и следствено потребна, а
састановиштаостваривостиипакупитнапреквалификаци
јакрозстицањесофистициранихвештинаизнањаилипак
онихкојасудруштвеномањецењенаистоганепривлачна,а
јошувекускраћенизаодговорекојибипружилисвеобухват
нијеобјашњењеиотишлидаљеодситуацијагашењапоје
диначнихпожара,окрећемосеанализиоднедавнодоступ
них технологија и њиховој примени у контексту масовне
употребекаофеноменакојинастаје,какобисмоосветлили
могућностикојенаовајначиннастајузапоновнооживља
вањенекиходидеалаантичкогПолисакаоефективногодго
вораирешењапоменутихактуелнихпроблемасакојимасе
друштваЗападнецивилизациједанассуочавају.

Губитакепскогвиданјекрозсажимањеобимаисказапрео
влађујућихлитерарнихдискурса,померањемоделачитања
од„дугог”ка„кратком”,свевећуулогуусменогкрозраст
значаја преноса информација путем видео записа, а пре
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свегакрозколичинуимпулсаизокружењачијабројностис
казанапутемтрадиционалнихмедијаидругихканалакому
никациједоводидостварањаосећајабивствовањаутренут
номсветудефинисаномнајновијимдогађајимавеомакрат
когживотногвека,авеликефреквенцијесмењивања.Ико
ликогоддигиталнетехнологијепресуднодефинисалеовај
феномен,свакаконенов,акосесетимомаксименовинар
стваиздобаштампанихмедијадајучерашњеновиненевре
деништа,онетакођеотварајуимогућностизаповратакеп
ског кроз дигитално. Још једном се потврђује двострука
улогатехнологије,којасамоубрзава,умножава,олакшава,
тј.дефинишенановомнивоуактивностииидеједуалнопо
зициниранеуодносунаконцептекојисеразматрају.Уовом
случају дигиталне технологије омогућавају несразмерно
бржипротокидејаиновостиитимеубрзавајусвакодневни
цу до границе потпуног губитка епског, али истовремено
својим обећањемо трајности чувања забележеног и наиз
гледбезграничнимкапацитетомзачувањеинајситнијихде
таљаотварајуновавратазаповратакепског.Навешћемоне
кеодпримеракојиуказујунаоваквутенденцију.Какојееп
скоувеквезанозазаједницукојакреираи/илидоживљава
тј.конзумираепскисадржајнавешћемоинекеодкарактери
стикавиртуелнихзаједницакојесуобавезнидеоовогфено
мена.Бројнифоруминамењениразменимишљењауширо
ком опсегу интересовања кроз спецификацију појединих
темауоквирутакозванихтре до ва(thre ads),ауоквирупод
форуманамењенихгруписањуоваквихдискусијауоквири
маширихтемакаоштосуполитика,спорт,друштво,наука,
честореализујупраћењеважнихдруштвенихдогађајакроз
дискусијетипаplaybyplayуоквирукојихсеизминутау
минут,изданаудан,пратесвиаспектиодређеногдогађаја.
Овакведискусијепрелазеипообимукреираногсадржајаи
по временском трајању токомкога се овај садржај креира
границеоногаштобисмомогликарактерисатикаократке,
брзосмењивевестиипрелазепоовимкарактеристикамау
доменепског.Виртуелнезаједницекојекреирајуоваквеса
држајечестоимајулокалнугеографскурасподелучланова,
карактеришеихдобромеђусобнопознавањечланова,које
честопрелазиизвиртуелногиуRL(RealLife)–„правижи
вот”,каоивисокстепеннеанонимности,гдесуипоредко
ришћењаалијасачлановизаједницеувеликојмериупозна
тисастварнимидентитетомњенихчланова.11Другипример
сличногфеноменавезанјезавиртуелнезаједницеокупљене
окоиграњаонлајнигара.Некеодоваквихигаракаоштосу

11McAfee,A. (2009)En ter pri se 2.0: New Col la bo ra ti ve To ols for Your Or
ga ni za ti on’s To ug hest Chal len ges, HarvardBusiness School Press,Kindle
edition.
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World of Wa rc raftомогућавајукреирањевременскидуготрај
них,тј.теоријскибесконачнихпартија,укојимасекреира
обиљематеријала,данас,узсверазвијенијемогућностиау
томатскогкреирањаструктурираногтекста,чакиписаног,
штоопетипообимуиповременскомтрајањусврстваова
квеприменедигиталногудоменепског.Заједницекреира
неокоигаракаквајеWorld of War craftпреовлађујућесуме
ђународне,сачлановимакојисуиницијалноанонимниине
познајусемеђусобно.Епскикарактердогађајаукомеуче
ствујуитокнастанказаједнице–тимакојиучествујеуигри,
водикасмањењустепенаанонимностииближемупознава
њучланова.12Примеркреирањаепскогкроздигиталнокоји
долазиизсветабизнисавезанјезаконцептПредузеће2.0,а
најбоље је илустрован примерима креирања компанијског
Викија(Wiki),гдесевикитехнологијакористизакреирање
заједничког скупа докумената који дефинишу на пример
најважнијераднепроцедуре,акојисеконтинуалномењау
складусасталнимпроменамарадногокружења.Иповре
менскомтрајању,којејеопетнеограниченоипоколичини
произведеногматеријалаоваквеактивностисвакакоспадају
уоквирепског.Заједницукојакреираиконзумираовајеп
скипроизводчинесви,иливеликидеочлановаједнеорга
низације–компаније,ауспехподухватазависипресвегаод
могућностидасезаједницакреиранаосновамаравноправ
ностиизразаиједнакостиумогућностимаисказивањакре
ативности.13 Важна карактеристика оваквих заједница је
потпуниизостанаканонимности,штојеврлозначајнопри
метитиикорелисатисавеликимуспехомоваквихзаједница
уодносунаонекојенудевећестепенеанонимностизасвоје
чланове.Заједницеокупљенеокоразличитихбизнисмодела
онлајнпословањатакођесудобарпримеркреирањаепског
садржајаупословномокружењу.Временскинаизгледнео
граниченотрајањеодносапродавац–купацнапорталимаза
онлајнаукције,каоибројностодносакојисеуспостављају
иследственотомеколичинаматеријалакојинастајеизових
односакаоштосуоценеирецензијечланова–купацаипро
давацасврставајуиоваквезаједницеуконзументеикреато
реепскогусавременомдигиталномсвету.Оваквезаједнице,
по географској дистрибуцији чланова,могу бити како ин
тернационалне, најпознатији пример су свакако заједнице
којенастајууоквируаукцијскогсајтаEbay,алиивишело
калне као што су на пример заједнице које настају на

12Werbach,K.andHunter,D.(2012)For the Win: How Ga me Thin king Can 
Re vo lu ti o ni ze Your Bu si ness,Wharton Digital Press, Philadelphia. Kindle
edition.

13Newman,A. and Thomas, J. (2009)En ter pri se 2.0 Im ple men ta tion, New
York,NY:McGrawHill.
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порталимакаошто јеЛимундоуСрбији.14Анонимносту
оквируоваквихзаједницајеокренутаспољномсветукојије
изван заједнице, а у оквиру заједнице престаје тренутком
првогконтактапродавцаикупца.Наосновунаведенихпри
мера можемо закључити да постоји потенцијал који носе
дигиталне технологије за креирање онлајн заједница које
имајукапацитетдакреирајусадржајекојеможемонаосно
вуобимаитрајањанастанкаиконзумирањатретиратикао
епске.Овимсеотварајумогућностидапоменутезаједнице
развијајуидеалеиособинекоје сукарактерисале антички
полис.Предностикојенудедигиталнетехнологијеналазесе
у домену капацитета за чување великих количина записа,
билотекстуалних,билоаудиовизуелних,штоотваранове
перспективе односа индивидуазаједница у односу на оне
којисупостојалиуантици.Могућностидавеликидеоин
теракцијакојечинисуштинуодносаузаједнициостануса
чувани за будућа поколења релаксира такмичарски дух у
односунаосталечлановезаједнице,алиистовременодоно
сиодговорностзаурађено,изговореноипостигнутојерсва
каактивносткрозчувањепостајетранспарентнаидоступна
свимчлановимазаједницекрозсвавременањеногтрајања.
Релаксирањетакмичарскогикомпетитивногуоквирузајед
ницеотварамогућностзаелиминисањенегативнихаспека
тазападнекултуре,израженихпресвегаубизнисокружењу,
аливиднихиуготовосвимдруштвенимаспектимаданас.
Истовременообећањепотпунетранспарентностикојеносе
дигиталнетехнологијеуливанадудабидруштвозасновано
наекстровертноститј.срамоти,анеинтровертноститј.кри
вици,истовременомоглодазадржисвепредностикоједух
такмичењаижељедасебуденајбољиносеикојечинеосно
вудоминацијезападнецивилизациједанас.Оноштонедо
стајепостојећимвиртуелнимзаједницама,какобиоведве
веомаважнекарактеристикеималеинепосредногефектана
делањењенихчланова,суетикаиморалзаједницекојиби
биоусупротностисанихилистичкимтенденцијама,данас
преовлађујућим,којебришуграницеукојимаједеловање
појединцаприхватљиво,азаштајепотребновремеиубе
дљива активност чланова који би били носиоци оваквих
новихправацаразвоја.

Двостраникомуникационимедијумикаовеб2.0технологи
јеомогућавајудасевеличиназаједницепроширидограни
цеодређенебројемонихкојижеледапренесусаопштење,а
тојеуслучајувеликихзаједницаувекстатистичкиподатак

14Sofronijević,A.,Milićević,V.andIlić,B.(2010)Implikacijenovogkoncep
taPreduzeće2.0nasavremenimenadžment,Teh ni ka – Me nadž ment,60(4),
p.15.
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заснованназаконувеликихбројева.Свадосадашњаиску
ствасапартиципативнималатимаитехнологијамакаошто
сувики,блогифорумуказујунатодајебројонихкојиак
тивно исказују мишљење и став веома мали у односу на
укупнузаједницу.Сличнаискустваналазимоиусачуваним
сведочењимаантичкихписаца,којиуказујудаправодасе
обратесвиманаскупштини,изразличитихразлога,пресве
гапсихолошких,користисамомалибројприсутнихкојимо
гудапроизведуквалитетансадржајкојибипренели.

Непосредна демократија као идеал анархизма двадесетог
века15 самопривидно чини одговарајућу заменупредстав
ничког система какав данас имамо. Било да гласају непо
средноилидаделегирајуодговорностодлучивања,грађани
уобамоделанеучествујуумериукојојјетопотребнода
бисегарантоваласуштинадемократскихмеханизама,какви
субилиактуелниуантичкомполису.Самопостојањезајед
ницеекономскинезависних,слободнихпојединаца,којиак
тивнимучешћемуразменимишљењапопитањимаважним
зазаједницу,стичуискуствоиквалификацијузаодлучива
њеопитањимаважнимзазаједницу,представљагаранцију
успостављањасистемакојисетемељинавредностимаан
тичкогполиса.Савременеинформационеикомуникационе
технологиједанасомогућавајукреирањеоваквихвиртуел
нихзаједница,анапримеримапостојећихвиртуелнихзајед
ницаразмотрићемоштаихделиикојеособинеоневећпо
примајууодносунаовакозамишљеневиртуелнезаједнице.
Технолошкаограничења,каквасрећемоуреференцираном
делуР.П.Волфа(R.PWolff)16осликавајумогућностдасеу
периоду седме деценије двадесетог века теоријски омогу
ћигласањесвихграђанавеликедржавекаква јеСАД,али
инемогућностдаовиграђаниактивноучествујууразмени
мишљењапрегласања.Технологијателевизијејеутовре
ме омогућавала дамишљење самомалог бројаљуди буде
доступносвима,ситуацијакојубисмомоглиупоредитиса
аристократскимуређењемраногпериодисторијскеантич
кеГрчке,кадасусамоонирођениу„правим’’породицама
моглида говорена скупштинисвих грађана.Текувођење
принципаисономије,могућностисвихдасеобратезаједни
ци,тј.питањеслужбеника„Кожелидаговори?’’којимјепо
чињаласкупштинауантичкојАтини,ствараосновузаефек
тивнудемократијуукојојсеправодасвигласајутемељиу
обавезисвихдаучествујуиследственојквалификованости
свихдаодлучујуопитањимазаједнице.

15Wolff,R.P.(1970)In De fen se of Anar chism,UniversityofCaliforniaPress,
LosAngeles,US.

16Исто.
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Првагрупапримеравезаназасавременевиртуелнезаједни
цеодносисенаразматрањефункцијеуређивањасадржаја
којеоваквазаједницакреира,тј.модерацијесадржаја.Про
фесијумодератора, онога ко уређује садржаје које креира
виртуелназаједница,обављајуданасупреовлађујућембро
ју случајева аматери.Они, слично аматерима који су оба
вљаливажнедруштвенефункцијеуполису,имајугенерал
ноискуствоупућеностиупитањаодважностизазаједницу
и посебно искуство учествовања у креирању садржаја на
основукогамогудауспешноиефикаснообављајуовајза
виртуелнезаједниценеобичноважанпосао.Поредопштих
захтевазауређивањемсадржаја,којисеуглавномдајудо
принос у области креирања виртуелне заједнице, каошто
суспречавањеувредљивихдискурса,праћењаипрогањања
појединихкорисника(столковања),спречавањеурушавања
дијалошкелинијеподметањемистихсадржајаилисадржа
ја који нису у вези са темом (троловање) итд,модерација
можеићии у правцу примене конкретнијих знања у вир
туелнимзаједницамакојесуокупљенепретежноокоједне
теме,каоштојенапримерпроценазнањаученикауобласти
образовања.17Најчешћипримеривиртуелнихзаједницада
нассуонекојесуокупљенеокотематскихсадржаја,какав
јенапримераеронаутика.Основеперципиранихвредности
зачлановеоваквихзаједницаданассутроструке:интелек
туалне вредности која се односи на креиране садржаје и
њиховквалитет,друштвеневредностикојесеодносенамо
гућностуспостављањадруштвенихвезаинајзадкултурне
вредности које се односе на могућност креирања културе
заједницекојомуправљајуњеничланови.18Видимодапо
стојећеосновевиртуелнихзаједницачинедобарпочетакна
путу изградње заједница које биимале јошвише развије
некарактеристикесличнезаједницамапериодаантике.Као
нарочито важне издвајамо културне вредности које носе
савременевиртуелне заједнице, јеронепружајуоснову за
развојсамосталних,самосвојних,самоуправљивихцелина,
баш онаквих какви су били градови државе античке Грч
ке.Тренутнодоступнетехнологијеомогућавајудаседру
штвене вредности заједницепродубеи прошире донивоа
постојањаетосазаједништва,нивоанакомејевечниживот
обезбеђенузаједничкомсећањузаједниценаврховниидеал
кометежењеничланови.Интелектуалневредностивирту
елнихзаједица,примарниразлогњиховогпостојањаданас

17VonKonsky,B.,Watkins,A.andBroadley,T.(2012)De ve lo ping a Mo de ra
tion Com mu nity of Prac ti ce,InasciliteConference(Vol.2012,No.1).

18Seraj,M.(2012)Wecreate,weconnect,werespect,thereforeweare:intel
lectual,social,andculturalvalueinonlinecommunities,Jo u r nal of In ter ac
ti ve Mar ke ting,26(4),pp.209222.
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представља основу зањихово стварање, а имајући у виду
готовосвакодневнирастуделауслужних,претежноинфор
мационихделатности,усвимпривредамасвета,нијетешко
претпоставитидазаједницеовогтипамогулакопрерастии
упословнејединицеилимогуусвомокриљуподстаћиили
дозволитиразвојвишепословнихјединицакојебиондачи
нилеиреалнубазузаопстанакзаједнице.Модерацијакао
важанзадатакзанастанакиопстанаксавременихвиртуел
нихзаједницапосаојекојиданаспретежнообављајуамате
рикојипокренутиразличитиммотивацијама,одонихкоје
сетичуличногдоказивањапасведопартикуларнијих,ка
квајенапримермотивацијаљубавпремаомиљеномспорт
скомклубу.19Процесучењаважанзаквалитетнообављање
посла модерације у многим аспектима подсећа на процес
учења какав је постојао у заједницама античких полиса у
којимасуграђаниучилиопословимаважнимзањиховуза
једницу,онимштобисмомиданасназвали јавнимпосло
вима.20Моглибисморећидајепроцесучењаомодерацији,
тј.уређивањусадржајакојекреиразаједница,тј.уређивању
заједнице, јер у виртуелним заједницама садржај које оне
креирајупредстављавеомаважанаспект,аконеиесенцију
заједнице,посебноимајућиувидувећизнетозапажањеда
глобалнирастуслужногсектораусвимпривредамаисва
кодневнипорастзначајаинформационихиндустријапружа
добруосновузастварањеекономскеосновевиртуелнихза
једницанабазисадржајакојеонекреирају,одпресуднева
жностизаразвитакиопстанаквиртуелнихзаједницаињи
ховутрансформацијуувишеповезане,виртуелнезаједнице
савишеобавезаиправазачланове.Стогаекспериментеса
аутоматским,тј.машинскиммодерирањемсадржаја,21треба
схватитипресвегакаопокушајдасекреираједанпомоћни
алаткојићеомогућитимодераторимаљудимадааутомати
зујудеоинтелектуалногпосламодерирања,акључнуулогу
модерирањазапроцесучењаприхватитикаосуштинуовог
сложеногпроцеса.22

19Alonso,A.D.andO’Shea,M.(2012)Moderatingvirtualsportconsumerfo
rums:exploringtheroleofthevolunteermoderator,In ter na ti o nal Jo u r nal of 
Net wor king and Vir tual Or ga ni sa ti ons,11(2),pp.173187.

20Arnt,A.andZilberstein,S.(2003)Le ar ning to per form mo de ra tion in on li ne 
fo rums,InWebIntelligence,2003.WI2003,Proceedings.IEEE/WICInter
nationalConferenceonIEEE,pp.637641.

21Delort,J.,Y.,BavaniA.andParis,C.(2011)AutomaticModerationofOnli
neDiscussionSites,In ter na ti o nal Jo u r nal of Elec tro nic Com mer ce,15(3),
рр.930.

22Salmon,G.(2003)Emo de ra ting: The key to te ac hing and le ar ning on li ne,
Routledge.
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Јошједанпримервиртуелнихзаједницакојенекимкаракте
ристикамаостављајумогућностдабимогледаеволуирајуу
заједницекојебиподсећаленаонеизпериодаантичкеГрч
кесувиртуелнетржнице.Тржница–агора,којауантичкој
Грчкој сапојавомновцамењапалатуу смислудапостаје
центардруштвенемоћи,комплексанјефеноменјерукључу
језацивилизацијуважнеелементеразменедобара,размене
информацијаодобримаисвимаспектимавезанимзаљуде
којијепроизводе,географскимпределимаизкојихпотичу,
технологијама које се користе уњиховој производњиитд.
Стога тржницапостајеместоразменеинформацијаширо
когопсегатемаисамимтимкреирањамишљењаошироком
опсегутема,штопредстављакрајњиизвормоћиудруштву
опредељеномдаизборомсвакогпојединца, заснованомна
мишљењуодатојтеми,доносиодлукеосвимстваримаод
важности за заједницу.Данас дигиталне технологије омо
гућавају креирање тржница великих димензија по броју
учесника, робииинформацијамакоје серазмењујуи гео
графскомпространствукојепокривају.23Оваквевиртуелне
тржницестварајуосновузакреирањезаједницакојебимо
гледаподразумевајувеликистепенангажованостичлано
ва,релативновисокстепенаматеризма,имногедругеодли
кекојебиихприближилеузоримакаквеналазимоупојму
агораизпериодаантике.

Неке виртуелне заједнице су окупљене око теме подршке
својим члановима да превладају проблеме изазване боле
стимазависностиилидамодификујусвојепонашањекоје
издругихразлогаседоживљавакаодруштвенонеприхва
тљивоилинепожељно.24Оваквезаједницепостављајуосно
ву за чврсте веземеђу својим члановима, алиимајумали
потенцијалкреирањасадржајакојисузанимљивизашире
слојеведруштва.Наосновуовогпримераможемозакључи
тидајезакреирањезаједницекојабиималабалансиранод
носкултурних,интелектуалнихидруштвенихвредностиза
својечлановепотребнојеразвитишириопсегзаједничких
интересовања чланова, тј. јаку базу интелектуланих вред
нсоти,којубипратиоодговарајућиниводруштвенихвред
ности тј. снаге повезаности чланова заједнице. Овде две
линијенакојимасегрупишуелементиважностизаједнице
запојединачногчланаразвијанепаралелномоглебидадо
ведудокреирањавиртуелнезаједницесависокимнивоима

23Zinkhan,G.M.(2005)Themarketplace,emergingtechnologyandmarketing
theory,Mar ke ting The ory5(1),pp.105–115.

24Stommel,W.andKoole,T.(2010)Theonlinesupportgroupasacommunity:
Amicroanalysisoftheinteractionwithanewmember,Di sco ur se Stu di es,
12(3),pp.357378.
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међусобнихдруштвенихвезамеђучлановимаиистовреме
новисокимстепеноминтересовањазаширокопсегтема,у
идеалномслучајузаинтересовањеиангажовањеибављење
свимтемемакојеимајуважностзазаједницу.Трећа,прет
ходнопоменуталинијакојаносиквалитетзачлановезајед
нице, аутономна, самоуправнакултура заједницеобавезни
једеокојиморадаиспратиразвојпретходнопоменутадва
дела,интелектуалногидруштвеногквалитетакојиносиза
једница,јерсамообједињениудистинктнојкултури,само
одрживинабази аутономног, самосталногуправљањаови
квалитетимогурастиуописаномжељеномправцу.Зараз
војинтелектуалнихквалитета заједнице занимљив јепри
меркакокреативнеиндустријекористепостојећевиртуелне
заједницекакобиподстаклеиновативност.25Организације
којесудеокреативнеиндустријекористетриметодадаби
подстаклииновативностувиртуелнимзаједницамаидаби
користили плодове те иновативности: чине границе своје
организацијепропусним,тј.постајудеозаједнице,отварају
могућности зачланове заједницедаучествујууизменама
производаиуслуга,тј.бришуразликеизмеђучлановаорга
низацијеизаједницеупословномсмислуинајзадредукују
својаауторскаисроднаправанаиновиранеуслугеипро
изводетј.чинеихготоворезултатимарадазаједницекојиу
крајњојинстанцииприпадајузаједници,тј.уовомслучају
конгломератуорганизацијеизаједнице.Овајпримерналеп
начин показује како јемогуће креирати екнономске осно
веодрживостииштојенајважнијеекономскенезависности
виртуелне заједнице.Иновације се данас саправомдефи
нишу као сржмодерне привреде, па није тешко закључи
тиозначајукојивиртуелнезаједницемогудаубудућности
преузмуупривредамарзвијенихземаља.

Накрају,дабисмојошједномподвукливажностпаралелног
и равномерног развоја садржаја заједнице, интерних веза
којеповезујуњенечлановеиначинанакојизаједницасама
собомуправљанаводимокаоилустрацијујошједанпример
истраживањасавременихвиртуелнихзаједница.Упитању
су виртуелне заједнице знања, специфичне заједнице оку
пљенеокостручнихзнањазакојачлановиимајуинтереса.
Показаноје26дасуоваквезаједницеуспешнеакоуспешно
делују у четири области: квалитет информација које се

25Parmentier, G. andMangematin,V. (2013)Or che stra ting in no va tion with 
user com mu ni ti es in the cre a ti ve in du stri es,TechnologicalForecastingand
SocialChange.

26Lin, H., Fan,W. and Zhang, Z. (2009)A qualitative study ofWebbased
knowledgecommunities: examining success factors, In ter na ti o nal Jo u r nal 
of eCol la bo ra tion(IJeC),5(3),pp.3957.
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креирају,квалитетсистемакојичинињиховуоснову,упра
вљање заједницом и оријентисаност заједнице ка дељењу
ресурса.Препознајемоважне,већпоменутекарактеристи
ке,пресвихинтелектуалнеквалитетекојезаједницаносиза
члановеуобликуквалитетаинформацијакојезаједницаза
једничкикреира.Затимспецифично,јасниједефинисаноб
ликуправљањазаједницомкаоважанаспектзањенуспехи
најзадуособинидељењаресурсавидимоспецифичанначин
изградњемеђусобниходносаузаједници,уконтекстузајед
ницечијијефокусинтересовањанаускостручнојтематици,
гдеможданемаместазасуптилнијетехникеојачавањаве
замеђуњенимчлановима.Техничкаосновакојачинибазу
запостојањезаједницесвакако јеелементкојидоприноси
њеномуспехуикоји,макакотривијалноделоваонапрви
поглед, требада заокупипажњусвихкојиистражују вир
туелнезаједницеимогућностињиховееволуцијеиразвоја.

За кљу чак – по вра так истог?

Постојање западне цивилизације, какво данас познајемо,
крозсвеприсутностњенихелеменатауготовосвакомдру
штвуширомпланетенијеигарантњеногтрајања,аоношто
намданасизгледакаодатост,свакакоможебитибрзопро
мењено,довољнојеиматиисторијскуперспективудастање
какводанастрајепредстављасамомалидеоукупногиску
ствачовечанства,којејепреовлађујућидеовременапровело
живећи у друштвима која су се темељила на принципима
дијеметрално супротним онима која чине основе Западне
цивилизације.27Стога,уколикожелимодасачувамоиуна
предимоухуманистичкипозитивномправцуоноштонам
семождаданасчиникаонедовољнодобро,несавршено,али
истовремено задато,морамопроучаватиисторијатнастан
каимогућностипромена,којесвакакопостоје.Јероснове
западнецивилизацијеизграђенесуприхватањемодређеног
скупаидеја,пасенатајначин,прихватањемидеја,може,
тацивилизацијаимодификоватииунапредити.Идеје, ве
занезаприменудигиталнихтехнологијауциљукреирања
заједницакојебисвојомсуштиномподсећаленазаједнице
из доба полиса античкеГрчке које су изложене у раду на
фундаменталномнивоу,захтевајусвакакоразраду,дорадуи
свакуврстунакнадногпромишљања.Алињиховоприхвата
њеуизворномоблику,атоједадигиталнетехнологијемогу
данампомогнудазаједницекаквесупостојалеуполисуи
којесутадабројалеокопетхиљадаљуди28креирамоданас

27Kagan,D. andKagan,F.W. (2001)Whi le Ame ri ca Sle eps: SelfDe lu sion, 
Mi li tary We ak ness, and the Thre at to Pe a ce To day,Macmillan.

28Plato(1955)The Di a lo gu es of Pla to,Chicago:EncyclopaediaBritannica.
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идаброједесетине,стотинехиљада,паимилионечлано
ва,представљаодлукукојутребаразмотритинаосновуин
формисаногувидаупредностииманекојеоваквезаједни
цепружајузахуманистичкипозитивноунапређењесветау
комеживимо.
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Abstract

This analysis covers certain aspects of the development ofWestern
culture from its beginnings inAncient Greece to the contemporary
tendencies expressed through digital technologies. The authors
point out the possibilities, which are arising from ubiquitous use
of modern digital technologies, for modification of contemporary
Westernculture frameworkand its adaptation to thenowsuppressed
traditions inherited from the ancient times.The important aspects of
developmentthathadcruciallydefinedthephenomenonoftheGreek
polis and set up permanent foundations of the Western culture are
identified.Also,similaritiesanddifferencesarediscussed,alongwith
thesocialinnovationsbroughtaboutbythewidespreaduseofWeb2.0
technologiesatthebeginningofthe21stcentury.Wehavespecifically
analysedtheprocessesofcreationandfunctioningofacommunityand
comparedvaluesbasedonwhichtheGreekpolisfunctionedwiththe
valuesoftoday’svirtualcommunities.Thephenomenaofthefeelings
of belonging, mass participation, influence of the community on an
individual and the importance of amateurism are explained as they
originally appeared in the frameworkofpolis.Finally, thepotentials
of revival of these phenomena are analysed in the context of the

widespreaduseofdigitaltechnologiestoday.
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ДВОРУСАВАМАЛИ–
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БЕОГРАДАИЗВАНШАНЦА
Сажетак: Рад пра ти кон сти ту и са ње др жав но – двор ског ан сам
бла у Са ва ма ли као јед ног од ви зи о нар ских по ду хва та кне за Ми ло
ша у вре ме ка да је Бе о град тек тре ба ло да се из бо ри за ранг срп ске 
пре сто ни це и сту пи на при лич но не ла го дан пут ур ба не ре во лу ци је. 
Сто ји мо на до бро по зна тим ста но ви шти ма да двор пред ста вља 
не са мо пре би ва ли ште вла да ра, већ исто вре ме но и ин сти ту ци ју 
вла сти. Кнез Ми лош је ве о ма ра но спо знао ва жност успе шно по
зи ци о ни ра ног и об ли ко ва ног вла дар ског се ди шта. С тим у ве зи, од 
са мог сту па ња на власт от по чи ње екс пан зив ну по ли тич ку бор бу 
за пре тва ра ње Бе о гра да у пре сто ни цу. На том ни ма ло ла год ном 
пу ту ис пу ње ном број ним на глим обр ти ма и из ме на ма пр во бит них 
пла но ва, Двор ски ан самбл у Са ва ма ли мар ки рао је успон вла да
ра, др жа ве и срп ског на ро да. Ујед но, кне же ва од лу ка о из град
њи држав нодвор ског ан сам бла у Са ва ма ли, спро во ђе на уи сти ну 
уз мно го не да ћа и от по ра, по ка за ће се као суд бин ска од ред ни ца 
урбане тран сфор ма ци је Бе о гра да у мо де ран европ ски град.

Кључнеречи: двор, пре сто ни ца, Са ва ма ла, кнез Ми лош, урбаниза
ци ја Бе о гра да, владарскa ре зи ден ци ја

Одабириутврђивањепрестонице,каорефлексиафирмаци
јаполитичкогтелавладара1,одувек јепредстављало једно
одкључнихполитичкихпитања.Токомвећегделатрајања
прве владавине кнезаМилошаОбреновића, у периоду од

1 За теоријски систем о два владарева тела видети: Kantorowicz, E. H.
(1997)The King’s Two Bo di es. A Study in Me di a e val Po li ti cal The o logy,
Princeton:PrincetonUniversityPress.
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1818.до1839.године,престоницаКнежевине,гдесубили
смештени сви високи органи државне власти, војне упра
ве и седиште црквеног поглавара, био јеКрагујевац.2По
литички,националниидинастичкипуткнежевинеСрбије,
оличентериторијалномекспанзијом,стицањемаутономије
иконкретнимдржавно–правнимгаранцијаманаконцутре
ћедеценијевекаивидљивијимприсуствомсрпскогвлада
рауоквиримаполитичкесвакодневице, захтевао јенужно
дефинисањеновепрестоницекојаћеадекватноодговорити
новимзахтевимаисторијскогтренутка.

Јошунесигурнимусловимапослеустаничкихгодина,сход
нополитичкимпотребамаконтролетекослобођенихтери
торијаинужнојомнипрезентностивладара,кнезМилошје
изградиоидефинисаопаралелнецентремоћиуПожарев
цу3,Шапцу4иЧачку5.Ипак,замладукнежевинукојајетек
требалодастасаиумрежисесасветом,београдскоподручје
јебилоодпрворазредногзначаја.

Већ у првим послеустаничким годинама кнез је, упркос
неспокојним условима и одвећ компликованој сарадњи са
београдскимвезиромМарашли–АлиПашом (MaraşlıAli
Paşa), успеоданајпреусменоипривремено, анајпослеи
трајно,запоседнепросторкојисепружаоодВарошкапије
доТопчидерскогдрума.6КнезМилошјенаовомпростору,
тачније падинипремаСави код старе цркве, започеопро
цес груписања првих државних и јавних здања оличених
у Господарском конаку, те здањима Народне канцеларије
и Митрополије. Овај простор функицонисао је као двор
скаекономијасабаштамаивоћњацимапрвекнежевебео
градскерезиденције.7Господарскиконакналазиосеунутар

2 Марковић,Р.(1938)Пи та ње пре сто ни це у Ср би ји кне за Ми ло ша,Бео
град:ШтампаријаДраг.Поповића,стр.2227.ОдворукнезаМилошау
Крагујевцу видети:Митровић,К.Двор кнезаМилошаОбреновића у:
При ват ни жи вот код Ср ба у XIX ве куприредилиСтолић,А.иМакуље
вић,Н.(2006),Београд:Клио,стр.261301.

3 Лазић,М.ЦркваидворуПожаревцукаоидеолошкицентривладарске
репрезентацијекнезаМилоша,у:Vi mi na ci um ЗборникрадоваНародног
музејауПожаревцубр.16,приредиоЂорђевић,М.(2011),Пожаревац:
Народнимузеј,стр.135167.

4 Здравковић, И.М. (195354) Конаци кнезМилошеве Србије,Гла сник 
Ет но граф ског ин сти ту та Срп ске ака де ми је на у ка књ. 23, Београд:
ЕтнографскиинститутСАН,стр.422423.

5 Здравковић, И. М. (1951) Господар Јованов конак у Чачку,Му зе ји 6,
Београд,стр.124127.

6 Марковић,Р.нав.дело,стр.1722; Macura,V. (1984)Čar ši ja i grad ski 
cen tar: raz voj sre diš ta va ro ši i gra da Sr bi je XIX i pr ve po lo vi ne XX ve ka,
Niš:Gradina;Kragujevac:Svjetlost,str.35.

7 Вујић,Ј.(1902)Пу те ше стви је по Сер би ји II,Београд:Српскакњижевна
задруга,стр.42.
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ВарошиопасанешанцемкодВарошкапије,науглунекада
шњихулицаБогојављенске(данасКнезаСимеМарковића)
иКраљаПетра, наместу здањаданашњеПатријаршије, a
наспрам прочеља старе српске цркве.8Охрабрен плодним
упорнимдипломатскимнапоримаи смишљенимполитич
кимпотезимакојисурезултовалипотписивањемАкерман
скеконвенције 1826.и склапањам Једеренскогмира1829.
године,уатмосфериочекиваногиспуњењаобавезакоје је
Портаморала извршити спрам новонасталног аутономног
статусаСрбијеуоквиримаОсманскогцарства,кнезМилош
јеујунумесецу1829.годинеотпочеоизградњусвогновог
дворауБеограду,насуседномплацуунепосреднојблизи
ниГосподарскогконака.9Просторнедвосмисленоосманске
варошисепостепеноализасигурнопочеомењатиитосу
штински,какоидејно,такоиматеријално,јерпоредгради
тељскихактивностииницираниходстранекнезаМилоша,
имућни трговци и занатлије подизали су репрезентативна
резиденцијалназдања,творећиједансасвимновиБеоград.
Ипак,близинатурскихгарнизонаиспороступоступкуисе
љењатурскогцивилногивојногстановништва,захтевалаје
устројавањеновогсредиштауодносунаВарошкапију.

ОснивањедворскогкомплексауБеоградубилојеиницира
носнажнимубеђењемдајепреузимањепотпунеконтролеи
доминацијанадБеоградомнадохватрукештојеследстве
нотребаломанифестоватирепрезентативномпалатомпрвог
кнезаслободнеСрбије.Важнуулогуулегитимисањумонар
хијскевластиуСрбији,поредпрокламованогХатишерифа,
имала јеипосебноиздатацарскадиплома тзв.султан ски 
Бе раткојимјеПортакнезуМилошуОбреновићупрепусти
ла самосталну управу Кнежевином и потврдила наследно
кнежевскодостојанствопопринципупримогенитуречиме
јеСрбијаозваниченакаонаследнамонархијаподсултано
вим сизеренством.10 Паралелно са успостављањем недво
смисленогдржавно–правногосноваКнежевинеСрбијеи

8 Вујовић, Б. (1986) Умет ност об но вље не Ср би је 17911848, Београд:
Просвета:Републичкизаводзазаштитуспоменикакултуре,стр.128.

9 Петровић,М.(1901)Фи нан си је и уста но ве об но вље не Ср би је до 1842 
до 1842. 1 С јед ним по гле дом на ра ни ји ис то ри ски раз вој фи нан си ског 
уре ђе ња у Ср би ји, Београд: Државна штампарија Краљевине Србије,
стр.422427;Петровић,М.С.(1930)Бе о град пре сто го ди на,Беoград:
ГрафичкиинститутНароднамисао,стр.94.ОпитањимакојејеПорта
требалодарешипоосновамаАкерманскеконвенцијеиЈедренскогми
ра,каоиoтокудипломатскихактивностикнезаМилошауциљурегу
лисањаполитичкогстатусаКнежевинеСрбијевидети:Јакшић,Г.(1927)
Евро па и вас крс Ср би је (1804 – 1834),Београд:Народнамисао,стр.413
415;Љушић,Р.(2004)Кне же ви на Ср би ја (18301839),Београд:Заводза
уџбеникеинаставнасредства,стр.120.

10Исто,стр.11.
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гаранцијама да сеСрбимогунационалнои културно раз
вијатиуоквиримаОсманскецаревинекојесудефинисане
одредбамаХатишерифа1830.године,реафирмисаноjeпи
тањепозиционирањановепрестоницеикнежевеотворене
жељезањенимпотпунимизмештањемуБеоград.11

Крагујевацјеупркоссигурностииразрађеномдеценијском
системуспровођењавласти,тадаувеликобиотесанспрам
новихприлика.Свевећафлуктуацијачиновникаусложње
ногдржавногапаратаипосетилацадвора,указивалајеуве
ликонамногенедостаткеКрагујевцакаопрестоногместа.
Тешкодоступнаперифернапозиција,лошаизастарелапут
намрежа,нехигијенскиуслови,мањакстамбеногпростора
и недостатак воде као важног привредног иживотног ре
сурса,инициралисуозбиљнијеактивностикнезаМилоша
попитањимаизборапозицијеиизгледановепрестонице.12
Уовомпериоду,упадљивајеинтензивнапокретљивосткне
заМилошапоСрбијииизградњамањихвладарскихкона
чишта намењених његовим краћим боравцима, углавном
током летњeг периода. У ту сврху подигнути су кнежеви
конацисапратећимамамимауСвилајнцу,Кладову,Бресто
вачкојиСокобањи.13Овдетребаскренутипажњудајеши
рокој омнипрезентности владара у ово доба, доприносила
репрезентативностисимболичнаулогарезиденцијањегове
браће, конака господара ЈевремауШапцуиВаљевуи ко
накагосподараЈованауЧачкуиБрусници.14Озбиљанпро
тивкандидатБеоградузазваничнокнезМилошевоседиште,
представљалојеСмедерево,алијепривлачномснагомсвога
положаја, политичким, економскими симболичким знача
јем,Београдбионеупоредивбезобзиранасвеспорнеокол
ности и временски исцрпљујуће процесе разрешења про
блемаокоњеговогпотпуногзадобијања.15

У вези са поментум околностима несигурне атмосфере
узрокованеблизиномцивилноги војногприсустваосман
скогживља,моралосеодустатиодпрвобитнеидеједаНови
конакпостанезваничнакнежеварезиденцијаибеоградски

11Марковић,Р.нав.дело,стр.3745.
12Исто,стр.3739.
13Несторовић, Б. (2006) Ар хи тек ту ра Ср би је у XIX ве ку, Београд: Art 

press, стр.5253;Здравковић,И.М. (1952)СпоменицикултуреуБре
стовачкој бањи,Гла сник Ет но граф ског ин сти ту та Срп ске ака де ми је 
на у какњ.I/12,Београд:ЕтнографскиинститутСАН,стр.436438.

14Исто.
15Марковић,Р.нав.дело,стр.38.ЗабележеноједајекнезМилошупе

риоду1827–1833.годинеуСмедеревукупиовиноградиизградиовин
скиподрумсакућом.Цветковић,С.(2008)Ви ла ди на сти је Обре но вић у 
Сме де ре ву,Смедерево:Музеј,стр.11,14,2324,4347.
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двор кнезаМилоша. Идеја о планском оснивању српског
Београдаизваншанцакојаћесереализоватитокомчетвр
тедецениједеветнаестогвека,инициранајевећкрајемдва
десетих годинаистог века.Упркос опструкцијамаипови
шеномстепенунеповерења,процесповраткахришћанског
становништва у Београд узима маха и на Савској падини
настаје животворна српска варош. На постепеном и стр
пљивоочекиваномпутуустоличењауБеограду,захваљују
ћидипломатскомумећупреговарања,кнезМилошјевеома
раноиспословаоусменомпогодбом,одбеоградскогвезира
се би на по слу гупредварошкипросторБеоградаизваншанца
тзв. Савамалу.16ПодручјеСавамале обухватало јешироки
појассавскогприобаљаомреженданашњимулицамаКра
љицеНаталије,Ломином,ГаврилаПринципа,Балканском,
СарајевскомиКнезаМилоша.17Податаккојинамјеоставио
ЈоакимВујићсведочидајегодине1826.Савамалабилакнез
Милошевспахилуксавоћњацимаињивамаидајебројала
прекостотинудомова,бројнемеханеизанатскерадње.18

Визијаодржавномиадминистративномцентрунапросто
руСавамале,зачета јеприпремнимрадовиманаизградњи
кнежевогдворцауавгустумесецу1829.године.19Амбици
озни подухват изградње захтевао је обимне предрадње на
припремилошегтерена,проналажењушколованихархите
катаидефинисањујаснихпрограмскопројектнихелемена
табудућеграђевине.Додатнаотежавајућаоколносткоја је
знатноуспорилаизградњујестедипломатскискандалкоји
је избио између београдског везираВеџи –Махмут паше
(MahmudPaşa) икнезаМилошакадајевезирзахтеваода
серадуСавамалиобуставиујекунабавкеграђевинскогма
теријалаизАрадаиСегедина.20Очигледносамопоуздањеи
манифестацијумоћикнезиспољава својим готоводрским
коментаромдаве зир бе о град ски не пре ста но не што бу ла зни 
про ти ву на шег гра ђе ња у Са ва ма липоводомприговорабео

16Марковић,Р.нав.дело,стр.722;Б.Перуничић,Београдскисуд1819
1839,Београд:ИсторијскиархивБеограда,стр.13.

17Вујић,Ј.нав.дело,стр.224225;Шкаламера,Ж.(1971)БеоградскаНо
ваДоњаварошуXVIIIвеку,Го ди шњак гра да Бе о гра дакњ.18,стр.69.
ДетаљнијеопотезуСавамалевидетиу:Ротер,М.Про бле ми за шти те и 
ре ви та ли за ци је де ла Ка ра ђор ђе ве ули це у Бе о гра ду, на по те зу Сав ског 
при ста ни шта,специјалистичкирадодбрањеннапостдипломскимсту
дијамаиззаштите,ревитализацијеипроучавањаградитељскогнаслеђа,
Архитектонскифакултет,УниверзитетуБеограду,Београд.

18Вујић,Ј.нав.дело,стр.41.ТопотврђујеиБартоломеоКуниберт(Bar
tolomeoCuniberti)неколикогодинакасније;Куниберт,Б.(1901)Срп ски 
уста нак и пр ва вла да ви на Ми ло ша Обре но ви ћа (18041850),Београд:
ШтампаријаД.Димитријевића,стр.362.

19Петровић,М.С.нав.дело,стр.94.
20Марковић,Р.нав.дело,стр.4041;Љушић,Р.нав.дело,стр.198.
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градскогпашезбогподизањаансамбладржавнихздањабез
дозволеЦариграда,штојевиднаметафораојачанеМилоше
вевластиуБеограду.21Имајућисвенаведенонауму,може
моконстатоватидаконкретнаизградњадворскогкомплекса
отпочињеспровођењемсудбинскеодлукеоисељењуСава
малаца наПалилулу 1835. године и ангажовањемАнтона
Шулца(AntonSchultz)иАтанасијаНиколићанапословима
премеравањасавамалскогтерена.22

Благозаталасанаконфигурацијападинеирастерећенапози
цијаизваншанца,болнојметафорикрутетуђинскевластии
вишедеценијскогкулука23,природнојенаметнулаСавамалу
каосрцесавременогграда.Показаћеседајекнежеваодлу
ка,мадасуровоспровођенаузвеликонегодовањестановни
какојисусеневољноиподприсиломморалиодатлеисели
ти,судбинскиутицаланаурбанутрансформацијуБеограда
умодераневропскиград.24Свакакодајебезбедностидис
танцаоджаришнихупориштатурскихвластипредстављала
важанфакторприликомодлукедакнезсебипочнезидати
резиденцију изваншанца, даље од варошкапијског језгра.
Међутим,овдесемораузетиуобзирибитнакомпонента
помнепланерскеактивностиипосебневладарскебригеза
по ло же ни је ме стасредиштановогБеоградакојимјенаго
вештенаамбициознакнежеваградоуређивачкавизија,25ау
чијој основи лежи манифестација новонастале призна
те моћи у оквиру кључног историјског тренутка извоје
ване слободе, пуне унутрашње самоуправе и кнежевског
суверенитета.26

21Коларић, М. (1967) Кла си ци зам код Ср ба, књ. 2 Гра ђе ви нар ство,
Београд:Просвета,стр.274.

22Перуничић,Б.нав.дело,стр.780.Запотребеизрадедржавнихзграда
уСавамалинајпрејебиопозванискусанграђевинарЈозефФелбер(Jo
zefFelber)изЗемуна,алијеонодбиораднаовомпројекту;Несторовић,
Б.нав.дело,стр.67.

23ОдијумкојијеизазиваошанацмеђусрпскимживљемуБеоградутога
временаречитобележиАнастасЈовановићусвојимаутобиографским
белешкамаНикић,Љ.(1956)АутобиографијаАнастасаЈовановића,Го
ди шњак гра да Бе о гра дакњ.3,стр.394.

24Максимовић, Б. (1983)Иде је и ствар ност ур ба ни зма Бе о гра да 1830
1941,Београд:Заводзазаштитуспоменикакултуреграда,стр.8–10.О
немилосрднојполитициисељавањапростораСавамалеу:Куниберт,Б.
нав.дело,стр.362364.

25Bogunović, S.G. (2005)Ar hi tek ton ska en ci klo pe di ja Be o gra da XIX i XX 
veka I: ar hi tek tu ra,Beograd:Beogradskaknjiga,str.346.

26Докаквихједетаљакнезулазиокадајеречоизградњибудућихпалата
(резиденцијеизградеСовјета)сведочиипрепискаувезисапреговори
макојејеТомаВучић–ПеришићводиосамајсторомизЗемуна:...Но 
пре све га по треб но ми је да би бла го во ли ли ка за ти му ка ко ву про пор ци ју 
зд ани ја ова мо ра ду има ти, на По кој, Гла гол или упра во, да по фор ми ко ју 
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Завидан степен кнежеве пажње и вишемислени ангажман
усмеренкарегулацијиовогделаварошипоправилномор
тогоналномрастеруиживоинтересовањезанеимарскапи
тањаувезисаположајем,концепцијом,изградњомиопре
мањемдржавних здањана европ ски на чин сведочиоочи
гледном продору европског кода урбаности у дотадашњу
оријенталнобалканскуварош.27

Одинтереса занашеистраживање јестеподатакдасу го
дину1833.обележилиинтензивнипреговорисаземунским
ипанчевачкимградитељима,апотомисабечкимархитек
тимазазидањеновогкнежевогдворцa,алида јелокација
тог здања остављананедефинисанаили јемењана будући
дасекнездвоумио.28НеприликеуБеоградусу,виделисмо,
билевелике,алијеатрактиванистратешкибитанположај
биоодвећпривлачанитешкозамењивбилокојимдругим
градомуКнежевини.Крагујевац је и даљефункционисао
каоразрађенапрестоница,алисуискуствоновог,политич
кипреображајипосебноеланподстакнутХатишерифомиз
1833.године,налагалидругуврстуурбанереалности.Сме
деревоје,каоштојевећгорепоменуто,биловисококоти
раноиозбиљносеразматралозановупрестоницу.Препи
скесаАлексомСимићем,саветникомпопитањимадржавне
градњеповодомизградњекнежеверезиденцијеуСмедереву
из1833.годинеисачуваниплановинепознатогградитеља
хабзбуршкепровенијенцијезадворацуКрагујевцу,откри
вајунамдајеМилошимаоозбиљнунамерудасазидамо
дерну резиденцију у класицистичком руху, без обзира на
локацију.29

Поводомзидањановерезиденције,КнезМилошсеодлучује
зараскидсадотадашњимархитектонскопросторнимскло
помпоугледунавластеоскедворцеиспахијскелетњиковце
наоближњимвојвођанскиммајуримаподуправомХабзбур
шкемонархијеирумунскимкнежевскимвелепоседимагде

одо бри те са чи ни План и Про цје ну ка ко јед ног та ко и дру гог зда ни ја...
АСККVI569

27АС,ККVI 569;Више о европским урбанистичким продорима у: Ко
ларић,М.нав.дело,стр.225334;Максимовић,Б.нав.дело,Вујовић,
Б.нав.дело,стр.144152;Максимовић,Б.БорбазаочувањеАбаџиске
чаршијекаопривредногелементановогБеоградаваншанца,Го ди шњак 
гра да Бе о гра да II,Београд1955,стр.237–246.

28АС,ККXVII62,Несторовић,Б.нав.дело,стр.6768;Коларић,М.нав.
дело,стр.225–226.

29Исто;Оулозиместунеокласицистичкеархитектуревидетијоши:Ма
куљевић,Н.(2006)Умет ност и на ци о нал на иде ја у XIX ве ку,Београд:
Заводзауџбеникеинаставнасредства,стр.201202;Ђурђевић,М.иКа
дијевић,А.(19911992)Симетријауновијојсрпскојархитектури,Збо р
ник за ли ков не умет но сти Ма ти це срп ске27/28,НовиСад,стр.4.
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ћесејошдугоосећатиутицајкласицистичкиобликованих
европскихвладарскихпалатауразумљивоскромнијојвари
јанти.ВелепоседнициимањанаподручјуВојводинекојису
махомживелиуБудимпештииБечу,подстакнутиурбанијал
нимреформамаМаријеТерезије(MariaTheresia)иЈозефaII
(JosephII)куповалисуцарскедржавнепоседенајавнимли
цитацијамадобараДворскекоморе.30Куповинаимањабила
јеусловзастицањеплемићкетитуле,паотуданеизненађу
јеконкурентноподизањерепрезентативнихграђевинаовог
типамеђуистакнутимпојединцима.КнезМилош је1833.
годинекупиодвавеликаплемићкаимањауВлашкојгдесу
кнежевиималиистиполитичкоправниположајитоједо
датноутицалонаинкорпорирањеовеконцепциједворског
комплексаунашојсредини.31Великибројовихграђевина
којесунасталекрајемосамнаестогитокомпрвеполовине
деветанестогвеканосеодликезрелогкласицизмасасиме
тријомкаоосновниместетскимпринципомкојипроизводи
пропорционалноскладнуихармоничнукомпозицију.

Стимувези,закнежевподухватуСавамалибилојенео
пходнопронаћиискусногградитеља.ПоналогукнезаМи
лоша,тадашњиканцеларијскиписарАлексаСимићпрего
вара у поменутој 1833. години у месецу новембру, преко
банкараСинеуБечу,тражећимогућегпројектантазанову
резиденцијукнезаМилоша.32Таксативнопостављенапита
њасанаведенимодговоримадајунамвеомазанимљивувид
у жељене програмскопројектне елементе будуће палате.
ПрепискаизмеђукнезаМилошаинепознатогбечкогархи
тектеповодомизградњепалатеуСмедереву33откриванам
саколикојестрастииозбиљностикнезМилошприступао
бавећисеуопштеноговорећиградитељскимпитањима,па
самимтимипројектомноверезиденциједонајситнијихде
таља.Истовремено, настају и нереализоване идејне скице
фасаданепознатог архитекте сачуванеуАрхивуСрбије, а
објављенеукњизиБранкаВујовића34, накојима јеостала

30Поповић,Д.(1963)Ср би у Вој во ди ни III, Од Те ми швар ског са бо ра 1790 
до Бла го ве штен ског са бо ра 1861,НовиСад:Матица српска, стр. 70
80.ОдворцимаилетњиковциманатлуВојводиневидети:Pandžić,А.
(2007)Dvor ci Voj vo di ne,Beograd:ZadužbinaAndrejević;Кулић,Б.(2013)
Дво р ци и лет њи ков ци Вој во ди не,Петроварадин:Покрајинскизаводза
заштитуспоменикакултуре;НовиСад:Платонеум.

31Новаковић,С.(прир.)(1894)Србијаугодини1834:ПисмагрофаБоале
КонтадеРињиминиструиностранихделауПаризуотадашњемстању
уСрбији,Спо ме ник Срп ске кра љев ске ака де ми је XXIV,Београд:Држав
наштампаријаКраљевинеСрбије,стр.35.

32АСККXVII62;Коларић,М.нав.дело,стр.225.
33Исто,стр.226.
34Вујовић,Б.навдело.стр.144145.
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белешкадајеречоплановимазакнежевупалатууКрагу
јевцу.Осимштонам остављају драгоцено сведочанство о
градитељскимприликамаичињеницидајелокацијапред
стављалаозбиљанизазовинедоумицукодсамогнаручио
ца,овадокументанамсведочеосвеукупнојаснојвизијии
жељенојреторицибудућерезиденције.Будућарезиденција
недвосмислено је требало да будеформирана као слобод
ностојећа једноспратна палата, смештена у близини реке,
сагледиваиздалекихперспектива,чистогисведеногкласи
цистичкогархитектонскогвокабулара.Приликесусвакако
биле далеко од идеалних, али кнезМилош нијежелео да
сетаколакоодрекнесвојевизијеновогдржавногсредишта
уБеограду.ОтоменадахнутопишеБоалеКонтпомињу
ћиусвојимписмимакнежевообразложењеизградњеновог
државногсредиштауБеоградуупркосблизинитопова:

Ја се ти ме ста вљам под бе о град ски топ, али ја се чвр сто 
уздам, да у на ре дак тај топ не ће сме ти и не ће мо ћи ни шта 
про тив нас. Ако хо ћу да имам вој ске, тре ба да се на ста ним 
на ка квој ве ли кој ре ци, на отво ре ном ме сту, да бих ту вој ску 
мо гао  са ку пи ти о ма ло тро шка. Све су дру ге по зи ци је дуж 
Ду на ва или су ви ше бре го ви те, или су из ло же не по пла ви. Бе
о град је за нас сре ди шња тач ка; то је је дан од нај кра сни јих 
по ло жа ја у по гле ду вој нич ком, а и у тр го вач ком. Кад не мо
гу да при сво јим са да шњу ва рош, он да хо ћу да је при ву чем 
се би. Око мо га дво ра ство ри ће се но ва ва рош, и у њој ћу ја 
на ћи све што ми бу де по треб но за вој ску и за на ше ве ли ке 
на родне скуп шти не.35

ОдмахпотомБоалеКонтпримећује:

Овим кне же вим раз ло зи ма ва ља до да ти још је дан ко ји је 
нај знат ни ји, ма да га он не ка зу је. То је ње го ва же ља да се 
ста ви у до дир са Евро пом, иста она због ко је се цар ру ски 
на ста нио у Пе тро гра ду, а Мех мед – Али ја у Алек сан дри ји. 
Кнез на ме ра ва да са што ви ше сјај но сти са гра ди сво ју но ву 
ре зи ден ци ју у Бе о гра ду. Он хо ће да дâ ма ло све тли ји из глед 
сво ме дво ру, или бо ље ре ћи сво јој ку ћи, ко ја је до са да би ла 
уре ђе на са свим про сто, у скла ду са оби ча ји ма и на ви ка ма 
срп ским.36

Већпочетком1834.годинекнезМилошзахтеваодуправник
варошиЦветкаРајовићаинтензивнијупотрагузаархитек
тамависокеградитељскеобавештеностичијијезадатакбио
да ураде планове за регулацију варошии поставе темеље

35Новаковић,С.(прир.),нав.дело.
36Исто.
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државнимздањимаикнежевојрезиденицијиуСавамали.37
ПрвобитнипреговорисаЈоханомХенгстером(JohannHeng
ster)изЗемунаиФранцомДобијем(FranzDobi)изПанчева
нисууродилиплодом,паизизворасазнајемодауправник
варошипрекоземунскогконзулаПантелејмонаХаџи–Сто
иловаконтактираипозивасловачкогграђевинскогинжење
раФранцаЈанкеа(FranzJancke)којисредином1834.године
долазиуБеоград.38УбрзозањимпристижеиПрусФранц
БаронКордон(FranzBaronKordon),паћеовестранеинже
њереузАтанасијаНиколићаиКонстантинаРадотићакнез
Милош одмах упослити на пословима изградње мостова,
путева и обезбеђивању приобаља, а посебно на пројекту
регулацијеикалдрмисањуулицаСавамалеиподизањуно
вихуправноадминистративнихздањаподигнутихупери
одуод1835. до1839. године.39У склопууправногцентра
изграђенесуВеликапешадијскакасарна,зградаНародног
совјета,кнежева(Велика)пивараикнежевДворац,аовде
требапоменутиизградустарецаринарницетзв.Ђумрукану
наСавском пристаништу, најстаријем примеру суштинске
променеуархитектонскојконцепцији.40

Почетком 1835. године, начелном регулацијом терена, де
финисанајелокацијабудућегКнежевогдворцанапразном
блокукојиформирајуданашњеулицеКнезаМилоша,Не
мањина,БалканскаиАдмиралаГепрата.Накондугихиис
црпљујућих преговора, 1. маја 1835. године Франц Доби
пристаједадођесаједнимпомоћникомиизрадиплановеза
будућукнежевупалату.41Сматраседајетајпомоћникбио
ДобијеврођакиортакФридрихАдамКверфелд(Friedrich
AdamQuerfeld)сакојимћекаснијебитиангажованнаиз
градњиСаборне цркве и хотела „Код јелена.”42 Две неде
љекасније,водећипанчевачкиархитектиступајууслужбу
код кнезаМилоша на пословима изградње новог двора у

37АСККVI359
38АС,ККVI 417;Ђурић–Замоло,Д. (1981)Гра ди те љи Бе о гра да 1815

1914,Београд:МузејградаБеограда,стр.52–54.
39Вујовић,B.нав.дело,стр.144,146147;Несторовић,Б.нав.дело,стр.

6884.
40Ђурић–Замоло,Д.нав.дело,стр.114.
41АС,ККVI569;Ротер–Благојевић,М.(1994)Ар хи тек ту ра гра ђе ви на 

јав них на ме на из гра ђе них у Бе о гра ду од 1830. до 1900. го ди не,магистар
скирад,Архитектонскифакултет,УниверзитетуБеограду,Београд,стр.
102103.

42ОплодномопусуводећеградитељскедружинеизПанчевавидети:Бо
жиновић, В. (2011) Прилог проучавању историје и архитектуре бео
градскогхотела„Кодјелена”, Го ди шњак гра да Бе о гра да LVIII,Београд,
стр.5456.
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Савамали и болнице на Палилули.43 Радови на изградњи
дворасачекаћејошгодинудана,кадаје,сматрасе,незадо
вољникнезпроследиоФранцуЈанкеуплановенадорадуи
преправку.Текпочетком1837.годинећекнезМилошодо
бритиплановезарезиденцијууСавамали.44Збогнедостатка
податакаифрагментарнеграђе,немогућејеутврдитипро
цес извођења радова, осим чињенице да је и овај процес
пратионизтешкоћаидаједворсапропратнимпомоћним
објектимакухиње, зградом запослугуи амамом, завршен
крајем1837.године.45

Нагиб терена на савској падини није ишао на руку поди
зањуобјектамонументалногкарактера,алисувеличинаи
положај двора пажљиво бирани у прилог владарској про
паганди,такодасесигурномогаосагледатисавеликеуда
љеностијужнобанатскеравнице.Аранжиранибелведерски
карактерположаја дворца уСавамалиизраз је новог духа
отвореностиислободнеекспанзијеграданачијемчелу,не
заборављамо,стојивладар.

НијесачуванаосновакнежевепалатеуСавамали,алисена
основунеколикоснимакаизваздухаискицефасадеможе
претпоставитидасуархитектиусвојиликнежевужељуда
дворацима24собе.46Изведенаспратназградајескоропра
воугаоне основе са сасвим малим плитко развијеним кри
лимапремаБалканској,сасистемомиздуженихходникауз

43Исто.
44Несторовић,Б.нав.дело,стр.79.
45АС,ККVI974;Коларић,М.нав.дело,стр.21;Несторовић,Б.нав.де

ло,стр.80.МитаПетровићнаводидајеподизањезавршено30.октобра
1836.године.Петровић,М.нав.дело,стр.761.

46Несторовић,Б.нав.дело.

Слика1Кнежев дворац у Савамали са делом Финансијског парка,
разгледницауиздањуРајковићаиЋуковића(бр.09512),

издатаоко1910;Извор:колекцијагосподинаМилошаЈуришића



367

ТИЈАНА БОРИЋ

којесеређајумногобројнепросторијесаглавнимулазому
средишњојосовини.47(слика1)

Фасадна платна, сведене пластике ималтерне декорације,
заоденутасукласицистичкимрешењемсаправилнимрас
поредом прозорских осовина. Приземни појас опонашао
јерустикубосажаиефектноистицаоостатакглаткогтела
грађевине. Складно пропорционисана, чеона фасада има
наглашенусредишњуосуцентралнимризалитомсалучно
засведенимпорталомуприземљу,балкономодкованоггво
жђанаконзоламаидорскимпиластримаусредњемпољу,и
напослеткукарактеристичнимтроугаонимтимпанономкоји
једодатномаркираоосовинуувисиникрова.Ускладуса
концептомвладарскеидеологије,балконјеунеоновуфено
менолошку димензију стања лебдења и страхопоштујућег
дивљења,тепостајенеизбежнимсаставнимелементомре
презентативних спратних здања замењујући вишевековну
доминацијудоксата.48

Можемопретпоставитидајебалконмаркираовеликусве
чану салу где је кнез Михаило 1841. године организовао
првијавнибалуСрбији.Опистогбаладајеблагуназнаку
репрезентативнеунутрашњостиовогздања:

На тај ве ли чан стве ни бал би ли су по зва ни, по ред на ших ве
ли ко до стој ни ка, још и ге не ра ли из Пан че ва и Ми тро ви це, 
ко ман ди рен де ри из Ва ра ди на и Те ми шва ра, и мно га дру га 
го спо да из пре ка. По ред на ше бан де сви ра ла је и вој нич ка, 
пан че вач ка и ми тро вач ка бан да, све на ше ари је и игре, ко
је су пре пи са не од на шег ка пел мај сто ра Шле зин ге ра. Та мо 
смо има ли при ли ке пр ви пут да ви ди мо пе ну ше ће се ви но, 
шам па њер, и мно га дру га стра на ви на. Та да смо пр ви пут 
ви де ли да го ру по свећ ња ци ма и по ли ле ји ма, у са ли и со ба ма, 
ми ли кер цен све ће, ко је ни су на ђе не ни у јед ном ду ћа ну у Бе о
гра ду, већ су на ру че не из Бе ча...49

Основномутискускладнеиуравнотеженекомпозициједо
приносилисубочниризалитиивертикалниконтрапунктне
прекинутихкордонскихинештоизражајнијепрофилисаних
кровнихвенаца.Јакииспадихоризонталавештосупозици
ониралиграђевинууспостављајућискладфасадногритмаи
стварајућиутисакпрегледностиздања.

47Вујовић,Б.нав.дело,стр.147.
48Балкон се по белешкама историографа по први пут у београдској ар

хитектурипојављујенаЂумруканииДокторовојкулиипопутдоксата
имао је важну улогу проширивања простора.О томе детаљно видети
у:Bogunović,S.G.(2005)Ar hi tek ton ska en ci klo pe di ja Be o gra da XIX i XX 
veka III: poj mo vi,Beograd:Beogradskaknjiga,str.12041205.

49Ђорђевић,Д.Ц.(2011)Кроз ста ри Бе о град,Београд:Службенигласник.
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Савамалскидворац је био смештеннаширокуплатформу
поплочану каменимплочама, а читав комплекс заокружен
је ограђеним парком.50 Препознатљиви визуелни маркер
резиденција великопоседничке аристократије, престижног
друштвеног слоја Европе, био је припадајући, системат
ски организован и високо естетизовани парк контролиса
ногприступаспрампрепознатљивихактуелнихевропских
принципаиобразацавртнеуметности.51Управопостандар
дима аристократских спахилукауХабзбуршкојмонархији
настаје1836.годинеидворскипаркобликовануенглеском
стилусаслободноконципиранимвијугавимастазама.Сов(ј)
етскипарк,какосугаупрвовременазивали,апотомиФи
нансијски због усељења Министарства финансија, имао
је ексклузиванкарактер, будућида суприступиправона
шпа цир уњемуималиискључивопривилегованичланови
Совјета,министриидржавнисаветници),заузимаојеогра
ђени простор омеђен данашњим улицама КнезаМилоша,
Немањином, Балканском (изнад Велике пиваре) и Гепра
товом,прилагођавајућисеспецифичнојнагибнојпластици
терена.52

Нијепознатокојеауторпарка,алијесасвимвероватнодаје
томогаобитимногострукоталентованиАтанасијеНиколић
којијераноприхватиорецентнестандардеупросторавањаи
обликовањадворскихвртоваевропскеаристократије,ако
јисуподразумевалимодификовануаранжирануприродуса
интерактивним романтичносентименталним штимунгом
којејекрајемосамнаестогвекаинаугурисаоиусвојимте
оријскимпоставкамапоставиоКристијанХиршфелд(Chri
stianHirschfeld).53Токомсвоједругевладе,ујулу1864.годи
не,кнезМихаилојеФи нан сиј ски паркпрогласионародним

50Несторовић,Б.нав.дело,стр.80.
51Oтрадицијидендролошкихвртоваунашојсрединивидети:Озер,А.Ка

меничкипарк–нашаБулоњскашумау:XVI II сто ле ће: из бор из збор ни
ка XVI II сто ле ће,прир.Грдинић,Н.(2012),НовиСад:Заводзакултуру
Војводине,стр.252254.

52Милановић,Х.(2006)Пар ко ви Бе о гра да,Београд:Демократскастран
ка,Истраживачкоиздавачкицентарстр.2426.

53ОживотуирадуАтанасијаНиколићавидети:Николић,А.(2001),Био
графијаАтанасијаНиколићаверносвојомрукомнаписана,Флогистон
бр.11,стр.175240.КристијанХиршфелдједанскипроферсорфилозо
фијеиестетикекојијесвојимделомТе о ри ја врт ног ди зај наунеонови
неупејзажноуређењеспецифичноместетизацијомприродеипосебно
утицаонанемачкепејзажнеархитектекрајаосамнаестогипочеткаде
ветанестогвекакада јевртсматранодразомнационалногидентитета.
ОидејамаКристијанаХиршфелдавидети:Митровић,К.(2008)Топ чи
дер: двор кне за Ми ло ша Обре но ви ћа,Београд:ИсторијскимузејСрбије,
стр.161(санапоменом20).
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чиме он добија инклузивни и јавни карактер.54Нешто су
жене површине, парк је постојао све до двадесетих годи
надвадесетогвекакадаједобримделомразрушенкакоби
уступиоместоновимидозиданимздањимадржавнеуправе.
(слика2)

Данашњипарк,смештеннаистојлокацији,основанјенакон
Другогсветскогратаисастојисеоддвеплатформе.Доњи
деоуређенјепедесетихгодинапопројектуархитектеМи
рославаНиколићаиинжењераБраниславаПрокића,докје
горњидеокојисепростиреузулицуКнезаМилошауређен
1963.годинепопројектуархитектеМ.Дадићаиинжењера
шумарстваВладетеЂорђевића.55

УоквирудворскогпаркауСавамали,налазиласеданасје
динапреосталаграђевинанекадашњегдворскогкомплекса,
АмамкнезаМилошакојијеподигнутупериодузавршних
радова на Двору, 1837/1838. године, вероватно по плану
ХаџиНеимараНиколеЖивковића.56Могуће једа јеХаџи
НиколаЖивковић истовремено био ангажован на изград
њи помоћних објеката попут пространог здања тик преко
путаДворцаунутарпарка,будућидасачуваниснимакдво
ришногобјектаДворцауСавамали,носикарактеристичан

54Милановић,Х.нав.дело.
55Нагорњојкаскадипарка1963. годинепостављен јеспоменикБорису

Кидричу академика вајара Николе Коке Јанковића, да би 2005. уме
сто њега био постављен садашњи споменик кнезу Милошу, реплика
споменикауТаковуПетраУбавкића;Исто,стр.26.

56Гордић,Г.(1966)Ар хи тек тон ско на сле ђе гра да Бе о гра да I,Са оп ште ња 
6,Београд:ЗаводзазаштитуспоменикакултуреградаБеограда,стр.19.
АмамјереконструисанизрушевинапопројектуДобросаваСт.Павло
вића19521954.

Слика2Кнежев дворац у Савамали,изгледизданашње
НемањинеулицесакроваздањаМинистарствасаобраћаја,
снимакнакон1931.године;Извор:изприватнезбирке.
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рукописпретходноизведенихбеоградскихМилошевихко
нака.57СличноАмамудозиданомузКонаккнегињеЉубице
икнежевјебиоприватногкарактера.Изграђенјекаоомања
слободностојећаграђевина,алијезарадзаштитеприватно
стисвојимпредњимделомбиофункционалноповезанте
расомсаоградомиомањимстепеништем.58Милошевамам
је приземна грађевина правоугаоне основе са истуреном
оџаклијомгдејепозициониранизасведениулазсаприступ
ним платоом од поплочаног камена. Зидан је опеком, али
суиовдеуунутрашњостикоришћенеплочеодлуксузног
студеничкогмермера.Садржисвесаставнеелементеамама
чекаоницу,резервоарзаводу,котларницу,купаоницуиод
моришнипростор.59Централнидеогдејесмештенпростор
за одмор, засведен је плитком куполом са стакленим кло
буцимакојиомогућавајуобилнипродордневнесветлости.
Живописнидетаљпредстављапрепознатљиворешенчетво
роводникровкојинадвишавашестоугаонаосновакаракте
ристичнекалоте.60

УнутрашњаполитичкапревирањакојасурезултовалаМи
лошевомабдикацијом јунамесеца1839. године,осујетила
суплановеуређењаикнежевогусељења.Стимвези,упр
кос детљаним припремама у складу са владарском репре
зентацијом,дворацуСавамалиникаднијепостаодвор,већ
јепоодобрењукнезаМихаилаовазградадатанаупотребу
МинистарствуфинансијаиједновремеДржавномсавету.61
Дворски комплекс уСавамали нестао је у ратном вихору,
током бомбардовања 1941. године. Упркос физичком не
станкувећинездањакојасуформираладржавникомплексу
Савамали,зацртанарепрезентативнадржавнобирократска
квинтесенција инвеститораприсутна је и данас у овој зо
никоја јепоступнопопримиласугериранидухизградњом
ансамблаздањависокедржавнеивојнеуправе.62(слика3)

57Овајједноспратниконаккојијенајвероватнијебионамењендворским
послужитељима и стражи, срушен је негде преДругог светског рата,
могућеуочиизградњездањаархитектеГојкаТодића1939.годинеукоме
једанас смештенКасациони,Апелациони,УправнииВишитрговин
скисудуНемањиној9.УпописудржавнихдобарауБеоградуиз1853.
годиненаводиседајеупаркудодворцасмештеноиздањеканцелари
јеВојногштабасаседамсобаидвекухиње;Перуничић,Б.нав.дело,
стр.274.

58Павловић,Д.Ст. (1955)КонзерваторскорестаураторскирадовиуБео
граду.ТризградеизвременакнезаМилоша,Го ди шњак гра да Бе о гра да
књII,Београд:МузејградаБеограда,стр.281.

59Исто.
60Bogunović,S.G.nav.delo,str.11821183.
61Несторовић,Б.нав.дело,стр.82.
62О феномену духа у архитектури видети: Кадијевић, А. (2010) Ар хи

текту ра и дух вре ме на,Београд:Грађевинскакњига.
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THEPRINCELYPALACEINSAVAMALA–
FOUNDINGSERBIANBELGRADEOUTSIDETHE
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Abstract

Theprincely court inSavamalahashad an active andpowerful role
in constitution and promotion of the dynastic propaganda. With
reference to the dual nature of monarchic government, a princely
court does not exclusively refer to the residence of a ruler, but also
standsfortheinstitutionofgovernmentthatisacarefullychosenand
structured space with the developed mechanism and manifesto of
power.Planning,functioningaswellasvisualidentityofanyprincely
palacewerealwaysdirectreflectionsoftheroyalimageandthevery
natureoftheactualregime.ThepalacesoftheSerbianrulerschanged
abruptlyinthe19thcentury,bothintheirpositionsandvisualcontexts,
courtceremoniesandthelevelofopennesstothespecificpublic.Those
changes thathave takenplaceatprincelycourts reflected theoverall
imageofhistorical and social transformationof theSerbian state. In
theearlystagesofhisgovernment,PrinceMilošunderstoodandvalued
thepowerofpoliticalpropagandaandalreadyintheearly19thcentury
hestartedandexertedanexpensivepublicmanifestoofpowerashis
palaceshadacrucialroleinthisimportantpartofpoliticalprogramme.
ThechoiceofSerbiancapital representedakeypolitical issue.Prior
totheofficialrecognitionoftheautonomyandhereditaryroyalstatus,
princelypalaceswerelocatedinsafelyhiddenlandscapesinmainland
Serbia.Now,whennewlyliberatedprincipalitywasyettocatchupwith
therestofthemodernEuropeanstates,PrinceMilošwantedBelgrade
for its capital.Theprocess ofmaking the state/court complex in the
districtofSavamalarevealedallthespecificfeaturesofBelgradeand
itsurbandevelopmentduringthefirsthalfof the19thcentury.Thus,
raisingtheprincelypalaceinSavamalawillprovetobeacrucialstepin

transformationofBelgradeintoamodernEuropeancity.

Keywords: court, capital, Savamala, prince Milos, urbanization of 
Belgrade, ruler’s residence
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ВИСОКООБРАЗОВАНА
РОМСКАЖЕНСКАЕЛИТАУ

ВОЈВОДИНИСВЕНКЕСАВИЋ
ПРИКАЗКЊИГЕСВЕНКЕСАВИЋ
КАКОЈЕМУШКИРОДОДДЕВИЦА,

ИЗДАВАЧИ:ФУТУРАПУБЛИКАЦИЈЕИ
ЖЕНСКЕСТУДИЈЕИИСТРАЖИВАЊА,

НОВИСАД,2016.

У овој оригиналној и веома значајној монографији са ду
ховитимнасловомСвенкаСавић,професоркаемерита,об
радила јеупетпоглављана451страницисвојменторски
рад са сарадницама о високообразованим Ромкињама у
Војводини.

Упрвомпоглављу,којепредстављатеоретскуосновуовог
интердисциплинарног и интерактивног истраживања, из
ложенјетеоретскиоквировогвишегодишњегпројекта.Ту
суобједињенирадовиСвенкеСавићвећобјављениудома
ћимистранимкњигамаспочетка21.векаостуденткињама
РомкињамаУниверзитета уНовомСаду, из којих се види
ширинапроблематикекојомсебавила.Уовомделуауторка
сепозивананалазекојисуприкупљениуразличитимсоци
олошким, психолошким, лингвистичким, правним, антро
полошкимиетнолошкимдисциплинамаоживотуРомкиња
убившојјугословенскојзаједницикојипотврђујусудоду
плојдискриминацијиРомкињаиотомеданамовиподаци
помажударазбијемопредрасудепремањима.

Користан налаз из ових истраживања, посебно из етногр
фаских, јесте да су наше стареРомкиње, у зависности од

МАРИНААРСЕНОВИЋПАВЛОВИЋ



378

МАРИНА АРСЕНОВИЋ ПАВЛОВИЋ

послова којима су се бавиле и којима су себи избориле
егзистенцију и место у друштву, од ране младости пре
ко зрелог добадо старости, повезане са градскимженама
ууслугама,разменидобараиунекимдругимситуацијама
укојимасунекеРомкињеинеромкињеупућенедиректно
једнанадругу.Безобзиранаобостранукорист,целокупна
околинанијеРомкињамаинеромкињамабиладобронамер
нонаклоњена,нинаконДругогсветскограта,иакосуједна
костиравноправностсвихнародаинародностиусоцијали
стичком друштву биле загарантоване законом. Ромкиње и
даљесакупљајусекундарнесировине,радеразнесезонске
послове,правеипродајуразличитепредмете(корпе),итд,
аукућаманеромкињасуспремачицеичувајудецу.Уне
коликоистраживањадокументовано јештасведоприноси
сиромаштвуРома,описанисунапорикојиРомичинедасе
изборесасиромаштвом,асиромаштвојеразлогзапредра
судевећинскогнародапремањима.Истраживањапсихолога
исоциологапоказаласудамлади(ученициистуденти)ве
ћинскогдруштваимајујакестереотипеипредрасудепрема
Ромима,иданикоодњихнераздвајароднуодраснедис
криминације.Овиподацисуприкупљениупериодукадасе
најугословенскомпросторуводеразличитиратови(1992).
Политички контекст игра важну улогу у изражавању дис
танце према другој националној заједници. Рат повећава
дистанцу,амирјесмањује.

Социолошка истраживања су открила да постоји етничка
специфичностРомкињаупросторносегрегиранимзаједни
цама(махале).КонкретандруштвениконтекстукомеРом
кињеживеможедапотврдихипотезуоетнокласномста
тусуРомаодносноотомедаРомкињесредњихгодиначине
стубодржавањапатријархализмајеркаотаквесоцијализују
исвојећеркеутомправцу.Изтогасеизводизакључакда
јероднадискримнацијадеопатријархалногсистемаромске
заједнице.

Психолингвистичка истраживања Свенке Савић показују
да студенткиње српске националности Ромкиње описују
каораснодругојачије,већинањихуочавадасуонеизрази
тодискриминисанагрупаудруштву,ниједнанемапријате
љицу,комшиницуилирођакукојајеРомкиња,итд.Затим,
сећајуихсеуглавномизпосреднихизворакојитакођене
гујустереотипе(изфилмоваилитературе).Уасоцијацијама
студенткињанеманичегизисторијеРомкиња,оњиховојзе
мљипорекла,самопостојиорнаментикауличногпростора
исл.ИстраживањаграфитаисписанихпоВојводинипока
зујудапостојиговормржњепремаРомима,аупоследње
времепојављујусеиграфитиизразиторасистичкиобојени.
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Ауторка закључуједа суупоследњих25 годинаобјављи
вани подаци који потврђују дискриминацију и расизам
премаРомимаиРомкињамаунашемдруштвукојипосто
је,несамоуВојводини,негоиуцелојСрбији,Словенији
иСловачкој.Овапроблематикатребалобидапопунипра
знинеупостојећојлитературииукаженаконтинуитетис
траживања различитих ауторки да ту проблематику данас
учинедоступномширојјавности.Например,познатоједа
јенаДефектолошкомфакултетууБеоградуурађенонеко
ликодипломскихрадова,чијисуиспитаницибилиучени
циспецијалнихосновнихшколауБеограду,већиномРоми,
каоиученицикојисунапушталиспецијалнесредњешколе,
збогпретњидецеизвећинскогдруштва,којиникаданису
објављенизбогцензуре.

Уудружењуграђана„Женскестудијеиистраживања”уНо
вомСаду, које је основаладрСвенкаСавић, јошод1998.
годинепостојеистраживачкипројектикојесуводилемла
деобразованеРомкиње,штојебиопрвипутдасекоднас
Ромкиње оспособљавају за истраживачки рад у својој на
ционалнојзаједници.Истраживачицесусакупиледрагоцен
материјалообичајимавезанимзаженеуромскојзаједници
каоштосу:рађање,крштење,свадбе,сахране,јела,псовке,
благослови,славе,итд.НекеРомкињепосебносуизучава
лељудскаправаРомкињаилиневидљивостљудскихправа
Ромкињаиразличитеобликенасиљакојеонетрпе,какоу
широјзаједници,такоиубраку.Резултатињиховоградаоб
јављенисуузборницимаикњигама,азакљуциовихстудија
могусеприменитиинадругеженеуСрбији,паишире.Же
несууниженеиусвојојпородици,иузаједнициуширем
окружењу,иусвакомсусретусадржавом.Ауторкесудале
низ препорука које су већ усвојене и у мрежамаженских
организацијаиузаконима.Отпочеојеирадсастудентима
истуденткињама,Ромимаинеромима,нависокошколским
институцијамауНовомСаду,аиуБеограду(Школаромо
логије, уведен је ромски језикнаФилолошкомфакултету,
основане су владине институције – Секретаријат за род
ну равноправност, основане су невладине организације за
идентификовањељудскихправа,штонијеспецифичносамо
заСрбију,већизаЈугоисточнуЕвропу).

Уовомобимномисложеномрадуједанодосновнихбазич
нихистраживачкихтерминаје„осцилирајућиидентитетРо
ма“.Идентитетсеуразличитимдруштвенимнаукамаразли
читодефинише,анајчешћекаоскупобележјапокојимасе
једнаособаразликујеодсвихдругих.Одредницеовогпојма
сунајчешћејезичка,национална,верска,културна,полнаи
родна припадност. Већина Рома има више идентитета, па
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Савић у овојмонографији говори о идентитету у настаја
њуподутицајемобразовног системауСрбији.Онапроу
чавањиховемногострукеразлике(узпомоћприпадникаи
припадницаромскезаједнице).Поштојеромсказаједница
помногочемухетерогена,аипакспецифична,потребноје
дефинисати је помоћу следећих варијабли: језика (најче
шћеговореразнимјезицима,доминантанјесрпски),нације,
вереикултуре.Немапрецизнеодредницештаједанасро
манипеуСрбијииштасуособинеидентитетаунастајању.
Истраживачицапостављапитање: да лиРомимогуимати
новиидентитетвезанзапросторукојемсвизаједноживеу
предприступномпроцесуЕвропскојунији?Огеографском
идентитету(европском)образованихинеобразованихРома
иРомкињаданасседостаговорибудућидаживеуразличи
тимевропскимземљама.МладиРомииРомкиње,поредма
терњег,говорејезикеземаљаукојимаживеиутомпогледу
су неки одњихмонолингвални.УдокументимаЕвропске
унијекојисеодносенаРомепонуђенајеискраћеницаРАЕ
(Роми,Ашкалије,Египћани)каолексичкизнакзаиденти
фикацијуидентитетазаједницекојаобједињујеприпаднике
различитихнационалнихзаједница.Међутим,изЕвропесу
насилновраћениуСрбијуупоследњихнеколикогодинаи
млађиистаријиРомииРомкиње,пајетакавначинисеља
вањаизазваоотпорионемогућиодаРомиизграђујуевроп
скиидентитет.УСрбијиимамалоподатакаизразличитих
научнихдисциплинанаосновукојихбисмомогливаљано
судитиоидентитетуРома.Сходнотоменеможесеизњих
извући најшира основа за доношење одговора на питање
какав идентитет држава Србија жели да развија код Рома
и Ромкиња из перспективе онога што називамо планира
њеразвојаидентитетакрозобразованисистемуСрбијина
предшколском,основношколском,средњошколскомивисо
кообразовномнивоу.

ПостојећиобразовнисистемуСрбијифокусиранјенаиз
грађивање идентитета већинског народа, на чијем језику
сеобразујусви„други”.Приликомразличитихистражива
њаСавић (сасарадницама,2009)констатује једа је такво
образовање родно неосетљиво, тачније да наш образова
ни системне препознаје „другост”, ни етничку, ни родну.
Фокусираност образовног система је на традиционалним
вредностима, једна јероднанесензитивностисвакииско
раккаједнакимобразовнимшансамаморабити„наметнут”
споља.Упоследњихнеколикогодиназавршенојенеколи
ко експерименталних пројеката спроведених у Војводини
на свим образовним узрастима (предшколском, основно
школском, средњошколском и високошколском) који суге
ришу закључак да ромски ученици желе да сешколују и
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дапоказујузадовољавајућерезултатекадаимсеобезебеде
минимални,егзистенцијалниирадниуслови,дасуутоме
бољеромскеученицеодромскихученика,дасуњиховиро
дитељиутаквимусловимамотивисанидашколујуженску
децу. Савић даје преглед основних експерименталних ис
траживањаипредложилаједасерезултатиуградекаооп
штеобавезујући у даљемшколовању ромске деце на свим
узрастима.

Отворенпроблемјеприпремаромскедецезаполазакупр
виразредсобзиромнатода јеполазакушколуспуштен
на шест година. По мишљењу Савић, основни задатак је
језичкиприпремитиромскудецу заполазакушколу,што
досаданијерађенодовољносистематскиидовољнодобро.
Усвајањејезикадоминантнекултуреповећавашансеромске
децезаукључивањеуобразовнисистем,алиостајеистра
живачкадилемадалиповећањешансизараноукључивање
увредноснииобразовнисистемвећинскогнародасмању
јешансу за одрживости развој осцилирајућегидентитета
ромскихученицаиученика.Истраживањебитребалодапо
кажединамичкупроменупресвегародногијезичкогиден
титетаРомкиња,алииначиненакојибисемоглисачувати
различитиидентитети,каоштосукултурни,верски,итд.

НекановаистраживањауНовомСадуговореда јеосипа
њеромскихученикаиученицауосновнојшколизначајно
(укупно31,4%)идаовадецанастављајушколовањеилиу
специјалнимшколамазадецусалакшимменталнимоште
ћењимаилиушколама заодрасле.Ромскеученицечешће
него ученици напуштају школовање (37,7% ученица, а
22,7%ученика).Девојчицепрекидајушколовањесадвана
естгодинасазавршенатриразредаосновнешколе,адеча
циупросекусатринаестгодинасазавршеначетириразре
даосновнешколеукојусеуглавномневраћају.Постојећа
евиденција о осипању ученика која је законом прописана
нијепедантна.Дабисепроблемнапуштањашколерешио
уведена јеважнаобразовнановинаувидуромских (педа
гошких)асистенатачији језадатакдапружајупомоћучи
тељицамаушколамаукојимаимаромскедеце.Одшколске
2009/2010.годинењиховјезадатакједабудумостизмеђу
дететаиучитељице,родитељаишколеилокалнезаједни
цеишколе.Укупнојеупрвојгодиниангажовано128аси
стената, 48 у предшколским установама и 80 у основним
школама.Изовогискуства закључило седаовај експери
менталнипрограмможедапревазиђепостојећетешкоћеза
ромскудецуунеадекватномсистемуосновногшколовањаи
дајетајпревеликипосаопреузелауглавномженскапедаго
шкаснага,којојјетакође,потребнасистематскаобразовнаи
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методичкапомоћ.Савићзакључуједајеискуствопојединих
асистенткиња такво да би требало да се уклопи у шири
оквирпроменаупостојећемобразовномосновношколском
системуидасеуредноводивидљиваиосетљивастатистика
одинамиципроменаутомпроцесу.Изостајуподациотоме
накојеначинесеизграђујеосцилирајућиромскиидентитет
ромскихученикапомоћуовеновине.Затојепрвизахтевза
ромскеасистенткињеуовомтренуткуметодолошкооспо
собљавање (овладавање техникама индивидуалног рада,
радаупаровимаилиугрупама).

У другом делумонографије приказано је искуство које је
Савићпостепеностицалаументорскомрадунапројектуу
алтернативном академском простору образовања (удруже
њу„Женскестудијеиистраживања”крајемдеведесетихго
дина20.векакојејезаписалауобликуличнихдневничких
записатокомшестмесеципројекта„РомкињезаРоме”1).

Уовомакциономистраживањупојавиласуседварезултата
којисубилиунапредочекивани:првирезултатменторског
пројекта био је видљив непосредно након окончања рада
са студенткињама јер суњих три већ1999. годинепокре
нулеиницијативу заоснивањесопственихромскихневла
динихорганизацијасаседиштемуЖабљу,НишуиуБечу.
Оноштојезаједничкоурадуовихактивисткињајестедасу
својојзаједницивратилезнањеуложеноуњиховообразова
њеишколовање.Другирезултатменторскогпројектабио
јеобјављивањекњиге„Ромкиње”,најпренасрпскомјезику
(2001),азатиминаенглескомиромском(2002).Уовојкњи
зикоришћенјеантрополошки,социолошки,психолошкии
сл.методживотнихпричакојиподразумеваускуидугого
дишњусарадњументоркесасарадницама,захваљујућико
јојсемладеистраживачицеистовремено,токомприкупља
ња, бележења и анализирања емпиријскогматеријала, као
деоистраживачкогакадемскогискуства,савладавалеширу
проблематикувезанузаромскузаједницууВојводини.Да
кле,студенткињекојесусуделовалеуприкупљањуподатака
истовременосупостајале,несамоонекојеистражујуфено
мененатерену,негосупостајалеиинтерпретаторкеигради
тељкеновог.Главнаистраживачица,професоркаСвенкаСа
вићводилаједневничкезабелешкеодпочеткаистраживања
ипрималасугестијеодсвојихистраживачицакоједеловеда
мењаилидаизоставиприликомобјављивања.Студентки
њесусавладавалепроблематикувезанузаромскузаједницу
у Војводини из области становања, образовања, историје,
културеРомаипосебноизобластироднеравноправности.

1 ОстваренеузфинансијскуподршкуФондазаотворенодруштво.
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Утрећемделумонографијехронолошкимредоследомњи
ховогрођењапоређанесуживотнепричепетромскихсту
денткињасакојимајепрофесоркаСавићотпочеламентор
скираднаУниверзитетууНовомСадуинаставила гадо
данас, пунихдвадесет година, када суонепосталеи када
представљајудеоромскеженскеелитеуСрбији,очемуоне
сведочеличнимисповестимаосвомпутуодуписанафакул
тетдоданас.Онесууоквируалтернативногакадемскогпро
грамауУдружењуграђана„Женскестудијеиистраживања”
сакупиледеветнаестпричастарихРомкињаиуобличилеу
књигу„Ромкиње”.Онесувеомамалозналеосвојимпрет
ходницама,женамаусопственојзаједници,такодајетиме
отпочелоњиховоистраживачкоискуство.Узистраживачко
иродноискуствоменторке,онесупостепеноиполакоре
конструисалесопственипогледнаетничкузаједницуочему
сведочеусвојимизјавама.Савић јеузсвакуодпетприча
сачинилабиограмукојемјесјединилаподаткеизпрофеси
оналногиличногискуствакакобичитаоцимоглибољеда
разумејунапоркојијесвакамладаРомкињаистраживачица
мораладауложидабидошладопостављеногциља.Уовој
књизиСавићјеобјавилабиограмезасвакуистраживачицу,
штопредстављаметодолошкуновинукојатребадаучини
прегледнијимследдогађајаувременукојисведочионапору
којијебиопотребандабисеистраживачицеиздиглеизсво
јеобјективненеизгледнепочетнеситуације.Учетвртомде
лусупрештампанепричестарихРомкињакојесусакупиле
темладеРомкињеистраживачице(МаријаАлександровић,
ЈеленаЈовановић,СтанкаДимитровиСвенкаСавић).Упе
томделујеБиблиографијарадоваоРомима,ВањеМиличић
којасеналазиубиблиотециМатицесрпскеуНовомСаду
(запериод20002010).Укупно369јединицајасносведочи
да се о ромској заједници доста пише код нас, а изостаје
критичкапроценанаписаног.Библиографијаовдеобјавље
на, заједно саонимкоје судалидруги аутори (например
ДрагољубЂорђевићиДрагаТодоровићизНиша)требада
допринесесклањањупостојећегстереотипаоромскојзајед
ницикаоонојокојојсемалознаималопишекоднас.Упра
воовдеприказанаграђапоказујеоправданимстудијеромо
логијекоднас,штоуказујенапотребудаљихистраживањао
повезаностироднихиромолошкихстудијакоднас.

СтожеркњигејеСвенкаСавићкојаобезбеђујеконтинуитет
радасвојимделовањеммеђустаримимладимРомкињама,
својим менторским приступом, истраживачким радовима
и визијомо важности стасавања/формирањаиделања ви
сокоообразованихРомкињазабудућностиромске,иукупне
академскезаједницеуСрбији.
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СОЦИОЛОШКОЧИТАЊЕ
ПОПУЛАРНОГ

ПРИКАЗКЊИГЕ:НИКОЛАБОЖИЛОВИЋ,
ОГЛЕДИОПОПУЛАРНОМ,ФИЛОЗОФСКИ

ФАКУЛТЕТУНИШУ,НИШ,2016.

Књигакојупредстављамосастоји сеод седампоглављаи
то:1.Приступпроблему:значењапопуларног;2.Глобали
зација културе и нови идентитетски обрасци; 3. Естетика
популарног;4.Комуникацијапопуларног;5.Публикапопу
ларног:ОдЕкадоФиска;6.Урбанепоткултуреимузичке
преференције: Тедибоји и рокери; 7.Антиномије југосло
венског рокенролашездесетих.Поред тога, књига садржи
библиографијусачињенуодреферентнелитературенадату
темуирегистаримена.

Упрвој глави аутор пише омногобројним значењима по
пуларне културе, а започињенасловом„Народноимасов
но”.Насамомпочеткускрећесепажњанапонекаднеса
свимјасанодносизмеђународнеимасовнекултуре.Увези
са тим, већ у уводним реченицама аутор износи ставАн
тоњине Клосковске да се народна култура супротставља
конформизмумасовнекултуре,наговештавајућидаизмеђу
овихдвејукултуранемадодирнихтачака.Ипак,Божиловић
текзапочињесвојуполемику.ОвутезупотврђујеиСајмон
Фрит, сматрајући да народна култура настаје спонтано, а
уњеном креирању учествује цела заједница. Стваралац и
реципијент културних дела су нераздвојиви.Проблем око
стварањадемаркационихлинијаизмеђуразнихвидовакул
туре усложњава се етноантрополошким истраживањима
којанароднукултуруневидекаојединствену,већсусклони
даговореонародној,фолклорној,сеоскојкултури.Упркос
бројнимразликама,ауторОгледаопопуларномпотврђуједа
семасовна културадобримделомнаслањананародну, из
које црпи највећи број садржаја за сопствену продукцију.
Он,поредопштихналазанаглашавадасунастанакиразвој
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популарне културе изнедрили дистинкцију између нацио
нално засноване популарне културе коју репрезентује, ре
цимо, францускашансона и интернационалних облика те
културе,какваје,например,рокмузика.

Унутаристеглаве,упоглављупосвећеномкодовимапопу
ларне културе, Божиловић уочава да је у случају народне
културе,културникодсталан,док,сдругестране,популар
на култура има нестабилан и променљив систем значења.
Њене значењске поруке карактеришу флуидност и више
смисленост. Говорећи о социоекономским детерминанта
макултуресавременогдруштва,ауторзапажаизвестанброј
факторакојисуутицалинамасовнуипопуларнукултуру.
Међунајзначајнијечиниоцеауториздвајановетехнологије,
ширење писмености и савремени начинживота.Овај тип
културејескороупотпуностизаснованнапродукцијима
совнихмедија, тј. садржаја који суњиховим посредством
пласирани.

Упоглављу„Популарноконтрадоминантног”,Божиловић
истичемогућностдиференцирањасавременекултуреи то
чининапримеругледиштаЏонаФиска,чијаоригиналност,
наводисе,лежиустрогомраздвајањумасовнеипопуларне
културе.Публикумасовне културе чинимаса лишенамо
гућности отпора чија је основна карактеристика пасивно
прихватање садржаја и конзумеристички облици понаша
ња. Социолошки гледано, припадници ове масе нису све
снисвогкласногположаја,атојеједанодфакторањихове
обесправљеностиибеспомоћности.Сдругестране,публи
ка популарног је далеко више социјално освешћена, има
критичкиставпремасадржајимамасовнекултуре,а једно
одглавнихизражајнихсредставајепародија,нарочитопа
родирањеконвенционалног,штотакођеслужиограђивању
од идеолошких утицаја. Према Божиловићу, нема једин
ственогпогледанапопуларнукултуру.Ауторнаглашавада
се ствар усложњава са појавом савременог постмодерног
дискурсакојинапопуларнукултуругледакаона једнуод
могућихинтерпретацијасвета,анекаонаготовинарочи
тоневладајућиобразацмишљењаипонашања.Популарна
култура,поБожиловићу,нијеунифициранифеномен.Под
ручјепопуларнекултурејеподручјесамноштвомзначења,
аауторовомкњигомнастојидадâдоприносразумевањутих
значења.

Друга глава,Глобализацијакултуреиновиидентитетски
обрасци,предчитаоцапоставља„шируслику”укојојјесре
дишњафигурапопуларна култура.Ауторнајпреподвлачи
дајеусавременомсвету,укомедоминираидеологијанео
либерализма уз економску доминацију мултинационалних
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компанија, традиционална култура изгубила стари углед.
Притомсепозиванаауторекојисудализначајнедоприно
серазумевањуовеобласти.СоциологкултуреФранкоКре
спи као последицу ових процеса види „обликовање света
каоглобалнецелине”аРоландРобертсонтврдидајереч„о
општем светском процесу који тежи афирмисању универ
залних вредности, као заједничког садржаоца шире свет
скезаједнице”.ЗанимљивојезапажањеАрџунаАпадураја
којинаглашавадајеунутарнапетостикојепостојеизмеђу
процеса културне хомогенизације и хетерогенизације оду
векпостојао„страхмалихдржавадаћебитиапсорбоване
одвећих“.Кодмногихнарода, тврдион, страходСАД је
данасвеомаизражен,међутим, следиупозорењеда јекод
народаИријанауНовојГвинеји(областИндонезија)страх
одиндонезијациједалековећинегостраходамериканиза
ције.Испостављаседасенерадитоликоострахуоднај
доминантнијихсилаусветскимразмерама,негоодмоћних
суседа,народакојисуутериторијалномикултурноблиском
додиру.Кључнипроблемтичесечињеницедаглобализаци
јатежиконституисањубезличнихстандардаинатајначин
водиурушавањупостојећихидентитетакојисупросторно,
социјалнопсихолошкиикултуролошкиограничени.Речју,
никонеможедаприпада„целинисвета”.

Поглављеразматраногделао глобализацији културедаље
разрађујеодносеидентитетаиглобализацијеињимаинхе
рентнепроцесе.Уњемуауторговориотомедасеглобали
зацијаодвијаусвимсферамадруштваинасвимнивоима.
За разлику од општегпроцеса глобализације, он говори о
културнојглобализацијикојукарактеришумултиетничност
имултикултуралностзаснованојна„прихватању,легитими
сањуилегализовањуразличитихмоделакултуреодкојих
ниједаннећебитидоминантан”(стр.24).Углобализацији
културеразликесеуважавају,алисеонененамећукаонај
важније.Овопитање,сетакоразрешавапојмомкултуресве
та,којимсеозначавакоегзистенцијаразличитихпроизвода
разноликихкултурауоквируједнеглобалнекултуре.

УуводуглавеподназивомЕстетикапопуларногауторгово
рионарочитомзначајууметностикаосоцијалнеиестетске
категорије.Каозасебнасферадухаонајејединствена.Ме
ђутим,каоестетичкакатегорија„она јемногострукаира
знолика”(стр.37).Какоједанасготовонемогућестворити
целовитудефиницијууметности,ХауардБекериВикторија
Д. Александер наглашавају истицање важности социоло
шкогаспекта.ПремаБекеруконтекстуметничкогстварања
биваготовонајважнијиаспект,докАлександероватврдида
садржаје уметностиодређуједруштво.Њустварајуљуди
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организованиууметничкесветове.Какојепитањеуметно
стиготовонераздвојивоодпитањаукуса,Божиловић,узи
мајућиуобзирбројнедруштвенеикултурнепроцесесавре
меногдруштва,тврдидаонибитноутичунатиповеукуса.
Познатутрочлануподелумодерногукусанатрадиционали
стички,конформистичкииавангардистички,Божиловићдо
водиупитањеитимесвојестановиштеближиДорфлесовом
ставуо„осцилирањуукуса”.Следственотоме,онсматрада
укуснијепредестиниран.Уусловимасавременогдруштва
исвевишеуједначенихобразовнихнивоа,различитислоје
випубликемогубитизаинтересованизаистауметничкаде
ла,каоштоипредставнициразличитихтиповаукусамогу
„искакати”изсвогбазичног„рецепцијскогхабитуса”иући
усферудругихтиповаукусаприхватајућиуметничкадела
вансвог„референтног”домашаја.

Унаукамаокултурииуметностидугоједоминиралоелити
стичкосхватањепремакомеистакнутауметничкаделамогу
стваратииразуметисамопојединциизузетнихинтелекту
алнихиуметничкихспособностиидасамоделакласичне
уметности могу произвести осећај узвишености. Божило
вићсепротивиовомставусматрајућидаиделапопуларне
културеједнакоснажномогупроизвестиосећајузвишено
стииодушевљења.

Кадарасправљаоодносумасовнеипопуларнекултуре,он
узопрезпоручуједасутанкенитикојераздвајајуовадва
вида савременекултуре.Познато једа јемасовнакултура
синоним за комерцијализацију, клишеизацију и типизаци
ју својих производа условљен напретком техничких сред
става.Међутим, аутор упозорава да „уметничка вредност
неког дела не зависи од природе техничких средстава ко
јимасеуметникслужи,већјединоодначинанакојиихон
употребљава”(стр.40).

Упућивањемнапореклоречиодкојихјестворенпојампо
пуларнакултура,ауторомогућавачитаоцудаузмеуобзир
симболичко значење појма и у том кључу реконструише
ранијеформираномишљење о овом типу културе као си
нониму за комерцијално и масовно прихваћено. Он тако
подсећа да појам популаран долази од енглеске речи pop
– ономатопеје пуцња, која се метафорички доводи у ве
зусауметничким„шокприступом”,аизражавапротести
сличнаемотивнастањаствараоцаиреципијентапопуларне
уметности.

Унутар овог поглавља аутор износи суптилне опсерваци
је у пољу теорије рецепције, нарочито у подручју филм
ске рецепције, које (опсервације) разоткривају низ социо
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културнихоколностиусавременомдруштвуињиховутицај
наформирањеукусапубликенашегдоба.Оваразматрања
неполазеодпретпоставкеоаприорнојуметничкојинфери
орностипубликепопуларног,већонизудруштвенихдетер
минантикојесудопринелетојинфериорности,међукојима
јеможданајважнијанавикнутостпубликенаодређенитип
медијскихсадржаја.

Уодељкуовеглаве„Уметничкокаопопуларноиviceversa”,
најпре сеизносемеђусобно опречна гледиштаопроцеси
мапопуларизацијеканоничнихуметничкихдела,међуко
јимаауториздвајаонакојаовепроцесевидекаодруштве
ноштетнајерснижавајудостигнутекултурнеиуметничке
стандарде(њихзаступаАрнолдХаузер)и,сдругестране,
онагледиштакојаутомевидеизраздемократизацијеумет
ностиизакојихстојиВалтерБењамин.Уовомделукључно
питањејеукојојмеридруштвенислојевипартиципирајуу
рецепцијиелитнеуметности.АуторзапажадасуписциXIX
века рачунали на узак круг својих образованих читалаца,
алидасесапојавомразвијеногтржиштатаситуацијабитно
мења,штонеморанеизоставноиматинегативнепоследице
поквалитетуметничкихдела.Накрају,мењајусесамооб
лициприступастварањуирецепцијиуметности;уметничка
идругаделаљудскогдухасуданасприсутнанаИнтернету,
читавсистемкултурнеиндустријезаснованјенапродукци
јиразличитихуметничкихформи,штосада,заразликуод
ситуацијеизранијихепоха,шириопсегуметничкепублике,
атимеимогућностдавећибројљудидођеудодирсадели
мауметничкихделависокогквалитета.

Разматрањеместетикепопуларногупоглављу„Пролегоме
назаједнуестетикупопуларног”аутордотичесамусржпо
пуларногсасвимњеговимконтроверзамазачијисерепре
зентузимарокмузика.Представљенакаоатрибутпопулар
ногикаомогућностстварноуметничкогстваралаштва,рок
музикаизражавапарадоксенесамопопуларнекултурекојој
припадавећиконтрадикцијесветаукомеживимо.Бићерок
музике,општеузев,јестеједноставностизраза.Управозбог
ове своје особине неки теоретичари посежу за оцењива
њемрокакаотривијалног.Међутим,Божиловићспадауред
онихауторакојисматрајудајеуправоизраженаједностав
нострокстваралаштваирецепцијепубликевиђенакаома
нифестација уметничке искрености и заснивања посебног
типарокерскеаутентичности.ТакоЕндруЧестертврдида
међуроккритичаримапреовлађујуоникоји се вишебаве
текстуалнимсадржајимамузичкихкомпозицијаињихових
импликација,негомузичкимизразом.Божиловићупозора
вадајерокмузиканеодвојивидеодруштвеногсвета,што
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сеобјективнимстицајемоколности–налазиусреддруштва
каосоцијалнаимузичкапојава,алиисубјективно,као„кул
турависокогчела”којатежиинтелигентномпромишљању
социокултурнихиидеолошкополитичкихоквирадруштва,
превасходноупућенихнапроблемеомладинскепопулације.

Наредна главаКомуникација популарног скреће пажњу на
проблематичностпозитивистичкихприступаутеоријикул
туре, који инсистирањем на квантитативном изражавању
културнихособености заклањајудубинскекарактеристике
ипроцесе,теспецифичностиљудскогдухаизкојихинаста
јекултура.Оноштоауторазаниманијетокакостварстоји
саразнимбројчанимодносимапоодређенимкултурними
другим обележјима, већ се занима за саму бит популарне
културе.ДокрајаXVIIIвека елитнаипопуларнакултура
представљале су два потпуно различита друштвена света.
ОдXIXвекадолазидопроменаукористпопуларнекултуре,
дабисмоданасмоглиговоритиопремоћипопуларнекулту
реуодносунадругекултурнеоблике,тј.о„вирусу”попу
ларногалиупозитивномсмислу, јерсеонаобраћасвима,
„укида демаркациону линију између уметника и публике,
премештауметностизгалеријанаулицу,извлачијеизза
мраченихдворанана светлост свакодневногживота” (стр.
59). Поред симбиозе елитног и популарног, наглашава се
да дела популарне културе нису херметична, што је била
карактеристикакласичнихдела.

Настанакпотрошачкогдруштвавезујесезадругуполови
нуXXвека,међутим,овајпојамсенеможеупотпуности
поистоветити са појмом популарне културе. Стога, аутор
говори омодерном друштву које у себи садржи елементе
и једногидругогњеговогваријетета,ањеговосновнииз
разјеспектакл.Собзиромнатучињеницукојупредочавају
многитеоретичари,попутЕрикаХобсбаума,даусавреме
номдруштвупостојидоминацијасликенадтекстом,спек
таклкаоизразитичинилацпостајењеналогичнапоследи
ца.Друштвоспектакла је антиципирао јошГиДеборкра
јемшездесетих, тврдећидасусликеипотрошњаосновне
карактеристике модерног капитализма, те да на тај начин
главнапроизводнаделатностсавременогкапитализмајесте
производњапризора.

У поглављу „Звезде као комуникатори” аутор се наслања
на ова Деборова запажања, а описује производњу звезда
популарне културе као комерцијални подухват. Ипак, по
Божиловићу,старсистемосимсвојекомерцијалнеимаи
комуникативнуфункцију.Овајсистемобликујезвездепре
ма идеализованој слици коју је створила публика или ко
ју би могла створити на основу искустава са претходним
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сличнимподухватима.Кључнаречустарсистемујеимиџ–
представаозвездивезанојзаособинекојеонареалнопосе
дује,акојимасепридружујеинизидеализованихпредстава
„поукусу”публике.

Петидеоовезанимљивестудије,којиносинасловПублика
популарног:одЕкадоФиска,започињеважнимупозорењем
произашлимизсоциолошкогпоимањауметности:засоци
ологију, дело без публике јесте само анонимно остварење
којенијепронашлосвојекомуникаторе,пајестога,оносо
циолошкиирелевантно.Овоупућујенаогроманзначајпу
бликеуестетскојкомуникацији,чемунаразличитеначине,
вели Божиловић, сведоче Умберто Еко и Џон Фиск. Еко,
иакопризнајеаутономијууметничкогстварања,подвлачии
нарочитзначајпублике.Башзбогтогаделосеморапосма
трати као „отворено”. Божиловић то резимира на следећи
начин: „Такводело тражиодреципијентада гакомпонује
премавластитимформативнимсклоностима,билодајереч
оапстрактномсликарству,новојмузици,савременомрома
нуилифилму”(стр.81).Фискје,такође,алиискључивоу
областитумачењапопуларнекултуре,упублицирокмузи
кевидеомогућностактивнерецепције,којајеспособнада
понуђеној стваралачкојформипридода сопствена значења
и на тај начин, управо путем рецепције учествује у довр
шавањустваралачкогчина.Збогпревеликогверовањауак
тивнуулогупубликеињенукреативнумоћ,критичари га
оптужујузатзв.естетскипопулизам.

НареднаглавакојаносиназивУрбанепоткултуре:тедибо
јиирокери,наглашававећпомалозаборављенизначајчи
кашке социологије за истраживање околностиформирања
супкултурнихидентитета.Осимтога,заразумевањепопу
ларнемузикенеопходно јеиразумевањеконтекстаукоме
она настаје, јер се у битном кључни аспекти временских
периода могу разумети из „ишчитавања” дијалога између
музикеидобаукомејеонанастала.Младисуизражавали
отпорпрема одраслимаињиховој ратној и корпоративној
политици,доксустаријиверовалидамладиугрожавајудо
тадаствореневредностинакојимајесвепочивало.Говори
лису„различитим”језицимаиималисупротстављеневред
носнесистеме.Божиловићевастудијаслучајаотедибојима
ирокеримачитаоцудоносисагледавањемузичкихпоткул
тура60ихгодина,њиховестриктномузичкеособеностико
јепостајупосебноважне,чакпарадигматичнезабројнепот
културекојећесепојавитиугодинамакоједолазе.Кључни
парадоксидентитетатедибојатичесесупротностиизмеђу
њиховогаристократскогили,акохоћемо,квазиаристократ
скогстилаодевањаинасилништвакојесеуглавномгрупно
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испољавало као последица недостатка индивидуалности
њиховихприпадника.Анализа поткултуре рокера узима у
обзирпресвегабајкерекаоекспоненцијалнусилуовогтипа
поткултуре,сагледавајућидотанчинасвењенеособености.

Последњаглава(некаврстаапендиксаукњизи):Антиноми
је југословенскогрокенролашездесетих, започињеважном
констатацијомкојаподвлачидајезатеоријскоиспитивање
рокенроланеопходнопоћиодтогадајерокнајпремузичка
представаимузичкидогађај.Међутим,уширемконтексту
онсеиспољавакаополивалентан.Управоотоме,напри
мерујугословенскогрокенрола,говоридеокњигекојипри
казујемоистичућинеке,поаутору,важнеаспекте.Основна
разлика између западног и источноевропског рокенрола
тичесењеговогнастанка.Рокенролјеузападномсветуна
стајао у предграђима међу полуобразованим младим све
том.УИсточнојЕвропи (претежноу бившој Југославији)
рокнастајекао„увознипроизвод”саЗападаунајвећимгра
довимамеђуобразованиммладимљудима.Збогсвогстила
одевањаиизгледатоком60их,рокерисучестоозначавани
као„чупавци”,„падавичари”.Међутимусоциолошкомкон
текстуонипредстављају,абезикаквежељезаполитичким
ангажманом, групацију која се супротставља владајућем
пореткуствари,рушећиспороалисигурноувреженепред
расудеиградећиновукултуру.Заокреткасамоуправљању,
несврстаностиипродубљивањуекономских,политичкихи
културнихвезаса земљамаЗападабио је једанодважних
моменатауублажавањустававластипремарокенролукао
култури младих. Једно од кључних својстава идеолошког
концепта рокенрола је космополитизам, што се донекле
уклапалоуинтернационализампрокламовансоцијалистич
ком доктрином, али је рокенрол и мимо овог аспекта као
своје важно начело истицао друштвену и културну једна
костљуди.Аутор, каошто смо већ рекли, недвосмислено
тврдидајеједнаодглавниходликарокмузикеуЈугослави
јитоком60ихгодинаXXвека–аполитичност,паипакзбог
могућностиразличитогинтерпретирањасмисладобардео
групабиојепринуђендамењасвојназив.Основнапротив
речнострокенролауЈугославијиизраженајеуоколностима
његовогнастанкасобзиромнасоцијалнопореклоњегових
носилаца, а затим и спремности друштвеног окружења за
прихватањемначинаживотарокерананашимпросторима.

КњигаОгледи о популарномНиколеБожиловића предста
вљасвеобухватнустудијуопопуларнојкултури,узроцима
њеногпојављивања,развојуидимензијамањеногиспоља
вања.Можесеприметитидаауторуширокспектармани
фестација популарне културе убраја и појам потрошачке
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културе,међутиморијентишућисепревасходнонафилми
музику,онјеготовозанемариопотрошачкукултуру,неса
мокаонеизоставансаставнидеопопуларнекултуре,већи
каоједаноддоминантнихобликаживотнихстиловаусавре
меномдруштву.Расправаоглобализацијииидентитетумо
рала јеуважити јошнекагледиштатеоријеглобализације,
билоона„мекша”попутАленаТурена,МануелаКастелсаи
ДејвидаХелда,билооне„критичке”опсервацијеИмануела
Волерстина,ЏорџаРицераилиПјераБурдијеа.Натајначин
бисеодређенеформепопуларнекултуреусветуукомеона
данаспостојипоказалечитаоцууједномновомсветлу–као
изразитокритичкаопозицијанекимодпроцесаглобализа
ције,ненегирајућитимеонеприступекоје јесамаутору
свомелаборатуузеоуобзир.

Књигууцелостиодликујетеоријскапрецизност,какоуфор
мулисањуосновнихпроблемакојетежидаразреши,такои
коднавођењараскошнесекундарне грађе,полемичкихто
новауоквирукојихсенедвосмисленоијасноуочавајуау
тентични судови аутора. Књигу одликује занимљив стил
писања приступачан широј публици, а аутор се, као што
смоодњегаинавиклиупретходнимстудијама,спретноко
ристидуховитимзапажањимаштоникаконеумањујеинте
лектуалнуозбиљностдела,већнапротив,дајемуодређену
животност имогућност сагледавањапроблема (популарне
културе)изуглаједнеодњенихвластитихкарактеристика.
Онсезалажезаједнообјективноиуравнотеженогледиште
о популарној култури, према коме култура (уопште) при
падасвима,апопуларнакултуракаоњенсавремениизраз
инсистирауправонаовојуниверзалности,рушившисвојим
деловањем све баријере које су елитистичка становишта
изградилаиутемељилакаојединоистинита.
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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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