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УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА

КЊИ ЖЕВ НОСТ  
(ПОСТ)ЈУ ГО СЛО ВЕН СКОГ 

ВРЕМЕНА: СУДБИНЕ И КОМЕНТАРИ 
Тематска целина Књижевност (пост)југословенског 
времена: судбине и коментари сачињена је од седам тек
стовааутораиауторкикојиживеодБеоградадоСарајева,
од  Загреба до Трста.Њихове перспективе могле би бити
нужноескапистичке,алиониипакбирајудапропитајуно
велитерарнесветове,никлеупостапокалиптичкомдобу,на
рушевинамазаједничкедомовинеиконцептазаједничкедо
мовинекаотаквог.Етничкасврставања,идеолошкенапето
стиинарастајућекултурнеразлике(докојихјеморалодо
ћиупериодуодвојенихживота)рађајуризикдаћепростор
некадашњеЈугославијепостатиегзотичаниегзотизован.

Штаделимо,семјезикакојинасраздваја,изакојинијеси
гурнокакосетачнозовесем„нашки”,или,какомусеод
недавно(ијошувекспорадично)тепа,до бар дан ски?Дали
се затвореност и запарложеност националних књижевних
сцена,свеширеиширепољезапредстављањесвеужихи
ужихканона,можепобедитиуколикосеписцииствараоци
јавноијаснодекларишукаонастављачинеумрлогкултур
ногобзорја?Питамоседалијепрошлодовољновремена
од распада заједничке државе и да ли је дошао тренутак
кад без нагомиланих емоција и етичке конфузије можемо
да се посветимо објективнијем приказивању југословен
ске књижевне повезаности, недељивог наслеђа, или пак
укажемонапоступкенационалистичкихсвојатањаписаца,
маргинализацијеизлонамерневредноснеревизије.

Утекстовимакојисупреднамаочит јепокушајдасепо
кренеразговор.Идејаприређивачабилаједауформипанел
дискусијеиполилогабудепресвегаразматраноипозици
онирано разумевање и однос према југословенском књи
жевномнаслеђу,а затимпропитанопостјугословенскоод
ређењеиидејанових,могућнихприпадности,илиразвоји
укрупњавање(не)одрживихразлика.

ЗОРАН ХАМОВИЋ и ВЛАДИСЛАВА Г. ПЕТКОВИЋ
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ЗОРАН ХАМОВИЋ и ВЛАДИСЛАВА Г. ПЕТКОВИЋ

Заменили смо уобичајени редослед  првенства физичког
окупљањасаговорникаипотоњегсусретанапапиру.Прва
фазареализације једнеспецифичнеформ(ул)еочувања ју
гословенскебаштинејеовај„папирни”скуп.Низомсусре
та и разговора са писцима, историчарима књижевности,
критичарима, издавачима, библиотекарима, уметницима и
културолозима, који следе каодругафаза, добићеможива
сведочењаитумачењакојапостајујединственматеријали
подстицајзастварањевиртуелногмузејаYUкњижевности.
Тиме испуњавамомакар део историјске обавезе да новим
генерацијама стасалим у постјугословенском времену да
моцеловитијииобјективнијиприказстваралаштваииде
ала књижевника из периода југословенског заједничког
живљења.

СнежанаПетровић,Час левитације,
мецотинта,39,5x19,5цм,2017.
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На уч но удру же ње за раз вој срп ских сту ди ја, Но ви Сад

                              DOI 10.5937/kultura1756011B
                       УДК 821.09(497.6)”19/20” 

                                821.09(497.11)”19/20” 
                                      821.163.41.09 Андрић И.

оригиналан научни рад

ИДЕ О ЛО ШКИ ТИ ПО ВИ  
ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈЕ И  

АК ТУ Е ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ  
АН ДРИ ЋЕ ВОГ  

КЊИ ЖЕВ НОГ ОПУ СА У  
ПОСТ ЈУГОСЛОВЕНСКОМ  

КОН ТЕК СТУ
Сажетак: У овом ра ду ин тер пре ти ра ју се иде о ло шки мо де ли на
ци о нал но мар ки ра не ре цеп ци је Ан дри ће вог књи жев ног де ла од по
след ње де це ни је 20. ве ка у бо шњач кој и срп ској ин те лек ту ал ној 
сре ди ни, и при том ис тра жу је ге не за не га тив ног ре цеп циј ског од
но са пре ма овом пи сцу. Та ко ђе, ука за но је и на узро ке и ме ру у ко јој 
се из у ча ва ње Ан дри ће вог опу са из ме сти ло из при мар но естет ских 
окви ра.

Кључне речи: Иво Ан дрић, ре цеп ци ја, иде о ло ги ја, есте ти ка, 
поли тич ки кон текст, рас пад Ју го сла ви је

БОРИС БУЛАТОВИЋ



12

БОРИС БУЛАТОВИЋ

Политичкивидовирецепције1прозногопусаИваАндрића2
извременакојеследујепрекидуегзистенцијепређашњеју
гословенскедржаве(почетком1990ихгодина)посведочују
оједномдрастичноминтерпретативномобрту:одписцаса
репутацијом поборника дијалога различитих и супротста
вљенихкултураицивилизација(стеченомпресвеганаосно
вуовакоперципираногсмислањеговесимболикемостовау
књижевнојкритици),каоиауторакојије„увекбољепрола
зиоувредновањукритикеодсвојихкњижевнихсапутника–
кадсемоглоочекиватидатакоинебуде”3,Андрић је–у
околностимаизмењеногполитичкогконтекста,којијеура
дикалнојмери утицаоинапромену оквирапроучавањаи
актуелизовањапишчевогдела–свеучесталијепредстављан
каомрзитељбосанскихмуслимана4и„једанодархитеката
злочиначкогпројекта’ВеликаСрбија’”,5чијикњижевнирад

1 Овајтекст јенастаоуоквирурадананаучноистраживачкомпројекту
МатицесрпскеПо е тич ке, те мат ске и ре цеп циј ске ко ор ди на те са вре
ме не срп ске про зе,којифинансираПокрајинскисекретаријатзависоко
образовањеинаучноистраживачкуделатност.

2 Реч је пре свега о интерпретацијама романаНа Дри ни ћу при ја,Трав
нич ка хро ни ка,Про кле та авли ја иОмер па ша Ла тас,каоиприповеда
ка„ПутАлијеЂерзелеза”,„Залогоровања”,„МустафаМаџар”,„Мара
милосница”,„Писмоиз1920.године”,итд.Притом,Андрићевадисер
тацијаРаз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур ске вла да ви
не (Die Ent wic klung des ge i sti gen Le bens in Bo snien un ter der Ein wir gung 
der tur kischen He rrschaft),одбрањенауГрацу1924.годинеидоступнау
преводуЗоранаКонстантиновићатекод1982.године,честоједоцни
је служилакаонајзначајнијипредложакуоспоравањудобронамерно
стиАндрићевогдоживљајаисламаибосанскихмуслиманауњеговом
књижевномделу.

3 Вучковић, Р. Напомене о рецепцијиАндрићевих дела у српској књи
жевној критици, у: Збор ник о Ан дри ћу, уредник Вучковић, Р. (1999),
Београд:Српскакњижевназадруга,стр.319.

4 СтанишаТутњевићистичедасеосновнообележјеовеврстерецепције
заснива на „претпоставци даАндрић има одбојан став према исламу
чијупогубностобликујеипројектујеуједномтипудеструктивногчо
вјека,руковођеногмрачнимсиламамржњеизла,којијенастаокаопо
сљедицаисламизацијехришћанскогстановништваиосманскевластиу
Босни”.Тутњевић,С.(2011)Андрићевскасликасвијетаимуслиманска/
бошњачкакњижевност, у:Раз ме ђа књи жев них то ко ва на Сло вен ском 
Ју гу,Београд:Службенигласник,стр.401(првобитнообјављеноуСве
ске За ду жби не Иве Ан дри ћа24[22],2005,стр.441450).

5 ВидетиинтервјуМухидинаПашића(некадашњегпредседникатузлан
скогогранкаБошњачкезаједницекултуре„Препород”)заДнев ни аваз;
извод из интервјуа овде је цитиран из сарајевског листаДа ни, где се
појављујепренесенуоквиручланкаМилаЛасића:Lasić,M.(20.avgust
1999)Sramničkahronika,Da ni,str.4243.
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БОРИС БУЛАТОВИЋ

сеуказујекао„књижевнаподршкавеликосрпскојидеологи
ји”6и„естетиказагеноцид”.7

Кадаговоримоопослератномнегативномкритичкомвред
новању Андрићевог књижевног стваралаштва, ваљало би
напоменутидатакаввидњеговогразумевањаитумачења–
заснованогнанекњижевниммерилимаиоптужбамазаан
тимуслиманскиставписца–остварујеконтинуитетсанеко
ликиминтерпретацијамапоменутогопуса јошизпредрат
ногвремена(писаниходстранекритичарачијајекњижев
накомпетенцијасасвиммаргинална:ШукријеКуртовића,8
АдилаЗулфикарпашића,9СмаилаБалића10иМустафеМу
лалића). РасправаШукрије Куртовића „На Дри ни ћу при ја
иТрав нич ка хро ни каодИвеАндрићаусвјетлубратстваи

6 Muminović,R.NacionalizamkaonegacijaAndrićeveumjetnosti,u:An drić 
i Boš nja ci. Zbor nik ra do va. Bi bli o gra fi ja,urednikMaglajlić,M.(2000),Tu
zla:Bošnjačkazajednicakulture„Preporod”–Općinskodruštvo,str.117.

7 Mahmutćehajić, R. (2013a) Andrićism: An Aesthetics for Genocide,
East Eu ro pean Po li tics and So ci e tes 27(4), Thousand Oaks (CA): SAGE
Publications,pp.619667.

8 НаконнемогућностипубликовањаКуртовићевогрукописауземљи,он
је објављен– стицајемоколностиимимо ауторовог учешћа – у еми
грантскомлистуБо сан ски по гле диАдилаЗулфикарпашића,упериоду
од 1961. до 1963. године (у четрнаестнаставака).Интегрална верзија
чланкајештампана1994.годинеуСве ска ма За ду жби не Иве Ан дри ћа
12/13(9/10), стр. 387438, узпропратненапоменеСтанишеТутњевића
(„Напомена”заузимастранице435438).

9 УзКуртовићеврад,увидууводненапомене,објављенајеизабелешка
АдилаЗулфикарпашића,оснивачаиуредникаБо сан ских по гле да.Осим
ње,могућејеидентификоватијошнеколиконовинарскихбелешкиистог
ауторасаидеолошкимфокусом(нпр.„Комунистигушекритикуписања
ИвеАндрића”и„Хр ват ска ре ви јаоИвиАндрићу”).

10СмаилБалић,оријенталистаибиблиотекарскистручњак,дугогодишњи
емигрантуАустрији(уБечједошаокрајем1941.годиненастудије,са
двадесетједномгодином),биојевишеструкозаинтересованзаАндриће
вокњижевноделоидисертацију–исвојомвокацијом(научниминтере
совањемзакултурнуисторијуБоснеиислам)иполитички,будућидаје,
узАдилаЗулфикарпашића,биоједанодемигранатанајангажованијих
напромовисањубошњачкогидентитета.УчасописуБо сан ски по гле ди 
(уистомбројуукомејерасправаШукријеКуртовићапочеладаизла
зиунаставцима),у једнојекстензивнијојбелешци(насловљеној„Иву
Андрићатребараскринкати”),апострофираоједаупор но по др жа ва но 
про ту му сли ман ско рас по ло же ње у ду ши и књи жев но сти јед ног ди је
ла Ју жних Сла ве на зах ти је ва од бо сан скохер це го вач ких му сли ма на, да 
ри јеч ју и дје лом бра не сво је при род но пра во на жи вот [...]. То пра во 
по ста је ду жност оно га ча са кад се по ја ве си ле ко је им по ри чу сва ку мо
рал ну ври јед ност, тру де ћи се очи то да их ста ве из ван за ко на. Ти пи чан  
при мјер ова ко вих ре ак ци о нар них на сто ја ња пру жа Иво Ан дрић, вјешт 
умјет ник на пи са ној ри је чи и у ком би на тор ству, али под ла ду ша ко ја чи
тав је дан ства ра лач ки људ ски ви јек под гри ја ва по став ке о по губ но сти 
му сли ман ског ми са о ног сви је та и му сли ма на као љу ди; Balić,S.(1961)
IvuAndrića treba raskrinkati,Bo san ski po gle di2(9);цит.премаBo san ski 
po gle di (1984),pretisak,Zürich:Stamaco,str.131).



14

БОРИС БУЛАТОВИЋ

јединства”се,утомсмислу,хронолошкипрвапојавиламеђу
текстуалнообимнијимкритичарскимодзивимакојитемати
зујунегативантретманбосанскихмуслиманауАндрићевом
делу.

Неретко навођена у новијим, послератним разматрањима
Андрићевог „искључивог сликања Бошњака кроз оптику
мржње”11(пресвегаустудијикњижевногисторичараМух
сина Ризвића Бо сан ски му сли ма ни у Ан дри ће ву сви је ту 
штампаној1995.године),оварасправасадржинајширире
гистарприговораАндрићукојисепонављајуиубудућим
оспоравањимаи’ниским’читањимакњижевнихостварења
овогписца:озлоћудном„досљедномназивањунашихму
слиманаТурцима”12ирасистичкомодносупремањима,13о
неравноправном сагледавању различитих узурпатора сло
бодеБоснеиХерцеговине (османскоги аустроугарског),14
итд.15Ипак,чланакШукријеКуртовића–будућидаје(каои
доскоронеобјављенитекстМустафеМулалића„Нобеловац
ИвоАндрићињеговонаграђенодјелоНа Дри ни ћу при ја”16)
писан са специфичног становишта којеДаркоТанасковић
назива „југословенскомуслиманским”17 (насупрот „фази
оспоравања са бошњачкомуслиманске позиције” која по

11Kazaz, Е. (2001а) Egzistencijalnost/povijesnost Bosne – interpretacija u
zamciideologije,upovoduzbornikaradovaAn drić i Boš nja ci,BZKPrepo
rod,Tuzla,2000),No vi iz raz 10/11,Sarajevo:P.E.N.CentarBosneiHer
cegovine, str.132.ЦитирануформулацијуКазазнеизносиусвојеиме
негојекористидањомекритичкиозначиантиандрићевскутенденцију
зборникаАн дрић и Бо шња ци из2000.године.

12Куртовић,Ш.(1994)На Дри ни ћу при јаиТрав нич ка хро ни каодИвеАн
дрићаусвјетлубратстваи јединства,Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа
12/13(9/10),Београд:ЗадужбинаИвеАндрића,стр.389.

13Исто,стр.412.
14Исто,стр.409.
15Такође, овде би семогле убројатииКуртовићеве анализе различитих

сценаизпоменутадваромана:набијањаРадисаванаколац,разговора
ТомеГалуса иФехимаБахтијаревића на вишеградскоммосту (из ро
манаНа Дри ни ћу при ја), илипризораиз везировог конака (када уXI
поглављуТрав нич ке хро ни кеназахтевИбрахимпаше,уприсуствустра
нихконзула,неколикобосанскихмуслиманаизврêћāистресаодсечене
носевеиушиубијенихсрпскихцивила).

16НасловљенирукописМустафеМулалићапредстављапоглављењеговог
списаМо но гра фи ја за ви ча ја Мех медпа ше Со ко ло ви ћа који се чува у
ХисторијскомархивуСарајево.НастанаковогрукописаСтанишаТут
њевићвременскиомеђаваупериодизмеђу1961.и1975.године,азаслу
гомпоменутогкњижевногисторичараон јепубликован2016. године:
Мулалић,М.(2016)НобеловацИвоАндрићињеговонаграђенодјело
На Дри ни ћу при ја,Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа35(33),стр.267292,
саТутњевићевим„Напоменама”(настраницама292295).

17Танасковић,Д.(1994)РецепцијаделаИвеАндрићаујугословенскојму
слиманској средини,На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не 22(1),
Београд:Међународниславистичкицентар,стр.233.
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његовоммишљењу отпочињепубликовањем текстаМуха
медаФилиповића „Босанскидуху књижевности–шта је
то?”18из1967.године,премдабисењензачетакмогаопоме
ритинеколикогодинауназад)–несадржиидеолошкупер
спективуидентичнунитисроднуонојкојупројектујеЗул
фикарпашић.Иакообимомкратка,својимодносомнетрпе
љивостипремаАндрићу,озбиљношћуизреченихоптужби,
каоиполитичкимотивисаномпропагандномусмереношћу
појединихисказауњој,Зулфикарпашићевабелешкапрема
шујеоштринуКуртовићевогчланка.Наиме,докКуртовић–
наглашавајући неопходност бриге за очување заједничке
југословенске државе и избегавање међунационалних ан
тагонизама – Андрићу спочитава неморалан, немаран од
нос и неувиђавност према политичкој осетљивости ових
проблема;19поуверењуАдилаЗулфикарпашића,тадашњег
уредникаемигрантскогчасописаБо сан ски по гле диипото
њег оснивачаБошњачког института уЦириху,Андрићеви
романи(На Дри ни ћу при јаиТрав нич ка хро ни ка)ствараниза
времеДругогсветскогратаписанисусаиницијалномзами
шљуауторадапредевропскомјавношћупослужекаоали
бизасрпскезлочиненадбосанскиммуслиманимаурату.20

18Filipović,M. (1967)Bosanskiduhuknjiževnosti – šta je to?:pokušaj is
traživanjapovodomzbirkepoezijeM.DizdaraKa me ni spa vač,Ži vot16(3),
Sarajevo:Svjetlost,str.318.

19Тако,Куртовић(нав.дело)износимишљењедасекодАндрића„нигде
неистичесродност[босанских]муслиманасаосталимнашимсвијетом
него,напротив,пореднајгорихморалнихквалитетаонуобјекњигепри
казујемуслиманеутаквомсвјетлукаодасуонинесамонештопосебно
одосталогнарода,негодасуупунојсупротностипремањемуусваком
погледу,паиуетничком”(389),ускладусачимеупозоравадаје„њего
вописањеупунојсупротностинесамосареализмом,саплеменитошћу
идобромвољомправоглитерата,негоисаидејомбратстваијединства,
јерон,мјестотолеранцијеимеђусобнељубави,сијенетолеранцију,да
некажеммржњумеђуједнокрвномбраћом”(402).

20Убелешци„КомунистигушекритикуписањаИвеАндрића”из1961.
године(Bo san ski po gle di2[8];цит.премаИсто,у:Bo san ski po gle di,pre
tisak,str.121)Зулфикарпашићизричетврдњудасу„дјелаИвеАндрића
наишланаоправданоогорчењекодмуслиманаБ[оснеи]Х[ерцеговине],
саобзиромнанепријатељскутенденцију.ИвоАндрићјеписаоНа Дри
ни ћи при ја завријемеокупацијеудобачетничкихпокољанаднедужним
муслиманскиммасамаитоједјелотребалотепокољеоправдатипред
еуропскомјавности”.Безмалоидентичаннавод(стимштогајепроши
риоинаТрав нич ку хро ни ку) истиауторпонављаиувластитојредакциј
скојнапоменикојудајеузКуртовићевоглед:„Доксубосанскичетници
вршили покоље муслимана и у Недићевој Србији сазријевала ’идеја’
уништења’Турака’дотлејеИвоАндрићнаписаосвојероманеНа Дри ни 
ћу при ја иТрав нич ка кро ни ка.Они су тре ба ли да бу ду оправ да ње по ко ља 
му сли ма на. То је био по ку шај ства ра ња али би ја за те зло чи не [подвукао
А.З.]”.Zulfikarpašić,A.(1961)Umjestopredgovora,Bo san ski po gle di2(9);
цит.према;Bo san ski po gle di,pretisak,str.133).
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Овакав Зулфикарпашићев став21 (у бошњачкој академској
средини посредован увидима Мухсина Ризвића који се у
својој студијииз средине1990их годинаослањанањега;
док јеширој културној јавности постао доступнији након
појаве текста тада седамнаестогодишњег Нихада Креше
вљаковића, доцнијег директораСарајевског ратногфести
вала, у високотиражном омладинском бошњачком листу
Vox22)индиректнојеинспирисаокрајем20.ипочетком21.
века бројне истраживаче (Есада Дураковића, Узеира Бав
чића,РасимаМуминовића,РусмираМахмутћехајића)који
испољавајусагласностукритичкомтумачењуАндрићевог
опусанесастановиштаевентуалнихнегативнихрецепциј
скихучинакапроизашлихизњеговеполитичкезлоупотребе
сасрпскестране(окојојћетакођебитиречи),негоодговор
ностикривицуза’геноцид’и’етничкочишћење’смештају
удоменсвеснихпишчевихинтенција.

Уобличење и знатно проширење репертоара идеолошких
оптужби,узпридавањеразличитихтиповатеоријскомето
долошкеосновеполитичкомтретмануопусаИваАндрића,
фигурираудвемастудијамасарајевскогкњижевногистори
чараМухсинаРизвића: у тротомномКњи жев ном жи во ту 
Бо сне и Хер це го ви не из ме ђу два ра та23 (гдесе„Андрићева

21СупротноЗулфикарпашићу(којисматрадаусвојојнедоследностиАн
дрић занемарује српске злочиненадмуслиманскимжртвамаиправда
ихнегативнимписањемобосанскохерцеговачкиммуслиманима),Кур
товићпроналазиАндрићевунеконсеквентностутомешто–неопрезно
актуелизујућимеђунационалнеомразе–пренебрегавадатематизујеак
туелнепримереусташкогнасиљанадСрбимауНДХ,пазаписујекако
сеИвоАндрић„„згражаове’турскеказне’[набијањанаколац]одприје
неколикостољећа[...],анијеосјетиопотребудадигнесвојгласиосу
дионостраховитодивљаштвоибјеснилокојејевладалопремаправо
славнимСрбимабашуонодобакад јеписаооводјело,икојемнема
примјераунашојисторији”.Куртовић,Ш.нав.дело,стр.405.

22Видети:Kreševljaković,N.(1990)IvoAndrićMarkizdeSadnašeknjižev
nosti,Vox6,Sarajevo,str.68(ауторутекступреносинајупечатљивију
Зулфикарпашићеву оптужбупротивАндрића).Овај лист, основанпо
четком1990.године(токомкојејејединоиизлазио),одбројапосвеће
ногАндрићу(нанасловнојстраницисеналазикарикатураАндрићана
бијеногнаоловку,сакњигомГе но цид над Му сли ма ни ма)–штампаног
упедесетхиљадапримерака–финансиранјеуправоодстранеАдила
Зулфикарпашића.

23НаовуРизвићевутротомнустудију(Rizvić,M.[1980]Knji žev ni ži vot Bo
sne i Her ce go vi ne iz me đu dva ra ta,knj.13,Sarajevo:Svjetlost)–зачије
научнерезултатетврдида„импресионирајубеспримјерномнеодговор
ношћу у баратању литерарнимчињеницамаˮ, те да конституишу „су
бјективнусликукњижевнепрошлостиБоснеиХерцеговинезакојуби
сетешкомоглорећида јемотивисанасамолитерарнимразлозимаˮ–
реаговаојеСтанишаТутњевић,итоопсежномкњигом(одпрекопетсто
страница)Књи жев не кри ви це и осве те(којојјепосопственомсведоче
њупосветиоосамгодинарада).Видети:Tutnjević,S. (1989)Knji žev ne 
kri vi ce i osve te: osvrt na kni gu „Knji žev ni ži vot Bo sne i Her ce go vi ne iz me đu 
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’кривица’ за негативну ’представу’ оМуслиманима поку
шавадоказатинапоетичкомплануиузто [се]проширује
инамногедругебосанскохерцеговачкеписце,претежноиз
српске,алииизосталихлитерарнихтрадицијаˮ24)и,првен
ствено,уњеговојобимнојмонографијиБо сан ски му сли ма
ни у Ан дри ће ву сви је ту. Као најобимнији и најдетаљнији,
умоментуобјављивања свакакоиубедљивонајзначајнији
преглед Андрићевог ‘антибошњачког’ и ‘антимуслиман
ског’литерарногинаучногделовања,оваРизвићевакњига
(штампанапослеауторовесмрти25набезмалоседамстотина
страница1995.године26уСарајеву,заслугомњеногредакто
раЕнесаДураковића,историчарабошњачкекњижевности)
је, са једне стране, постала предметом бројних критика27

dva ra ta” M. Ri zvi ća,Sarajevo:Svjetlost.ПоглављеТутњевићеве’репли
ке’којесеодносинаРизвићевовиђењеАндрића(насловљено„Андрић–
’аутор’представеоБосникаотамномвилајетуитворац’кривице’Му
слимана за духовну,моралну именталну ретардацију Босне ињених
људи”)обухватастранице84106.

24Тутњевић, С. (1994)Политички статусИвеАндрића у свјетлу једног
новогизвора,Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа12/13(9/10),стр.456.

25МухсинРизвићјепреминуо9.јуна1994.године.
26На каталошком запису ове публикације као година издања се наводи

1995, док се на импресуму књиге налази другачији податак, односно
1996.година.

27ИвоЖанићбележидајеРизвићнаписао„идеолошкуоптужницузасно
ванунаповршномпсихологизмуибиографизмуˮ;Žanić,I.(1996)Pisac
naosami:upotrebaAndrićeveknjiževnostiuratuuBiH,Era smus 4[18], Za
greb:ErasmusGilda,str.52).ЕнверКазаз(nav.delo,str.127)истукњигу,
међукритичарскимподухватимаукојимасеистражујуАндрићевикњи
жевни’грехови’,назива„најамбициознијоминајширомтаквоминтер
претацијомпишчеваопусаˮ.СтанишаТутњевићнаводи,украћемделу
једногобимногтекстаоаспектимаразличитихнационалнихтиповаре
цепцијеАндрићевогдела(сатежиштемнапериодтоком1990ихгоди
на),дајеовакњигакрун ски до каз по ме ну те ре цеп ци је Ан дри ћа у му сли
ман ском књи жев ном, кул тур ном и по ли тич ком ам би јен ту ових кри зних 
го ди на и ау то ри та тив на осно ва за да ље ак ци је у том смје ру. Зна чај 
ове књи ге пр вен стве но је у то ме што је ау тор у њој ко нач но от крио 
све зам ке и раз гр нуо го то во не про ход ни крш књи жев не гра ђе у ко ме 
је био при крио сво је ствар не на мје ре и ста во ве о Ан дри ћу и срп ској 
књи жев ној тра ди ци ји у на при јед по ме ну тој тро том ној књи зи из 1980. 
го ди не. Ов дје он, да кле, из ри чи то и не при кри ве но, оп шир но, од дје ла до 
дје ла, по ку ша ва до ка за ти Ан дри ће ву кри ви цу за ње го ву на вод ну не га
тив ну сли ку о Му сли ма ни ма и ти ме нед во сми сле но по твр ђу је да од нос 
пре ма Ан дри ћу из пр во по ме ну те књи ге ни је ни чи ја при чи на или под ва ла 
већ ње гов ствар ни ау тор ски став. [...] Основ на ка рак те ри сти ка овог 
ра да ипак је у то ме што је у цје ли ни за сно ван на ми је ша њу и суп сти
ту ци ји исто риј ске и естет ске исти не, па као та кав не мо же би ти ре
ле ван тан ни за исто риј ску ни за књи жев ну на у ку; Тутњевић,С.(2000)
НационалниаспектрецепциједјелаИвеАндрића,у:Ди на ми ка срп ског 
књи жев ног про сто ра, Бања Лука: Глас српски, стр. 202203. Богдан
Ракић наглашава да је Ризвић – за разлику од својих претходника –
стручњакзакњижевност,уследчегајеињеговнападнаАндрићанајау
торитативнији,алидањиме–укритициписца–суштинскинеодмиче
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(премдаје,штојеипакизненађујуће,најмањеинтересовања
завределаикритичкиходзиваималаусрпскојнауциокњи
жевности),докјесадруге–узначајномсегментубошњачке
рецепцијеАндрића,и топрвенственоупублицистици (на
нетачан,произвољан,крајњеповршаниагресиванначин)28–
стекластатуснајпомињанијекадајеречотумачењуиодно
супремацелокупномАндрићевомделу.

Позитивистичким приступом анализирајући највећи број
Андрићевихпрознихтворевина–приповетке,романе,есе
је,усменаказивањакојејеобјавиоЉубоЈандрић–Ризвић
трагазасвимпојединостимакојебисепоњемумоглесхва
титикаоизразпишчеве„одбојностипремаживоту,духуи
културиисламскогОријента,којијеонналазиоуБосни,уз
тенденциозну и далекосежну, косовском кривицом опте
рећену, идентификацију Бошњака са ТурцимаОсманлија
ма,странцимаиосвајачимаˮ.29Априористичкимтврдњама
да Андрић босанске муслимане „стигматизира косовском
кривицом и османлијским насиљем, без разликовања, и
оправдава су вре ме ни ре ван ши зам про тив њихˮ,30 те да је
„властиту кривицу због националне издаје коју је учинио

одтачкекојуједосегаоШукријаКуртовићкаоаматер(Rakić,B.[2000]
TheProofIsinthePudding:IvoAndrićandHisBosniakCritics,Ser bian Stu
di es14[1],Bloomington:SlavicaPublishers,p.87). СилијаХоксвортопо
мињедасеРизвићевакњига„тешкочитазатоштојеусмеренасамока
једномциљуиштоизражавадубокуозлојеђеност”;Хоксворт,С.(2004)
ИвоАндрић:црвенамарамауполитичкојарени,Све ске За ду жби не Иве 
Ан дри ћа23[21],стр.151).ИванЛовреновић,пак,говориоРизвићевој
„позитивистичкој марљивости у класификацијиАндрићевих ’гријеха’
премамуслиманима,којаводика„потпуномодбацивањукњижевнога
заљубавнационалноидеолошкогакритеријаˮ;Lovrenović,I.(2008)Ivo
Andrić,paradoksošutnji”,Mo triš ta 12[41],Mostar:MaticahrvatskaMostar,
str.69).Такође,видииинтересантнетекстовеРадмилеГорупиАмиле
КахровићПосављак:Gorup,R.J.(2001)ReaderasCritic:IvoAndrić’sBo
snian Chro nic le,Ser bian Stu di es 15(2), pp. 217228;KahrovićPosavljak,
A.(2012)Čitanjekaokanonizacija:metodefalsificiranjatekstanaprimjeru
‘Maremilosnice’ IveAndrićaˮ,An ze i ger für Sla vische Phi li o gie 40,Graz:
InstitutfürSlawistik,str.2138.

28Видети,например,писањеСеадаЗубановићаиМехмедаДелића,двоји
цебошњачкихкњижевникаипублициста:Delić,M.KorijeniAndrićevih
moralnih devijacija, 06. januar 2011 [http://www.bosnjaci.net/prilog.php
?pid=40118];Zubanović,S.Velikosrpskaknjiževnost jeprethodnicageno
cida, 07.jul2015[http://www.bosnjaci.net/prilog.php?pid=56210].Уњихо
вимтекстовимакојиобилујупроизвољностимапроистеклихизнепот
пуногчитањаРизвићевекњиге–узнебројенепроизвољнеконструкције
оАндрићукао„књижевнојсподобиˮ,представникувеликосрпскепро
паганде,психичкихендикепиранојличности–нереткосеитуђемисли
оАндрићу (Куртовићеве,ЗулфикарпашићевеиФилиповићеве)наводе
каодаприпадајуМухсинуРизвићу.

29Rizvić,M.(1995)Bo san ski mu sli ma ni u An dri će vu svi je tu,Sarajevo:Ljiljan,
str.16.

30Исто,стр.79.
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амбасадорским потписом пакта са Нијемцима у Берлину
[...] приповједачки искупљивао замјеном теза, истицањем
хисторијскекривицеБошњакау свр ху прав да ња су вре ме них 
зло чи на над њи ма [подвукаоБ.Б.],ипоновносеутврђивао
умитскоромантичарскимидеалимаизаносимасрпскехи
сторијеˮ,31бошњачкикњижевниисторичаризносисуд–о
Андрићевомкњижевномлегитимизовањуратнихзлочина–
у идеолошком смислу идентичан оном који је тридесет
годинапрењегаартикулисаоАдилЗулфикарпашић.

Промишљајући о новинама које доноси Ризвић (прили
комнаметањаипроширивањадоменаАндрићевеодговор
ности заформирањепредрасуда омуслиманском свету) и
усмеравајући пажњуна теоријски приступ који је у дока
зивањусвојихуверењаприменио,потребнојеистаћикако
Андрићевкритичарнакрајњесимплификованитенденцио
занначинкористисазнањапсихоанализеиЈаусовутеорију
рецепције.

Као прво извориштеАндрићеве исламофобије Ризвић из
двајапишчевопортунизамикаријеризам,односноњегову
тежњудасе„националнополитичкидодворимонархистич
комрежимуˮ32иистовременоприлагодииуклопиухори
зонт очекивања српске читалачке публике, удовољавајући
„њенимепскоагоналнимиромантичкимосјећањиманиже
врстеˮ.33ТакојезаАндрића,поРизвићевоммишљењу,при
поветка„ПутАлијеЂерзелезаˮ–захваљујућидетронизаци
јиидемитизацијинајзначајнијегепскогјунакаизмуслиман
скенароднекњижевнетрадиције,у„којемусу [Бошњаци]
кристализирали све своје традиционално бићеˮ34 – пред
стављала„кључзаулазакукњижевнииполитичкиживот
Београдаˮ.35 Уколико се, по уверењу Мухсина Ризвића, у
међуратнојјугословенскојдржавиАндрићухоризонточе
кивања српских читалаца уклапао својим приповеткама у
којимасуликовибосанскихмуслиманаприказанипристра
сно,попретпоставциистогкритичараАндрићјеуземљиу
којојсувластзаузелекомунистичкеснагеиспуњаваоочеки
вањаукњижевнојрецепцијисрпскесрединесвојимромани
ма(пресвегаНа Дри ни ћу при ја иТрав нич ка хро ни ка,аза
тимиПрокле та авли ја инезавршенимроманомОмерпаша 

31Исто,стр.313.
32Исто,стр.634.
33Исто,стр.8.
34Исто,стр.24.
35Исто,стр.8.
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Латас).36 Осим прагматичних и егзистенцијалнихАндри
ћевихмотива,другиизвор’босанскемржње’његовихкњи
жевнихделаРизвићвидиупсихолошкојструктурипишчеве
личностикојуописујекао„интимнотрауматичнуˮи„неу
ротичнопсихотичнуˮ.37У таквом смислуРизвић говори о
„потиснутој сфери комплекса и девијантних еротских на
гонауАндрићуˮкојасе„стваралачкиизразилауњеговом
дјелуучитавунизудубокодоживљених’турских’сексоман
скихликоваипатолошкинастранихсцена[...],каоослоба
ђање властитих мрачних нагона, хомосексуалног садизма
имазохизмаˮ.38ОптужившиАндрића, како се дâ запазити
изпретходногцитата,заличнусклоностхомосексуализму
ињендиректанутицајнањеговокњижевностварање,Ри
звићје–унамериданасвакиначиндискредитујеписца–
своје бројне коментаре о различитим врстама Андрићеве
’настраности’распоредиоувећинупоглављасвојестудије,
патакопишеоњеговој„духовнојсклоностиистваралачкој
оптерећеностизапервертиранимпсихопатолошкимликови
ма,сексуалнимманијацима,садистимаисценамалудилаи
злочинаˮ,39затимо„дубокојидентификацијиписцасалико
вимамучитеља [...] каовластитогунутарњеграстерећива
њаиослобађањаˮ,40оњеговој„параноиднојопсесијизбог

36МогућејеуочитинеколикопојединостиувезисаРизвићевомоптужбом
оправилупокомесууАндрићевимделимаискључиволиковибосан
скихмуслимана(ињимаистовернихТурака)негативноприказани,као
ионачинунакојиовајкритичарпрепознајеиизкњижевногопусаизво
диантибошњачкеставовеписца.ИнтересантнојекакониједанАндри
ћевкритичарнеспомињењеговроманГо спо ђи цу, којибибезсумње,
подусловомдајеглавниликРајкаРадаковићприказанакаоприпадница
босанскомуслиманскогкорпусауместосрпског,послужиокаоједанод
важнијихаргуменатаудоказивањуАндрићевогнепријатељскогодноса
премамуслиманима.Идруго,критичкипоступаккојимРизвићпрона
лазиимплицитнепротивбошњачкеАндрићевеидејеуПро кле тој авли ји 
јеисаелементарноглогичкогстановиштапроизвољанинеодржив.На
име,РизвићнаводикакојеПро кле та авли ја алегоријанесамотурског
друштва,негои„оногкојесестварало’подутицајемтурскевладавине’ˮ
(449),мислећисвакаконаБоснуукојојсурепрезентитурскевластии
исламскогутицајабилисловенскимуслимани.Осимштоовајроманви
дикаоалегоријуБоснеинегативногисламскогутицајанању,Ризвић
истиче и да је Карађозов „трактат о свеопћој кривици уАвлији нео
дољивоасоцираоинастареничке,хисторијскекривице ’потурчених’,
исламизиранихСлавенауБосни,којимајебилопрожетоцијелоњегово
дјелоˮ(453). Садругестране,рецимо,РадованВучковићсматрада је
Про кле та авли ја „алегоријскисимболзаједнутоталитарнуинституци
ју”,ито„фашистичкуупрвомреду,собзиромнавременастанкаовог
дела”(Vučković,R.[1974]Ve li ka sin te za,Sarajevo:Svjetlost,str.419).

37Rizvić,M,nav.delo,str.634.
38Исто,стр.634635.
39Исто,стр.58.
40Исто,стр.201.
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кривице коју је подсвјесно осјећаоˮ,41 „патолошкоумјет
ничкојсклоностизакрвавимимучилачкимˮ,42итакодаље.
УсвојојвизијиАндрићевихличнихикњижевнихнесимпа
тија према босанскиммуслиманима, оба поменута извора
ових несимпатија (егзистенцијалнокаријеристички и неу
ротичнопсихотички) Ризвић наткриљује и објашњава пи
шчевим „подсвјесним комплексом националнокултурног
ренегатстваˮ.43Овајкомплекс,поРизвићунастаоуследза
менеизворногхрватскогетничкогидентитетанационалним
и културним опредељењем писца за припадност српској
заједници,манифестоваосе с једне странекрозАндрићев
напордаидеолошкиадекватно(путемнегативногприкази
вањабосанскихмуслимана)одговоринавидокругочекива
њасрпскихчиталацаиполитичкогрежимаујугословенској
монархији; док се, с друге стране, напсихолошкомнивоу
ренегатскикомплексоткривакао„покушајослобађањаод
једногтрауматичногоптерећењавластитогживотаˮ.44Пре
познајући,тако,уликуОмерпашеЛатасакњижевнипандан
Андрићевој личности, при чему као чинилац повезивања
истичењиховосвојевољноконвертитствоизопортунистич
кихпобуда,Ризвићсматрадаовајликспада „међуумјет
ничкинајбољеипсихолошкинајуспјелијеликовеИвеАн
дрићауправостогаштојеонсебенајинтимнијепознаваои
најдубљемогаодаискажеˮ.45

Када јеречометодолошкомпоступкукоји јеРизвићпри
менио у својој студији, он се темељина сагледавањуАн
дрићеведокторскедисертацијекаосвојеврсногидеолошког
претекста зањегово књижевно дело, односно као „идејне
основе књижевног стварања [...] и кључа за разумијевање
одбојногодносапремаБошњацимаињиховусвијету,који
јеАндрићизражаваоˮ.46ПремаРизвићевомувиду,свешто
је „приповједачки слиједило уАндрићеву стварањунакон
1924.годинесамојекњижевноразвијањеидеологијењего
ведокторскедизертацијеˮ.47Дакле,изоваквеперспективе
анализиран,Андрићев књижевностваралачки опус у про
матрањуМухсинаРизвићазадобијаизгледједнеидеолошки
иполитичкиконзистентнецелинечијискоросвипојединач
нисегментиуспостављајуконтинуитетиидеолошкувезуса

41Исто,стр.645.
42Исто,стр.607.
43Исто,стр.105.
44Исто,стр.474.
45Исто,стр.474.
46Исто,стр.32.
47Исто,стр.56.
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претходно већ уобличеним антимуслиманским ставовима
издокторскетезе(каонаучногдела)истогаутора.48

Препознајућикритичарскуанахроноститеоријскумањка
воступраксиузимањаАндрићеведокторскедисертацијеза
полазиштеуистраживањуњеговихлитерарнихостварења,
ЕсадДураковићјеусвомтексту„Андрићеводјелоутоко
вимаидеологијеевроцентризма”(из1997.године)49–наоко
уважавајућиразликуизмеђуисториографскогикњижевног
дискурса–покушаоданегативномтипурецепцијеАндри
ћаобезбедидругачијутеоријскуподлогу.Наиме,учланку
овогумеђународнимнаучнимоквиримапризнатогоријен
талистеиарабисте–укритичкомразумевањусликесветаи
идејнеравниуАндрићевомделу–демонстрирана јекрај
њаригидностиискључивоступримениизворнепарадигме
оријентализма Едварда Саида.50 Тако, Дураковић ситуира

48У различитим приликама и на разнородне начине већ је оспоравана
праксанекритичкоглинеарногпоистовећивањаидејногсветаАндриће
вогкњижевноуметничкогделасањеговимидеолошкимуверењимаиз
докторскедисертације(имајућиувидудасерадиоразличитимтипо
вимадискурса:књижевноминаучном).Видетинапример:Ћирковић,
С. (1982)Мишљењепроф.СимеЋирковићаоАндрићевомдокторату,
Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа1(1),стр.247249;Lovrenović,I.(7.de
cembar1982)Šestdecenijatajne,Da nas (Zagreb),str.61;Tutnjević,S.Knji
žev ne kri vi ce i osve te,str.87; Žanić,I.nav.delo,str.50;Kazaz,E.(2001b)
Odpovijesnogdosimboličkogtoposa,Raz li ka/Diffèran ce 1(1),Tuzla:Uni
verzitetuTuzli,str.77;Кољевић,С.(2007)Андрићевтам ни ви ла јет у
дискурзивномификционалномјезику,у:Ва ви лон ски иза зо ви: о су сре
ти ма раз ли чи тих кул ту ра у књи жев но сти,НовиСад:Матицасрпска,
стр.8182.

49Duraković,E.(1997)Andrićevodjeloutokovimaideologijeevrocentrizma,
Zna ko vi vre me na1(2),Sarajevo:Naučnoistraživačkiinstitut„IbnSina”,str.
97108.Ваљанапоменутидајеовајрадвећупажњукритикеиоштрије
реакцијезадобиотекнаконштојепрештампанузборникуАн дрић и Бо
шња ци (свицитатиизДураковићевогтекстабићенавођенипремаовом
изворнику).

50Лонгиновићпримећуједасе„оријенталистичкадимензијауАндриће
вомкњижевномделуумногомеразликујеоддефиниције[овогтермина]
будући да је основна историјска и политичка претпоставка Саидовог
’оријентализма’европскаколонијалнадоминацијаИстоком”,докјена
примеруБоснеречо„турскојколонијалнојдоминацијисловенскимста
новништвом”(“TheOrientalistdimensioninAndrić’swritingisquitedif
ferentfromthisdefinitionsincethemainhistoricalandpoliticalconditionof
Said’s‘Orientalism’isEuropeancolonialdominationovertheEast”).Longi
nović,T.Z.EastWithintheWest:BosnianCulturalIdentityintheWorksof
IvoAndrić,in:Ivo An drić Re vi si ted: The Brid ge Still Stands,ed.Vucinich,
W.S. (1995),Berkley:UniversityofCalifornia,p.124.ДаворБегановић
истичедасликакојасеуАндрићевомделуможепронаћиоколонизо
ванојБосни„јестесликаизнутратејојнедостајеонабитнакомпонента
којаодликујеСаидовеоријенталисте,наимефукоовскапаноптичкапер
спектива”,теАндрић„неможебитиоријенталиста,оневентуалноможе
прихватитистановитепостулатеоријенталистичкогадискурза,алиму
остаје,убити,далекитуђ”;Beganović,D.(30.jul2009)Orijentalizami
nacionalnaideologija,Oslo bo đe nje,Sarajevo],str.11.ЗоранМилутиновић
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Андрићев књижевни рад у оквире традиције европоцен
тричнеимперијалнекултуреикњижевности,наводећикако
онприпадаонојврстилитературе„којасесредствимаумјет
ностиангажираумоћнојидеологијикојаседанасусвије
туименујекаоевроцентризам,ачијисустратешкициљеви
евидентниудјелимичноуспјелимнапоримадасеОријенти
оријенталнадуховност,првенственооријенталноисламска
духовностуцјелини,негативизирадомјерекадатајсвијет
и та духовност постају осмишљен и ’оправдани’ предмет
негативног третмана”.51 Истичући какоАндрићев опус на
идеолошком плану представља „литерарну отоманизаци
ју Босне”,52 те да су пишчеви „евроцентристички идеоло
шкиставовирадикализиранидоразинеправогарасизма”,53
истикритичаризносиуверењепокојем јеАндрићудоде
љена Нобелова награда за књижевност управо због евро
поцентристичкеидеолошкеоријентације54и„врлоуспјелог
идеолошкогангажмана,пријенегозбогумјетничкевријед
ности”55његовогдела.Даље,натрагуРизвићевихувидаи

сматра оптужбе заАндрићев оријентализам површним и тврди да се
оријенталистичкисудовиуТрав нич кој хро ни ципојављују„пресвегау
Давиловимисказима,илиуњеговимзонама,алисудотемереподри
вениилирелативизованињеговимпонашањем,његовимосталимиска
зима,дасеможеоправданотврдитикакојеоријентализамуТрав нич кој 
хро ни ци једнаодтема,анесвесниилинесвесниставаутора”(“Orienta
listclaimsinthenovelmostlyappearinDaville’sutterances,orinhiszones,
but theyarerelativizedandsubvertedtosuchanextentbyhisactions,his
otherutterancesandrelationshipwithothercharacters,thatitseemsjustified
toclaimthatOrientalisminBosnianChronicleappearsasoneofthenovel’s
themes,notas theconsciousorevensubconsciousattitudeof itsauthor”).
Milutinović,Z.(2008)MisunderstandingisaRule,UnderstandingisaMi
racle: IvoAndrić’sBo snian Chro nic le,Sla vo nic and East Eu ro pean Re vi
ew86(3),Leeds:ManeyPublishing,p.463.МирољубЈоковићзапажада
Андрићусвомкњижевномстваралаштву„светникаданијепосматрао
из перспективе победника, него из перспективе побеђених”. Видети:
Јоковић,М.(1998)ПрофетскиаспектиАндрићевеуметности,у:Је зик 
у до ли ни оно стра ног, Београд: Рашка школа, 2231. Такође, значајан
је и Танасковићев текст о Дураковићевом виђењу Андрићевог дела:
Танасковић, Д. Окциденталистички редукционизам пред уметношћу
ИвеАндрића, у:Андрић између Истока и Запада, ур.Кузмановић, Р.
(2012), Бања Лука: Академија наука и умјетности Републике Српске,
стр.363378.

51Duraković,E.nav.delo,u:An drić i Boš nja ci,str.192.
52Исто,стр.198.
53Исто,стр.200.
54МустафаМулалић(нав.дело,стр.268270)је,садругестране,тврдио

да је „лаковерна” и „наивна” Нобелова фондација приликом одабира
Андрића задобитниканаградебиларуковођена„осјећањемморалног
дуговањапремајугословенскојкњижевности”,каоидазнатандеоза
слугеприпадазалагањујугословенскекултурнедипломатије.Значајове
наградеје,пак,заМулалића„неподударанвриједностимаАндрићевог
књижевногдјела”(270).

55EsadDuraković,nav.delo,str.192.
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формулација,Дураковићговориодвапланасимултанеиде
олошкеангажованостиАндрићевепрозе:о„демитизирању
муслиманскихпозитивнихмитова” каопоступку којим се
„одузимаупориштедигнитетаједноганарода”,56азатимио
„сатанизирањуцјелокупнемуслиманскобошњачкеповије
сти”,чимесе„Бошњациманамећеосјећајколективнекрив
ње, депримирајућег срамаипогубнеинфериорности”.57И
најзад,применившисликусветаАндрићевогделанесамо
на време у коме се писани његови инкриминисани рома
ниНа Дри ни ћу при ја иТрав нич ка хро ни ка (Другисветски
рат),58негоинапотоњиграђанскиратуБоснииХерцего
вини(вођенод19921995.године),Дураковићизричестав
дачиталацкоји„прихватиАндрићевсвијеткаоаутентичан
икосеподаемотивномнабојукојипроизводињеговодјело,
поприродистварисматратћекориснимистребљивањеБо
шњакакаоопасногелементаусамометкивутзв.европске
цивилизације”.59

Уочавајућинеобичанфеномендастепенприписиванекри
вицеАндрићукаописцуизаоштреносткритичарскогтона
премањеговомделурастеградацијскиусвакомнаредном
‘нападу’–уследчегачланакШукријеКуртовићаделуједо
истабенигнијимуодносунасвапотоњанегативнакритичка
тумачењакојаполазиштеимајуупишчевој’антимуслиман
скојтенденцији’–указаћемонатода,ухронолошкомследу,
нареднипокушајидеолошкедискредитацијеписцапредста
вљавећспомињанизборникАн дрић и Бо шња ци.60Поводза
настанаковог зборника јенеуобичајен: он је сачињенкао

56Исто,стр.199.
57Исто.
58УЗулфикарпашићевомманируауторнаглашавада„Андрићпишесвоје

најпознатијероманеујекугеноциданадмуслиманимапоБосни,Санџа
куиЦрнојГорисадејствујућистимгеноцидомвластитимсредствимаи
оправдавајућигасвојимдјелом”(Исто,стр.203,фуснотабр.23).

59Исто,стр.203.
60Узборникујештампаноукупно16радоваподељенихудвецелине.У

првомделусеналази12одукупно15радовакојисупрезентованина
научномскупу (триприлога–чијиауторисуМухидинЏанка,Марко
ОршолићиМустафаСпахић–супритомизостављена),доксеудру
гомделуналазечетириранијепубликованатекста(ШукријеКуртовића,
МунибаМаглајлића,ЂенанеБутуровићиЕсадаДураковића)који–са
изузеткомранијегМаглајлићевограда,каоичланкаЂенанеБутуровић
(обоје аутора је приложило и нове реферате,штампане у првом делу
зборника)–припадајуистомрецепцијскоммоделуАндрићевогопуса.
ВаљанагласитидајетекстНеџадаИбрахимовића(„Контекстутексту
или Фиктивна биографија у нејасном интерпретацијском контексту”)
из првог дела зборника једини супротстављен негативном рецепциј
скомкључуукомесесагледаваАндрићеводело;штавише,његоваутор
проблематизујеуправотакаввидрецепцијекакавсенудиипромовише
посредствомовогзборника.
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резултатнаучногскупа„ДјелоИвеАндрићаухисторијском
идруштвеномконтексту”одржаног13.и14.новембра1999.
годинеуТузли,уприличеногнаконвишемесечнемедијске
расправе (вођенепре свегау сарајевскимлистовимаДа ни
и Осло бо ђе ње) покренуте иницијативом Опћинског дру
штваБошњачке заједнице културе „Препород” (од 7.маја
1999.године)дасепреименујеназивулицекојауовомгра
ду носиАндрићево име. У том смислу,МухидинПашић,
тадашњипредседник именованог друштва, у интервјуу за
Днев ни аваз(датомкаовидобразложењаовеиницијативе)
јеизнеобројнеоптужбенарачунписцанапомињућикако
Андрић„управозбогсвојихлитерарнихдјеласносивелику
одговорност, већумождаиодсамихреализаторапројекта
’ВеликаСрбија’.Онјеједанодидеолошкихархитекататог
пројекта, заједносанекимчлановимаСАНУа.Да јежив,
вјероватнобисмопокренулиутврђивањењеговеодговорно
стизазлочинеуБосни,засвестрахотекојесуседогодиле
бошњачкомнароду”.61

Ускладусаосновномуредничкомзамишљу–дасеафирми
шуиаргументујутезеоАндрићукаовеликосрпскомшови
нистиикњижевномпристаши„противбошњачкеидеологи
је”62–протагонистиоваквогвидарецепцијесу,каконаводи
Тутњевић,ималивећеизгледе„утеоријамакојетежиштес
текстапомјерајунаконтекст,асдјеланачитаоца”,причему
„увијекнедостајеонакључнакарикакојомсетакоизложена
сопственатеоријскапоставкаповезујесатекстом,односно
предметомокомесеговори,акојајепресудназарезултат
докогаседолази”.63Какобибављењесвакимзасебнимтек
стомиззборникабилоизлишно,јерниједанодњихнедо
носи неку значајнију новину у критичкој интерпретацији
пишчевогкњижевногдела,указаћемосамонапојединеде
таљекојибисемоглиузетикао’репрезентативни’заназна
ченимоделсагледавањаАндрићаињеговогопуса.Хаџем
Хајдаревић,например,називаАндрића„атрофиранимна
ционалнимромантичарем”којије„савузидовимафрустри
рајућихзаблудаоземљама,народима,вјерама,културама”,
докјењеговалитература–инспирисана„идеолошкимнабо
јемкосовскогмита”–мономитскаимонолошка„дотемјере
дачакисамапостајемит”иистовременолаж.64Мухамед
ХуковићапелуједасеискористиМадридскадекларација(из
1998.године)какобисе–попрепоруциоведекларациједа

61Цитиранопрема:Lasić,M.nav.delo,str.4243.
62Видети:[Maglajlić.M.]Riječuredništva,u:An drić i Boš nja ci,str.7.
63Тутњевић, С. Андрићевска слика свијета и муслиманска/бошњачка

књижевност,стр.404405.
64Hajdarević,H.Andrićkaosudbina,u:An drić i Boš nja ci,str.2223.
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сеизнаставнихуџбеникауБоснииХерцеговиниизоста
ве сви потенцијално увредљиви садржаји за друге народе
у држави – уклонила између осталог иАндрићева дела.65
Текст„НационализамкаонегацијаАндрићевеумјетности”
РасимаМуминовића,бошњачкогфилозофаипрофесораса
рајевскогФилозофскогфакултета (преминулог2012.годи
не),засигурнојерадписансанајвећимкритичарскимпре
тензијама у насловљеном зборнику. Уз изузетну оштрину
сакојомговориоАндрићу(каквасеможезапазитијошје
диноупублицистичкимтекстовимапојединихбошњачких
аутораоовомписцу),Муминовићдоносииизвесненови
неутеоријскомприлазу.Постављајућиупрвипланхума
нистички садржај уметничког дела и његову истинитост,
овај критичар сматра да Андрићева литература игнорише
обепоменутекомпонентекојепоњеговоммишљењуима
јупресуданзначајзаизрицањевредноснеоцене.Будућида
„изневјеравасврхуумјетности”,упркоссвојимформалним
истилскимквалитетима,Андрићеводелоје–какосматра
Муминовић–постало„слушкињавеликосрпскеидеологи
је”,теоноданас,„стојећинаразиникосовскогmytho sa”,у
хуманистичкомпогледупостајепрошлост„којајемоглаин
спириратисамокрвникесребреничкетрагедиједаистрајуу
свомкосовскомбезумљу”.66

ИакобибилозаочекиватидаћенегативнавалоризацијаАн
дрићевог књижевног опуса у дêлу бошњачке критичарске
праксе,доживевшисвојзенитобјављивањемкњигеМухси
наРизвићаизборникаАн дрић и Бо шња ци,показивати–ма
карубројностикритичкихпритужбиињиховојискључиво
сти–знакеопадања,тесезаистачинилотешкозамисливим
да се наново појави критичка студија о Андрићу обимна
попут Ризвићеве, у другој деценији 21. века (2013. годи
не)штампанисунајпрерадхрватскоамеричкогисторича
раИваБанца„ПолитичкиаспектиАндрићевадјеловања”67

65Huković,M.KnjiževnodjeloIveAndrićausvjetluMadridskedeklaracije,u:
An drić i Boš nja ci,str.109110.

66Muminović,R.nav.delo,str.117.
67Банчевтекстјенастаозапотребеучешћанаскупуповодом120годи

шњице Андрићевог рођења, одржаном у Загребу 14. децембра 2012.
године,уорганизацијиХрватскогдруштваписаца.Објављенјепотом
2013. годинеудвачасописа:Banac, I. (2013)Politički aspektiAndriće
vadjelovanja,Fo rum Bo snae 61/62,Sarajevo:MeđunarodniforumBosna,
str. 116121; исти рад јештампани у загребачкомчасописуKnji žev na 
re pu bli ka11(7/9),str.99103.Текстисторичарахрватскогпореклапред
стављакратакизвештајоприродиАндрићевогполитичкогангажовања,
углавномпописаним сведочењимадругих, инедоносиновије увиде
којибибилиодзначајазадаљеистраживањепишчевогполитичкогде
ловања(нитијеаутор,судећипосадржинитекста,имаотаквеаспира
ције),докјеоњеговомкњижевномрадузаписаосвеганеколикократких
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инеколико текстоваРусмираМахмутћехајића,68 а затими
Махмутћехајићевакњигаодготовошестстотинастраница
поднасловомАн дри ћев ство: про тив ети ке сје ћа ња (2015).

Запотребепроблемакојитумачимо,чланакИваБанцаније
одвећерелевантности,уствари–доприносовогумеђуна
роднимоквиримапознатог историчара (предавача на аме
ричкимунивезитетимаСтанфордиЈејл,каоинаЦентрал
ноевропском универзитету у Будимпешти)69 афирмацији
негативнерецепцијскелинијекојапочиванаставуоАндри
ћевојмржњипремамуслиманима(подстакнутојпишчевом
опортунистичком приврженошћу великосрпској идеологи
ји) једалекомерљивијиидалекосежнијиупосредномоб
лику.Наиме, ригидно сагледавање и негативнo вредносно
просуђивање о пишчевом књижевном делу у бошњачкој
критици – мерено учинцима њеног деловања и утицаја у
науци – пребивали су, у највећем степену, у ограниченим
локалнимоквирима.Међутим,појављивањемтекстаРусми
раМахмутћехајићаAn dri ćism: An Aest he tics for Ge no ci deу
референтном америчком научном часописуEast Eu ro pean 
Po li tics and So ci e ti es,70 „бошњачка академска сатанизација
ИвеАндрића”је,каконаводиМухаремБаздуљ,„изишлау

реченица.УњимаБанацнаводикакојеАндрићдоживљаваоБосну„као
земљумржњеисвојаразмишљањаоужојдомовиниставиоуустасвог
књижевногдвојникаМаксаЛевенфелда.Немадвојбеда је свешто је
ретроградноуБоснивезиваоузислами’поклоникеарапскогваралице’.
МуслиманскијунаципопутЂерзелезАлијеибраћеМорићауњеговом
судјелузаправодехуманизирани”.

68Видети: Mahmutćehajić, R. An dri ćism: An Aest he tics for Ge no ci de, pp.
619667; Mahmutćehajić, R. (2013b)Andrićevstvo: protiv etike sjećanja,
Fo rum Bo snae61/62,str.122140;Isti(2014)Tabuinjegovižreci:onacio
nalizmu,rasizmuiorijentalizmu,Go diš njak BZK „Pre po rodˮ14,Sarajevo:
BZK„Preporod”,str.128149.Махмутћехајићевакњига(сватритекста
чинењенеделове)носиидентичаннасловкаоидругинаведенитекст.
Четвртичланак(уњемуАндрићнијепримарнатемапроучавања),који
јепрезентованнаТрећемнаучномскупу„Босанскохерцеговачкадржава
иБошњациˮодржаном1.јуна2013.годинеуСарајеву(уорганизацији
БЗК„Препородˮ),нијештампанкаодеобудућекњиге.Видети:Mahmut
ćehajić,R.(2013c)Bosanskapolitičkafilozofija:izmeđufantazijairealnosti,
Go diš njak BZK „Pre po rodˮ13,str.101145.

69ИвоБанацјерадионаУниверзитетуСтанфордод1972.до1977.године,
кадајепрешаонаУниверзитетЈејл(накомејеитренутноузвањуеме
ритуспрофесора).Упериодуод1994.до1999.годинебиоједиректор
Института за Југоисточну Европу будимпештанскогЦентралноевроп
скогуниверзитета.Од2007.до2009.годиненалазиосенаместупред
седникаХрватскогхелсиншкогодборазаљудскаправа.

70Ореферентностиовогчасописаговоримонеусмислуквалитетаобја
вљенихрадова,негоњеговецитираностииутицајностимеренетакозва
нимимпактфакторомкојинасвојојплатформиWeb of Sci en ce објављује
америчкаорганизацијаThom son Re u ters.
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свијет”.71ОноштојеспецифичнозаМахмутћехајићевчла
нак(каоизадоцнијеобјављенукњигу)јестеда,сасвимвид
но,онуопштенемаодликенаучнограданитизадовољава
формалне карактеристике академског дискурзивног стила,
иписан је каонекаква врстафилозофскоспекулативноги
политичкогесеја,сапренаглашенимвидовимаванкњижев
неаргументацијечијебисепореклопремоглосврстатиу
подручје теологије или, понајпре, филозофије религије.72
Није, стога, нимало занемарљив податак да je овај текст,
окарактерисан као „погрешно читање удружено са слепи
ломиапсолутномвољомзаоптуживањемˮ,73задобиоместо
увисокоцитираномамеричкомчасопису(имогућностдасе
налазинаувидунајширојакадемскојјавностикојасебави
‘источноевропским студијама’) заслугом једног од њего
вих уредника,ИваБанца.Да се у овом случају не ради о

71Bazdulj,M.(17.septembar2013)IvoAndrićizmeđuMahmutćehajićaiKu
ljiša,Oslo bo đe nje.

72Јошусвојојкњизиопоезији МакаДиздара,дефинишућиприродувла
ститог приступа књижевном делу, сâм Махмутћехајић наводи да се
његоваразматрањапрвенственоналазеу„видикуперенијалнефилозо
фије”;Mahmutćehajić,R.(2009)Pre ko ri je ke: o pje sniš tvu Ma ka Di zda ra,
Sarajevo:Buybook,str.7).МајаАбаџијајеусвомкритичкомприказуове
књигепрецизноутврдиланедостаткекојисетичуприкладностисамог
књижевнотеоријског приступа и уверљивости његове реализације у
конкретнојМахмутћехајићевојинтерпретацијиДиздаревогкњижевно
уметничкогдела.Наиме,ауторказаМахмутћехајићевукњигукажеда
представља„изванредноманипулативан,сколастичкиинтониранлаби
ринткојинапојединиммјестимапотпуногубивезусакњижевношћу
самом,трансформирајућипочетнуинтерпретативнупоткуумукотрпно,
дуготрајноиистрајнообразлагањеосновнихпојмоваперинијалнефи
лозофијеˮ;теузакључкусвогприказанаводикако„Махмутћехајићев
’метод’непосједујениједнупожељнукарактеристикукњижевнокри
тичкогметодаосимсвогпсеудофилозофскогоквира”ида„кључнипро
блемовекњиге,онатачкаукојојјеонаизгубиласвојсмисао,алинеи
сврху,јестетачкаукојојсеодреклавјерностисвомобјекту,поезијиМа
каДиздара,ипрешлаупроповједничкулитературу”.Abadžija,M.Kad
književnakritikakolabirauskolastiku;Mahmutćehajić,R.(2009)Prekorije
ke:opjesništvuMakaDizdara,u:Na ci ja i poststruk tu ra li zam: zbor nik ana
li za i čla na ka,urediliSokolović,M.iImamović,H.(2013),Sarajevo:In ter
kul tu ra,видистранице85.и93.НедостациокојимаговориАбаџијаби
сеунајвећојмеримоглиодноситиинаМахмутћехајићевоистраживање
Андрићевогкњижевногопуса.КакојеМахмутћехајићиустудијиоАн
дрићу остао доследан свом теоријскомприступу и интерпретативном
моделупримењеномприанализиДиздаревепоезије,основнаразлика
измеђуоведвекњигесеочитујеупозицијикритичарапремапредмету
свогтумачења:докјепремаДиздарунесумњивоафирмативан(сматра
ганајвећимбосанскимпесником),уодносупремаАндрићуињеговом
књижевномстваралаштвујеизразитонегативан.

73„Die falsche Lektüre ist mit Blindheit und dem unbedingten Willen zur
Denunziation verbundenˮ; Beganović, D. (2013) Islam und Christentum
zwischenAblehnung und Verflechtung. Der FranziskanerZyklus von Ivo
AndrićgelesenimKontextseinerDissertation,Sla vi ca Ter ge sti na15,Trie
ste:UniversitàdegliStudidiTrieste,S.104.
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уобичајеном коришћењу потпуно легитимног права уред
ништва сваког часописа да објављује научне радове неза
висноодтогадалијесагласносанаучнимрезултатимакоји
сууњимапрезентованиилине,већда јеречонепосред
ној научној подршци сведочии сазнање да сеИвоБанац,
узјошједногхрватскогуниверзитетскогпрофесоракојије
већидеопрведеценије21.векарадионаУниверзитетуЈејл
(СлободанаПроспероваНовака), појављује као рецензент
поменутeМахмутћехајићевекњигеАн дри ћев ство.

Без обзира на замашну екстензивност Махмутћехајиће
ве књигеи сасвимдругачију теоријску визуру (теолошко
филозофску) из које сеАндрићево делоперципира, не би
сеипакмоглоустврдитидаонадоносинекузначајнијуно
винууконтекстутиповаприговоракојисуупућиванипи
сцуињеговомлитерарномопусу.74Штавише, у разматра
њуАндрићевогопуса–устудијичијијеауторнекадашњи
деканЕлектротехничкогфакултетаосијечкогуниверзитета
(по занимању инжењер електротехнике) и потпредседник
ВладеБоснеиХерцеговине(19911992)–везаизмеђутео
лошких,филозофскихиисторијскихпромишљањанаједној
страни,75ивећустаљеногмоделаполитичкеегзекуцијепи
сца(наводноизведенепримарноизАндрићевогкњижевног
дела)надругој,несамоданијеубедљивоаргументованане
гојеосталаупотпуностинејаснаинераспознатљива.Сто
га, у овој прилици ћемо покушати да укратко расветлимо
значењенасловногнеологизма’андрићевство’иподнаслов
них синтагми ’естетика за геноцид’ и ’етика сјећања’ (из
чланкаи књиге), који сепојављују као елементарне, лајт
мотивске Махмутћехајићеве идеје у вези са Андрићевом
књижевношћу.

74МахмутћехајићевотумачењесеумногомеослањанаРизвићевеиДура
ковићевеувиде,иакоучитавојкњизикритичарРизвићаспомињесамо
двапута,аДураковићаниједном(притомпреузимачитавеДураковиће
вемисли,попутонедако„прихватиАндрићевсвијеткаоаутентичани
косеподаемотивномнабојукојипроизводињеговодјело,поприроди
стварисматратћекориснимистребљивањеБошњакаˮ(Махмутћехајић
наводидаАндрићева„причањанисуонекојзбиљнојБоснинитиоње
нимљудима.Когодусвојидајесу,хтиоилинепристајеузњиховокори
шћењезазлочиначкепотхватеˮ.Mahmutćehajić,R.(2015)An dri ćev stvo: 
pro tiv eti ke sje ća nja,Beograd:Clio,str.83.

75Као показатељ филозофскоспекулативног есејистичког слоја у Мах
мутћехајићевојкњизиоАндрићувидети,например,следећереченице:
„ВјесникХвалкажедасумеђусвимљудимаовогибудућегсвијетаон
ивјесникИсанајближиједандругоме.Њима,каознаковимасавршене
људскемогућности,одговараподнеуобзорјимавањскогсвијета,Сунце
узениту.[...]ВјетарјезнакДуха–благисиловит,окрепљујућиираза
ратељски, одсутаниприсутан, одасвудиниоткуд,миоинеухватљив,
навјешћујућииодлазећи,животанисмртан,плоданипустошан”.Исто,
стр.358359.
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Кованицу ’андрићевство’ Махмутћехајић испрва одређу
је каопојавунекритичке глорификације и политичке упо
требеписца.Истипојамоннајпрецизнијеописујеназива
јућига„маскомзапредстављањебосанскогмуслиманства,
идеологијскиконструиранераснеирелигијскетуђостикоја
пријетинацијскојнашостиˮ,тј.„канонизирањемприповје
дачкогдјелаИвеАндрићауслужбикултурнограсизмакао
битногсадржаја свакогнационализмаˮ.76Оваквимпојмов
нимодређењем ’андрићевства’,међутим,нисуобухваћена
свазначењаукојимагањеговкреаторуистинукористи.На
име,Махмутћехајићсвојојкритицинеизлажесамоинстру
ментализацијуАндрићевогкњижевногдела,негоинтерпре
тацијузасниванапотенцирањуприродетобоженегативног
односаписцапремабосанскиммуслиманимакао’Другом’,
потпуно страном и инфериорном (кроз читаву студију он
понавља Андрићеву напомену о „приповеткама о Турци
маионашимаˮ77):својимделом,наводно,писацпосредује
властитирасистичкиинационалистичкиставпремамусли
манимауформи„сировогоријентализмаˮ.78Дакле,појмом
’андрићевство’,уподједнакојмери,Махмутћехајићуказује
инаједантипкњижевноидеолошкогдискурсаблискогори
јенталистичком,којимсебосанскимуслиманипретварајуу
фигурерасног,етничкогикултурногстранца.Књижевнии
идеолошкиузорзанегативнупредставуомуслиманимаАн
дрићје,поМахмутћехајићевомуверењу,имаоуЊегошевом
делу,тејеисвоје„приповиједањепоставиоуоквиристена
цијскетелеологијеˮ79чијијекључансадржај„обезљуђава
њеТуракаˮ.80Украјњојизведби,евидентно,Махмутћехаји
ћевакованицасеуказујекаоједнаконструкцијабременита
идеолошкимзначењима.

УколикосеприсетимоначинанакојијеМуминовићоценио
целокупанопусовогписца:каоуметничкиуверљивиуспе
шан,алинауштрбпотпуногизневеравањахуманистичкоги
етичког смислакњижевности; увидећемода су вредносни
судовиизнетиуАн дри ћев ствузаснованинасличнојидејној
итеоријскојплатформи.ПоМахмутћехајићевомвиђењу,Ан
дрић је–занемарујућиимперативисторијскеистинитости

76Исто,стр.290.
77ОвусинтагмуАндрић јеупотребиоууводнојнапомениузсвојупрву

збиркуприповедакаобјављену1924.године(„ОвеприповеткеоТурци
маионашимајесусамодео[отприликесредњи]једнограда,започетог
приповетком’ПутАлијеЂерзелеза’идоданаснезавршеногˮ;Андрић,
И.[1924]При по вет ке,Београд:Српскакњижевназадруга,стр.3).

78Mahmutćehajić,R.An dri ćev stvo,str.332.
79Mahmutćehajić,R.Bo san ska po li tič ka fi lo zo fi ja: iz me đu fan ta zi ja i re al no sti,

str.124.
80Mahmutćehajić,R.An dri ćev stvo,str.101.
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–приказаоизвршиоцезлочинакаожртве,пасу„наставља
њаубијањаипрогоњењапреживјелихТуракаипотурчења
касветичинослобађањакојемпричаслужикаозбиљнија
иодсамезбиљеˮ,81штосведочиотомекакоуАндрићевом
„причањупостојеионакојаподстичуиправдајузлочинеˮ.82
Даље,разматрајућиодносукомесеналазеестетикаиетика,
бошњачкиаутористичедаоне„нисумогућеизванњихове
узајамностисаистиномˮ,83теоспораваисправносттеориј
скихпоставкикојимасезаговараиманентни,’унутрашњи’
приступделу,јерјеутаквојпоставци„одвојеностиумјетни
каиумјетничкогдјелаготовонемогућеговоритиоморал
нојодговорностииаутораињеговогчитатељаˮ.84Узто,за
Андрићевукњижевностонтврдидаје„одпочеткауграђена
усрпскинационализамуњеговимсрпскохрватскимијуго
славенскиммаскирањимаˮ.85Идеолошкафункционалности
сврховитостАндрићевогдела(које„подстичечовјекаузлој
намјериˮ86)је,дакле,поМахмутћехајићевомтумачењунај
бољипоказатељоногашто„апсолутизиранаестетичностˮ87
можедапредстављауодсуствуетичкихвредности.Натај
начин,штојеиосновнаМахмутћехајићевамисао,уколико
сеукњижевностиестетиканеослањаизнадсвеганаморал,
ондаонаможе–удрастичнимпримерима,каоуслучајуАн
дрићевих приповедака и романа – да чини потпору чак и
загеноцид.Тадаестетскауверљивосткњижевноуметнич
ког дела заправо функционише као мимикријско обележ
је,којимнесамодасеприкривајунеетичкисадржајинего
се, „естетизацијом нацијске политикеˮ, замагљује могућ
ностнаступањапоследицакојебибилеупоредивеса„ис
куством нацизмаˮ.88 Насупрот овако схваћеној естетици у
њеном апсолутизованом виду (као ‘естетици за геноцид’)
онпоставља‘етикусјећања’,којојАндрић,поњеговомми
шљењу,противречиисвојимкњижевнимопусомисвојом
биографијом.

НаведеницитатиизМахмутћехајићевеинтерпретацијеАн
дрићевогделанедвосмисленоупућујунасазнањеокрити
чаревој приличној неинвентивности: ’каталог приговора’
онпреузимаодМухсинаРизвића(ипосредноодШукрије

81Исто,стр.12.
82Исто,стр.13.
83Исто,стр.41.
84Исто,стр.21.
85Исто,стр.337338.
86Исто,стр.12.
87Исто,стр.392.
88Исто,стр.392.
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Куртовића),оптужбаза’оријентализам’несумњивопотиче
одЕсадаДураковића,докинсистирањенаетицикаокључ
нојаксиолошкојкомпонентикњижевногделаимапретход
никауувидимаРасимаМуминовића.Упоређењусапрет
ходномкритичкомлитературомоАндрићукаоисламофо
бичном писцу, Махмутћехајићев допринос овом типу ре
цепцијесе,саједнестране,огледаутеоријскофилозофски
широкозаснованомразматрањуипоимањуАндрићевекњи
жевностикаопретходницигеноциданадБошњацима,чијем
спровођењујеонадопринелаирецепцијскимдејствомали
исвојимзначењскимпотенцијалима(иуиспољавањуова
квогсхватањаМахмутћехајићјетакођеМуминовићевслед
беник).89Са друге стране, будући да својимприсуствоми
циркулисањемнаакадемскојсценикојанијесведенасамо
налокалнеоквиреимамогућностдабудеузетоуразматра
ње у интернационалном научном дискурсу заинтересова
них истраживача (иностраних слависта, социолога, као и
стручњакакојисебавемеђународнимодносима,етничким
и постколонијалним студијама, као и студијама национа
лизма,итд.),МахмутћехајићевотумачењеАндрићаима,за
разликуодсвихдосадашњихкритичкиханализаделаовог
писца, неупоредиво већи капацитет за проширену рецеп
цију.Утомсмислу,појаватекстаобјављеногуамеричком
часописуEast Eu ro pean Po li tics and So ci e ti es немамањува
жност од публиковања целе студије код српског издавача;
додатниразлогзатојеинасловчланкаизчасописа,укојем
сеАндрићева књижевност доводи у директну семантичку
спонусагеноцидом.

89Унеколико,ставовиРусмираМахмутћехајићасусродниистановишти
маМухамедаФилиповића.ИванЛовреновићистиче–иаконедоводиу
везуМахмутћехајићевепогледесанекимодбитнихставоваМухамеда
Филиповића(обогумилскомпореклуБошњака,континуитетимабосан
скедржавностиидуховнетрадицијеБоснесанагласкомнапозитиван
утицај ислама) – како је, уствари, интерпретација босанске историје
„темељни мотив свих његових тобоже перенијалистичких а заправо
националноидеолошкизаинтересиранихелаборација,паиовеукојој
јеАндрић самопривидно главна тема” (Видeти:Lovrenović, I.Andrić
i ‘zemljamržnje’ [2], 19. januar 2014 [http://www.autograf.hr/andricize
mljamrznje2/]). СтанишаТутњевић, пак, казује како претпоставку за
Махмутћехајићево’андрићевство’чини„такваидентитетскаконструк
цијаукојојагресивнасрпскохрватсканационалнасвијестдеструираи
затирепочетниаутентичнибосанскиидентитетљудских заједницана
овом простору иМуслимане као поуздане баштинике тога идентите
та”.Оваквимсхватањима„Махмутћехајићјенајближи’босанскомду
ху’МухамедаФилиповићаиздалеке1967.годинекојисеуовојкњизи,
очито са разлогом, нигдје не спомиње”. Тутњевић, С. (2016) ‘Припо
вједнообешчовјечивањебосанскихмуслимана’,Све ске За ду жби не Иве 
Ан дрића35(33),стр.310.
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У постјугословенском времену, редукционистичка интер
претацијаиполитичковредновањеАндрићевогкњижевног
деланијеограниченосамонарецепцијуубошњачкој,већ
егзистираиусрпскојинтелектуалнојсредини.Стога,уздо
садашњи истраживачки напор у расветљавању негативне
критичкерецепцијекарактеристичнепресвегазаједанне
малисегментбошњачкекритике,настојаћемодакритички
испитамоимиметичкимоделтипичанзатакозванусрпску
‘ратнурецепцију’Андрића(каоипримередоцнијегнекњи
жевногодносапремаделуовогписца).

Подсрпскомратномрецепцијомподразумевамоидеолошки
вид актуелизације (знатно вишенеголи тумачења)Андри
ћевог дела и његовог ’примењивања’ на ратну стварност
(углавномзаснованогнаапострофирањупишчевогпророч
ког ’ратног визионарства’ у босанском ’тамном вилајету’,
његове способности да открије узроке и наводно иденти
фикује кривицу ’пóтурицā’ и српско страдалништво уБо
сникаоуниверзалноважећекатегорије) које сеу српском
интелектуалномокружењуостваривалопревасходнотоком
ратнихгодинаиупрвомредунатрадиционалнојкултурној
манифестацији„Вишеградскастазаˮ(каоинаскупууистом
градуодржаномповодомобележавањапедесетогодишњице
одобјављивањатриАндрићеваромана),накојојсусекао
учесници појављивали Војислав Максимовић, Љубомир
Зуковић,ДобрицаЋосић,НиколаКољевић,РадованКара
џић,90ВукМилатовић,СлободанРакитић–интелектуалци

90ЗапоказатељратнеупотребеАндрићевогкњижевногделаИванЛовре
новић (као иМарко Вешовић у својим публицистичким текстовима)
узима често навођен пример РадованаКараџића иНиколеКољевића,
ондашњих председника и потпредседника Републике Српске, који су
енглескипреводприповетке„Писмоиз1920.године”–наводнидоказ
оБосникаоземљимеђунационалнемржње–достављалистранимпре
говарачимакаоврступсеудокњижевног(уствариполитичког)аргумента
заетничкуподелуБоснеиХерцеговине.Lovrenović,I.Ivo An drić, pa ra
doks o šut nji,str.67.Ускладусаовомспознајом,Ловреновићистичекако
сеусрпском„методолошкомкривотворењуфаталнозамјењујеимијеша
књижевнафикцијасфактичкомповијесношћу,аговорликованеовла
штеносепретварау’став’,’изјаву’,’мишљење’писца,односнограђан
скеособеИвеАндрића,којимсе,онда,’потврђује’исправностодређе
нихполитичкихзамислиипројеката...Докаквихнаказнихизобличења
ипосљедицатоможедовести,показалосезавријемерата199295”(67).
Посредствомодредницео’босанскојмржњи’Андрићеваприповеткаје
идеолошкитумаченаинахрватскојстрани(токомхрватскобошњачког
рата), о чемупишеИвоЖанићнаводећи примере двојице политички
активних интелектуалаца: универзитетског професора књижевности
Златка Крамарића (дугогодишњег градоначелника Осијека) и писца
ИванаАралицу(видети:Žanić,I.nav.delo,str.53,fusnota5).Наупитну
ваљаностједносмерногчитањапоменутеАндрићевеприповетке,осим
Ловреновића, експлицитноуказујеиСлавкоГордић,апострофирајући
завршетакприповеткеукојојглавниликМаксЛевенфелд,којибежиод
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чијисерефератиилипоздравниговорисапоменутоггоди
шњегскупауВишеградунаводекаопримерратнерецепци
јеидневнополитичкеупотребеАндрићевогдела.

Тутњевићуказујенатиполошкусродностоваквогвидачи
тања Андрића (утемељеног на супституцији историјске и
уметничкеистине)саонимкојијеиспољиоМухсинРизвић
(јошутротомномКњижевномживотуБоснеиХерцеговине
измеђудваратаиз1980.године),самосадругачијимидео
лошкимпредзнаком,будући„дасеАндрићеванаводноне
гативна, мрачна слика Босне и њених људи, првенствено
Муслимана,уовомслучајудоживљавакао’права’исматра
аутентичном,пасенеузимакаоауторовгријехикривица,
него,напротив,третирамалтенекаоњеговазаслугаизраже
науоквируњеговевизионарскеспособностидаисторијске
процесе[...]сагледауњиховомправомзначењуусвимвре
менскимдимензијама,укључујућиионунакнадну,укојој
сеодвијаоинајновијиграђанскиратуБосни.Уконачном
смислу и најбаналнијем преводу протагонисти овакве ре
цепцијеприхватајутезудаАндрићеводјелозаиста,макар
ииндиректно,имплициракривицу ’Туракаипотурица’ за
негативнепосљедицеосманскевластиуБосни,којасепер
манентнообнављаиукризнимприликамавраћаповодима
своганастанка,каоштојебиослучајупосљедњемрату.”91

Оваквиставови,казивани„архаичномпатриотскомретори
комипатетиком”,артикулишусе–какосматраТутњевић–
„углавномпобочноиуспутно,утекстовимаоАндрићуоп
штеприродеукојиманајчешћетонијеосновнопитањерас
праве”, али се упркос томе „и даље ради о необавезној и
произвољнојнадградњиАндрићевепредставеоБосникоја
секонституишенанеповезанимслојевимаједневрстенаци
оналне,претежноепскесвијестиподстакнутеиоживљене
сликамаи ситуацијамаизАндрићевогдјела,икоја секао
такваиздиглаизнадтогадјелаиизгубилаупориштеуње
му”.92ОоваквојпраксиТутњевићговориповодомисрпски
ихрватскекритике,тенаводида„кадајеупитањухришћан
ски/кршћански[...]смјеровогобликарецепцијетребаимати
наумуда јеондалекозаступљенијиусрпскојкњижевно
стиˮ,дајућизатоиспрваипакспореднеразлоге(којевидиу
„општепознатојулозиижртвиСрбаунационалноослобо
дилачкимратовимавођенимпротивокупаторске,туђинске

’босанскемржње’, завршаваживот трагичноуШпанском грађанском
рату,штоупућујена„закључакданасветуимаивећихзалаод’специ
фичнебосанскемржње’”.Видети:Гордић,С.(29.јануар2017)‘Мирног
хљебасможељни’,По ли ти ка,стр.14.

91Тутњевић,С.На ци о нал ни аспект ре цеп ци је дје ла Иве Ан дри ћа,стр.214.
92Исто,стр.223.
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турскевластиˮи„несразмјерновеликојулозиидометусрп
скеепикеукојојјетаборбаопјеванаˮ93),апотомионепре
судније(заоваквуврстурецепције)којисетичунационал
ног опредељења и књижевне припадности писца (услед
којиххрватскоидентификовањесаАндрићемкао’савезни
ком’неможебитипропорционалносрпском).94

ЗамисаодаАндрићевокњижевнодело„ставиуподстицајан
односпремациљевимасопственеборбе”95понајвишејеви
дљиваупоздравнимговоримаВојиславаМаксимовића,он
дашњегпрвогректорановооснованогУниверзитетауСрп
скомСарајевуипредседникаСрпскогпросвјетногикултур
ног друштва „Просвјета”. Тако, отварајући „Вишеградску
стазу”1993.годинеонистичекакосе,враћајућисеАндри
ћу,„присјећамоњегових[...]опсервацијаострашнимпори
вимаотпадникаоднашевјереинације.Сјећамосеиистан
чаниханализањиховепоремећенеиперверзнепсихеинеза
јажљивемржњепремасрпскомправославномнароду”.96На
реднегодине,сугеришућидајебудућаратназбивањаписац
„наслутио,предвидиои јасноозначио”,Максимовићкаже
како „нико боље одАндрића није упозорио на лукавство,
лажљивостиперверзностове’хибридне’бошњачкескупи
не.[...]МухамеданскапатолошкамржњапремаСрбимакоју
јеИвоАндрић антиципирао [...], прелила се у нашим да
нимапрекоовихдринскихобала.Андрићевовизионарство
помоглонамједанебудемозалуђениинаивни,даспремни

93Исто,стр.218.
94Узто,каткадасеИвоАндрићињеговкњижевниопус–уусловимате

кућегилинепосредноминулограта–смештајууконтекстпретпоста
вљенеилиподразумеванеидејнеприврженостиписцасрпскомнацио
налномидуховномјединству,узнеодговарајућепренаглашавањесрпске
димензијеуАндрићевомделу.Например,својеобраћањенавишеград
скојпрослави(измарта1995.год.)педесетгодинаодобјављивањатри
АндрићевароманаДобрицаЋосићзапочињеовако:„ИзСрбијеиЦрне
ГорепрешлисмоуБоснуЋупријомнаДринидауВишеградуодамо
пошту,великомписцуИвиАндрићукојијесвојимстваралачкимдухом
саградионајвишеинајтрајнијихћупријанаДрини,ује ди њу ју ћи мла до
бо сан ску Бо сну и Хер це го ви ну са Ву ко вом Ср би јом и Ње го ше вом Цр ном 
Го ром.ПрелазимоДринудауовимтрагичнимирасколнимданимапо
твр ђу је мо ду хов но је дин ство срп ског на ро да, уве ре ни да би с тим ци
љем да нас у Ви ше гра ду са на ма био и Иво Ан дрић[подвукаоБ.Б.]ˮ.Ви
диновинскичланакукомесеинтегралнопреносиЋосићевоизлагање:
[Ćosić,D.](15.mart1995)Te le grafuVišegradu:štajedoslovnorekaoĆosić
naDrini,Te le graf,str.21.

95Тутњевић,С.нав.дело,224.
96Максимовић,В.Бесједанаотварању‘Вишеградскестазе’93,у:Ви ше

град ска ста за: збор ник тек сто ва и до ку ме на та са ‘Ви ше град ских ста
за’ ’93, ’94, ’95,[бр.1],приредилиВасић.Д.иШушњар,М.(1996),Ви
шеград:СПиКД„Просвјета”,стр.1819.
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дочекамоованеминовнаисудбоносназбивања”.97Сдруге
стране,ВукМилатовићурефератунасловљеном„Какода
насчитатиАндрића”(укојемсесупротстављапосматрању
Андрићевог дела из „лупе дневнополитичкихинтереса”98)
напомињеу једномкоментару да је пишчев „визионарски
духнаслутиоипрорекаосвеовоштосезбивауБосни,уна
предоткриоузрокетогастањаиобележиотрагичкекривце
историјске драме”.99Обојица именованих тумача књижев
ности,каковидимо,усвојојполитичкимотивисанојакту
елизацијиАндрићевестваралачкепреокупацијебосанским
темама,чинесличноштои,например,МухсинРизвић(са
моузсупротан,афирмативнипредзнак):изМаксимовиће
веперспективеАндрићсеуказујекаописацкојикритички
разобличава босанске муслимане (’отпаднике’) и њихову
психу,докМилатовићоснажујестеореотипоњиховојисто
ријскојкривици (пројектованој–наводноодстранесамог
писца – чаки у будуће време).100 Разуме се, релевантност
српскератнерецепције уоквиру темекојомсебавимоне
огледасесамоуовимдвамаизолованимпримерима,него
уитеративномпонављањуилустрованихставова,изноше
ниходстранеинтелектуалацакојисунајчешћезаузималии
високеполитичкеилијавнефункције.

97Максимовић,В.Поздравнаријечповодомотварањаобновљеногспоме
никаИвиАндрићу,у: Ви ше град ска ста за, [бр.1], стр.6566.Слично
Максимовићу,уредникзборникаАн дрић и Бо шња ци,МунибМаглајлић,
препоручиојебошњачкимчитаоцимаупознајуАндрићеводелоизпре
дострожности,какоби„спремниједочекали ’великеводекојенањих
броде’”.Maglajlić,M.IvoAndrić–prisutnostpiscaudjelu,u:An drić i Boš
nja ci,str.17.

98Милатовић,В.КакоданасчитатиАндрића,у: Ви ше град ска ста за, [бр.
1],стр.87.

99Исто, стр. 88. О пророчкој и антиципаторској способности Андрића
Милатовићјеписаоусвомрефератуприпремљеномза„Вишегрaдску
стазу”1998.године.Видети:Милатовић,В.Андрићевпророчкидуху
Трав нич кој хро ни ци,у:Ви ше град ска ста за,бр.2,приредиоШушњар,
М. (1999), Вишеград:СП иКД „Просвјета”, стр. 172177. Такође, на
сличанначинговорииСлободанРакитићуприлогу„Андрићевипара
докси”(Ви ше град ска ста за, [бр.1],видистранице129и131).

100Утомсмислу,указаћемонаКазазовопитањеоидејнојзаснованости
пракседовођењаунајприснијувезу(одстранебошњачкихкритичара,
МухсинаРизвићаиауторатекстоваузборникуАн дрић и Бо шња ци)Ан
дрићевог књижевног дела и ‘антимуслиманске тенденције’ писца: „Је
лимогућечитати,пак,противбошњачкуидеологијууповодуАндрића?
Одговорнаовопитањенажалостјепотврдан,будућидасеједанзначај
нијидиосрпскерецепцијеАндрићауправо,каоштојетоовдјенаглаше
но,утемељиваонатојидеологији,фалсифицирајућипритомАндрићаи
тражећиуњемуаргументезавластитинационализамˮ.Kazaz,E.Eg zi
sten ci jal nost/po vi je snost Bo sne – in ter pre ta ci ja u zam ci ide o lo gi je,str.126.
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Нереткомистификована,јерсечестоапострофирааготово
никаданецитиранитисеименујуњени’представници’,101
српска ратна рецепција није имала битније упориште у
писању најзначајнијих српских истраживача Андрићевог
дела.Ипак,указаћемонадвапримераукојимарелевантни
исвестраниизучаваоциИваАндрића–ПредрагПалавестра
иРадованВучковић–одступајуодуобичајеногначинана
којисебавењеговимлитерарнимостварењима.Ауторне
колико вредних студија о Андрићу, Радован Вучковић, у
тексту „Андрић и босански Срби” (презентованом на 12.
књижевнимсусретима„Савременасрпскапроза”,почетком
новембра1995.годинеуТрстенику)укојемиспитујекњи
жевнистатуссрпскезаједницеуАндрићевимприповеткама
ироманима–излазећинаједномизоквирасопственихдо
тадашњихибудућихопсервација–’учитава’пишчеводело
у тада актуелну ратну стварност, те наводи како је „језив
тајбратоубилачкииверскиратчијусенкујеАндрићпред
осетио.Однео је,каоштознаможртвенасвестране.Све
насјестрахдаћенакрајужртвеСрбабитинајвећеидаће
сетакојош јед ном по твр ди ти Ан дри ће ва ди јаг но за о њи хо
вој тра гич ној исто риј ској суд би ни – да су у окол но сти ма 
рат ног ха о са увек рас пи ња ни на крст стра да ња [подвукао
Б.Б.]”.102Натајначин,Вучковићамнестирасрпскустрану
одговорностиурату(безобзиранамеруукојојјеонапо
стојала)неадекватноузимајућиза’сведока’писцаАндрића,
азааргументњеговунаводнозасвагдаутврђенуисторијску
дијагнозу.

С друге стране, у обимномпоглављу „Андрићево обраћа
њеЕвропи”својеКњи ге о Ан дри ћу,103Палавестрајеизнео
бројнаразмишљањаозначајуАндрићевихкњижевнимра
домпосредованиххуманистичкихпорукаокојесезванична
(политичка) Европа почетком последње деценије 20. века
оглушила.ИакосунекаодПалавестринихпромишљањау
везисаАндрићемнесумњивоподложнакритици,његовом
текстубиипактребалоприступитипажљиво.Наиме,овај
књижевни историчар – у условима неочекиваног међуна
родногпризнањаБоснеиХерцеговинезанезависнудржаву

101Међуреткимакојиточине–честосасвимпроизвољно(каоуслучају
Јалимама)–суЖанић,Казаз,ХаџемХајдаревићиСалихЈалимам(осим
већцитиранихрадоваЖанићаиКазаза,видетии:Hajdarević,H.nav.de
lo,str.24;Jalimam,S.PoglednajednudionicuizživotamladogAndrića,u:
An drić i Boš nja ci,str.28).

102Вучковић,В.АндрићибосанскиСрби,у:Збор ник Два на е стих књи
жев них су сре та „Са вре ме на срп ска про за”,уредникВукашиновић,В.
(1996),Трстеник:Народниуниверзитет,стр.85.

103 Палавестра, П. (1992) Андрићево обраћање Европи, у: Књи га о 
Андрићу,Београд:БИГЗ,стр.221282.



38

БОРИС БУЛАТОВИЋ

(безуважавањаконститутивногстатусатрињенанарода)и
избијањаграђанскограта–указујенаАндрићевакњижев
ним делом артикулисана вишедеценијска ’упозорења’ и
’обраћања’ у којима „упорно понавља један исти ненаме
тљивии тихи савет упућен Западу: да у поступцимапре
маБоснииБалканунебуденестрпљив,себичан,осорани
лакомислен,негодапажљивомерииодвагујесвакуречи
сваку одлуку”.104 Подсећајући на Андрићево акцентовање
специфичне’запаљивости’Боснеипотребезамудримпо
ступањемсањом(уследсложенихнационалнихиверских
прилика),Палавестраистичекакоје„непромишљенопри
знавање [Босне] за независну државу [...] било досад нај
већи и најопаснији политички промашај модерне западне
дипломатије”,105којије–натомеовајкњижевниисторичар
нарочитоинсистира–угрозиосâмосновиидејуњенемул
тикултуралности,106 будућида су чиномпризнања сецеси
јеБоснеиХерцеговине(мимовољеједногодтриконсти
тутивна народа) фаворизованимуслимански интереси.На
културномплану, пак, овакав вид политичких промена је,
поПалавестриноммишљењу,нарушио„постојећицивили
зацијскимоделБосне,измењенјејезиккултуреидуховни
контекстАндрићевогдела”.107Супротстављајућисамовољи
носилацаглобалнеполитичкемоћиидејумултикултурално
сти„којалежиуосновиАндрићевогпогледанасвет,каоиу
темељуњеговогодносапремаБоснииБалкану”,108Предраг
Палавестразаправонастојинетоликодаистакнеполитичку
уместоестетскерелевантностиАндрићевогдела,коликода
гапредставикаопоузданијег,добронамернијегипозванијег
‘саветника’109 за проблемеБалкана у односу на политича
реииностранеакадемскестручњакезабалканскестудије.
Отуд су Палавестрини ставови о Андрићевој приповеци
„Писмоиз1920.године”–која„имаизразитоесејистички
ипрограмскикарактер”ипредстављанесамо„носећистуб
уњеговомполакостицаном,тешкомиупозоравајућемви
ђењубалканског тамногвилајета”,110негои „најнепосред
нијеинајпотреснијегоркоупозорењеЕвропи”111–премда

104Исто,стр.249250.
105Исто,стр.227228.
106Исто,стр.229.
107Исто,стр.229.
108Исто,стр.277.
109Исто,стр.223.
110Исто,стр.243.
111Исто,стр.275.УкњизиИслам ска ви зи ја све та код Иве Ан дри ћа исла

мологМирољубЈевтићнастојида,анализирајућиАндрићевопознавање
исламаизуглаполитикологијерелигије,отклониприговоребошњачких
интелектуалаца(упрвомредуМухсинаРизвића)којиоспоравајуАндри
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умногомеспорни(јерјекрајњеупитноколикојеоваприпо
веткапрограмска,причемунебитребалоотићиниудру
гукрајноститврдитидаонанепоседујеникаквусазнајну
вредност112),изреченинесациљемдапослужекаоаргумент
заетничкуподелуБоснеиХерцеговине,већдаапелујуна
превазилажењеетничкихподелауБоснииочување’крње’
југословенскезаједнице.Натајначинпосматран,овајтекст
је писан са сличном мотивацијом какву је имао Војислав
ВејнВучинић,станфордскиславистаиисторичарсрпског
порекла,усвојствууредниказборниканаучнихрадоваIvo 
An drić Re vi si ted: The Brid ge Still Stands (из1995.године)113
којије,нанекиначин,представљаоодразакадемскихнапо
радасепосредствомистицањапорукаисимболаизАндри
ћевогкњижевногопусаискажеотпорнационалнојиверској
искључивости, каои ратним сукобима који суи даљеби
лиутоку.Обаовапримера,иПалавестринрадипоједини
чланциизпоменутогамеричкогзборника,сведочеоризич
ности актуелизовања и реинтерпретације (у специфичном

ћево’исламолошкознање’–демонстрираноуњеговојдисертацији,при
поведачкомироманескномкњижевномопусу–каонетачноизлонамер
но.Јевтићевастудија,стилскирогобатнаиписанааподиктичкимтоном
–иакозачитаоцапоседујекогнитивнувредност(оиспољавањуислама
каополитичкерелигије,обосанскиммуслиманимакаоносиоцимадр
жавневластиувремеосманскеуправеБосном,оприродитолеранцијеу
Османскомцарству)–остајенепродуктивназаразумевањекњижевног
дела,каоињензакључакда„свеоноштојеАндрићговориоисламоло
шкииисторијскијестетачно.ЗатомуниРизвић,нитибилокодруги
можедаставиозбиљнепримедбе”(192).ОвдеЈевтићевукњигуспоми
њемо стогашто аутор – осимприповетке „Писмо из 1920. године” –
каопримерАндрићевог ’упозорења’ третираипричу „Труп”.До које
мере јеЈевтићеваинтерпретацијапроизвољнасведочиињеговообра
зложењерéчӣоЧелебиХафизукојефраПетруупућујењеговслушалац
хришћанинизЛибана(„Јесте,такавјеТурчин.Исјециганакомаде,сва
кикомадићтијеламуопетживизасебе.Ипоследњиграммесамичесе
истоонакоигамижеуистомправцуукомбисеживичитавТурчинкре
тао”).Српскиполитикологрелигијецитиранимречимапридаје„смисао
државноправнетеорије”,пајетако–уњеговомтумачењу–речотежњи
муслимана ка „стварању јединствене политичке заједнице, тј. државе
којабиокупиласвемуслимане[...].Тимејејаснодаје’Труп’указаокако
сејединомуслиманимогупонашати,памаколикобилимали”(34).Сво
јимставомуовојприповециАндрићје,какосматраЈевтић,„наговестио
да се ни један део исламског тела неможе понашати другачије него,
каоостатак,односноцелинатогатрупа.Таупозорењаникоодговоран
навременијевидео,нитиприхватио.Аонасусепоказалакаотачна”
(136).Најошједномместу,увезисаистомприповетком,Јевтићкаже:
„ОваАндрићеваоценакојасеодносинамуслимане,односнонаделове
којисуотпалиодзаједнице,показаласекаоапсолутнотачнанабосан
скомпримеру”(33).Јевтић,М. (2013)Ислам ска ви зи ја све та код Иве 
Ан дри ћа,Београд:Центарзапроучавањерелигијеиверскутолеранцију.

112УпоредиразмишљањеЖанетеЂукићПеришићукњизи:ĐukićPerišić,
Ž.(2012)Pi sac i pri ča: stva ra lač ka bi o gra fi ja Ive An dri ća,NoviSad:Aka
demskaknjiga,str.400403.

113Видeти:Vucinich,W.S.(ed.),op.cit.



40

БОРИС БУЛАТОВИЋ

политичком контексту) неког књижевног дела, те о опа
сностидасеиздоменаанализеутемељенеузаконитости
малитерарногтекстанеосетнопређеупољепроизвољног
тумачењапишчевихпорука.Тако,узбесмисленуизачудну
оценудајеу„Писмуиз1920.године”изложен„предлогда
би странции светскинаучници требалоуБоснидапроу
чавајумржњу,каоштоседругдепроучавагуба” (изречен,
дакле,одстранеМаксаЛевенфелдакаоАндрићевогнавод
ногалтерега),Палавестракрозчитавопоглављесвојекњиге
инсистира на исламској претњибосанскојмултикултурал
ности,теговориодејственом„ветруисламизма”114и„жу
стримналетимаборбеногисламскогтоталитаризма”.115Као
оноштосеунашојанализиобзнањујекаопонајвишеспор
нојестесазнањеоПалавестриномнепосредномповезивању
оваквихвластитихувидаојугословенскојполитичкојствар
ностисаИвомАндрићемкоји је,поњеговомвиђењу,чак
исегментимасвоглитерарногопуса„отвореноупозоравао
ЕвропудациљевииисторијаисламскогпродирањанаЗа
паднисуокончаниидаћесвакабудућапровалазлауБо
снинајтеженевољеистрадањадонетинајпрехришћанском
свету”.116Украјњојинстанци,стога,Палавестринисудови
–иакоисказанисапозицијекојанијеидентичнаонојкоју
смоописаликаокарактеристичнузасрпскуратнурецепци
ју–ипакукључујуистереотипоАндрићукаописцукојије
усвомпрозномкњижевномделубосанскиммуслиманима
приписиваоисторијскукривицу.

Такође, изузев већ интерпретираних примера, ваљало би
уочити и један крајње несвојствен и атипичан вид крити
ке посредством које се Андрић оптужује за антисрпска
осећања, репрезентован тврдњомМирјанеСтојисављевић,
професорке стилистике српског језика са бањалучкогФи
лолошкогфакултета, да је „попут саме дисертације иње
гово књижевно дјело такође било идеолошки прожето ју
гословенством,што све скупа налаже да се помно истра
жи управо изнимно комплексна идеолошка конструкција
Андрићевадјела,којаје,какогодсезвала,билаиосталау
службиримокатоличкогкроатистичкогекспанзионизма”.117
Не самоуцитираномтекстуиз2010. године („Андрићева

114Палавестра,П.нав.дело,стр.240.
115Исто,стр.277.
116Исто,стр.258.
117Стојисављевић,М.Андрићевадисертацијаукултуролошкомијезич

комконтексту,in:Das Gra zer Opus von Ivo An drić (19231924) = Grač ki 
opus Iva An dri ća (19231924),Hrsg.Tošović,B. (2011),Graz–Beograd:
Institut für Slawistik der KarlFranzensUniversität – Beogradska knjiga,
стр.125.
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дисертација у културолошком и језичком контексту”), не
гоинадругимместима(укњизиНа кра ју за пад ног пу та)
МирјанаСтојисављевић,служећисебројнимдомишљањи
ма,полуистинамаипроизвољностима,износиоценеда је
„Андрићев избор, према нашем суду, био мотивисан нај
вишим циљевима: да као јудеокршћански ’фра Иво’ буде
највећисрпскикњижевникчимебисесрпскакњижевност
узначајнојмјерихрватизовала”,каоидајеАндрић„пред
водник стратегије хрватизовања српске књижевности”.118
Наконшто је –наводнополитичкимразлозимамотивиса
на–партијскавластпромовисалаовог„комунистичкогдр
жавногписца,чијадокторскадисертацијаврвиодвјерске
нетрпељивостипремамуслиманимаиСрбима” унајвећег
српскогкњижевногствараоца,„одтада јесрпскакњижев
ност била тако профилисана да не буде православна, већ
прокатоличка и прохрватска, којом доминира масонизова
ни хрватски конвертит, калајисан духом унијатским и ју
дејским”, који сеиз „политичкопрагматичнихразлогаде
финисаосрпскимписцемостављајућибез јасногодговора
заштобиједанхрватскиписацжелиодаућеутакву’ника
кву’књижевност(СтојисављевићеваиманаумуАндрићев
дисертацијскиставдасрпскакњижевностнасталауБосни
подтурскомвлашћунеможедасемерисафрањевачком),
наносећинеопростивуувредутојкњижевности,унизујући
јекао,уосталом,ицијелусрпскунацију”.Узсвепоменуто,
ауторкаувезисароманомнаНа Дри ни ћу при ја напомиње
даје„тајМакијавелинашегвременаивеликиархитектари
јечи,умјешносковаозавјерукакодапутемсвојеНа Дри ни 
ћу при је,настале,експлиците,наримокатоличкој’теологији
моста’,119сазидаметафизичкимосткакобицивилизаторски
утицајисаЗапада,којежељнопризиванастраницамасвоје
дисертацијенасталепосвимправилимабечкеисториограф
скешколе лажии обмане,могли дапремосте ту зачарану
границуипрелијусенаправославниИсток”.120

118Стојисављевић,М. (2015)Андрићизмеђухрватстваисрпства,у:На 
кра ју за пад ног пу та: по е ти ка и ко мен та ри,књ.2,стр.102,104105.

119Оваквимолакоизреченимкоментаромауторкапоказујесвојеоскудно
познавањеиАндрићевогкњижевногопусаисекундарнелитературео
њему,укојојсесимболикамостоваперципираудвамакључнимзначе
њима:1)каометафорацелинеиапсолутногвремена,каоафирмација
начела трајности, постојаности и лепоте (супротстављених начелима
владајућим у животном процесу) и надилажење појединачне људске
трагике(очемунајуверљивијепишеПетарЏаџић,пресвегаустудији
Хра сто ва гре да у ка ме ној ка пи ји);и2)узначењупотребезапремошћи
вањемјазоваизмеђукултура,цивилизацијаиљуди,ињиховимповези
вањемидијалогомупркоссвимпротивностима.

120Исто,стр.106,108,141.
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Кадајеречокритичаримакојисусебавилиупореднимис
траживањем национално маркираних идеолошких типова
рецепцијеупостјугословенскомконтексту,назначићемода
релевантношћуи(ли)учесталошћунавођењапретежуесеји
ИваЖанића („Писацнаосами: употребаАндрићеве књи
жевностиуратууБиХ”,1996),ЕнвераКазаза („Егзистен
цијалност/повијесностБосне–интерпретацијаузамцииде
ологијеˮ,2000),СтанишеТутњевића („Националниаспект
рецепције дјелаИвеАндрића”, 2000),ИванаЛовреновића
(„ИвоАндрић, парадокс ошутњи”, 2007),121 каои чланци
двојеиностранихсербокроатиста–СилијеХоксворт(„Иво
Андрић:црвенамарамауполитичкојарени”,2002. год.;122
допуњенаверзијанасрпскомиз2004)иСангХунКима123
(„Андрић као објекат мржње”, 2011).124 У једном свом

121УпретходнимфуснотамаЛовреновићеврадјебиоцитиранизчасописа
Мо три шта(из2008.године),међутимпрвипутсепојавиогодинудана
раније,каопредговорчетиримаАндрићевихкњигакојесусепојавилеу
едицијиХр ват ска књи жев ност Бо сне и Хер це го ви не у 100 књи га.

122Hawkesworth,C.(2002)IvoAndrićasRadRagandPoliticalFootball,Sla
vo nic and East Eu ro pean Re vi ew80(2),pp.201216.

123Kim,S.H.(2011)AndrićasanObjectofHate:ReceptionofIvoAndrić’s
WorksinthePostYugoslavContext,Sla vi stič na re vi ja59(1),Ljubljana:Sla
vističnodruštvoSlovenije,pp.4963.

124Међуовденепоменутим,интересантанјепримерписањаРашидаДу
рића (доскоразапосленогнаСлавистичкоминститутуУниверзитетау
Бохуму).Наиме, овај бошњачки историчар јужнословенских књижев
ностијеусвомприлогуназадарскомславистичкомскупуиз2011.го
диненаококритичкиупозорионанеутемељеностредуковањаАндри
ћевогдела„наидеологијуантимуслиманстваиантибошњаштва”(62)у
изведбамаРизвића,ДураковићаиМуминовића(каопоследицуњиховог
одвећ„емоционалногпроживљавањаАндрићевихпроза”[64]),којису
занемарилиупореднопостојањедвааспектаАндрићевелитературе:ње
невисокеестетскевредности(„умјетничкемагије”)и„упитнеобјектив
ности”књижевнеистине(ДурићподовимподразумевадаАндрићчини
недовољнудистинкцијуизмеђу„оправданекритикетурскогаколонија
лизма”инеоправдане критике „исламакаокултуреи религије” [82]).
ДурићпотомунекурукубранибошњачкекритичареАндрићанаводећи
да,иакозанемарујуестетскурелевантностњеговогдела,ониипакпред
стављајупример„ослобођењесвијестиисавјестибошњачкерецепци
јеАндрића”инаступајусапозицијеодбране„моралногдостојанства”
(63);докмунаједном–услучајуписца–сметаи„оправданакритика
тускогколонијализма”којујепреформулисаоунеоправдану,тј.у„(не)
умјеренукритикутурскевластикаонаводногузрочникасвеколикојпат
њихришћана”(63).Узто,награницизлонамерности,неупућеностии
бесмисласеналазињеговаоценаоСтанишиТуњевићукаосрпскојвер
зијиМухсинаРизвића,ускладусакојомДурићистичекакосеТутње
вићев „дискурс у основи остварује наистој идеолошкој разини каои
у оних којима настоји оспоритињихову рецепцијуАндрића” (7576).
Накаквимпретпоставкамабошњачкикритичартемељиовајзакључак?
Дурићу,какоседâзапазити,нијеповољиТутњевићевопроналажење
примерасупституцијеуметничкеиисторијскеистинеубошњачкојкри
тици („занаведенетезе”, какооннаводи, „Тутњевићмеђутимријетко
кадаподастиревластитеестетскеаргументе”[75]),штојепотпунобес
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скорашњем обимнијем тексту аутор овог чланка је указао
нанеадекватантретмансрпскератнерецепцијеунаведеним
радовимаЖанића,КазазаиЛовреновића,који,сједнестра
не,сугеришукакојестањенационалистичкеидеологизива
ностирецепцијеАндрићевогкњижевногдела–међутрима
националнимколективистичкиммоделима–најизраженије
у српској научној и културној јавности (што подразумева
да је оно радикалније, национално острашћеније и поли
тичкиучинковитијенеголиштојетослучајсабошњачком
илихрватскомидеолошкомрецепцијом),асадругестране
– националистички усмерену (зло)употребу Андрића им
плицитно представљају као најзаступљенији тип изучава
њаделаовогписцаунутарсрпскенаукеокњижевности.125
Таквомсвојомоценом,требалобинапоменути,именовани
критичариипакпренебрегавајуекстензивностинаучнуре
левантностпроучавањаАндрићевогделауновијојсрпској
књижевнојисторији,теуједнопревиђајудасе–уодносу
нацелинуипреовлађујућивидтумачења–ратнарецепција
Андрићевелитературеипојавањеногредуковањанаполи
тичкиупотребљивунационалнуформулууказујекаоогра
ниченапракса,реализованаизванматичнеидоминантне,на
књижевним критеријумима успостављене традиције про
учавањаопусаовогписца.Истотако,претпоставкеосрп
ској идеолошкој рецепцији која у национализму компара
тивнопредњачиуодносунаеквивалентнивидбошњачких

предметнапримедба,будућидасâмДурићусвомтекстуизносиоби
ље таквих примерима о неразликовању два типа ’истине’ (при томе,
Тутњевићни српске критичаре не амнестира одговорности за сличну
праксу).Најзад,Дурић(76)износиставдајенапримеруТутњевићевог
бављењаидеолошкимвидовимарецепцијезаправоречокритичаревој
„идеолошкополитичкојпросрпскојрецепцијиобраномАндрићевеиде
ологијеиидеје” (онезакоју јеДурићпретходнозаписаода„нијере
зистентна” на антибошњаштво [62]).Колико је оваква констатација о
ТутњевићукаобраниоцунаводнеантибошњачкеАндрићевеидеологије
неразборита и неприхватљива сведочи и чињеница сасвим супротног
значења:дајесједнестранеТутњевићкритичаркојидоследно–усвим
својимтекстовимаукојимаистражујегенезуимоделеванкњижевнеин
терпретацијеАндрићевогдела–оповргаваприсуствобилокаквеанти
муслиманске тенденцијеуњему, а сдруге странеоштримкритичким
примедбамаизлажеуправоонеАндрићеветумачеусрпскојсрединико
јисматрајућидаАндрићликовебосанскихмуслиманајестеосликавао
нанегативанначинистичутокаопишчевузаслугу.Durić,R.Nesporna
umjetničkamagijaiupitnaobjektivnostnekihAndrićevihprozakrozvrijed
nosnosuprotstavljenubošnjačkuisrpskurecepciju,u:Za dar ski fi lo loš ki da ni 
IV: zbor nik ra do va s Me đu na rod no ga znan stve nog sku pa „Za dar ski fi lo loš ki 
da ni 4” odr ža no ga u Za dru 30. ruj na i 1. li sto pa da 2011,urediliBožić,R.i
Sambunjak,S.(2013),Zadar:SveučilišteuZadru,str.5786.

125Отомевидетиу:Булатовић,Б.(2017)Критичкопреиспитивањеупо
редних вредносних оцена о националним идеолошким видовима ре
цепције Андрићевог дела, Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа 36(34),
стр.255292.
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тумачењаАндрићевогделамогућејеоспоритиуказивањем
на очигледност да у српској ратној (или доцнијој) поли
тичкој рецепцији не постоји ни приближан пандан писа
њуМухсинаРизвића или, у најновијемпримеру, Русмира
Махмутћехајића.Инакрају,рецимоитодајеистраживачки
фокусуовомтекстубиоусмеренпресвеганасагледавање
идеолошкихмоделарецепције(уразличитимнационалним
срединама у постјугословенском периоду) из књижевно
критичкеперспективе(везанезаначинетумачењаАндриће
воглитерарногопуса),анекњижевноисторијске(онекоја
бисетицалапроблемањеговекњижевнеприпадности),због
чега су хрватски идеолошки одзиви на ’феноменАндрић’
углавномосталивандоменаобухваћеногтемомовограда.
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IDEOLOGICALTYPESOFINTERPRETATIONAND
ACTUALIZATIONOFIVOANDRIĆ’SLITERARY

OPUSINTHEPOSTYUGOSLAVCONTEXT

Abstract

Thispaperinterpretstheideologicalmodelsofthenationallymarked
receptionofAndrić’s literaryworkssince the lastdecadeof the20th
centuryintheBosnianandSerbianintellectualcircles,anditexplores
thegenesisofanegativeattitudetowardsthiswriterandhisopus.Also,
it points out to the causes and the extent towhich the examinations
ofAndrić’s literaturehavebeendisplacedfromtheprimaryaesthetic

framework.

Key words: Ivo Andrić, reception, ideology, aesthetics, political  
context, breakup of Yugoslavia
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originalan naučni rad

IZ ME ĐU FIK CI JE I  
SVJE DO ČAN STVA:  

KIŠ, AL BA HA RI, DRN DIĆ
Sažetak: Rad is tra žu je knji žev ni tret man po vi je snih do ku me na ta o is
tre blje nju Ži do va u Dru gom svjet skom ra tu na pri mje ri ma tek sto va Da
ni la Ki ša, Da vi da Al ba ha ri ja i Da še Drn dić. Na crt post ju go sla ven skog 
knji žev nog po lja po sta vlja se kao osnov ni in ter pre ta cij ski okvir, a stra
te gi je li te ra ri za ci je po vi je sne gra đe po ve zu ju s te o rij skim pro ble mom 
sta tu sa au to ra raz vi je nim kod Mi še la Fu koa (Mic hel Fo cu a ult) i Đor
đa Agam be na (Gi or gio Agam ben). Kon cept au to ra kao in stan ce ko ja 
do vr ša va tu đe svje do če nje tran spo ni ra se na ra zi nu knji žev nog li ka, 
ka ko bi se po ka za li mo gu ći od go vo ri na te melj no Agam be no vo pi ta nje: 
što zna či bi ti su bjekt de su bjek ti va ci je, ka ko su bjekt mo že iz vješ ta va ti o 
vlasti tu slo mu?

Ključneriječi: post ju go sla ven ska knji žev nost, Kiš, Al ba ha ri, Drn dić, 
au tor, svje dok

Post ju go sla ven sko knji žev no po lje

Govorimo li o „postjugoslavenskoj književnosti“, krećemo se
sporadičnooznačenimteritorijem,lišenidetaljneteorijskema
pe ipreciznijihputokaza.Pojamse,naime,krozprošlihdese
tak godina „spontano“ proširio književnokritičkim i esejistič
kimdiskursom,ali sustavniju teorijsku legitimaciju jošuvijek
nema: postjugoslavensko književno polje u gorem je slučaju
akademski parcelizirano granicama nacionalnih filologija, u
boljemtekdoneklesupstituiranoistraživanjemnjihovevećeili
manjepropusnosti.Paopet,dojamje,prizivaganizaktualnih

BORIS POSTNIKOV
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fenomenakoji tražezajedničkikonceptualniokvir.1Znakovito
je,uostalom,idajejedanautor,podgoričkipisacBalšaBrko
vić,svojedobnojavnoprisvojio„autorskaprava“nanjega:„Ja
samjednomprilikomuFrankfurtui‘lansirao’pojam‘postjugo
slovenskaknjiževnost’.Timpojmomneželimdanegiramni
kog,nijednunacionalnuknjiževnost,alismosvirođeniuistim
okolnostima,naistomprostoru,isvismoobilježeniistimisku
stvom.“.2Uočavamo,dakle,kakoseunutarporoznihgranicase
mantičkedomenekonceptavećrazvijadiskurzivnapraksakojoj
postaje moguće povratno pripisati „transdiskurzivnu autorsku
poziciju“3,analognuonojkojujeMišelFuko(MichelFoucault)
pripisivao „autorima“, odnosno „inicijatorima“ pojedinih te
orija, tradicija ili disciplina, pozivajući se na primjere Froj
dovog (Freud) utemeljenja psihoanalize, Marksovog (Marx)
utemeljenjamarksizmaitd.4

Ukoliko smo,dakle,ustanovili statusdiskurzivneprakse ius
tvrdili osnovni raspon analitičke građe neophodan za pokušaj
teorijskekonceptualizacijepostjugoslavenskeknjiževnosti,pre
ostajenaznačitinjezinosnovnismjer.Pozivanjena„zajedničko
iskustvo“rađanjapostjugoslavenskihautoricaiautora„uistim
okolnostima,na istomprostoru“,kaokodBrkovića,doima se
nedostatnim: nudi nam tek generacijski ograničen aspekt ko
lektivnememorijekojineobuhvaćakompleksnuprodukcijsku,
distribucijsku i recepcijsku dinamiku u posljednjih dvadeset i

1 Nabrojimotekneke:nekolikoknjiževnihnagrada(„MešaSelimović“,„Mir
koKovač“, „Kočićevopero“…) i natječaja („V.B.Z. nagrada za najbolji
neobjavljenirukopisromana“uZagrebu,„Ulaznica“uZrenjaninu…)otvo
renojezatekstovepisanejezicimainarječjimazajedničkogjezičnogdijasi
stema.Opusinizaautoricaiautora(MiljenkoJergović,IvicaĐikić,Ivančica
Đerić…)izmičuokvirimanacionalnihkanonapaihseuobičajiloklasificirati
nezgrapnimatributimavišestrukepripadnosti(npr.„bosanskohercegovačko
hrvatskipisac“)kojipovratnoukazujunareduktivnosteksplanatornogokvi
ratihkanona.Drugesuautoriceiautori(DubravkaUgrešić,GoranVojno
vič,AlešDebeljak…)istodobnoizrazitookupiraneliterarnomartikulacijom
(post)jugoslavenskog identiteta. Treći se (Viktor Ivančić, Marko Pogačar,
GoranBabić...)eksplicitnodeklarirajukao(post)jugoslavenskipisci.Časo
pisnaiizdavačkakomunikacijameđudržavamanastalimaraspadomSFRJ,
usprkos legislativnimzaprekama,neosporno ježivljanegokomunikacijas
kulturnimpogonimaizvangranicabivšezajedničkedržave,apritomnerijet
koimaidalekosežneučinkeudinamiciknjiževnogpolja:primjerice,gene
racijskiprevratusuvremenojcrnogorskojknjiževnostipočetkom20.stoljeća
zbioseregionalnomafirmacijomnizauglavnommlađihautora(AndrejNi
kolaidis,OgnjenSpahić,BalšaBrković…)zahvaljujućiizdanjimanjihovih
knjigakodhrvatskihnakladnikaitd.

2 Brković,B.Kontroverzaunoirmaniru,11.oktobar2010.,15.avgust2017.,
http://www.b92.net/kultura/intervjui.php?nav_id=464595

3 Foucault,M.(2015)Što je au tor?,Zagreb:NakladaJesenskiiTurk,str.54.
4 Tajnamseuvidovdječiniznačajnijimodpitanjaokupiralitutransdiskur

zivnupozicijuuistinuempirijskafiguraBalšeBrkovićailipaknekogdrugog
autora.
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šestgodina,nakonraspadaSFRJ.Produktivnijimsestogačini
započetiodsvojevrsnog„postjugoslavenskogstanja“ipokušati
gaoperacionaliziratikategorijamaizdomeneteorijepoljaPjera
Burdjea(PierreBourdieu),onakokakotoutekstu„Premage
neziistrukturipostjugoslavenskogaknjiževnogpolja.Bilješke
uzBourdieua“sugeriraDeanDuda:„AkoBourdieuovsocijalni
prostorzamislimokaokonstrukt,književnostkaopolje,a ten
dencijenakonraspadakomparativnoopišemokaopostjugosla
venske, raspolagat ćemo dovoljnim brojem kategorija koje bi
nammogleomogućitisustavnijiopisstanja.Pridodamoliuvjete
književneproizvodnje,socioekonomskiokviritehnološkuod
nosno komunikacijsku infrastrukturu, pojavit će se zanimlji
visudionicinanekolikorazina,kaoštoćejasnijibitiinjihovi
interesinatržištusimboličkihdobara.“5

Učincidinamikeovogpoljapritombisemoralimoćiočitovati
svedorazinetekstaiselekcijeknjiževnihmotiva:akojeBurdje
u „Pravilima umjetnosti“ uvjerljivo čitao Floberov (Flaubert)
„Sentimentalniodgoj“kaonekuvrstufikcionalizacijedruštve
nihuvjetavlastitognastanka,odnosnokaodjelo„kojepružasvu
neophodnugrađuzasopstvenusociološkuanalizu“6,tadabismo
imitrebalipotvrduhipotezeopostjugoslavenskomknjiževnom
poljumoćipronaćiusamimtekstovimapostjugoslavenskihau
toricaiautora,anesamoufenomenimanagrada,natječaja,bio
grafskihnatuknicailinakladničkihodabira.Izaista:egzilantsko
pismonakonpočetkadevedesetih,izbjegličkopismonaraštajili
dvakasnije,potomtzv.(anti)ratnopismo,različitenarativizaci
jeprocesapostsocijalističkedruštvene tranzicije, reartikulacija
iskustva životaubivšojdržavi itd. ulazili bi upretpostavljeni
komplekskarakterističnihmotivapostjugoslavenskeknjiževno
sti.Ovdje–dijelomradifokusiranjaanalize,dijelomradiodmi
canjaodočitog– izdvajamo jedanmanjezamjetljiv:motivski
kompleksmasovnog istrebljenja Židova uDrugom svjetskom
ratu,tzv.holokausta7,okojemsupisaliDašaDrndić(„Sonnen
schein“, „April u Berlinu“), DavidAlbahari („Gec iMajer“),
MiljenkoJergović(„RutaTannenbaum“),IgorŠtiks(„Elijahova
stolica“),FilipDavid(„Kućasećanjaizaborava“),IvanIvanjii
brojnidrugi.PosebnupozornostposvetitćemopritomDašiDrn
dićiDaviduAlbahariju,apragulaskauodabranuproblemati
kuvremenskipomaknutiunatrag,premaopusuDanilaKiša,ne

5 Dean, D. Prema genezi i strukturi postjugoslavenskog književnog polja
(bilješkeuzBourdieua),u:Tranzicija i kulturno pamćenje,prirediliKarlić,
V.,Marinković,D.iŠakić,S.(2017),Zagreb:SrednjaEuropa,str.55.

6 Burdije,P.(2003)Pra vi la umet no sti. Ge ne za i struk tu ra po lja knji žev no sti,
NoviSad:Svetovi,str.15.

7 Oneprimjerenostiovogaeufemizmavidi:Agamben,G.(2008)Ono što osta
je od Auschwit za,Zagreb:Antibarbarus,str.2022.
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bismolipokušaliosiguratikontinuitet izmeđupostjugoslaven
skeknjiževnosti i (književnohistorijski i teorijskipodjednako
prijepornog koncepta) jugoslavenske književnosti, kako onaj
prefiks„post“,uzsveproblemekojesasobomuobičajenonosi,
nebijošiostaolišenelementarnogakonteksta.

Da ni lo Kiš i pro blem au tor stva

KišjeoistrebljenjuŽidovauDrugomsvjetskomratupisaoiz
fikcionaliziranogautobiografskograkursau„porodičnomciklu
su“,knjigama„Rani jadi“, „Bašta,pepeo“ i „Peščanik“. Ipak,
ovdjeotvaramo„Čas anatomije“, polemičkuknjigunastalu iz
jedne od najvećih jugoslavenskih književnih afera, u kojoj su
priučeni forenzičari teksta pisca optužili da je u zbirci priča
„Grobnica za Borisa Davidoviča“ „prepisivao“ dijelove svje
dočanstavazatočenikastaljinističkihlogora.Ukontekstuuspo
stavljanja (post)jugoslavenskogknjiževnogpolja,baremsu tri
razlogazaovakav izbor.Značajnonamje,prvo, toštoseKiš
u„Časuanatomije“nedvosmislenodeklarirakaojugoslavenski
pisac8:„Nekibikritičari,kadabimogli,menenajradijeuvrstili
uhebrejskuliteraturuinateralimedapišemakonenahebrej
skom,aononajidišu.Itujeuzaludnosvakodokazivanje(…)
Kazatiimtadadatizapravopripadaš,svojimjezikomnakojem
sanjašinakojempišeš,dadaklepripadašovojnašojliteraturi
(…),rećiim,dakle,dasi,iztoguglagledano(usmislutradicije)
jugoslavenskipisac, toseondasmatranekomvrstomknjižev
nelaži,ilibeskućništva,He i mlic hke i tomkojiizazivasažaljenje
ilibes(…)“9Kompletnascenografijaaktualnihraspravaopost
jugoslavenskoj književnosti kao da je unaprijed postavljena u
ovomodlomkusamodeklariranogajugoslavenskogpisca:tusu
optužbezaknjiževnulažizasumnjivobeskućništvo,tujebijes
nacionalnoopredijeljenihisažaljenje teorijskiupućenih.Neka
činjenicadaje„Časanatomije“autorasbeogradskomadresom
bioobjavljenuZagrebu,baškaoštojeuzagrebačkomčasopisu
„Oko“ objavom teksta „Ogrlica od tuđih bisera“ beogradsko
gakritičaraDragoljubaGolubovićaaferaizapočela,budestoga
ilustrativnapotvrdafunkcioniranjazajedničkog,jugoslavenskog
književnogpoljaukojemjeKišmogaostećistatussvojevrsnog
paradigmatskog prethodnika beskućničke, bezdomne post
jugoslavenskeknjiževnosti,kakvuovdjepokušavamozamisliti.

8 PovjesničarMarkTompson(MarkThompson)ćeovoautorovosamoodre
đenjeegzaltiranopoopćitinarazinuparadigme:„Makarnikadnijebionaj
karakterističnijijugoslavenskipisac,postaojenajsuštinskijejugoslavenski.“
Vidi:Thompson,M. (2014) Iz vod iz knji ge ro đe nih. Pri ča o Da ni lu Ki šu,
Sarajevo:Buybook,str.12.

9 Kiš,D.(1979)Čas ana to mi je,Beograd:Nolit,str.4950.
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Drugirazlogzaizbor„Časaanatomije“nijemanjevažan:bave
ćiseskandalomkonstruiranimprvenstvenookozbirkepričao
staljinističkimlogorima„GrobnicazaBorisaDavidoviča“–ali
podsjećajućipritominapostupakfikcionalizacijedokumentar
ne građe iz povijesne epizode nacizma u proznim tekstovima
„porodičnogciklusa“–onnasupozoravadajeunutarKišovog
opusaliterarnitretmandvadesetstoljetnepovijesneinauguracije
koncentracijskih logora bio artikulirankrozdvostruku i uspo
rednukritikunacističkogistaljinističkogtotalitarizma,kojada
nasfunkcionirakaojednaoduporišnihtočakaautolegitimacije
dominantnog liberalnodemokratskog poretka, shvaćenog do
brimdijelomkrozopozicijuspramtotalitarnihsistema.Utoliko,
kodKišanepronalazimosamo„beskućničku“kritikunaciona
lizama kakva će kasnije presudno odrediti ideološku poziciju
većine spisateljica i pisaca koje bismomogli saturirati unutar
postjugoslavenskogaknjiževnogpolja,negoiosnovnenaznake
globalneliberalneideologijeizkojetakritikauglavnompolazi:
opozicijski otpor distribucijimoći unutar nacionalno uokvire
nihpoljakulturneproizvodnjelegitimirase,dakle,govoromiz
pozicijehegemonijskogdiskursanaširoj,globalnoj–ilibarem
evropskoj–razini.Figurupostjugoslavenskespisateljiceipisca
vrijedi stoga shvatiti kroz ovu dvostruku, pozicijskoopozicij
sku artikulaciju, amotivski kompleks tzv. holokausta u post
jugoslavenskojknjiževnostičitatiupravokroznjojprimjerenu
dvostruku optiku: tada postaje jasnije da privilegiranomjesto
motiva tzv. holokausta u suvremenim književnim tekstovima
posvećenimaDrugomsvjetskomratu–zarazlikuod,primjeri
ce,tematizacijeNarodnooslobodilačkeborbeilikomunističkog
pokreta,kojaiztihtekstovaupadljivoizostaje–stojiuizvjesnoj
vezisburdjeovskim„interesimanatržištusimboličkihdobara“,
okojimajepisaoDuda.Ideološkikontekstovakveselekcijemo
tivazahtijevaobi,ipak,znatnodetaljnijesimptomatskočitanje,
paovunapomenuostavljamosamokaoputokazzaeventualne
kasnije,temeljitijerazrade.

Konačno,treći(azaovajradinajvažniji)razlogzbogkojegsmo
ulaznutočkuuproblematikumotivskogkompleksatzv.holoka
ustapronašlibašu„Časuanatomije“sastojiseutomeštojeon
djenajdosljednijeinajizravnije,uanalitičkopolemičkojmaniri,
autopoetičkirazrađenproblemkorištenjadokumentarnegrađe,
odnosnospecifičnogodnosaknjiževnostipremapovijesnimči
njenicamaukontekstupisanjaoistrebljenjuŽidova.Evokako
gaKištumači:„Ištajelogičnijeuovomsvetufikcije,gdeseme
šajuistinitoilažno,uovomsvetuknjiževnemistifikacije–čiji
je,paradoksalno,krajnjiciljpostizanjenekeobjektivne,istorij
skeistine–štaje,dakle,logičnijenegodasenaveduoni‘izvori’
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kojisunajdubljeusađeniuistoriju(…)“.10Potom,korištenjedo
kumentarnegrađeobrazlaženužnošćuodustajanjaodprevlada
nogmodelasveznajućegpripovjedačarealističkopsihologizira
nogprosedea:„[P]ozivanjenaizvore,nadokument,naizvorei
nadokumentenajrazličitijeprovenijencije,nije,zapravo,ništa
drugodopokušajdasepsihološkamotivacijaneodbacisasvim,
nego da se iz nje izbaci taj sveznajući pogled, to jednostrano
sagledavanjesvihpojava,daseučinipokretljivimnesamooko
kamere,negodasejednapojava,jedanlik,sagledajuizraznih
aspekata, iz raznih uglova, iz raznih subjektivnih pozicija, ne
autora,negosvedoka!“11Imamo,dakle,poslasambivalentnim,
paradoksalnimpokušajemrelativizirajućegartikuliranjaobjek
tivnepovijesneistine:realističkanaivnostimaginarnedistance
sveznajućegpripovjedačaizgubljenaje,alirespektsprampovi
jesnedokumentacijeužasakoncentracijskihlogorazadržavase
ipakkao etički i poetički imperativpisanja.Tom jeproblemu
u vjerojatno najutjecajnijem recentnom teorijskom promišlja
njuulogekoncentracijskihlogoraumodernojpovijestiprivile
giranomjesto dao talijanski filozofĐorđoAgamben (Giorgio
Agamben):„AporijajeAuschwitzaupravoto.Elementikojisu
tolikorealnidanaspramnjihvišeništanijeistinito;realnostkoja
jetakvadaprekoračujesvoječinjeničneelemente.(…)Aporija
jeAuschwitzanaposljetkuaporijapovijesnespoznaje:nepodu
daranjaizmeđučinjenicai istine, izmeđuustanovljavanjaira
zumijevanja.“12Ovakoshvaćenonepodudaranje–Agambenova
„aporijaAuschwitza“iliKišovparadoksdosezanja„historijske
istine“sredstvimaknjiževnemistifikacije–velikimdijelomod
ređujeondapostjugoslavenskopisanjeotzv.holokaustu:posta
vljamuosnovnekoordinatei,kaoštoćemovidjetinaprimjeri
matekstovaDašeDrndićiDavidaAlbaharija,određujepoetičke
odabire.

Da vid Al ba ha ri i Da ša Drn dić

UsporednočitanjetekstovaDašeDrndićiDavidaAlbaharijapo
svećenih istrebljenjuŽidovauDrugomsvjetskomratuotkriva
gustspletsličnostiirazlika:ispočetkasemožečinitidarazlike
pretežu.Jednaje,uostalom,neposrednouočljivavećpriprvom
pogledu naAlbaharijev roman „Gec iMajer“ i romaneDaše
Drndićpoput„Sonnenscheina“,kojimćemoseovdjedetaljnije
baviti,ili„AprilauBerlinu“.„GeciMajer“,fikcionalnaispovi
jestbeogradskoggimnazijskogprofesoraknjiževnostikojiistra
žujearhivskezapiseonovobeogradskomkonclogoruSajmište

10Kiš,D.(1979)Čas ana to mi je,Beograd:Nolit,str.110.
11Isto,str.113114.
12Agamben,G. (2008)Ono što osta je od Auschwit za,Zagreb:Antibarbarus,

str.6.
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iopisuje„dušegupku“–kamionnamijenjenubijanju logoraša
ispušnim plinovima koji su, doznaje profesor, vozila dvojica
njemačkihvojnika,GeciMajer–kratakjetekst,teknekoliko
narativnihkorakasonestranegranicenakojojseduljapripovi
jestžanrovskikvalificirakaoroman;tekstoviDašeDrndić,pak,
iznimnosuopsežni,monumentalninarativnodokumentarniza
hvati. PripovijestAlabaharijevog pripovjedača „teče“ grafički
kontinuirano, bez poglavlja, odlomaka ili paragrafa; tekstovi
Drndić diskurzivno suneusporedivo raznovrsniji i izrazito ci
tatni,unjihsuumetnutefotografije,mape,enciklopedijskena
tuknice,ekstenzivnipopisiinotnizapisi.Dalje,uAlbaharijevim
je romanima istrebljenje Židova među rjeđim motivima; kod
Drndić, tema se vraća opsesivno, postajući provodnom crve
nomlinijomcjelokupnogautorskogopusa.Konačno,Albahari
sekoncentrira isključivonamasovno istrebljenjeuBeogradu;
Drndićzahvaćašire,uvodećiupripovijestbrojnetoponimeči
tavogakontinenta,odItalije,prekoHrvatske,Slovenije,Srbije,
Albanije,NjemačkeiAustrije,pasvedoŠvedskeiNorveške.

Podudarnostimeđuovakorazličitimproznimpristupimagovo
re,međutim,više.Prijesvega,iAlbaharijevneimenovanipripo
vjedačiHayaTedeschi,glavni lik„Sonnenscheina“,srednjoš
kolski su predavači: neuspjeh u prenošenju svjedočanstava o
holokaustunovimgeneracijama–njegaučeniciignoriraju,dok
ona, rezignirana, svojimanitinepokušavagovoritioDrugom
svjetskom ratu – konstitutivan je za oboje, sugerirajući nedo
statnosttransmisijekolektivnememorijeunutarinstitucionalnog
okviraobrazovnereprodukcijepovijesnefaktografije.Povijesne
reminiscencijeuobjesesituacije,dalje,pretvarajuupokušajre
konstrukcijevlastitogobiteljskogstabla,potraguzaporijeklom:
onnazidstanalijepilistpapirakojipopunjavaimenimapobi
jenihpredaka,Hayasedetaljnoprisjećasvojihroditelja,djedo
vaibaka,anaposljetkuotkrivadasujojsina,nestalogkrajem
rata,zapravootelinacističkivojniciiusklopumasovnogpro
jektaLe ben sborn dali na usvajanje nekoj njemačkoj porodici.
PosebnojeznačajnaulogakojuikodAlbaharija ikodDrndić
imaju osobna imena: nalazimo ih, uostalom, već u naslovima
romana.Albaharijev pripovjedač, tako, pokušavajući zamisliti
vozačekojisuubilinatisućeljudi,neprestanosedvoumi,go
vori:„Gec,iliMajer,oduvekježeleodabudepilotratnogavi
ona“13; „posebno jeGec, amožda je to bioMajer, imao žive
snove“14;„Svemisečini,šapnuojeGec,iliMajer,Majeru,ili
Gecu,daonnasuopštenevoli.Majer,iliGec,jećutao.“15Ita
kodalje,gotovonasvakojstranici:ambivalencijaimenovanja,

13Albahari,D.(1998)Gec i Ma jer,Beograd:Stubovikulture,str.7.
14Isto,str.27.
15Isto,str.109.
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intencionalnoneuspjelipokušajindividuacijenaslovnihlikova,
najupečatljivijijepostupakromana.„Gecbi,zapravo“,pišeAl
bahari,„mogaodabudeMajer,aMajer,uistinu,Gec.Moždai
jestetako,kozna?“16KodDašeDrndić,nasuprottome,javljaju
sebrojnaimenažrtava:višeodstotinustranica„Sonnenscheina“
popunjavapopis„Imenaoko9000ŽidovadeportiranihizItalije
iliubijenihuItalijiizemljamakojejeokupiralaizmeđu1943.i
1945.“;ovajkatalogmrtvihposebnojepoglavljeromana,naslo
vljeno„Izasvakogimenakrijesepriča“17.Naravno,Albaharijev
postupakmogaobiseinterpretiratikaonekavrstaliterarneilu
stracijeslavnetezeHaneArent(HannahArendt)o„banalnosti
zla“18, poučka da, u specifičnimpovijesnimokolnostima, bilo
tkomože postatimasovni zločinac. Evokacija imena ubijenih
Židovau„Sonnenscheinu“,sdrugestrane,doimasekaoknji
ževnipijetetžrtvamačijujeindividualnostjedansistempokušao
poništitiiizbrisati.

Najznačajnijapodudarnost,međutim,sastojiseustrategijiknji
ževneobradedokumentarnegrađe.KodDrndić jeona,vidjeli
smo,izravnointerpoliranautekstcitatnimtehnikama:„Sonnen
schein“ je, naposljetku, podnaslovomeksplicitnoodređenkao
„dokumentarniroman“.KodAlabaharija,tragovidokumentarne
građetežesuuočljivi,alizatonanjihupućuje„Autorovabeleš
ka“,kraćidiotekstanasamomekrajuromanakojinavodirazli
čitekorištenepovijesneizvore–arhivskugrađu,feljtone,studije
–pazaključuje:„Priča,međutim,nijenikadaistorija,ipoštuje
činjenicesamouonojmeriukojojtonjojodgovara.“19Ovadva
paratekstualnaelementa–podnaslovnasamomepočetkuDrn
dićkina romana i „Autorova beleška“ na krajuAlbaharijevog
–ne samošto smještajunjihovepripovijestiuzonuoscilacije
izmeđudokumentarizmaifikcionalizacijekojujeusvojimpro
znimtekstovimaotvorioKiš,negoupućuju–baškaouslučaju
svogaprethodnika–naproblemkoji je,činise,neodvojivod
takvogaknjiževnogapristupa:napitanjestatusaautora.

Pa ra doks au to ra

Većsmonaznačilikakojeproblemautorstvabiootvorenuve
likoj polemici okoKišove „Grobnice za Borisa Davidoviča.“
Upravonanjega suciljalipiščevikritičarikada sugaprogla
sili „prepisivačem“, plagijatorom, dakle: neautorom. Metu
napada oslonili su pritom o pretpostavljenu samorazumljivost

16Isto,str.125.
17Drndić,D.(2007)Son nen schein. Do ku men tar ni ro man,Zaprešić:Fraktura,

str.161264.
18Arendt, H. (2002) Eic hmann u Je ru za le mu. Iz vješ taj o ba nal no sti zla,

Zagreb:Političkakultura
19Albahari,D.(1998)Gec i Ma jer,Beograd:Stubovikulture,str.183.
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romantičarskohumanističkekoncepcijeautorakaoautonomnog
stvaraoca originalnog djela proizišlog iz procesa individualne
kreativnosti.Štoviše,akose„[d]jela(…)štitezbogtogaštosu
originalni iskazinekeindividuekoja jedinaimapravokontro
le ili prepuštanjakontrole nadbilokojomvrstomupotrebe ili
eksploatacije djela“20, kako glasi sažeta definicija legislativne
transpozicijetakvekoncepcije,ondajeknjiževnepostupkepo
putKišovihmogućeoglasitikaokrađu,bezobziranatoštose,
dakako,„[g]ranicaizmeđuoriginalnogineoriginalnog,vlastitog
i tuđeg,ponekadnemože tako lakoodrediti.Prerade,parodi
je,pastiši,montažedobrisuprimjerizatokolikojetagranica
katkadteškouhvatljiva.“21Ovaje„neuhvatljivost“granicekod
Kiša,kaoštosmovidjeliunjegovimkomentarimaiz„Časaana
tomije“,pritomodgovaralaintencionalnompoetičkomodabiru;
nastavljalase,uposljednjojliniji,nalektiruteorijskogobračuna
sazastarjelomkoncepcijomautorstvakrajemšezdesetih,preg
nantnoelaboriranuuseminalnimtekstovimaRolanaBarta(Ro
landBarthes)„Smrtautora“22iMišelaFukoa„Štojeautor?“23.
NapadinaKišautolikosemogushvatitikaorezultat teorijske
neupućenosti i anakronosti, pa je stoga i „Čas anatomije“do
brimdijelompisanizsuperiorne,patronizirajućepozicije,koja
jepodrazumijevalarazlaganjeosnovnihkategorijaknjiževnete
orijeiumetanjepoučne„malehrestomatije“tekstovaistaknutih
teoretičara. Problem je,međutim, sadržan već uKišovom te
meljnomeksplanatornommanevrutumačenjavlastiteautorske
namjeredaodustaneodautorstva:onga,strogogledano,vodi
uparadoks.Nijeslučajnoštosekritikebartovskog„usmrćiva
nja“ autora ili fukoovske diskurzivne analize funkcije autora
čestooslanjajuupravonapitanje intencionalnosti,korigirajući
ihizfenomenološkeihermeneutičkeperspektive.AntoanKom
panjon (AntoineCompagnon), primjerice, argumentira da „[t]
ezaosmrtiautorakaopovijesneiideološkefunkcijezastireteži
i bitniji problem:problemautorskenamjere, u kojemu je kao
kriterijknjiževneinterpretacijenamjerakudikamovažnijanego
autor. Izsvojekoncepcijeknjiževnostimožeseodstranitibio
grafskiautor,adasepritomuopćenedovedeupitanjeuobičaje
napredrasuda,kojameđutimnijenužnopogrešna,apremakojoj
je namjera neizostavni preduvjet svakog tumačenja.“24Odatle
slijedizaključakda„(…)čakinajzagriženijiprokazivačiautora

20Šporer,D.(2010)Sta tus au to ra. Od po ja ve ti ska do na stan ka au tor skih pra
va,Zagreb:AGM,str.183.

21Isto,str.184.
22Barthes,R.Smrtautora.Oddjeladoteksta,u:Su vre me ne knji žev ne te o ri je,

priredioBeker,M.(1999),Zagreb:Maticahrvatska,str.197207.
23Foucault,M.(2015)Što je au tor?,Zagreb:NakladaJesenskiiTurk.
24Compagnon,A.(2007)De mon te o ri je,Zagreb:AGM,str.70.
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idaljedoneklepretpostavljajudausvakomknjiževnomtekstu
postoji intencionalnost (u najmanju ruku, dosljednost djela ili
jednostavno teksta).“25PrimijenjenonaKišov slučaj, samači
njenicadatumačivlastiteautorskenamjereu„Časuanatomije“
naposljetkubipovratnoznačilakakou„GrobnicizaBorisaDa
vidoviča“nipoštonijemogaonastupitikao,kakosesamnaziva,
„neautor,negosvedok“.Dabiseparadoksrazriješio,naovom
mjestuvrijedi se iznovaokrenutiAgambenu injegovučitanju
Fukooveanalizediskurzivnefunkcijeautora.

PoputKompanjona,iAgambensmatradasvođenjeinstanceau
tora na funkciju diskursa – preciznije, na „karakterističan na
činpostojanja,cirkuliranjaifunkcioniranjaodređenihdiskursa
unekomdruštvu“26–brišući lažnopitanje„tkogovori?“ isto
dobnozastirepodjednakovažanproblem:zaAgambena,među
tim, tonijefenomenološkiproblemintencionalnosti,negopar 
ex cel len ceetičkiproblemonogaštoseunekojindividuidoga
đakadadoistaokupira„praznomjesto“autora štoga jeFuko
prethodnoočistioodsubjektivnihnaslaga.Ili,zaoštrenije:ako
jeinstancaautorakodFukoadesubjektivirana,alinekisubjek
tiuvijek stupajunanjenomjesto,ondapitanjeglasi: „(...) što
značibitisubjektdesubjektivacije?Kakomožesubjektizvješ
tavatiovlastituslomu?“27Odgovorsugeriraetimologijapojma
„autora“,kojijebiomeđuranijimznačenjima„svjedoka“:„(...)
auc torpakznačisvjedokazatojernjegovosvjedočenjesvagda
pretpostavljanešto–djelovanje,stvariliriječ–štoopstojiprije
njega,čijurealnostivaljanosttrebapotvrditiilizajamčiti.(...)
Autorovčin,kojibipretendiraonavaljanostsamuposebi,jest
besmisao(...)iimara i son d’êtresamoakodovršavasvjedočenje
onogakojinemožesvjedočiti.“28UAgambenovomizvodu,ova
kavzaključakimaznačajneontološkeibiopolitičkeposljedice
koje naposljetku, za razliku od strogo faktografskog pristupa,
garantirajusamdokazpostojanjaAušvica,nasuprotrelativistič
kimpokušajimanačelnogepistemološkogosporavanjamoguć
nostinjegoveizvjesnespoznaje.Tedalekosežnekonkzekvence
ovdjeipakostavljamopostrani:značajannamjeuviddaseu
kontekstupisanjaoistrebljenjuŽidovaautorskapozicijaoslanja
napozicijusvjedokaidajeonjojpresudnoovisna.Tojeinaiz
gledparadoksalnorješenjeKišovog„autorskogparadoksa“:on
nije„svedok,aneautor“,negoje,upravosuprotno,autorupra
vo zato što je svjedok; utoliko ukoliko autorskim postupkom
dovršavatuđasvjedočanstva.

25Isto,str.87.
26Foucault,M.(2015)Što je au tor?,Zagreb:NakladaJesenskiiTurk,str.47.
27Agamben,G..(2008)Ono što osta je od Auschwit za,Zagreb:Antibarbarus,

str.100.
28Isto,str.105106.
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Od ime na au to ra do ime na li ka

KodDavidaAlbaharijaiDašeDrndićovajevezaautorskograda
isvjedočanstvajošjasnija:pozivanjenahistoriografska,doku
mentarnasvjedočanstvaiupozoravanjenanjihovspecifičanod
nosspramknjiževnostiu„GecuiMajeru“su,vidjelismo,dani
upravou„Autorovojbelešci“,au„Sonnescheinu“upodnaslovu
„dokumentarniroman“,kojiispisujeinstancaštobismoje,slije
dećiUmbertaEka(UmbertoEco),moglinazvati„modelomau
tora“29,umetnutim„između“empirijskogautoraipripovjedača.
Akosmoustanovilidasepozicijaautorauizabranimtekstovima
(post)jugoslavensketradicijepisanjaoistrebljenjuŽidovasasto
jiusamosvjesnomdovršavanjusvjedočanstavasačuvanihdoku
mentarnomgrađom,preostajeuposljednjojdionicividjetikako
stepozicijeAlbahariiDrndićodgovarajunatemeljnoAgambe
novopitanjeosubjektudesubjektivacije:kako,drugimriječima,
unjihovimromanima„subjektizvještavaovlastituslomu“?Da
bismo ovo ustanovili,moramo u analizi napraviti dva koraka
unatrag.PrvinasvodiodAgambenanazadpremaFukou:vidjeli
smodajeAgambenovopitanjeo„subjektudesubjektivacije“bi
loprethodnoomogućenoFukoovomdesubjektivacijominstan
ceautora,uklanjanjemlažnogapitanja„tkogovori?“izdomene
rasprave.DrugiseodvijaunutarsameFukooveanalize:stupaju
ćinaterenkojijeBartraščistioproglašenjem„smrtiautora“,on
senezaustavljanapukojkonstatacijiautorovaiščeznuća,nego
poduzima svojevrsnu teorijskuobdukciju: „Ono štobi trebalo
učinitijestlociratimjestokojejenestankomautoraostalopra
zno,pomnopratitirasporedprazninaipukotinatevrebatiraz
mještaje,slobodnefunkcijekojesusepojavilezbogtognestan
ka.“30OsnovniFukoovanalitičkiinstrumentpritomjekoncept
„imena autora“.Riječ je, prije svega, o vlastitom imenu: ime
autoraskategorijomvlastitihimenadijelidakleproblemeotpri
jepoznateufilozofijijezika,gdjeje–gruboprikazano–vlastito
ime bilo shvaćeno ili kao ekvivalent opisu, svojevrsna sažeta
deskripcija(paje,primjerice,Šekspir(Shakespeare)„autor154
soneta“,„engleskiknjiževnikiz16.i17.stoljeća“,„pisac‘Ha
mleta’“ itd.), ilikao„rigidnioznačitelj“, riječkoja imastrogo
pokazivačkufunkcijuičijeseznačenjeiscrpljujeuupućivanju
naodređenuindividuu.Fukojebližiprvoj,fregeovskovitgen
štajnovskojtradiciji,aliupozoravanaspecifičnostimenaautora.
Kodnjega,naime,svasvojstvanisupodjednakoznačajna:„(...)
akootkrijemdaShakespearenijerođenukućikojudanasmnogi
posjećuju, to jepromjenakoja, sasvimočito,nećepromijeniti
funkcioniranjeimenaautora;noakoseispostavidaShakespeare

29Eco,U.(2005)Šest šet nji pri po vjed nim šu ma ma,Zagreb:Algoritam.
30Foucault,M.(2015)Što je au tor?,Zagreb:NakladaJesenskiiTurk,str.44.
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nijenapisao‘Sonete’zakojemislimodasunjegovi,tadajeri
ječodrugojvrstipromjene:ionaćeznatnoutjecatinanačinna
kojifunkcioniraimeautora.“31IzovespecifičnostiFukozatim
izvoditezudaimeautorafunkcionirakaosvojevrsnidiskurzivni
regulator,kojiunašojkulturiklasificira,grupiraidefiniraodre
đenetekstove,pomaženamdaihpostavimoumeđusobneod
nose, izdvaja ih iz „običnog“, svakodnevnogpisanja i pridaje
imposebanstatus:„Imeautorapokazujepostojanjeodređenog
skupadiskursaiupućujenastatustogdiskursaunutardruštvai
kulture.“32

Vraćajući se romanima DavidaAlbaharija i Daše Drndić, na
ovommjestupredlažemoanalognoimenuautora–preliminar
nouvođenjekoncepta„imena(književnog)lika“.Instancalika,
doduše,ubavljenjuknjiževnošćuodavnojemarginaliziranaili
iznjegaposveprognana:ako suobračuni s autoromudrugoj
polovicišezdesetihpredstavljaliavangardupoststrukturalistčke
ofanzivenahumanističku tradiciju ikonceptsubjekta,krećući
senerijetkorubomteorijskogskandala,likjeizznanostioknji
ževnostiiščezaotihoigotovoneprimjetno.To,ipak,nijerazlog
dagaseneanaliziraudomenidiskurzivnogfunkcioniranjavla
stitog imena,osobitoukontekstu„Geca iMajera“ i„Sonnen
scheina“,međukojima–kaoštosmoukazaliparalelnimčita
njemtihromana–upravoistaknutaulogavlastitihimenalikova
predstavljaznačajnupodudarnost.AkojeimeautorakodFukoa
shvaćenokaofunkcijadiskursa,ondaiimelikauromanimaAl
baharijaiDrndićmožemorazumjetitako:onojemjestonako
jemknjiževnidiskurspresijecaonajhistoriografskihsvjedoče
nja,točkanjihovogdodira.Odsamogaovog,naizgledbanalnog
uvida – koji se lakomože sažeti predteorijskom napomenom
kakosu„likovinastalipremastvarnimosobama“–važnijeje,
slijedećiAgambenovunadopunuFukoa,proučitištosedogađa
kada„konkretnaindividua“okupirapraznomjestolikakoncep
tualiziranog kao funkcija diskursa.Tada se pitanje o subjektu
desubjektivacije–koje,podsjetimo,glasi:„Kakosubjektmože
izvještavatiovlastituslomu?“–premještasinstanceautorana
instancu lika.OdgovorkojinudiAlbahari,vidjeli smo,sastoji
seupermanentnoj ambivalenciji imenovanja,ukojojbi „Gec
(...)mogaodabudeMajer,aMajer,uistinu,Gec“:njihovame
đusobnazamjenjivostnijeutolikosamoliterarnailustracijateze
o„banalnostizla“,negoisvjedočanstvokojesubjektnudiovla
stitojdesubjektivaciji.KodDrndić,višeod9000imenaubijenih
Židovasvjedočeovlastitojdesubjektivacijiutolikoštosulišeni
bilokakvevlastitepriče:naslovpoglavljapodsjećanas,dodu
še,dase„izasvakogimenakrijepriča“,alitihpričausamome

31Isto,str.45.
32Isto,str.47.
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tekstunema.„Gec iMajer“,s jednestrane, i„Sonnenschein“,
sdruge,označujutakodvapoladesubjektivacije–onajžrtvei
onajkrvnika–anjihovisupostupcikomplementarni:Albahari
jevpripovjedačrazvijapričuosvojimlikovima,alisamozato
da bi im njihove priče dosljedno i neprestano oduzimao; kod
Drndić,podsjećanjenapostojanježivotnihpričalikovaistodob
nojeupozorenjenanjihovuodsutnost.Tojeposljednjeunizu
prepletanjasličnostiirazlikaizmeđudvaromananakojasmou
ovomtekstupokušaliukazati,aujednoizavršnatočkaanalize.
Otvorilismojeskicomzakonceptualizacijupostjugoslavenskog
književnogpolja,upisanjuoistrebljenjuŽidovaotkrilijedanod
privilegiranih motiva postjugoslavenskih književnih tekstova,
čitanjem „Časa anatomije“DanilaKiša otvorili probleme od
nosafikcijeifaktografijekaoipitanjestatusaautorakojeseuz
tajproblemveže,dabismonaposljetku,predlažućipreliminarno
uvođenjekoncepta„imenalika“analognogkonceptu„imenaau
tora“,uromanimaDavidaAlbaharijaiDašeDrndićpronašlidva
pola mogućeg odgovora na temeljno pitanje o svjedočanstvu
subjektovogsloma,pitanjesubjektadesubjektivacije.
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BETWEENFICTIONANDTESTIMONY:
KIŠ,ALBAHARI,DRNDIĆ

Abstract

Thearticledealswithliterarytreatmentofhistoricaldocumentsonmass
extermination of Jews in the SecondWorldWar. It focuses on texts
byDaniloKiš,DavidAlbahari andDašaDrndić.The idea of ‘post
Yugoslav literary field’ provides the context for interpretation, and
differentnarrativestrategiesofimplementationofhistoricaldocuments
in theworksoffictionareconnectedwith the theoreticalquestionof
authorship, posed by Michel Foucault and Giorgio Agamben. The
concept of the author as an instance that completes other peoples’
testimoniesistransposedtotheleveloftheliterarycharacter,inorder
togiveananswer to the fundamentalquestionofGiorgioAgamben:
Whatdoesitmeantobethesubjectofdesubjectivation,andhowcana

subjectgiveanaccountontheirowndesintegration?

Keywords: postYugoslav literature, Kiš, Albahari, Drndić, author, 
witness
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pregledni rad

POST JU GO SLA VEN SKA  
KNJI ŽEV NOST, AU TO RI CE  

U FO KU SU
Sažetak:U ra du će se go vo ri ti o poj mu post ju go sla ven ske knji žev no sti, 
pro ble mi ma na knji žev noj sce ni ali i po zi tiv nim pri mje ri ma na is toj. Ra
dom će se is ta ći dvo stru ko mar gi na li zi ra na po zi ci ja au to ri ca, a po seb
na pa žnja će se po sve ti ti ro ma ni ma Rav no te ža Sve tla ne Slap šak i Sa to vi 
u maj či noj so bi Ta nje Stu par Tri fu no vić. Na sto jat će se uka za ti da oba 
ro ma na či ne zna ča jan do pri nos post ju žno sla ven skoj sce ni, te da svo jim 
te ma ma, sti lom, i for mom pri pa da ju da le ko op se žni jem tr žiš tu od onog 
ko je či ne ze mlje biv še Ju go sla vi je.

Ključne riječi: post ju go sla ven ska knji žev nost, tran sna ci o nal na 
književ nost, au to ri ce, po zi ci ja že ne

Uvod

Živjetiupostjugoslavenskojstvarnostiznačiznatinapravitibi
loštasaoskudnimsredstvimazaradinaučitiprevazićiograde.
DubravkaUgrešić ističedapisca/spisateljicusvrstavajudrugi,
takojeknjiževnakritikaautore/autoricekoji/enepripadajuna
cionalnomdiskursu(kojisupreskočiliogradenacionalnihiden
titeta)počelanazivatipostjugoslavenskimautorima/autoricama.
Terminpostjugoslavenskaknjiževnostimanekolikonedostata
ka.Sjednestrane,zaneupućenečitaoce/teljkepostjužnoslaven
skojknjiževnostimogupripadatiinacionalističkiknjiževnici/ce
saprostorabivšeJugoslavije,neznajućidajezavećinutakvih
autora/autorica važnija njihova etnička pripadnost od samog
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pisanja. S druge strane, terminmože predstavljati jugonostal
gičnepiscekojinisuustanjuracionalnosagledatiprošlostisa
čijihstranicavrištisveopćaidealizacijaiste.Većusamomter
minupost ju go sla ven skividimoproblemesakojimasesusreću
malobrojniautori/autoricekojiiskačuiznacionalističkih,ideo
loškihokvirana„ovimprostorima“.StijnVervaetpodsjećana
radZoranaMilutinovićakoji jenapisanza simpozijopostju
goslavenskojknjiževnostiikulturi2008.godine,gdjesenavo
dida„nacionalističkiprizvuksavremeneknjiževneprodukcije
nesamodajeograđujeodnjenihjužnoslavenskihsusjedaveć
iotežavanjenumeđunarodnu recepciju“.1Bezobziranapoli
tička i ekonomska neriješena pitanja, te nedostatak ozbiljnih
izdavača, postoje autori/autorice koji svojim radom povezuju
institucije,publikuiljudeizvanuskihnacionalnihokvira.Tom
krugupremaStijnVervaetpripadajuromaniDubravkeUgrešići
AleksandraHemonaanazivaihtransnacionalnim.Dakle,uradu
ćukoristiti terminpostjugoslavenskaknjiževnostdabihozna
čilatransnacionalnuknjiževnost,oslobođenuidealizacijejugo
slavenskeprošlosti.Nekaodimenanatojknjiževnojscenisu:
Faruk Šehić, Tihomir Jančovski, DubravkaUgrešić,Aleksan
darHemon,AndrejNikolaidis,AdisaBašić, Šejla Šehabović,
RumenaBužarovska,AlmaLazarevska...

Posebnomjestonalistizauzimajuautorice,imajućinaumunji
hovizvanredanknjiževnitalent,aliidvostrukotežupozicijuko
juimajuuodnosunasvojekolege.Jednoodzanimljivijihostva
renjanapostjužnoslavenskojknjiževnojscenijeprozaElmePo
robićTa mo gdje se ču je smi jeh.Porobićpovezujesvakodnevne
glasoveitišineženakojesuvječnouborbizasvojupozicijuu
svijetu.Pritomenjenjezikostajekoherentan,neraspršen,njeno
pismoistilsutikojinajboljeocrtavajumogućnostženedaspoji
razbijenedijelove, takodašavbudesuptilan ilidaostanekao
podsjetniknasvakodnevnuborbu.

U radu ću se detaljnije osvrnuti na romaneSa to vi u maj či noj 
so biTanjeStuparTrifunovićiRav no te žaSvetlaneSlapšak.To
suromanikojipripadajupostjužnoslavenskojknjiževnosti,ura
nije navedenom kontekstu, a stilom i slojevitošću se otvaraju
kasvjetskojknjiževnojsceni.Autoricepostavljajuuniverzalna
pitanjaopisanju,položajuženekaomajkeiknjiževnice,nači
nudosadašnjegprezentiranjaženeuknjiževnosti,teseotvaraju
etičkapitanjabrigeodrugom.

1 Vervaet,S.(2016)Ugrešić,Hemoniparadoksiknjiževnogkosmopolitizma:
ilikakootvoritipostjugoslavenskeknjiževnostikasvijetuueriglobalizacije,
No vi Iz raz br.6566,Sarajevo:PENCentaruBosniiHercegovini,str.4.
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Sa to vi u maj či noj so bi
„Majke, ti ludi klovnovi.Uvijek isto.Žongliranje između sna
i jave.Najboljisvjetskiiluzionisti,čijenastupegledatesvako
dnevno–majke.Olakoizbrišupolasebe–ženu.Ostanesamo
majka.Previševidljivaženaumajciusvimabudineprijatnost,
čakinjojsamoj.“2

Sa to vi u maj či noj so bijeprviromanTanjeStuparTrifunović,a
važnakarakteristikaovogproznogdjelajenjegovizrazitopoet
skistil.Knjigačitaocimanudipaučasti,prašnjavi,umorni,slo
jevitiunutarnjisvijetmajkikojistojinasuprotprozračenih,svje
žih,izribanih,pojednostavljenihsobakojekontrolirajuiuređuju
zaporodicu.

Ana,glavnajunakinjaromana,pokušavasesuočitisasobomi
saženamaokosebe.Romanpratibaku,majkuikćerku,trigene
raciježenaizjedneporodice.Njihovsvijetprepunjepraznina,
neodgovorenihpitanja,satovakojikucajuuzaludioznačavaju
vrijemekojesenjihne tiče,aglasni su iopominjudanegdje
vanitečeživotkomeonenikakodasepriključe.

Prijesvega,Sa to vi u maj či noj so bijeromanopisanjuiženskoj
ulozi u književnom svijetu.Za razlikuodmuškihkolegakoji
imaju čitavu historiju iza sebe, književnicemoraju kopati po
marginamadabipronašletekparpričaoženama.“Mismožene
bezrodoslova,odnasipsiimajudužulistupredaka.“3Književ
nostsuuglavnompisalimuškarci,učijimokvirima jenastalo
književnogrobljeAna.Onekojenisumrtvezatočenesuuse
beikolektiv,paukolikoželestvaratimorajuprvoući„unutar
vukovogstomaka“4,vratitisnove,pronaćiodgovoreitekonda
pisati.Glavnajunakinjajeknjiževnicakojapišedabisepreko
trećeglicasuočilasasobom.Natajnačinostavljatragieven
tualniputokazsebiikćeriotomekojebilaAnaondakadanije
bilamajka.

Rav no te ža
„Ovajrat,bartamogdesamgajadoživela,nijesamoratkom
šijaizločinacakojisupretogabilisamousnuli:tojeratpolo
va,ženeseboreprotivmuškaraca,amuškarciihtlače,ubijaju,
siluju,ponižavaju.“5

2 StuparTrifunović,T. (2016)Sa to vi u maj či noj so bi, Sarajevo:Šahinpašić,
str.28.

3 Isto,str.65.
4 Isto,str.10.
5 Slapšak,S.(2016)Rav no te ža,Beograd:Laguna,str.244.
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„Nikadanisamvidelatolikoženakoježivezajedno,potpomažu
jednadrugu,moždaseivole,moždaseimiluju...„6

RomanSvetlaneSlapšakRav no te žakritičkiironijskiseosvrće
napolitičkazbivanjauBeogradudevedesetihgodina,parodira
ratnu iposlijeratnustvarnost.Njene junakinje su tekojepisa
njem, aktivističkim djelovanjem, pričanjem, slušanjem, milo
vanjem,čitanjem,prevođenjempokušavajustvoritiravnotežuu
dehumaniziranom,neuravnoteženom,muškocentričnomsvijetu.

NapočetkuromanaRav no te žanalazisedefinicijatermina„jed
nomesečići“kojijepreuzetizSrpskogrječnika(1818.,VukKa
radžić),aistićesepojavitipredkrajromanautransformiranom
ruhu.Terminćeusebizadržatiponeštoodprvobitnedefinici
je,alićefunkcioniratiikaopodlogazaironijskopreispitivanje
tradicionalnihshvatanjainstitucijebraka,svedoknedobijehi
bridno značenje u čijemcentru će biti novi akteri koji su go
dinama, neravnopravno, bili zanemareni od strane institucija.
Posmatrajući spisak likova lako je uočiti da su u centru žene
idapodjednakovažnomjestozauzimaju„likovičijaseimena
samopominju“,kaoionikojinemajuime.Svojemjestosudo
biliŠliman,Dajna,Žuća (kućni ljubimci), koji suneizostavni
članovi porodice, a predstavljaju civiliziraniji dio zajednice u
odnosuna„orlove“,„tigrove“iraznezvijerikojeautomatimau
tomtrenutkurazarajusvijet.

MilicaZlatanovićAlbini(onakoja„jemesilatestozaravnotežu
sa šljivama“)7 jeglavna junakinja romana.Žena,majka,kćer
ka jednefine urbanemajke, osim što sa sjetomobavlja svoje
dužnosti„čitavihnaraštajapritisnutihistorijombolaipatnje“,8
prekucava tekstnacionalističkog,šovinistističkogpisca,unje
noj kući poznatog pod imenom Prekuc. Ravnoteža je djelo o
pisanjukojeusebisadržitriromana.Prvijeonajkojipratide
šavanjauBeogradudevedesetihnačelusaMilicom,drugiro
manjeparodijadjelanacionalističkog,polupismenog,jakous
piješnog autora zvanogPrekuc, treći roman je pastiš pisan za
Daru(prijateljicuivjernučitateljku),kojitrebadafunkcionira
kao„OsvetasestaraBronte“.9Pisanjempastiša,Milicausposta
vljanekibalansunasilnomsvijetuukomesuženesvedenena
onekojeprekucavajutekstoveza„velike“muškarce,kojipišu,
stvarajuhistoriju.SvetlanaSlapšakkadagovorioknjiževnica
manaBalkanu,ističeda:„društvaknjiževnikaiprevodilaca,u
svimpostkomunističkimdruštvimanaBalkanuimajuistupolnu
strukturu:književnicisupretežnomuškarci,prevodiocipretežno

6 Isto.
7 Slapšak,S.(2016)Rav no te ža,Beograd:Laguna,str.11.
8 Isto.
9 Isto,str.37.
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žene.‘Oni’sebavestvaralaštvom,‘one’imtuiluzijuostavljaju,
poštosujerazgolitile“.10

DaraPejičić,kasnijeZajderman,osimštojeMiličinačitateljka,
spasonosnajegraditeljkaneobičnog„ženskoglanca“11kojipo
mažeuprehranjivanjuljudskihiživotinjskihčlanovaporodice
okupljenihokoMilice. Izbačena saposla jer se suprostavljala
tadašnjojvlasti,postajeaktivistkinja,posrednica„zaporudžbine
nepravolinijskog karaktera“.12 Energična je i hrabra, borkinja,
duhovitaiglasna,nasuprotnjejeDušan,urušen,blijeditrebaga
spašavatiodratakojinikadaneubijasamogranatama.Izokre
nutemuško/ženske,tradicionalne,pozicijeugrađenesuiupastiš
kojiMilicapiše o sestramaBronte.UnutarDarinog „ženskog
lanca“nalazeserazličiteosobe,okruženajeljubavnicima,že
namaunevolji.Onajetakojaimamoćpomiritirazličitesvjeto
ve,paispojitizaljubljeniparŠemsuiZoricusaMladenkomB.
(nekadašnjaPrekucovasekretarica),prekočijesudbinesemože
čitatipozicijaženeuokvirimanacionalističkogkruga.

Simka Zlatanović Rotovnik je starija „patrijahalna gospođa“
kojaodsvogstanauBeogradupravidezerterskicentar.Preko
noći, staradamase suprostavljavlastima,postajeodmetnica i
zaštitnica dječaka koji „su pušili, kikotali se, gutali stripove i
demodiranepriče,inisunikakohtelinidaubijajunidaumru“.13
ŽeneimuškarciokupljeniokoMiliceiSimkesumarginalci,ali
natojgranicidruštvajunakinje,ipak,zauzimajujavniprostori
muškarcizatočeniuSimkinomstanuzaviseisključivoodžena,
njihovepomoći,pažnjeibrige.Tojepokazateljdaumuškocen
tričnomsvijetuonepovremenodobijupravodaseponašajurav
nopravno,samoakosumuškarcipovučeninabojišniceinegdje
sekoljuza„dobrobit“velikonacionalnihotaca.Činjenicajeda
ženenedobijuprava,aliseneprestajuboritizaista,baškaošto
neodustajuDara,Milica,Šemsa,Ellaibrojnedrugejunakinje
opisaneuromanu.

Rav no te ža humorom, nevjerovatno portretiranim likovima,
besprijekornim stilom uspijeva prekoračiti nacionalne, rodne,
žanrovskeisvedrugegranice.KadagovorioromanimaTvrt
kaKulenovića,EnverKazazističedasunjegovepričebazirane
na„poeticinoveosjećajnosti“aludirajućinaMihailaEpštejna
(Mikhail Epstein) koji govoreći o postmodernizmu naglašava
i njegovo pretapanje u novu sentimentalnost i povratak nove
iskrenosti.UpravotojpoeticipripadairomanSvetlaneSlapšak,

10Slapšak,S. (2016)Balkanka,balkanskaknjiževnica,No vi Iz raz br.6566,
Sarajevo:PENCentaruBosniiHercegovini,str.110.

11Slapšak,S.nav.delo,str.33.
12Isto,str.41.
13Slapšak,S.nav.delo,str.19.
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jer bez obzira na sve elemente postmodernizma, ne zazire se
odosjećajnosti.Rav no te žabimogaopripadationomeštoSel
maRaljevićnaziva„transroman“.To jenjenakovanicazaro
maneskniizrazkoji“transponiraizrazdrugihžanrovausmislu
noveotvorenostidjela inovedijalektike izmeđusvihsadržaja
savremenosti,ikojitesadržajekoristikao‘alate’uknjiževnom
instrumentarijukakobistvoriopričukaoumjetničkodjelo“.14

Za klju čak

Postjugoslavensku književnu zajednicu čini jedan mali krug
autora/autorica, a romaniRav no te ža i Sa to vi u maj či noj so bi
uveliko doprinose razvoju te scene. Junakinje u romanima su
književnicekojesvojimradombrinuoljudimaokosebe(Milica
pišezaDaru,Anazakćerku).Obaromanaprikazujurazrušene
svjetovepostjugoslavenskestvarnosti,alitesvjetoveženesvo
jimradomčinemaloboljimmjestom.Romaniotvarajupitanja
opoložajuženeudruštvu,kritičkiseosvrćunanacionalističke
sisteme vlasti, a posebno propituju ulogu žene u književnosti
isvojomuniverzalnošćuotvarajuseizaširuknjiževnuscenu.
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68

VESNA KADRIĆ

VesnaKadrić
UniversityinTuzla,FacultyofPhilosophy–DepartmentforBosnianLanguage

andLiterature,Tuzla,BosnaiHerzegovina

POSTYUGOSLAVLITERATURE,
FEMALEAUTHORSINFOCUS

Abstract

ThispaperdiscussesthepostYugoslavliterature,butitalsodealswith
problems and positive examples on this literary scene.The problem
of the double marginalization of female authors is in the centre of
thispaper,withaspecialfocusonthenovelsRavnoteža(Balance)by
SvetlanaSlapšakandSatovi u majčinoj sobi(Clocks in Mother’s Room)
by Tanja Stupar Trifunović. The paper endeavours to point out that
bothofthesenovelsareofsignificantimportancetothepostYugoslav
literaryscenebutalsothat,theme,style,andformwise,theybelongto

amarketmuchlargerthanthatoftheformerYugoslavcountries.

Keywords: postYugoslav literature, transnational literature, female 
authors, position of women

СнежанаПетровић,Портрет,
оловка,пастел,тушнапапиру,43x30,5цм,2014.



69

Uni ver zi tet u Tu zli, Fi lo zof ski fa kul tet –  
Od sjek za bo san ski je zik i knji žev nost,  

Tu zla, Bosna i Hercegovina

    DOI 10.5937/kultura1756069B
UDK 821.163.4(497.6).09-31 Шамић Ј.

originalan naučni rad

MRAZ I PE PEO U POST
JUGOSLA VEN SKO VRI JE ME

Sažetak: Kla si fi ka ci ja i odre đi va nje dje la ko ja bi se mo gla svr sta ti u 
post ju go sla ven sku knji žev nost pod ra zu mi je va la bi de talj nu si ste ma ti za
ci ju ši ro ke, te mat ski obim ne i iz u zet no za ni mlji ve knji žev ne gra đe svih 
na ro da ko ji su ne ka da pri pa da li ju go sla ven skom knji žev nom i kul tur
nom pod ruč ju. Ia ko knji žev nost pre va zi la zi gra ni ce i omo gu ća va po ve
zi va nje sa raz li či tim vre men skim i kul tur nim di men zi ja ma, na še, post
ju go sla ven ske knji žev no sti bli ske su i u dje li ma uni ver zal ne vri jed no sti 
na di la ze sve stvar ne i iz miš lje ne ba ri je re. Uru ša va nje ju go sla ven skog 
druš tva i si ste ma na ko ji ma ono po či va u ro ma nu „Mraz i pe peo“ Ja sne 
Ša mić pri ka za no je iz raz li či tih per spek ti va, či me se otva ra ju vi še stru
ke mo guć no sti tu ma če nja i ana li ze. Ru še nje jed nog si ste ma vri jed no sti 
i us po sta vlja nje dru gog ni kad ne ob u hva ta sa mo po je din ce, ne go se 
uvi jek, ne mi nov no, od ra ža va na sve uče sni ke unu tar druš tva. Po seb no 
osje tlji vu po zi ci ju u ta kvom vre me nu za u zi ma ju že ne, su bjek ti ko ji se 
unu tar pa tri jar hal nih si ste ma sko ro uvi jek ozna ča va ju kao mar gi nal
ni, sla bi ji i pod lo žni pot či nja va nju. Raz li či te stra te gi je pot či nja va nja 
i ovla da va nja drugim re a li zu ju se po si ste mu di ho to mij skog us po sta
vlja nja hje rar hi ja ko je pod ra zu mi je vaju osva ja nje ne sa mo ti je la žene, 
ne go i pot či na va nje du ha i stva ra nja osje ća ja kriv nje. U vre me nu obi
lje že nom na si ljem i  raz li či tim psi ho loš kim i tje le snim tra u ma ma ro man 
Ja sne Ša mić ostao je ne is tra žen ia ko su pi ta nja ko ja otva ra još uvi jek 
svje ža i ak tu al na. 

Ključne riječi: post ju go sla ven ska knji žev nost, žen sko pi smo, ti je lo, 
nasi lje

„Zašto je povijest tako važna?Zato jer semiješa s privatnim
životom,snašimbiografijama...rođenasamujednojzemlji,ži
vimudrugoj,amoždaćuumrijetina istomtlu,aliu trećoj.“1
navodi Dubravka Ugrešić u zbroniku eseja „Kultura laži“,

1 Ugrešić,D.(2008)Kul tu ra la ži,Beograd:Fabrikaknjiga,edicijaReč.
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razotkrivajućisudbinubalkanskihnaroda.IdokjeUgrešićkina
knjigaodjeknulauširojjavnostii izazvalavišepolemika,čini
sedabrojniromanispisateljicanastaliu„postjugoslavenskom
periodu“,akoji sebave jugoslavenskimmentalitetomikultu
romživljenjabivajunepravednoosuđeninaboravaknamargi
ni,doksedominantnepozicije,kakoudruštvuikulturi„post
jugoslavenskih“ država, tako i u književnosti čuvaju za pisce
koji obično progovaraju u ime naroda i očuvanja nacionalnih
vrijednosti.Stavljanjetermina„postjugoslavenskaknjiževnost“
podnavodnikeukazujenavišestrukemogućnostitumačenjape
riodakojiistovremenoobuhvataknjiževnike/icekoji/estvaraju
uvrijemeJugoslavije,aliionečijasedjelatematskiodnosena
jugoslavenskovrijeme,bezobziranaperiodukomeživeistva
raju,štopodrazumijevaobuhvatanjenajširegkrugaknjiževnih
stvaralaca koji se „identificiraju sa kulturom i/ili vrednostima
kojenamvišenepripadaju.“2Drugipristup„postjugoslavenskoj
književnosti“ podrazumijevao bi povlačenje granica između
književnegrađenastaleujugoslavenskomperioduigrađenasta
lenakonformiranjanovihstarihnacionalnihdržava.Zvanično,
Jugoslavijevišenemapasestogapostavljapitanjeimalismisla
pisatio„postjugoslavenskojknjiževnosti“uvrijemekadsetaj
terminvrlorijetkokoristiiupornopotiskujeodstranedomini
rajućih dogmi koje upotrebom različitihmodela obnavljanja i
„izmišljanjatradicije“3kreirajuosloncezastvaranjenacionalnih
književnosti.

Iakobosanskohercegovačkaknjiževnost,pozvaničnojdefiniciji
AntunaBarca4nepripadajugoslavenskojknjiževnosti,književ
nadjelanastalanaprostorimaBosneiHercegovineujugosla
venskomperiodu,kaoinjihoviautori,spadajuunajznačajnije
književnikekojejeJugoslavijaimala.NakonraspadaJugoslavi
jeiformiranjanovihdržava,međukojespadaiBosnaiHerce
govina,dolazidopotrebezaponovnimuspostavljanjemnormii
klasifikacijaunutarkojihćesetumačitiismještatipojedinaknji
ževnadjelainjihoviautori.Zanimljivojedanabosanskoherce
govačkomkulturnompodručjuuposlijeratnomperiodunastaju
nekaodnajznačajnijihdjelasavremeneknjiževnostipisanaod
stranespisateljicaAlmeLazarevske,JasmineMusabegović,Fe
rideDuraković,JasneŠamić...kojesehrabrohvatajuukoštac

2 Rakočević,R. (2011)Postjugoslavenskaknjiževnost?Ogledala i fantomi,
Sa ra jev ske sve skebr.3536.Sarajevo:Mediacentar,str.204.

3 Hobsbom, E. Uvod: Kako se izmišljaju tradicije, u: Iz miš lja nje tra di ci je,
priredioHobsbom,E. iRejndzer,T. (2011),Beograd:BibliotekaXXvek,
Čigojaštampa,str.18.

4 „Izraz: ‘jugoslavenska književnost’ zajednički je naziv za literature Srba,
Hrvata, Slovenaca i Makedonaca, okupljenih u Socijalističko Federativ
nojRepublici Jugoslaviji; Barac,A. (1963) Ju go sla ven ska knji žev nost, III
izdanje,Zagreb:Maticahrvatska,str.5.
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sanovonastalomsituacijomipisanjemmalihpriča,fragmena
taodkojihjesačinjenživot,gradesvijetkojiimakontinuiteti
priznajesvojepostojanjeurazličitimvremenskimipolitičkim
okvirima.Njihovepričenisumelanholičneirijetkosezasnivaju
naherojstvimapojedinacakojibimoglibitinosiocinacijeino
vogporetka,negosuuvijeklične,ispunjenedetaljimairefleksi
jamakojimaseiuvrijemebeznađatražidubljismisao,aistovre
menoserazotkrivajuipropitujudruštveninormativiipravilapo
kojimajugoslavenska/postjugoslavenskadruštvafunkcionišu.

RomanMraz i pe peo5 (1997)JasneŠamićobjavljenjeuvrijeme
doksunovonastaledržavebileupovojimaikadsumnogaosje
tljivapitanjakojapropitujeovaj romanpredstavljalane samo
razotkrivanjeurušavanjapartijskogsistemauvrijemesunovrata
Jugoslavijenegoipropitivanjenovihporedakauređenihnasli
čan način kao što je u romanu prikazano društvo književnika
„gdjesusedvaiposatanacionalnoprestrojavali,doknisuiza
braliPredsjedništvopoključu.“6Stoganečudištojejednaod
prvihkritikaromanJasneŠamićokarakterisalakao„trivijalan“7
aludirajućipritominarodnuobojenost.8Navedenakategoriza
cijaneumanjujevrijednostŠamićkinogdjela,zatoštoipovršno
čitanjeovogromanaotkrivaizvrsnogerudituiintelektualkuko
japreciznoijasnopropitujeipolemiziraorazličitimpojavama
karakterističnimzajugoslavenskodruštvounjegovimnajosje
tljivijimfazama,aliistovremenoukazujeinakulturološke„vri
jednostiepskikodiranog“9bosanskohercegovačkogknjiževno
kritičkogdiskursa.

KnjiževnikritičarEnverKazazustudijiBo san sko her ce go vač ki 
ro man XX vi je kaukazujenavažnostženskogpismaJasneŠa
mić,AlmeLazarevskeiFerideDurakovićnavodećidajenjihov
značajveći„pogotovustogaštonatragusubkulturnogpokreta
seksualnerevolucijeudominantnomuškupatrijarhalnukulturu
uvodeidentitetdrugog,ženskograkursakojirelativizirapatrijar
halniapriorizamtabua–dabiganakoncupotpunoodbacio.“10

5 Šamić,J.(1997)Mraz i pe peo,Sarajevo:Bosanskaknjiga.
6 Isto,str.174.
7 Kujović, A. Tri dnevnika ljubavi, u: Boš njač ka knji žev nost u knji žev noj 

kri ti ci, knj IV,Novija književnost – proza, priredioDuraković,E. (1998),
Sarajevo:Alef,str.852.

8 Desetak godina kasnije rodna obojenost i odlike ženskog pisma inspirisat
ćeprofesoriceAlmuDenićGrabić(Bosanskohercegovački romannakraju
XXstoljeća,2010.)iAzruVerlašević(Ubranjeviniteksta,2011.)dakritički
pristuperomanu“Mrazipepeo”iukažunanjegovuvrijednost

9 DenićGrabić,A. (2010)Bo san sko her ce go vač ki ro man na kra ju XX sto lje
ća: kon struk ci je na ra tiv nih iden ti te ta: kraj sto lje ća i bo san sko her ce go vač ki 
roman,Brčko:BZKPreporod,str.136.

10Kazaz, E. (2004) Boš njač ki ro man XX vi je ka, Zagreb – Sarajevo: Zoro,
str.108109.



72

FATIMA BEĆAREVIĆ

Prikazujućiturbulentnapreviranjakrajem80tihgodina,rušenje
jednihvrijednostiiuspostavudrugih,prikazujeseipoložajže
ne, intelektualke koja dijelom zbog rodnih stereotipa patrijar
halnogdruštva,adjelimičnozbogvlastitogprkosaiželjedase
izađeizzadatihokvirakojisukoroziraliinapukli,bivaoznače
nakaodrugo.Višestrukadrugostnezasnivasesamonarodnoj
različitostinegoinanizuživotnihiskustavakojajeodvajajuod
partijskogsistemavrednovanjaukomesunacionalističke ide
jesve izraženije.Preplitanje tridnevnika,očevog,kojidonosi
melanholična sjećanja na vrijemeDrugog svjetskog rata i us
postavu jugoslavenskog društvenog poretka suprostavljeno je
dnevnikuVišnje,pripovjedačicečijizapisidominirajuuromanu
inarativnomformomžen skog pi smaraskrinkavajumuškukon
strukcijudruštvaiporodice,organizovanepo„poželjnim“obra
scima,a istovremenolicemjerne,hladneidvoličneu jednakoj
mjerikaoidruštvokojeseurušava.Trećidnevniksadržizapise
Višnjinogrođaka,onogkojipronalaziobadnevnika,iutrećem
iznosisvojazapažanjaočlanovimaporodice,Jugoslavenimai
njihovimnavikama(dnevnikjevođen1990).Trećidnevnikpo
vezujeprvadvaformirajućimozaikukomesenazireslikajugo
slavenskogdruštvaunjenomhorizontalnomivertikalnompre
sjeku,prikazanaizunutrašnjeperspektiveocaikćerkeVišnjei
spoljašnjeperspektivedalekogrođakakojinakonmajčinesmrti
posjećujetetkuuJugoslavijiirođakupremakojojosjećaljubav.

Dihotomijsko suprostavljanje sačinjeno od binarnih opozicija
kao što su:duh i tijelo, razum i strast,psihologija ibiologija,
neminovno podrazumijeva uspostavu hijerarhije i rangiranje
suprostavljenihterminatakodajeuvijekjedanupotčinjenom,
inferiornompoložajuipostojikaosuprotnostuodnosunadru
goga.KakonavodiElizabethGrosz,“Odnosduh/teločestojeu
korelacijisarazlikamaizmeđurazumaistrasti,čulaiosjetljivo
sti,spoljašnjostiiunutrašnjosti,sopstvaidrugog,dubineipovr
šine...“11pričemusepojmovikojioznačavajupovezanostsati
jelomčestooznačavaju„naturalističkim“,kaogrubadatostkoja
zahtijevaprevazilaženje,odnosno,povezanostsaanimalizmom
iprirodomkojapodrazumijeva transcendenciju.Upatrijarhal
nimdruštvima,kaoštojeprikazanouromanuMraz i pe peožen
skareproduktivnamoćiseksulanostpostajuključneodrednice
uidentifikacijikojeodređujuženupaseprematomeinjihova
ulogasvodinabiologiju.

Binarneopozicijenakojima je zasnovanočev svijet, prikaza
ne su u zapisima izmladosti u kojimanarator osjeća potrebu
zaženskim tijelom i seksualnimčinomaludirajućinabinarnu

11Grosz, E. (2005) Preoblikovanje tela, u:U Pro me nji va te la: ka te le snom  
fe mi ni zmu,Beograd:Centarzaženskestudijeiistraživanjeroda,str.22.
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opozicijuti je lodu h,pričemuseduhovno,zakojesevezujera
zum, realnost,dubina i sopstvopovezuje isključivo smuškim
subjektom koji žensko tijelo doživljava kao sredstvo za oslo
bađanjestrasti.Svjestanpotrebezaseksualnimzadovoljstvom
pripovjedač„mudro“i„pametno“razmišljaotomekakoneželi
spavatisadjevojkomkojamusenudiizljubavi,zatojerjenema
namjeruoženiti,tobibila„nesmotrenost.“12Zbogtogaodlučuje
zadovoljitipotrebesajavnomženom„Tozadovoljenjepredsta
vljazamenesamusuprotnostužitku,čakigađenje.“13opisujući
pritomstanjeduhaiodnospremaženskomtijelukojepostaje
simboličkomjestoužitka,dostupnoinaraspolaganjumuškarcu
ondakadpo že lidagauzme.Prematomeimuš ka že ljapostaje
reprezentmoćiisuperiornostikojujeneophodnozadovoljitida
biduhsakojimsenarator identificiraočuvaoharmoniju.„Te
lo je,dakle,onoštonijeduh,onojerazličito idrugouodno
sunaprivilegovani termin.To jeono štoduhmorada istisne
da bi sačuvao svoj ‘integritet’“14 Polemišući o ženskom tijelu
uspostavljajuseopozicijskiparoviukojimaseonodoživljava
istovremenokao„svetoiuprljano,čistilišteipakao,privlačno
irepulsivno...“15čimeseženaidentificirasaulogommajke,na
štoaludiraiKristevaupućujućinaFrojdovupercepcijumajčine
ulogeuodrastanjuisazrijevanju.Odvajanjeodmajkeuprocesu
konstituiranjaindividueuvijekseodvijauodnosunamaskuli
nu/patrijarhalnu figuru.Odlikovan razumom i suzdršanošću u
odnosunatijeloistrastnaratorpredstavljauzoruizgradnjipa
trijarhalnogJugoslavena,uglednogakademikačijiživottečepo
tačnoutvrđenimpravilima.Poštivanjepravilaiuspostavamuš
kog/maskularnog redakarakterističnogzamizogenadruštvau
romanuisplivavanavišemjesta,uvijekkadseVišnjailinjena
tetkaprisjeteocakojegdoživljavajukaoautoritativnogihlad
nog,čovjekazbogkojegobjeproganjaosjećajkri vi ce ižaljenja
štonisuučinileviše.„Mojanesreća,kažemama,jošjevećaod
njegovepatnje.Biojetakoblagbolesnik.Tih.Kaoonajjunak
Dostojevskog,staracZosima,klečalabihprednjimdamiopro
sti.Damioprostištotolikopati.“16Timeseneveličasamomuka
bolesnikanegoimuškarackaosubjektkojipostajeskoropabo
žan sko bi ćepredkojimsekleči,jermajkaseuromanuprikazuje
kaonesputana,neopterećena redom ipravilima, toliko svoja i
ženstvenadauvrijemekadotac/suprugoboliizbrišesvapravila,

12Šamić,J.nav.djelo,str.34.
13Isto.
14Grosz,E.nav.djelo,str.22.
15Bećirbašić,B.(2011)Ti je lo, žen skost i moć. Upi si va nje pa tri ja hal nog dis kur

sa u ti je lo,Zagreb–Sarajevo:Synopsis,str.38.
16Šamić,J.nav.djelo,str.176.
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pomjeriobrokeinavikeipoputdjevočicenosiposudiceiteglice
sahranomoddomadonjegovepostelje.

Prikazivanje nasilja i silovanja otkriva traumu na si lja nad ti
je lom sa kojom se suočavaju žene u patrijarhalnimkulturama
ukojimasetijelodoživljavakaobiološkoireproduktivnodok
se njegova kulturološka funkcija zanemaruje i u potpunosti
potiskuje.Višnjino tijelo postaje označitelj i oznaka ne samo
roda, nego i drugih odrednica unutar neravnopravnog sistema
ekonomske,društveneipolnemoći.Dramatičnost i jezuprili
komčitanjaVišnjinogdnevnikaizazivaopissilovanjaukome
jenasilnikFrancuz,izdavačkojitrebadaobjaviVišnjinuknjigu
iuspostavisnjomposlovnusaradnju.Činnasiljaprikazankao
pokušajuspostavemuškemo ći uodnosunaženskotijelokojeje
ujednonosilaciženskepsihejerVišnjaseborisanasilnikomi
pokazujeotpor:

„Neprestanosamponavljalajednoisto„neću“,aonjednoisto
„samomalo“.Nogamasamodgurivalanjegoverukekojesutra
žilemojedonjerublje,iponavljala,nafrancuskom,da„zaista
neću“,dokjeonodgovarao,takođernafrancuskom,da„miniš
taneće“ida„senebojim“,da“ćebitinježan“,i„daćemibiti
lijepo.“17

Grosznavodidasubjektprekotijelaizražavasvojuunutrašnjost
i„prekotelaprima,kodiraiprevodi,onoštoulaziizspoljašnjeg
svijeta.“18UkolikoseosvrnemonaVišnjinosjećajkriv njekoji
jepraticijelogživota,painakonsilovanjastvarasedojamda
činnasiljanije izvršen samonadženskim tijelom,nego inad
ženomkaoindividuomkojaseupatrijarhalnojkulturiodgajasa
osjećajemkrivnjekarakterističnimzaslabije,animalnije ione
kojinesvjesnoproizvodesimboleičinove,jersvakodjelovanje
možebitiprotumačenokaoizazivanje.Bavljenjekrivicomskre
ćepažnjusazločina inasilja i tijelopostajemedijum,nosilac
informacijakojedolazesadrugogmjesta,izdruštvaukomeje
silovanjeskoropakulturološkičinosvajanjaiovladavanjadru
gima.„Neznamštasveženepodrazumijevajupodsilovanjem,
ali jeovou svakomslučaju,bioataknamojuželju.Osjećala
samsepraznom.Pomislilasamdapostojiviševrstasilovanja.“19

Akosu„Činvoljeipokretanjetela“20jedinstvenidogađajiko
ji sepojavljujuu različitimaspektima,onda je iVišnjinotpor
dvostruk,verbalaniizrecivnarazličitimjezicima,aistovreme
no i tjelesan,fizički. „Atakna želju je atakna pravo ženena

17Isto,str.87.
18Grosz,E.nav.djelo,str.30.
19Šamić,J.nav.djelo,str.88.
20Grosz,E.nav.djelo,str.32.
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želju“21kojeupatrijarhalnomdruštvupodrazumijevaprisustvo
muškarcaidefiniraženskuseksualnostuodnosunanjega.Osim
psihičketraumeiosjećaja„krivnje“spisateljica,žrtva,suočava
sesaspolnombolešćukojuotkrivanedugonakonnasilnogčina.
Timepo ko ra va nje tje la i tjelesnogpostajeipo ko ra va nje du ha
koje žrtva doživljava jednako tragično kao i smrt: „Ubjeđena
sambilautomčasudasunajgorabolest ismrtmanjestrašne
odtihodvratnihiskoronevidljivihbića,kojasusevećosjećala
kaostarosjediociusimbolumojihženskihčari.“22Ženskotijelo
kojesedoživljavakaoizvoružitkai/ilisredstvodobijanjamoći
postajemjestonakomegnoj,mladežiiizraslineizlazeizunu
trašnjostiiukazujusekaostravičnipodsjetnicinanasilje.

„Gađenjukojesemiješalososjećajemtragedije,nijeutomčasu
ništabiloravno.Izvadilasambrijač...Oklijevalasamkojičas,a
ondanaglozabrazdilabrijačempo„Venerinombrijegu“izkojeg
ješiknulakrv.Gulilasamkožudoiznemoglosti,činimise,ne
vjerujućidaćuikaduspjetidaistrijebimgamad.“23

Napadpanike i strahadovodedo jezivogčina samoozljeđiva
njaiuklanjanja„gamadi“brijačemkakobiseuklonili tragovi
osvajačaipotčinjavanjaostavljeninakonnasilnognapadakoji
ostavljatragnesamonaidentitetženenegoinanjenuličnuhi
storijukojabivaobilježenapatnjom,sramom,strahom,bolomi
krivnjomzbogvlastitebiologije.Ukolikoposmatramožensko
tijelokaopovršinuukojuse„upisujurazličitiinstitucionalnii
socijalnidiskursi“24ondatijelospisateljicepostajepovršinana
kojusezavrijemeboravkauSarajevuupisujeprkos,aristokrat
skoporijeklo,navikeinezadovoljstvo,auegzilubivaobilježe
nobolom,sramomikompleksomkrivnjekojinjenotporuod
nosunadominantnenormejednogsistemapotčinjavanasiljem
i osvajanjem za vrijeme boravka u Parizu.Time Pariz, kojeg
pripovjedačicavolijednakokaoiSarajevo,postajesličanJugo
slavijičimesepokazujedasukulturaidruštvozapadasličniJu
goslavijiidamizogenijanemagranice.Pregrupisavanjeunutar
cijeleEvropenagovještavaidnevnikrođakaukomestojida„Na
televizijinajavljujurazjedinjenjeJugoslavije.(Ovdjepričajuda
ćeuEvropiuskoropostojatidevetdržava:ujedinjenaEvropai
osamJugoslavija).“25

Upričuoraspadujedneideologijevještojeinkorporirano„Svje
dočenjeHadžereBijedić,bačeneujamuČavkarica,septembra

21DenićGrabić,A.nav.djelo,str.141.
22Šamić,J.nav.djelo,str.91.
23Isto.
24Bećirbašić,B.nav.djelo,str.61.
25Šamić,J.nav.djelo,str.195.
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1941.“26ukomeseočitujesavbesmisaovođenjaratovaukoji
maseženskisubjektiinjihovatijeladoživljavajukao„strojevi
zarađanje“i„prostorreprezentacijepolitikemoći.“27Osvajanje
teritorijauratovimanijesamopotčinjavanjeneprijateljaiovla
davanjeteritorijemnegoipotvrđivanjedominacijenadtijelom
kojebivaoznačenokaodvostrukodrugopodložnoosvajanjui
strateškojmanipulaciji.„Ženesuinačebeznacionalnosti,itoje
poznato...Oneimajusamonacionalnostsvojihmuževa“28navo
dijedanodknjiževnikaudruštvupisacaprethodnokonstatujući
dajekrvjugoslavenskihnarodaSrba,MuslimanaiHrvata,kao
ipsihauostalomrazličitatedanemajuništazajedničko.Riječi
HadžereBijedićkojeodzvanjajuuglavispisateljice„Jednazmi
jamožesvojimotrovomubitijednogčovjeka,ačovjeksvojim
idejama–nahiljadeljudi.“29suprostavljajusevelikim,ponovo
otkrivenim,pričamahistorije iuglasudugoganagovještavaju
događajekojićesedesiti.

Historijskojestenepobitnoinepromjenjivo,alisetumačenjai
perspektivesakojihimseprilazimijenjaju,stoganepostojijed
no,službenopamćenjekojesvjedočioonomeštosedogađalou
vrijemezalaskaJugoslavije,aliimavišegeneracijskih,politič
kih,ideoloških,porodičnihiindividualnihpamćenja.Sobzirom
namasovnostsilovanjainasiljauratnomperioduin di vi du al ne 
tra ge di jepostalesudijelomko lek tiv nih tra ge di ja30 štojejedan
odrazlogazaštojenasiljenadženskimtijelomprikazanouro
manuMraz i pe peo prešućeno.Nadilaženjemočekivanjakoja
podrazumijevajuprihvatanježenekaosaučesnikauprocesima
osnivanja nacionalne države i jačanja nacionalnog identiteta,
kaoiodabirdobrovoljnogizgnanstvaspisateljicanavodi„Ostati
značipakao,otićitakođer“31čimeprihvataodgovornostzarazli
čitostkaoipotrebuzanesvođenjemnaisturavansaosvajačima.
Kaoštonavodi Jakovljević„Književnostnaprostoru Jugosla
vijenijepreživjelajugoslavenskiratupravozatoštojeisama
bila jedan od bitnih činilaca u njegovoj pripremi.“32 Da li će
„postjugoslavenskaknjiževnost“osvjetlitidogađajei/iliotvoriti
novapitanjaostajedasevidi,ali jedno jesigurno,potčinjeni,

26Isto,str.138.
27Papić,Ž.(2001)Evropanakon1989...politikatijelauSrbiji,Tre ća,broj12,

Zagreb:Časopiscentrazaženskestudije,str.40.
28Šamić,J.nav.djelo,str.131.
29Isto,str.140.
30BakšićMuftić,J.(2004)ZločinsilovanjauBosniiHercegovini–lokalnai

međunarodnadimenzija,Iza zo vi fe mi ni zmabroj26,Sarajevo:ForumBosna,
str.49.

31Šamić,J.nav.djelo,str.14.
32Jakovljević, B. (2011) Koja, a ne, čija književnost?, Sa ra jev ske sve ske

br.3536,Sarajevo:Mediacentar,str.213.
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marginalizirani i slabiji i dalje samouvjereno čuvajumarginu
dokjecentarrezervisanzaosvajačeiheroje.
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FROST AND ASHESINPOSTYUGOSLAVTIMES

Abstract

Classification anddeterminationofworks that could be classified as
postYugoslav literature would imply detailed systematization of a
wide,thematicallyextensiveandextremelyinterestingliterarymaterial
ofallnationsthatoncebelongedtotheYugoslavliteraryandcultural
region. Although literature goes beyond physical boundaries and
allowsaconnectionwithvariouspeaksandculturaldimensions,our
postYugoslavliteratureiscloseandbeyondalltherealandfictitious
barriersintheworksofuniversalvalue.ThecollapseoftheYugoslav
societyand thesystemsonwhich it rests in thenovelFrost and Ash
byJasnaŠamićisshownfromdifferentperspectives,whichopensup
multiplepossibilitiesforinterpretationandanalysis.Thedemolitionof
onesystemofvaluesandtheestablishmentofanotherneverinvolves
onlyindividuals,butalways,inevitably,reflectsonallstakeholdersina
society.Insuchtimes,womenholdaparticularlysensitivepositionin
patriarchalsystems,beingalmostalwaysmarkedasmarginal,weaker
andsubjecttosubordination.Differentstrategiesofsubordinationand
controlarerealizedthroughthesystemofdichotomicestablishmentof
hierarchieswhichinvolvesconquestofnotonlythebody,butalsothe
subjugationofthespiritandimposingthefeelingsofguilt.Inatime
marked by violence and various psychological and physical trauma,
JasnaŠamić’snovelhas remainedunexplored, although the issues it

openedupremainfreshandcurrent.

Keywords: postYugoslav literature, female letter, body, violence
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ЈУГОСЛОВЕНСКО
КЊИЖЕВНОНАСЛЕЂЕ–
ПОСТЈУГОСЛОВЕНСКО

ЧИТАЊЕ
Читалачкакултура

У на сло ву „за да те те ме” о ко јој тек тре ба да се раз го ва ра 
ме ни се па жња за др жа ва нај пре на гла гол ској име ни ци „чи
та ње”:  ко ли ко се, и пре све га шта се да нас чи та? Скрај ну то, 
за бо ра вље но ни је са мо ју го сло вен ско књи жев но на сле ђе, 
не го на сле ђе са мо, сам по јам озбиљ не књи жев но сти ко ја је 
у да на шњем вре ме ну у под ре ђе ном по ло жа ју у од но су на 
поп кул ту ру свих ро до ва и жа нр о ва. У јед ном не дав ном тек
сту1 Ми љен ко Јер го вић го во ри о ка та стро фал но ло шем по
ло жа ју из да ва ча у Хр ват ској, на зна ча ва да је у Ср би ји си ту
а ци ја  не што бо ља, али све јед но за пи су је и су ро во исти ни ту 
тврд њу, ко ја ва жи не са мо у ове две др жа ве, не го и знат но 
ши ре: „Не чи та ју они (ста нов ни ци Хр ват ске, што се да ка
ко ла ко мо же пре не ти и на ста нов ни ке Ср би је  – прим. М. 
М.) ни шта, на ен гле ском као ни на хр ват ском, а ако, ипак, 
не што про чи та ју, он да су то пи зда ри је из жан ра ла жних њу
јорк тајмс бест се ле ра, за ко је је све јед но на ко јем се је зи ку 
чи та ју, јер је њи хо во чи та ње ио на ко гу бље ње вре ме на.” Још 
дра стич ни ји при мер то тал ног уру ша ва ња чи та лач ке кул
ту ре на ла зим у јед ном тек сту об ја вље ном у нај ти ра жни јем 

1 Iz bor knji ga za lje to u ze mlji u ko joj go to vo ni tko vi še ne či ta, Ju tar nji list, 
15/07/2017; пре у зе то са ин тер нет стра ни це: http://www.ju tar nji.hr /kul tu ra/
knji zev nost/oda birmi ljen kajer go vi caiz borknji gazalje touze mljiuko
jojgo to voni tkovi sene ci ta/6367016/
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днев ном ли сту на ита ли јан ском је зи ку.2 Он се, на рав но, не 
од но си на Бал кан, не го на је дан од свет ских цен та ра, Њу
јорк. Ин ди ка ти ван је већ и сам на слов тек ста: „Из Ама зо
но ве књи жа ре поп кул ту ра прог на ла ра зум”. По сле ужа сне 
кри зе про да је књи га по књи жа ра ма, Ама зон, ина че глав ни 
узроч ник за тва ра ња књи жа ра (на Мен хет ну су би ле оста ле 
са мо две!), не дав но је отво рио сво је тр го ви не, али су на бес
ко нач ним по ли ца ма са мо књи ге ко је су чи та о ци из гла са ли 
као нај про да ва ни је, а то зна чи ку вар ске књи ге, би о гра фи је 
ра зних те ле ви зиј ских во ди те ља и поп зве зда и све оно што 
смо не ка да озна ча ва ли не га тив ном од ред ни цом шун да. Де
чи јој књи зи је по све ће на чак пе ти на про сто ра у Ама зо но вој 
књи жа ри, а ме ђу деч јим књи га ма нај про да ва ни је су сли ков
ни це и књи ге за бо је ње (тзв. бо јан ке), и то не са мо за де цу, 
не го и за од ра сле. – Украт ко, књи ге су ту, али не и нор ма лан 
здрав ра зум, а да и не го во ри мо о не ким ви со ко ака дем ским, 
књи жев нокри тич ким кри те ри ји ма, Све са мо поп кул ту ра, 
нај ни же вр сте. 

Про цес гло ба ли за ци је, посебно гло ба ли за ци је ло ших прак
си, ве о ма је брз: иа ко се још не мо же ре ћи да је ра зум прог
нан из срп ских књи жа ра, то ипак не зна чи да чи та лач ка кул
ту ра не би тре ба ло да бу де те ма од пр во ра зред ног зна ча ја. И 
кад зна мо да се у се вер ним, скан ди нав ским зе мља ма чи та 
мно го ви ше не го на ју гу Евро пе, мо ра нас све јед но за ди ви ти 
по да так да је књи га Мојаборба – пр ви од укуп но 6 то мо ва 
и 3000 стра на јед ног бол но искре ног ау то би о граф ског тек
ста нор ве шког ау то ра Карл Ове Кна ус гåр да – об ја вље на у 
500.000 при ме ра ка у зе мљи и на је зи ку ко јим го во ри је два 
не што ви ше од 5 ми ли о на љу ди. Али, то је ду гач ка и са свим 
раз ли чи та при ча од на ше. Но, на ве шћу ов де и по ку шај јед не 
ме ди теран ске зе мље да од нај ра ни је људ ске до би под сти че, 
ства ра, гра ди чи та о це: у Тр сту и број ним дру гим ита ли јан
ским гра до ви ма по сто ји већ ви ше го ди на ин ци ја ти ва ко ју 
не гу ју град ске и ре он ске би бли о те ке и ко ја се под на сло вом 
Natiperleggere (Ро ђе ни за чи та ње) од ви ја ба рем јед ном не
дељ но у две до три уста но ве у гра ду ко ји бро ји ма ло ви ше 
од 200.000 ста нов ни ка, а оку пља „чи та о це” до ше сте го ди
не жи во та: до ња гра ни ца  је – ну ла го ди на! И за и ста, ма ме 
до во де бе бе на ова чи та ња од пр вих ме се ци њи хо вог жи во
та. Мо жда би вре де ло пре не ти ову прак су ко ја је – ба рем у 
Тр сту – сте кла огром ну по пу лар ност, па се већ ви де пр ви 
ре зул та ти: по след њих го ди на фор ми ра ју се но ви чи та лач ки 
клу бо ви, нај мла ђих, не што ста ри јих, али и од ра слих љу ди.

2 LaRepubblica, 20/07/2017, str. 21.
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Ка ква је чи та лач ка си ту а ци ја у Ср би ји, нај бо ље зна ју из да
ва чи. Са ма чи ње ни ца да – упр кос огром ним жр тва ма и на
по ри ма – срп ско из да ва штво ну ди пу бли ци за ви дан број на
сло ва, све до чи да озбиљ них чи та ла ца ипак има. Узме мо ли 
у об зир ове кла сич не чи та о це, ко ји чи та ју да нас го то во као 
и у про шлом ве ку, он да мо же мо ре ћи да они и да нас осе ћа ју 
као ва жне и све дру ге бли ско је зич не и исто је зич не књи жев
но сти, по се жу за ста рим и но вим на сло ви ма, за књи га ма без 
об зи ра да ли су оне штам па не у Бе о гра ду, За гре бу, Са ра је ву 
или Под го ри ци. Тај уски круг чи та ла ца још увек осе ћа као 
сво је на сле ђе све оно што је до ступ но у ори ги на лу, за шта 
им ни је по тре бан пре вод. Је дан од сту бо ва Де кла ра ци је о 
за јед нич ком је зи ку (пред ста вље не мар та 2017. у Са ра је ву, 
ко ју је до са да пот пи сало пре ко 8000 осо ба), је сте упра во 
и та чи ње ни ца: да чи та лац са под руч ја је зи ка ко ји се не ка
да звао спр ско хр ват ски, ипак и да нас це ло то под руч је осе
ћа као бли ско, ко је – пре не го би ло ко је дру го – док чи та, 
до жи вља ва као не што што је и део ње га са мо га, ње го вог 
културолошког на сле ђа. 

Беззаједничкогкултурногпростора

У вре ме по сто ја ња за јед нич ке др жа ве по сто јао је оквир 
ши ри од на ци о нал ног: ма кар но ми нал но био је при су тан 
ју го сло вен ски кул тур ни про стор. За јед нич ко, ју го сло вен
ско удру же ње пи са ца об је ди ња ва ло је сва ре пу блич ка и 
по кра јин ска удру же ња књи жев ног про фи ла, би ли су че сти 
лич ни кон так ти на ин си ту ци о нал ном ни воу, по сто ја ла је са
рад ња у пред ста вља њу књи жев них оства ре ња ка ко уну тар 
свих ре пу бли ка, та ко и – по себ но – на ино стра ном тр жи
шту (је дин стве на аген ци ја за књи гу, од ко је су ино стра не 
би бли о те ке до би ја ле ка та ло ге свих књи га об ја вље них у Ју
го сла вји). Не стан ком за јед нич ког кул тур ног про сто ра, што 
се по кло пи ло и са вре ме ном пра ве екс пло зи је об ја вљи ва ња 
књи га, сва ка је но ва др жа ва, у скла ду са сво јим бу џе том, али 
и ја чи ном же ље за на ци о нал ном афир ма ци јом сво је књи ге и 
соп стве не кул ту ре, на сту па ла пре све га на европ ском, па и 
свет ском тр жи шту, док је са свим за не ма ре на са рад ња ме ђу 
срод ним кул ту ра ма ко је су не ка да би ле об је ди ње не у исти, 
ју го сло вен ски оквир. Све је те же би ло (и оста ло) на ба ви ти 
књи гу ко ја ни је об ја вље на „код ку ће”, но ви не и пу бли ка ци
је кру же у за тво ре ном про сто ру сва ке од др жа ва по на о соб. 
Све ове, и број не дру ге „смет ње на ве за ма” у раз је ди ње ном 
кул тур ном про сто ру сва ка ко ути чу на ши ри ну и до ступ ност 
ју го сло вен ског књи жев ног на сле ђа у свим зе мља ма на след
ни ца ма Ју го сла ви је. Па се да кле мо же за кљу чи ти: ју го сло
вен ско књи жев но на сле ђе су же но је, по ти сну то, за не ма ре
но, ка ко због не стан ка ју го сло вен ског кул тур ног про сто ра, 
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та ко, и још ви ше, као по сле ди ца до ми нант них по ли ти ка у 
но во на ста лим др жа ва ма, ко је агре сив но, на ме тљи во и не 
увек са по зи тив ним ре зул та ти ма на сту па ју пре ма „пра вом” 
ино стран ству, док са свим за не ма ру ју др жа ве у ко ји ма су 
до пре три де це ни је кру жи ли кул тур ни про из во ди (књи ге, 
ча со пи си) и са ми књи жев ни ци, ко ри сте ћи све та да рас по
ло жи ве ме ди је да пу бли ку оба ве сте о до ма ћој књи жев ној 
произ вод њи.  

Југословенскокњижевнонаслеђе

Не по кла па ју се са свим ју го сло вен ски кул тур ни про стор и 
ју го сло вен ско књи жев но на сле ђе. Овај дру ги по јам сво ди се 
ипак са мо, или ба рем пре свега на књи ге на ста ле на под
руч ју не ка да шњег срп скохрват ског/хр ват ско срп ског је зи ка. 
А ту, упр кос ов де на бро ја ним, и број ним дру гим пре пре ка
ма ко је су на ста ле рас па дом ју го сло вен ског кул тур ног про
сто ра, све до ци смо – ипак и још увек – по сто ја ња, па чак 
и гра ђе ња, учвр шћи ва ња, про ве(т)ра ва ња ју го сло вен ског 
књи жев ног на сле ђа. Је су рет ке, али по сто је и озбиљ не ли
те рар не и кул ту ро ло шке сту ди је на ста ле, ре ци мо, у срп ској 
књи жев ној сре ди ни, од стра не срп ских ау то ра, ко је се те ме
љи то ба ве фе но ме ни ма, фи гу ра ма, по ја ва ма у хр ват ској, бо
сан ској или цр но гор ској књи жев но сти. На ве шћу са мо је дан, 
али за и ста хва ле вре дан при мер: не дав но об ја вље на књи га 
Пре дра га Бре ба но ви ћа АвангардаКрлежиана.Писмонео
авангарди, ко ју је из дао за гре бач ки Арк зин, али је она пи са
на оном ва ри јан том је зи ка ко ја се зо ве срп ска, на пи са на је у 
Бе о гра ду и ау тор је из Бе о гра да.3 И они ма ко ји ма то до са да 
ни је би ло ја сно, по сле чи та ња Бре ба но ви ће ве књи ге по ста
је бес по го вор на исти на да се ни да нас, а ни убу ду ће, де ла 
аван гард не по е ти ке 20. ве ка, не ће мо ћи про у ча ва ти друк чи
је не го хо ри зон тал но: де ла аван гард не умет но сти ни су ни 
срп ска, ни хр ват ска, ни бо сан ска..., она су увек ју го сло вен
ска. Или мо жда чак пре све га европ ска. По јам ју го сло вен ске 
аван гар де ни ка да се не ће мо ћи уки ну ти.

Вре дан до при нос ју го сло вен ском књи жев ном на сле ђу да је 
ча со пис Сарајевскесвеске иза чи јих 50 бро је ва је увек ста
ја ла гру па зна чај них ства ра ла ца са под руч ја тзв. Ре ги је, од
но сно из бив ше Ју го сла ви је, ко ју је исти на по кре та ла јед на 

3 У вр ло по зи тив ном при ка зу Бре ба но ви ће ве књи ге, Вик тор Иван чић  је 
за пи сао да је ње на „ми си ја /.../ рас крин ка ва ње на чи на на ко ји на ци о нал
на иде о ло ги ја, пре ко сво је ака дем ске по слу ге, оба вља са на ци ју еруп тив
ног под руч ја и пре тва ра га у про стор за ре лак са ци ју” (Новости, За греб, 
21/05/2017). Иван чић на во ди још мно го то га ве о ма по хвал ног и ко ри
сног за сва ког чи та о ца Бре ба но ви ће књи ге, па за то вре ди про чи та ти це
ли текст: http://www.por tal no vo sti.com /oaka dem skojor kе stra ci ji 
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ду ша, Вој ка Сми ља нић Ђи кић. Тај је ча со пис  још јед на по
твр да на сто ја ња да се у жи жу по сма тра ња по ста ви укуп на 
књи жев на про дук ци ја на ста ла на тлу не ка да шње Ју го сла
ви је. Исти на, по сле Вој ки не смр ти и овај уса ма ље ни оток 
из ло жен је не сум њи во ја ким бу ра ма и олу ја ма; до са да је 
свет угле дао са мо је дан, 51. број, и то са мо у елек трон ској 
фор ми. О да љој суд би ни ове дра го це не пу бли ка ци је ко ја се 
тру ди(ла) да из бли за пра ти све до га ђа је на пла ну умет но сти 
и кул ту ре на тлу не ка да шње Ју го сла ви је, не усу ђу јем се да 
на га ђам.

Од по себ ног би зна ча ја би ло уста но ви ти ка ко у стро го на
ци о нал но за сно ва ним књи жев но сти ма про ла зе пи сци ко ји 
су то ком за јед нич ке др жа ве де ло ва ли у ви ше сре ди на и свој 
опус ви де ли као ју го сло вен ски? Ка ко про ла зе и ка ко су у ко
јој ли те ра ту ри пред ста вље ни пи сци дво стру ког иден ти те та: 
Ср би из Хр ват ске – Де сни ца, Ма та вуљ, Ши му но вић, Ћи пи
ко, и обр ну то: Хр ва ти из Ср би је. Као при мер из у зет но ус
пе лог по ста вља ња у жи жу ин те ре со ва ња сто ји Вла дан Де
сни ца: за хва љу ју ћи Дра гу Рок сан ди ћу (тре ба ли на гла си ти 
да је Рок сан дић исто ри чар, а не књи жев ни исто ри чар, што 
у све тло сти чи ње ни це да су на по ри исто ри ча ра сво је доб но 
уро ди ли пло дом, те по сто ји књи га Историја Југославије, 
док исто ри ја ју го сло вен ских књи жев но сти тог оби ма и по у
зда но сти ни је на пи са на) овог сеп тем бра одр жа ће се у За гре
бу већ ше сна е сти пут скуп по све ћен овом пи сцу дво стру ког 
иден ти те та. Ве о ма ус пе ли скуп о Си ми Ма та ву љу, пи сцу ко
ји се ро дио у Хр ват ској и бо ра вио и ра дио у ви ше гра до ва на 
под руч ју од Ја дра на до Ду на ва, одр жан је у Бе о гра ду, а Ма
та вуљ је и је дан од рет ких пи са ца ко је му је срп ска књи жев на 
кри ти ка ус пе ла да при пре ми и об ја ви ко мен ти ра на са бра на 
де ла – не што што је нај бли же пра вом кри тич ком из да њу.4 
По чет ком ју на 2017. го ди не у Бе о гра ду, у Уни вер зи тет ској 
би бли о те ци одр жан је скуп о Јо си пу (Сиби) Миличи ћу, 

4 Иа ко је ов де реч о ју го сло вен ском, а не о срп ском књи жев ном на сле ђу, 
не мо же мо а да ба рем у фу сно ти не на по ме не мо да је срп ска књи жев
ност про пу сти ла да свој књижевни ка нон из гра ди и по твр ди об ја вљи
ва њем кри тич ких из да ња сво јих кла си ка. Еди ци ја „Де сет ве ко ва срп ске 
књи жев но сти”, ко ју во ди Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске ни по че му 
не од го ва ра кри те ри ју ми ма мо дер ног кри тич ког из да ња. Да ле ко ма ња 
и по све му скром ни ја књи жев ност, ка ква је сло ве нач ка, про сла ви ла је 
не дав но 70 го ди на од по чет ка об ја вљи ва ња еди ци је Zbranadelasloven
skihpesnikovinpisateljev у ко јој је у пе ри о ду од 1946. до 2016. године. 
Об ја вље но 270 то мо ва и пред ста вље но 39 ства ра ла ца. О то ме ко ли ко је 
ова ко си сте ма ти чан рад на из да ва њу кри тич ког из да ња кла си ка ути цао 
на ства ра ње од ре ђе ног ни воа чи та лач ке пу бли ке, као и о мно го дру гих 
по зи тив них ре зул та та, али и по те шко ћа с ко ји ма се не из бе жно су сре ће 
ова ко ду го тра јан и за на ци о нал ну кул ту ру кључ ни из да вач ки по ду хват 
ви де ти: http://isllv.zrcsa zu.si /si tes/de fa ult/fi les/zbra na_de la_slo ven skih_
pe sni kov_in _pi sa te ljev19462016_70_le t_iz ha ja nja.pd f  
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значај ном ме ђу рат ном ау то ру, ко ји је „ис пао” ка ко из срп ске, 
та ко и из хр ват ске књи жев но сти.5 Да кле, и на овом пла ну 
про у ча ва ња пи са ца плу рал них иден ти те та има по зи тив них 
по ма ка.

Што ду же раз ми шљам о те ми ју го сло вен ског књи жев ног 
на сле ђа, све сам уве ре ни ја да о по што ва о ци ма и след бе ни
ци ма ју го сло вен ског књи жев ног на сле ђа тре ба го во ри ти као 
о скром ној „фи јо ци”, али ко ја не сум њи во по сто ји, све му 
упр кос. И ко ју ва ља по себ но це ни ти. Ка ко ина че ту ма чи ти 
чи ње ни цу да се књи ге Ду брав ке Угре шић, Да ше Дрн дић, 
Не на да Ве лич ко ви ћа, Дра га на Ве ли ки ћа, Ог ње на Спа хи ћа, 
Ми љен ка Јер го ви ћа, Бран ка Ву чи ће ви ћа, Ра до ми ра Кон
стан ти но ви ћа ... ко је – где год да се об ја вљу ју – чи та ју и у 
Бе о гра ду.6 

Спо ме ну ла бих још јед ну, број ча но ма ле ну, али по ли тич ки 
и кул ту ро ло шки ва жну гру пу љу ди у окви ру ко је ју го сло
вен ско књи жев но на сле ђе, су же но на књи жев на де ла пи са на 
на јед ном од че ти ри је зи ка ни клих на што кав ском под руч
ју, још функ ци о ни ше и жи ви. То су сту ден ти сла ви сти ке на 
стра ним уни вер зи тети ма. Знам из лич ног, али и из ис ку ства 
ко ле ги ни ца и ко ле га са свих 8 ка те дри за срп ски и хр ват ски 
је зик и књи жев ност у Ита ли ји да сту ден ти же ле, ин си сти ра
ју да чу ју по не што о ју го сло вен ском књи жев ном на сле ђу, а 
не са мо да чу ју при каз јед не од на ци о нал них књи жев но сти. 
По себ но је за ни мљи ва тр шћан ска си ту а ци ја, где се упи су је 
мно го сту де на та из Ис тре, не са мо из Ита ли је (то ком по
след ње го ди не мог ра да на том Уни вер зи те ту има ла сам 52 
сту ден та, од ко јих је си гур но јед на тре ћи на би ла из Ис тре, а 
не ко ли ко њих и из Ср би је). Две су вр сте ре ак ци је: сту ден ти 
по ре клом из „на ших кра је ва” ко ји су ве ћи део шко ло ва ња 
сте кли у шко ла ма на тлу не ка да шње Ју го сла ви је, ве о ма су 
ра до зна ли и за хвал ни што им се про ши ру је зна ње, што мо
гу сво ју стро го на ци о нал ну књи жев ност ко ју су упо зна ли у 
шко ли, да са да су о че са дру гим књи жевн о сти ма на ста лим 
на овом је зи ку; ве о ма ра до чи та ју, по себ но Ки ша. Дру гу 
врсту ре ак ци ја има ју сту ден ти ита ло фо ни: они су при лич но 

5 Бе о град ски не дељ ник Време до нео је 15. jуна 2017. (broj 1380) текст 
Све тла не Ше а то вић „Си бе Ми ли чић: сен ка за бо ра ва” ко ји го во ри о 
ску пу и о вред но сти ма пе сни ка, про зног пи сца, есе ји сте и сли ка ра. 
Најавље но је и об ја вљи ва ње збор ни ка ра до ва са овог ску па.

6 Са свим на мар ги ни, али ипак бих спо ме ну ла и сле де ћи де таљ: Ми лу тин 
Ми тро вић, не ка да шњи уред ник Еко ном ске по ли ти ке из Бе о гра да, об ја
вио је код из да ва ча Фа бри ка књи га из бор из сво јих но вин ских ко мен
та ра под на сло вом Днев ник гло бал не кри зе. По сле са мо не де љу да на 
од да на об ја вљи ва ња књи ге до био је мејл из За гре ба од осо бе ко ја му 
са оп шта ва да у За гре бу по сто ји „ма ли клуб ва ших фа но ва”, круг љу ди 
ко ји га чи та ју и ко ји се ве се ле ње го вој књи зи. 
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за чу ђе ни от куд то ли ка срод ност ме ђу кул ту ра ма ко је се бе 
же ле да при ка жу као са свим одво је не. Ни сам још на и шла 
на сту ден та ко ји не би ра до зна ло при сту пио чи та њу де ла 
са це лог срп ско хр ват ског је зич ког про сто ра. То сту ден ти ма 
омо гу ћу је да срет ну ве ћи број име на, да упо зна ју ни јан се у 
ода би ру те ма, у струк ту ри са њу де ла, у упли та њу оп штих, 
ко ле ктив них или ин ди ви ду ал них про бле ма и те ма. Де ша ва
ло се и де ша ва се још увек да на став ни ку при ђе на кра ју 
го ди не не ко од ових слу ша ла ца ка ко би се за хва лио за то 
што су пре да ва ња по мо гла да се у њи хо вим гла ва ма ства ри 
по ста ве на пра во ме сто. Као да им је пре то га не што бит но 
не до с та ја ло. Ми слим сто га да је за пре да ва че на ино стра
ним фа кул те ти ма и те ка ко ва жно да сту ден ти ма при ка жу 
ју го сло вен ско кул тур но на сле ђе. И обич ни чи та лац у ино
стран ству сла бо пра ви раз ли ку, чи та ће све ау то ре пре ве де не 
са тих на ших ма лих је зи ка као сли ку и све до че ње о бив шој 
Ју го сла ви ји. У на ди да ће тек кроз ту сли ку мо ћи да на слу ти 
и све оне дра ма тич не про ме не ко је су се у зе мљи до го ди ле 
де ве де се тих го ди на. 

Историјат

Сам по јам ју го сло вен ске/ју го сла вен ске књи жев но сти ство
рен је мно го пре не го што је ство ре на др жа ва Ју го сла ви ја: 
од мах по сле ре во лу ци о нар не 1848. го ди не у Тр сту, у та да 
нај зна чај ни јој при вред нопо слов ној згра ди Тер ге стео „Сла
вјан ско друж штво” по се до ва ло је чи та о ни цу; од три са ло на 
ко ја су чи та о ци ма би ла на рас по ла га њу, цен трал ни је био 
укра шен сли ка ма ко је су сим бо ли зо ва ле ју жно сло вен ске 
на ро де: пор трет ба на Ј. Је ла чи ћа, цр но гор ског вла ди ке Пе
тра Пе тро ви ћа Ње го ша, те јед ног гу сла ра око ко је га су се 
оку пи ли вер ни слу ша о ци.7 Го ди не 1849. ово дру штво из да
је дво је зич ни (сло ве нач ки и „илир ски”) ча со пис Славјан
скиродољуб (укуп но об ја вље но 6 бро је ва), а исте те го ди не 
про фе сор Ја нез Крст ник Ле вец, та ко ђе у Тр сту, об ја вљу је 
при руч ник Slovenskilepopisniizgledi (При ме ри ле пог пи са
ња на сло вен ском) ко ји де цу та да шњих сло ве нач ких шко ла 
у Тр сту упу ћу је да на у че ле по пи са ње на три пи сма: ла ти
ни ци, го ти ци и ћи ри ли ци. На по ми њем да је у овом при
руч ни ку ћи ри ли ца би ла она ре фор ми са на, Ву ко ва (мо жда 
због оних мла ђих ва ља под се ти ти да је ву ков ско пи смо у 
Ср би ји по ста ло зва нич но тек 1867). У тој пр вој, иде а ли ма 

7 Ви де ти: Mi lan Pa hor, Slavjanskasloga 18481954. ZTT EST, Трст, 2004, 
стр. 20 –  ту на ла зи мо и по да так о то ме да је ова Чи та о ни ца би ла прет
пла ће на на 110 ли сто ва и ча со пи са, од ко јих су 22 би ла на сло ве нач ком, 
36 на че шком, њих 17 сти за ло је из Хр ват ске, 5 из Ср би је, а би ле су ту и 
пу бли ка ци је на ита ли јан ском, не мач ком, фран цу ском, па чак јед на и на 
ен гле ском је зи ку. 



88

МАРИЈА МИТРОВИЋ

ис пуњеној фа зи ју жно сло вен ског збли жа ва ња би ло је – осо
би то на крај њим за пад ним и се вер ним пе ри фер ним тач ка ма 
– си гур но број них слич них ини ци ја ти ва и до га ђа ја ко ји до
ку мен ту ју ду го трај ност ју го сло вен ске иде је у пи са ној ре чи 
и кул ту ри у це ли ни.8     

Дру га фа за жи во та пој ма ју го сло вен ска књи жев ност тра ја ла 
је ви шема ње ко ли ко и др жа ва Ју го сла ви ја, да кле 70 го ди
на, али уну тар ње опет има не ко ли ко раз ли чи тих сег ме на
та: онај уни та ри стич ки, ка да се го во ри ло о три „пле ме на” 
ко је ва ља пре то пи ти у је дан ју го сло вен ски на род. По сле 
Дру гог свет ског ра та ју го сло вен ска књи жев ност се нај пре 
од ви ја ла у зна ку же ље да се ре а ли зу је иде ал брат ства и је
дин ства “на ших пет на ро да”, да би се не где већ од 70тих, 
а по го то ву од 80тих го ди на не са мо го во ри ло о ју го сло вен
ским књи жев но сти ма у плу ра лу, не го и о пред но сти ма на 
ко је ова ква плу рал на си ту а ци ја упу ћу је про у ча ва о це, а то 
је ком па ра ти ви стич ка пер спек ти ва ме ђу соб ног су про тста
вља ња, су о ча ва ња ју го сло вен ских књи жев но сти. За сва
ку на ци о нал ну књи жев ност по сто јао је нај пре за јед нич ки 
оквир ју го сло вен ски, а тек он да, ма да вре мен ски па ра лел но, 
европ ски ком па раЖтив ни оквир: баш тих го ди на об ја вље не 
су зна чај не сту ди је ка ко о ју го сло вен ској та ко и о европ ској 
ком парати ви сти ци.9 

Националнеподеле

По сле рас па да Ју го сла ви је на сту пио је пе ри од стрикт не на
ци о нал не по де ле књи жев но сти. Су де ћи пре ма на сло ву овог 
па не ла, нас би тре ба ло да за ни ма са мо ово по след ње: шта 

8 О по сто ја њу укр шта ња срод них кул ту ра и пре пли та њу ми то ва ко ји до 
чи та о ца до пи ру пу тем пи са не (не са мо усме не) ре чи не ка по све до чи и 
сле де ћи при мер: на са мој гра ни ци Сло ве ни је и Ита ли је, у се лу Би ља на, 
на ди ва ну днев не со бе јед не обич не се о ске ку ће, угле да ла сам укра сни 
ја стук из ве зен цр ном и са ма ло цр ве не бо је: би ла је то Ко сов ка де вој ка 
ко ја по ји ра ње ног Ор ло ви ћа Па вла. Упи та ла сам до ма ћи на зна ли шта 
пред ста вља тај мо тив и ско ро се увре дио што сам га то пи та ла: за нас 
на гра ни ци сло вен ског и итал ског све та мит о Ко со ву се и да нас чу ва –  
ре као је. Без об зи ра на све но во ство ре не гра ни це, ве зив не ни ти ме ђу 
кул ту ра ма су ја че не го што за ми шља мо.

9 Ком па ра тив ним ис тра жи ва њи ма ју го сло вен ских књи жев но сти по себ но 
су се ба ви ли и још се ба ве про фе со ри са за гре бач ког Све у чи ли шта: у 
пе ри о ду од 1983. до 1991. из а шла су че ти ри збор ни ка Компаративно
изучавање југославенскихкњижевности. За њих су по себ но за слу жни 
Фра њо Гр че вић и Ернст Фи шер. Звон ко Ко вач, је дан од ре дов них са рад
ни ка ових Збор ни ка, и да нас по све ћу је ве ли ки део сво јих на уч них ра до
ва упра во овој те ма ти ци. За хр ват ску књи жев ност је сва ка ко од огром
ног зна ча ја би ла књи га Хрватскакњижевност у европ ском кон тек сту 
(1978), ко ју су уре ди ли А. Фла кер и К. Пра њић. У срп ској књи жев ној 
на у ци ни је то ли ко при сут но ком па ра тив но из у ча ва ње ју го сло вен ских 
књи жев но сти, иа ко је то ве о ма иза зов но под руч је.  
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из ове пер спек ти ве зна чи ју го сло вен ско књи жев но на сле ђе?  
Ово пи та ње зах те ва по зна ва ње ка ко ин си ту ци о нал них про
пи са и ста во ва по је ди них но во у ста но вље них др жа ва, за тим 
по зна ва ње из да вач ке и ча со пи сне про дук ци је на це лом том 
про сто ру што би под ра зу ме ва ло мно го ви ше вре ме на и про
сто ра. Уме сто све га то га, у овом ра ду мо же би ти при ка за на 
са мо су ми ра на прак са, од но сно уни вер зи тет ски про гра ми 
по ко ји ма се спре ма ју бу ду ћи на став ни ци „ма тер њег је зи ка 
и књи жев но сти“. Али и то не пот пу но – с об зи ром да у свим 
овим зе мља ма по сто је број ни уни вер зи те ти, и сва ки од њих 
ипак има сво је ва ри ја ци је на ци о нал но про пи са них про гра
ма. Као узо рак, изабралa сaм са мо сре ди шње на ци о нал не 
сту диј ске сме ро ве на др жав ним уни вер зи те ти ма у глав ним 
гра до ви ма  че ти ри др жа ве у ко ји ма је не ка да у упо тре би био 
срп ско хврат ски, од но сно хр ват ско срп ски је зик. 

Нај ком пли ко ва ни ја је бо сан ска си ту а ци ја.10 За ни мљи во, 
ма да по ли тич ки ипак не про ми шље но је ре ше ње ко је са ра
јев ски Фи ло зоф ски фа кул тет ре а ли зу је кроз сво је сту диј ске 
про гра ме:  они се ни су опре де ли ли за на зив „Бо сан ска књи
жев ност”, у ко ју би он да ушла де ла свих ства ра ла ца ро ђе них 
и ре а ли зо ва них на тлу Бо сне, без об зи ра на ет нич ку и ре
ли ги о зну при пад ност. Та мо се пре да је „Бо шњач ка књи жев
ност” од аљ ха ми ја до до да на шњих мо дер них му сли ман ских 
пи са ца, док се оста ли и на да ље свр с та ва ју ме ђу срп ске или 
хр ват ске, за ви сно од то га где су се њи хо ва де ла штам па ла, 
где су они жи ве ли и ра ди ли и шта су по на ци о нал ном опре
де ље њу. Што се, пак, је зи ка ти че, он у про гра му но си зва ни
чан на зив: Бо шњач ки, срп ски и хр ват ски (да кле БХС, ка ко 
се ко ри сти и у европ ским ад ми ни стра тив ним уста но ва ма, 
те на број ним уни вер зи те ти ма у Евро пи и Аме ри ци). Ап
сурд је, ме ђу тим, то што су у Бо сни у јав ној упо тре би ипак 
три је зи ка, а не је дан тростру ког на зи ва, што сва ка ко ства ра 
ужа сан ха ос, не са мо у гла ва ма мла дих љу ди. С дру ге стра
не, до бро је што сва ки сту дент ове „ма тич не гру пе” не мо
же оти ћи с фа кул те та, а да не до би је и чет воро семе страл ни 
увид у срп ску и хр ват ску књи жев ност, и то не са мо ону ко ја 
је на ста ја ла на тлу Бо сне, не го у чи та вој Ре ги ји.

Са свим раз ли чи та је си ту а ци ја на за гре бач ком Фи ло зоф ском 
фа кул те ту,11 где – уко ли ко се сту дент опре де ли за јед но пред
мет ну ди пло му – он ће про у ча ва ти са мо хр ват ску књи жев
ност и је зик. Ипак, ве ћи на сту де на та би ра дво пред мет ну ди
пло му, јер она да је ве ће шан се при ли ком за по шља ва ња, па 

10 http://www.ff.un sa.ba /in dex.ph p/bs /20141215223641
11 http://kro at.ffzg.unizg.hr/in dex.ph p/stu dij/di plom skistu dij/150na stav nic ki

smjerpo pisiz bor nihko le gi jana od sje kuza kro a ti sti kuko jipri zna jeczon
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се он да уз хр ват ску, мо гу иза бра ти и дру ге ју жно сло вен ске 
књи жев но сти. 

У Бе о гра ду, на Фи ло ло шком фа кул те ту,12 по сто ји сту диј ска 
гру па за срп ски је зик, где се уз срп ски учи још и бу гар ски 
и сло ве нач ки, као и сту диј ска гру па за срп ску књи жев ност  
ко ја иде или уз пре глед оста лих  ју жно сло вен ских књи
жев но сти, или – дру га ва ри јан та – уз срп ску кљи жев ност 
иде ко ма па ра тив на, али не ју жно сло вен ска, не го свет ска 
књи жев ност. За ни мљи во је да је сло ве нач ки је зик, за јед но 
са осно ва ма кул ту ре, ак ти ви ран не при Ка те дри за ју жно
сло вен ске је зи ке, не го на Оп штој лин гви сти ци; пред мет је 
увек и ис кљу чи во оп ци о на лан, али при вла чи сва ке го ди не 
на сто ти не сту де на та. Лек тор за овај пред мет је раз мен ски 
и за јед но са ди дак тич ком опре мом за уче ње сло ве нач ког је
зи ка фи нан си ра се из др жав ног бу џе та Сло ве ни је. Та квих 
сло ве нач ких лек тор ских цен та ра у све ту има 54.13 По да так о 
раз мен ским лек то ри ма срп ског је зи ка ни сам ус пе ла да про
на ђем. 

И нај зад цр но гор ски Фи ло ло шки фа кул тет (се ди ште у Ник
ши ћу, не у Под го ри ци)  има сту диј ску гру пу за Цр но гор ску 
књи жев ност и ју жно сло вен ске књи жев но сти, те од воје но 
гру пу за Срп ски је зик и ју жно сло вен ске књи жев но сти.14 
Како се ствар но од ви ја на ста ва на ове две гру пе, с об зи ром 
да је цр но гор ска књи жев ност до пре две де це ни је би ла део 
срп ске, а са да се кон сти ту и са ла као по себ на, те су сви ње
ни пи сци осим оних нај мла ђих – у би ти пи сци дво стру ког 
иден ти те та, у то овом при ли ком не бих ула зи ла. 

Идеолошкеманипулацијеиконфузије

Већ од осам де се тих го ди на, а по себ но то ком де ве де се тих, 
па све до да нас, кон струк ци ја стро го на ци о нал них ли те ра
ту ра од ви ја се на ште ту нај бо љих пи са ца, ко ји су по пра ви
лу на овај или онај на чин сво јим опу си ма на ди ла зи ли уско 
на ци о нал не окви ре. Ка ко по ка зу је Бре ба но вић  у већ спо ми
ња ној књи зи „на ци о на ли стич ка ин стру мен та ли за ци ја” при
ме њи ва на је од стра не нај по зна ти јих кр ле жо ло га, од Стан
ка Ла си ћа, пре ко Ве ли ми ра Ви ско ви ћа, до Ду брав ке Ора ић 

12 http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/ka te dre/srp skije ziksa ju zno slo ven skimje zi
ci ma/http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/ka te dre/srp skaknji zev nostsaju zno slo
ven skimknji zev no sti ma/ 

13 http://cen ter slo.si/natu jihuni ver zah/
14 http://www.ucg.ac.me/stud prog/28/11/0/0http://www.ucg.ac.me/stud

prog/28/13/0/0
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То лић.15 По себ но оштар, бес по ште дан рат, за пра во пот пу но 
нео прав да но, ис кљу чи во иде о ло шки за сно ва но упи си ва ње  
у са мо јед ну књи жев ност, те из гон из оне ко јој је, у свом 
плу рал ном иден ти те ту нај ви ше при па дао, до жи вео је Иво 
Ан дрић.  С јед не стра не, срп ска књи жев ност се тру ди, не 
увек ко рект ним сред стви ма, да Ан дри ћа при ка же као ис
кљу чи во срп ског пи сца, хр ват ска га је не ко вре ме пре ћутки
ва ла, да би по том по че ла се ри ју об ја вљи ва ња ди вот из да ња 
ње го вих де ла и ти ме до ка зи ва ла ње го ву хр ват ску при пад
ност, док „од Ри зви ће ве обим не сту ди је Босанскимуслима
ниуАндрићевусвијету, пре ко збор ни ка АндрићиБошњаци, 
до Андрићевства Ру сми ра Мах мут ће ха ји ћа – бо шњач ка на
ци о на ли стич ка кри ти ка у Ан дри ћу ви ди ис кљу чи во бо шња
ко мр сца и исла мо мр зи те ља, а ње го ву ли те ра ту ру као есте
ти ку ге но ци да, ка ко је од ре ђу је Мах мут ће ха јић, и осно ву за 
Ми ло ше ви ћев и Ка ра џи ћев иде о ло шки про јект. /…/”16

От ка ко се Ју го сла ви ја рас па ла а са др жај ју го сло вен ства по
стао про шлост, оно што је да нас на сце ни пре би се мо гло 
озна чи ти пре вред но ва њем укуп не исто ри је, па у том скло пу 
и исто ри је књи жев но сти. У том пре вред но ва њу, не ма ми ло
сти, књи жев на де ла се не чи та ју као ли те рар на, не го се њи ма 
ма ни пу ли ше ка ко би се по сти гли иде о ло шки ре зул та ти ове 
или оне вр сте. Што је пи сац вред ни ји, то су манипулаци је 
ду бље и че шће.

Го ди не 2012. је на сај ту Сло бод не Евро пе Бран ка Ми хај ло
вић об ја ви ла текст под на сло вом “Ро ђен дан Иве Ан дри ћа. 
Пи сац ко ји са мо на Гу глу при па да сви ма”.17 Ова ко тај текст 
по чи ње: 

„Ин тер нет пре тра жи вач Гугл на дан 120ог ро ђен да на 
Иве Ан дри ћа, до бит ни ка Но бе ло ве на гра де за књи жев
ност, по ста вио је на срп ском, хр ват ском и бо сан ском до
ме ну сли ку ви ше град ског мо ста Мех мед па ше Со ко ло ви
ћа, је дан од кључ них сим бо ла ње го вог де ла. Ти ме је, за 
раз ли ку од бал кан ских ели та, ова свет ска ком па ни ја по
ка за ла да ви ди Ан дри ћа она квим ка кав је су штин ски био: 
као над на ци о нал ног (не ка да се то зва ло ју го сло вен ског) 

15 У овом сми слу по себ но су за ни мљи ва два по гла вља Бре ба нов ће ве књи
ге: „Ака дем ски коњ”, те „Сна жна (по гре шна) чи та ња” (стр. 11166) 

16 Ен вер Ка заз, „Kритика мр жње и уто пи ја љу ба ви” – ов де ци ти ра но са 
елек трон ског из во ра: http://ivan lo vre no vic.com/2016/03/en verka zazkri ti
kamr znjeiuto pi jalju ba vi/  али је текст пр во бит но об ја вљен у збор ни ку: 
Дру га ме ђу на род на знан стве на кон фе рен ци ја у обла сти књи жев но сти и 
је зи ка, збор ник ра до ва. Трав ник 2014, стр. 2135.

17 Teк ст је до сту пан на овој адре си: https://www.slo bod na e vro pa.org /a/ro
djen daniv ean dri capi sacko jisa mona gu glupri pa dasvi ma/24734209.
html
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писца ко ји је као та кав оста вио ду бок траг и сна жан пе чат 
у књи жев но сти XX ве ка. 

Иа ко се ра ди са мо о но вин ском тек сту, а не књи жев но
критич кој сту ди ји, ту на ла зим под сти ца је за раз ми шља ње 
на „за да ту” те му, да кле о суд би ни ју го сло вен ског кул тур ног 
на сле ђа: с јед не стра не Фи лип Да вид у сво јој из ја ви ко ју Б. 
Ми хај ло вић ци ти ра под се ћа на то да је по чет ком де це ни је 
ко ју још жи ви мо до ми ни ра ло сво ја та ње Ан дри ћа, да је „пре 
го ди ну да на би ла ве ли ка ди ску си ја о то ме да ли је он срп ски, 
хр ват ски или му сли ман ски пи сац, а Ан дрић по свом де лу 
при па да свим сре ди на ма и ни ко не ма пра ва да га при сва ја”. 
Али, већ у овом тек сту, а кроз ре чи Ива на Ло вре но ви ћа, на
го ве ште но је да на шње увре дљи во учи та ва ње у Ан дри ће ву 
про зу оних ди мен зи ја ко је озбиљ ни, а не зло на мер ни чи та
лац у том де лу не мо же на ћи, не го му – без ика квих те о риј
ски за сно ва них по ла зи шта – мо же са мо при пи са ти. Ако је, 
у из ве сном сми слу, у вре ме по тен ци ра ног кон стру и са ња на
ци о нал них иден ти те та на под руч ју бив ше Ју го сла ви је би ло 
до не кле ра зу мљи во што су по је ди нач не на ци о нал не кул ту ре 
упре гле сва сред ства и све вр сте ко рект ног и не ко рект ног 
„оруж ја” ка ко би се је ди ни ју го сло вен ски до бит ник Но бе ло
ве на гра де за књи жев ност и пи сац над на ци о нал ног иден ти
те та при ка зао као при пад ник ис кљу чи во јед не на ци о нал не 
књи жев но сти, оно што се да нас – по сле стра шних ра то ва 
из 90тих до га ђа, осо би то код јед ног де ла бо сан ских ин те
лек ту а ла ца, а то је од ри ца ње од Ан дри ћа, чи та ње ко је овом 
пи сцу од ри че по зна ва ње Бо сне и, што је још го ре, оп ту жу је 
пи сца као чо ве ка ко ји се је мр жњу пре ма му сли ман ском жи
вљу, то са свим ис па да из ван окви ра озбиљ не, струч не књи
жев ноисто риј ске ди ску си је. Да на шња по пла ва тек сто ва у 
штам па ној или, још че шће, елек трон ској фор ми ко ји Ан дри
ћа при ка зу ју као не при ја те ља му сли ман ске Бо сне за пра во 
је – ис ти че то већ и Ло вре но вић у на ве де ном но ви нар ском 
тек сту из 2012. го ди не – по так ну та гру бом упо тре бом Ан
дри ће вог де ла у про па ганд не свр хе ко ја је за по че ла 90тих 
у јед ном де лу срп ских по ли тич кокул тур них кру го ва. У тим 
се кру го ви ма Писмоиз1920.године чи та ло са те зом да је 
пр во бит ни на слов тог тек ста било Писмоиз1992.године, те 
да је ту Ан дрић као про рок го во рио о ну жном оства ри ва њу 
ве ли ко срп ског сна о све срп ској зе мљи, па и по це ну ге но
ци да у Сре бре ни ци. То ли ка је, на вод но, по Ан дри ћу, мр жња 
у ко ју је уто пље на Бо сна и у ко јој Ср би ма не ма оп стан ка, 
а Ка ра џић и Мла дић су у том кон тек сту и по Ан дри ће вом 
проро чан ству, спа си о ци срп ства.  



93

МАРИЈА МИТРОВИЋ

Са ра јев ски про фе сор књи жев но сти, Ен вер Ка заз18 обра
зло жио је и те о риј ски обе сми слио ову ма ни пу ла ци ју, и 
без имало окле ва ња овој вр сти кри ти ке од ре као озна ку 
„књижев на”, на звав ши је „иде о ло шком”: 

На рав но, ова ква вр ста ма ни пу ла ци је на сло вом и се ман тич
ким по тен ци ја ли ма Ан дри ће ве при че упе ча тљи во свје до чи 
о при ро ди иде о ло шке књи жев не кри ти ке на ју жно сла вен
ском го вор ном под руч ју и ње ној уло зи у на ци о на ли стич
ким рат ним ма ши на ма то ком де ве де се тих го ди на про шлог 
сто ље ћа. Та ма ни пу ла ци ја свој пан дан има у бо шњач кој на
ци о на ли стич кој кри ти ци ко ја је де мо ни зи ра ла Ан дри ћа и 
ње го ву ли те ра ту ру ка ко би на исла мо цен трич ним и осма
но но стал гич ним осно ва ма уоб ли чи ла но ви тип бо шњач ког 
ет нич ког иден ти те та./…/ На ве ли ко срп ски осма но фоб ни 
ме та на ра тив бо шњач ка на ци о на ли стич ка кри ти ка ре а ги ра 
оним осма но фил ним, па, у скла ду с тим, иде а ли зи ра до ба 
осман ске вла да ви не Бо сном. У ко нач ни ци, она ту вла да ви
ну ви ди као из во ри ште бо шњач ке на ци је, бо сан ског мул ти
кул ту ра ли зма и тра ди циј ске хар мо ни је, а осман ски ми лет 
си стем из ди же на ра зи ну све по ви је сне фор му ле бо сан ског 
ме ђу ет нич ког скла да.”19

Сле ди за тим ве о ма ис тан ча на, де таљ на, те о риј ски за сно ва на 
кри ти ка, од но сно ана ли за Писмаиз1920године, ко ју би – 
по мо ме ми шље њу – ва ља ло уне ти у школ ске уџ бе ни ке, ка ко 
би се ста ло на крај те шкој ма ни пу ла ци ји овим Ан дриће вим 
тек стом.

Пој мо ви се у исто ри ји ме ња ју, ме ња се и по јам ју го сло вен
ског књи жев ног на сле ђа, али, као што је већ ре че но, ово што 
је да нас на де лу не спа да у пре вред но ва ње овог пој ма, не го у 
пре вред но ва ње исто ри је. Сре ћом, још увек ве ли ка, зна чај на, 
ути цај на име на књи жев ни ка из свих сре ди на ве ру ју у вред
ност не и де о ло ги зо ва не, ху ма ни стич ке пер спек ти ве ко ја се 
не мо же по кло пи ти ни ка да са са мо јед ном на ци јом: увек је 
ши ра од ње. И увек ће љу ди ма пу но зна чи ти то што ће мо
ћи да чи та ју и ужи ва ју у де ли ма пи са ним на „за јед нич ком 
је зи ку”.

За крај овог тек ста пи са ног као под сти цај за ши ре и те ме
љи ти је из у ча ва ње од но са пре ма ју го сло вен ском књижев ном 
на сле ђу да нас, на ве ла бих још са мо два при ме ра; за раз ли
ку од тра ди ци је ду ге ви ше од ве ка и по, ча со пис Летопис
Матице српске да нас ви ше не об ја вљу је ни ка кве кри тич
ке тек сто ве или есе је о не срп ским књи жев но сти ма. С друге 

18 Ен вер Ка заз, нав. дело.
19 Исто.
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стра не, у де се том из да њу уџ бе ни ка за тре ћи раз ред сред
њих шко ла Историјакњижевности ко ји је још у упо тре би 
ау то ра Јо ва на Де ре ти ћа и Ма ри је Ми тро вић, осим срп ске 
при ка за на је и хр ват ска књи жев ност XX ве ка, де ли мич но 
и сло ве нач ка, са свим су мар но до так ну те су ма ке дон ска и 
књи жевно сти на ци о нал них ма њи на у Ср би ји. 

Са ко ле гом Де ре ти ћем смо на пи са ли уџ бе ни ке за пр ва три 
раз ре да сред њих шко ла: она за пр ву го ди ну об ја вље на је 
би ла већ 1984; она се и да нас, исти на при лич но пре ра ђе на, 
пре штам па ва: ва жно је би ло са мо пре фор му ли са ти при пад
ност ста ре ду бр овач ке књи жев но сти, ко ја је у на шој вер зи ји 
при па да ла хр ват ској, а са да је, у вер зи ји ко ју је на пи са ла 
Зла та Бо јо вић, та књи жев ност опи са на као део срп ске књи
жев но сти. Уџ бе ник за дру гу го ди ну, ко ји об у хва та пре те жно 
књи жев ност ре а ли зма и ро ман ти зма, пре ра ђе на је та ко да 
је је ди ни ау тор остао Де ре тић, што ће ре ћи да се ђа ци ма не 
ну ди увид у дру ге, не срп ске књи жев но сти.

Још смо да ле ко од си сте мат ског уви да у ста ње ка кво у прак
си вла да на под руч ју зва нич ног про у ча ва ња ју го сло вен ског 
књи жев ног и кул тур ног на сле ђа у зе мља ма ко је су на ста ле 
на тлу не ка да шње Ју го сла ви је. Али, ако овај текст по так не 
озбиљ ну рас пра ву о овој те ми, би ће да је по сти гао свој циљ.
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МОЖЕЛИСЕПРЕЖИВЕТИ
АПОКАЛИПСА

Иде ја о ком па ра тив ном про у ча ва њу ју го сло вен ских књи
жев но сти по пр ви пут се на зна ча јан на чин ја вља по чет ком 
осам де се тих го ди на про шлог ве ка, у де це ни ји ко ја је прет
хо ди ла рас па ду со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је. То, ме ђу тим, 
ни је нео бич но.

За ову при ли ку под се ти мо се да је још Ре не Ве лек ком па
ра тив ну књи жев ност де фи ни сао као сва ко оно про у ча ва ње 
књи жев но сти ко је пре ла зи гра ни це јед не на ци о нал не ли
те ра ту ре.1 Ком па ра тив на књи жев ност про у ча ва слич но сти 
(и раз ли ке) из ме ђу две или ви ше раз ли чи тих на ци о нал них 
књи жев но сти, а то по ре ђе ње се за сни ва на две прет по став ке 
ко је нај че шће ни су екс пли цит но фор му ли са не. Пр во, у тра
ди ци о нал ној за пад но е вроп ској и аме рич кој ком па ра ти сти ци 
под ра зу ме ва се да су књи жев но сти ко је су пред мет ком па
ра ти стич ке ана ли зе у исто риј ском и струк ту рал ном сми слу 
ау то ном не, ма њеви ше за о кру же не и у се бе за тво ре не це ли
не, то јест та кве це ли не ко је би већ и са ме по се би мо гле 
да пред ста вља ју по се бан пред мет про у ча ва ња по је ди них 
на ци о нал них фи ло ло ги ја и исто ри ја књи жев но сти. Дру го, 
да би сми сле но по ре ђе ње из ме ђу ова квих, у се бе за тво ре
них ор га ни за ма, ка кве пред ста вља ју по је ди не на ци о нал не 

1 У ра ду “Кри за ком па ра тив не књи жев но сти”: Wel lek, V. (1965) The Cri
sis of Com pa ra ti ve Li te ra tu re, ConceptsofCriticism, Yale Uni ver sity Press,  
p. 290.
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књижев но сти, уоп ште би ло мо гу ће, ком па ра ти ста мо ра да 
прет по ста ви да из ме ђу њих, уз све раз ли ке, ипак по сто ји не
ка ве за, од но сно не ки за јед нич ки основ на ко јем ће се то 
по ре ђе ње вр ши ти. То мо же би ти срод ност је зи ка на ко ји ма 
су те књи жев но сти пи са не – какав је слу чај у ком па ра тив
ној сло вен ској књи жев но сти2 – или за јед нич ка кул тур на и 
књи жев на тра ди ци ја  ка кву, ре ци мо, де ле „ве ли ке” за пад но
е вроп ске књи жев но сти3, или не ко др жав ноправ но уре ђе ње 
ко јим су од ре ђе не гра ни це да те ин тер ли те рар не за јед ни це, 
као што је био слу чај у свим бив шим Ју го сла ви ја ма, или, 
нај зад, све ово узе то за јед но. Ка да је реч о „ве ли ким” за
пад но е вроп ским књи жев но сти ма, фран цу ској, ен гле ској, 
не мач кој, шпан ској и ита ли јан ској, ове прет по став ке и ни је 
по треб но по себ но обра зла га ти. Очи глед но је да све на ве де
не, али и не ке дру ге европ ске књи жев но сти, на при мер ру
ска књи жев ност, с јед не стра не, пред ста вља ју ау то ном не це
ли не, јер на ста ју на по себ ним је зи ци ма и има ју са мо стал ну 
и кон ти ну и ра ну тра ди ци ју, ко ју исто вре ме но де ле с дру гим 
књи жев но сти ма истог ге о граф ског и кул тур ног про сто ра. 
Иа ко су пи са не на раз ли чи тим је зи ци ма, иа ко пред ста вља
ју за о кру же не и ау то ном не це ли не, све ове књи жев но сти се 
ипак слу же ре пер то а ром истих или слич них жан ро ва, по сту
па ка, тех ни ка, те ма, мо ти ва, итд, то јест чи не јед ну ин тер
ли те рар ну за јед ни цу. Овај ре пер то ар кон стан ти, ко ји во ди 
по ре кло пр вен стве но из грч ке и рим ске ан ти ке и ју деохри
шћан ске кул ту ре, омо гу ћа ва ком па ра ти сти да про у ча ва ме
ђу соб не ве зе из ме ђу да тих књи жев но сти не до во де ћи при 
том у пи та ње њи хо ву ау то ном ност. Ме ђу тим, слу чај ком па
ра тив ног про у ча ва ња ју го сло вен ских књи жев но сти не што 
је друк чи ји и зах те ва не ка до дат на об ја шње ња. Спе ци фич
ност ове кон цеп ци је про из ла зи из спе ци фич ног ка рак те ра 
са ме ју го сло вен ске књи жев но сти. По ђи мо од тер ми на. Пре 
све га, ни је са свим ја сно шта тач но под ра зу ме ва мо под пој
мом југословенскакњижевност. Ко ли ко је тај по јам про бе
лам ти чан ви ди се већ и по то ме што кад ка же мо „ју го сло
вен ска књи жев ност” нај че шће ми сли мона ин тер ли те рар ну 
за јед ни цу срп ске и хр ват ске књи жев но сти, док књи жев но
сти дру гих на ро да ко ји су чи ни ли не ку од ју го сло вен ских 
др жа ва по пра ви лу до да је мо у не кој вр сти па рен те зе, као 
не ку вр сту „ма њин ских” књи жев но сти у окви ру ју го сло вен
ске др жав не за јед ни це. За не што про ми нент ни је ме сто у ју
го сло вен ском ка но ну од свих њих ус пе ла је да се из бо ри још 

2 Кон цеп ци ју упо ред не сло вен ске књи жев но сти обра зла же Ро ман Ја коб
сон у ра ду: Ja cob son, R. (1953) TheKernelofComparativeSlavicLiteratu
re, Har vard U. P.

3 О ово ме пи ше Ернст Ро берт Кур ци јус у свом ка пи тал ном де лу „Европ
ска књи жев ност и ла тин ски сред њи век”. 
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са мо сло ве нач ка књи жев ност, ве ро ват но за хва љу ју ћи Вра зу 
и Пре шер ну, од но сно чи ње ни ци да су не ки од нај по све ће
ни јих при пад ни ка Илир ског по кре та би ли упра во Сло вен ци. 
Књи жев но сти оста лих на ро да и на род но сти, ути сак је, оста
ле су у по за ди ни ју го сло вен ског књи жев ног жи во та. Као по
себ не на ци о нал не књи жев но сти, ма ке дон ска и му сли ман ска 
књи жев ност БиХ кон сти ту и шу се тек по сле Дру гог свет ског 
ра та, а цр но гор ска књи жев ност још ка сни је, се дам де се тих 
го ди на 20. ве ка. Књи жев но сти не ких дру гих на ро да ко ји су 
жи ве ли у Ју го сла ви ји по сле 1945, на при мер Ал ба на ца, Ма
ђа ра, Сло ва ка, ни кад ни су схва та не као део ју го сло вен ске 
књи жев но сти. Ово се об ја шња ва ло ти ме да ју го сло вен ска 
књи жев ност об у хва та са мо књи жев но сти пи са не на ју жно
сло вен ским је зи ци ма, али тај ар гу мент ни је са свим увер
љив, јер је, с дру ге стра не, бу гар ска књи жев ност, ко ја је та
ко ђе пи са на на ју жно сло вен ском је зи ку, оста ла из ван ју го
сло вен ског (ју жно сло вен ског) књи жев ног кор пу са. 

Осим то га, у ве зи с ју го сло вен ском књи жев но шћу на мет ну
ло се и јед но ва жно ме то до ло шко пи та ње ко је ни кад ни је до
би ло за до во ља ва ју ћи од го вор. Оста вља ју ћи по стра ни не ка 
спе ци фич ни ја ту ма че ња, по сто ја ла су, на и ме, два под јед на
ко до ми нант на схва та ња ју го сло вен ске књи жев но сти ко ја су 
се, од ро ђе ња до ко нач ног сло ма иде је ју го сло вен ства, пе ри
о дич но сме њи ва ла. По пр вом, на зва ћу га уни та ри стич ким, 
све раз ли чи те на ци о нал не књи жев но сти на ро да Ју го сла ви је, 
а пре све га срп ска и хр ват ска, пред ста вља ју јед ну је дин стве
ну це ли ну. Ово схва та ње је ра ди кал но за то што под ра зу ме ва 
да по је ди не на ци о нал не књи жев но сти тре ба да се од рек ну 
сво јих по себ них иден ти те та ра ди из град ње за јед нич ког, ју
го сло вен ског књи жев ног иден ти те та. Прак тич но, то зна чи 
да се иде ја ју го сло вен ске књи жев но сти и иде ја ау то ном них 
на ци о нал них књи жев но сти (срп ске, хр ват ске, сло ве нач ке) 
ме ђу соб но ис кљу чу ју. То је био глав ни раз лог што уни та
ри стич ко схва та ње ни кад ни је би ло ши ро ко при хва ће но. У 
ду гој исто ри ји ју го сло вен ства, од пр вих де це ни ја 19. ве ка, 
до по след њих де це ни ја 20. ве ка, оно се ја вља ло са мо пе
ри о дич но, у тре ну ци ма по ви ше не ју го сло вен ске еу фо ри је, 
на при мер, у Илир ском по кре ту и у го ди на ма не по сред но 
после Пр вог, од но сно Дру гог свет ског ра та.4

Схва та ње о је дин стве ној ју го сло вен ској књи жев но сти има
ло је сво је при ста ли це и у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји, 
до ду ше у јед ном кра ћем пе ри о ду, али је оно, у по ре ђе њу с 

4 Ово пи та ње је ве о ма сло же но да би смо га ов де мо гли бар и у глав ним 
цр та ма пре до чи ти. Не што ви ше о то ме пи ше: Wac htel, A. (1998) Making
ofNation,BreakingofNation, LiteratureandCulturalPoliticsinYugoslavia, 
Stan ford U. P.
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на чи ном на ко ји је ову иде ју бра нио, на при мер, Љу де вит 
Гај, би ло ве о ма друк чи је. На и ме, иде ја уни та ри стич ке ју го
сло вен ске књи жев но сти се та да ни је то ли ко за сни ва ла на 
уве ре њу о срод но сти је зи ка или фол клор ног ства ра ла штва 
ју го сло вен ских на ро да, или на слич но сти њи хо вих тра ди ци
ја и оби ча ја – ма да је сте и на то ме – ко ли ко на марк си стич
кој иде ји о за јед ни штву та ко зва них ре во лу ци о нар них кла са, 
„рад ни ка, се ља ка и по ште не ин те ли ген ци је”. У иде о ло шки 
им прег ни ра ном ко му ни стич ком дру штву, ка кво је би ло ју
го сло вен ско не по сред но по за вр шет ку ра та, по је ди нац је 
мно го ви ше био од ре ђен сво јом кла сном не го на ци о нал ном 
при пад но шћу. Сти ца јем исто риј ских окол но сти (рас кид са 
Ин фор мби ро ом и СССРом), уни та ри стич ко ви ђе ње ју го
сло вен ске књи жев но сти је вр ло бр зо по че ло да се до жи вља
ва као из раз цен тра ли стич ких те жњи нај ве ће ју го сло вен ске 
ре пу бли ке, Ср би је, од но сно као из раз ве ли ко срп ског хе ге
мо ни зма. Тре ба ре ћи да то ни је би ло са свим оправ да но, јер 
иде ја о је дин стве ној ју го сло вен ској књи жев но сти ни је има
ла ве ћин ску по др шку ме ђу срп ским пи сци ма и ин те лек ту ал
ци ма. Уо ста лом, од пе де се тих го ди на про шлог ве ка ово ста
но ви ште ви ше ни је би ло за сту па но на зна ча јан на чин ви ше 
ниг де у Ју го сла ви ји, а по нај ма ње у Ср би ји. 

Дру го схва та ње ју го сло вен ске књи жев но сти, тач ни је ју го
сло вен ских књи жев но сти, на зва ћу  плу ра ли стич ким. Оно се 
за сни ва ло на уве ре њу да је на те ри то ри ји на ко јој су жи
ве ли ју го сло вен ски на ро ди још од сред њег ве ка по сто ја ло 
не ко ли ко пот пу но не за ви сних књи жев но сти ко је су се по сле 
1918. го ди не на шле у истом др жав ном окви ру.5 Иа ко су од 
та да ове књи жев но сти „до жи вје ле и не ка при бли жа ва ња”,6 
оне су ипак би ле и оста ле пот пу но са мо стал не због че га се 
не мо гу по ве за ти у јед ну син те тич ку це ли ну. И ово, као и 
прет ход но, схва та ње ју го сло вен ске књи жев но сти од но си се 
пр вен стве но на раз у ме ва ње од но са из ме ђу срп ске и хр ват
ске књи жев но сти у окви ру ју го сло вен ске ин тер ли те рар не и 
др жав не за јед ни це. Оно пре о вла ђу је у дру гој по ло ви ни 19. 
ве ка, од три де се тих го ди на про шлог ве ка до по чет ка Дру гог 
свет ског ра та и, од пе де сетих го ди на 20. ве ка до рас па да со
ци ја ли стич ке Ју го сла ви је. Срп ска и хр ват ска књи жев ност, 
а уз њих и оста ле ју го сло вен ске књи жев но сти, схва та ју се 
као две срод не али ипак раз ли чи те књи жев но сти, за сно ва не 
на друк чи јим тра ди ци ја ма и окре ну те раз ли чи тим стра ним 
ути ца ји ма. 

5 Ова два схва та ња раз ли ку је Све то зар Пе тро вић у ра ду: Pe tro vić, S. (1972) 
Me to do loš ka pi ta nja spe ci fič na za pro u ča va nje na ših na ci o nal nih knji žev no
sti, Prirodakritike, Za greb.

6 Исто, стр. 186.
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Ове две кон цеп ци је, уни та ри стич ка и плу ра ли стич ка, уз 
не ке ма ње ути цај не ва ри ја ци је, не пре кид но су се сме њи
ва ле то ком ево лу ци је ју го сло вен ске иде је на кул тур ном и 
др жав ном пла ну, али ни јед на од њих ни кад ни је би ла ни 
де фи ни тив но при хва ће на ни де фи ни тив но од ба че на. Као 
што би се и мо гло оче ки ва ти, у пе ри о ди ма чвр шћег по
ли тич ког по ве зи ва ња из ме ђу ју го сло вен ских на ро да, пре 
све га из ме ђу Ср ба и Хр ва та, до ми ни ра ла је иде ја о је дин
стве ној ју го сло вен ској књи жев но сти; у пе ри о ди ма ко ји су 
би ли обе ле же ни по ли тич ким раз ми ри ца ма или за хла ђе њем 
ме ђу на ци о нал них од но са, пре о вла ђи ва ло је плу ра ли стич ко 
схва та ње. Из да на шње пер спек ти ве се чи ни да је схва та ње 
о је дин стве ној ју го сло вен ској књи жев но сти, бар у со ци ја
ли стич кој Ју го сла ви ји, ви ше би ло део по ли тич ки и иде о ло
шки ко рект ног дис кур са но из раз ствар ног уве ре ња не ког 
по је дин ца или гру пе љу ди о по сто ја њу јед не, је дин стве не 
ју го сло вен ске књи жев но сти. Оста вља ју ћи по стра ни ми
шље ње обич них љу ди,7 ју го сло вен ски књи жев ни ци, фи ло
ло зи, књи жев ни кри ти ча ри, исто ри ча ри и те о ре ти ча ри би ли 
су, чи ни се, скеп тич ни у ве зи с мо гућ но шћу по сто ја ња је
дин стве не ју го сло вен ске књи жев но сти. О то ме мо жда нај
бо ље све до че школ ски уџ бе ни ци и исто ри је књи жев но сти 
пи са ни у свим ре пу бли ка ма со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је: у 
сви ма њи ма без раз ли ке, исто ри је по је ди них на ци о нал них 
књи жев но сти „об ра ђу ју се” одво је но, у по себ ним одељ ци ма 
и без стварног по ку шаја син те зе.

Хро но ло шки по сма тра но, иде ја ју го сло вен ске књи жев но
сти у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји раз ви ја ла се од уни та ри
зма из пр вих по сле рат них го ди на, пре ко по ку ша ја да се он 
убла жи раз ли чи тим ком про ми сним ре ше њи ма (на при мер, 
схва та њем о ју го сло вен ској књи жев но сти као ка но ну),8 до 
пот пу не афир ма ци је плу ра ли стич ког схва та ња. До екс пан
зи је плу ра ли зма до ла зи у дру гој по ло ви ни ше зде се тих и по
чет ком се дам де се тих, по сле та ко зва ног хр ват ског про ле ћа. 
Осам де се тих го ди на про шлог ве ка, да се вра ти мо у де це ни ју 
по ме ну ту на по чет ку овог ра да, с по ја вом иде је о ком па ра
тив ном про у ча ва њу ју го сло вен ских књи жев но сти, плу ра ли
стич ко схва та ње ју го сло вен ских књи жев но сти се још ви ше 
ра ди ка лу зу је. Тво рац ове иде је, и ру ко во ди лац про јек та у 
окви ру ко јег се ра ди ло на ње ној ре а ли за ци ји, био је Фра њо 
Гр че вић, про фе сор срп ске књи жев но сти на Од сје ку за ју го
сла вен ске је зи ке и књи жев но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у 

7 О ово ме та ко ђе пи ше Вах тел.
8 О овом схватању писала сам у реферату: Yugoslav Literature(s) After
theWorldWar II под не том на ску пу Global Conversations, ASE E ES, у 
Вашинг то ну но вем бра 2016. го ди не.
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За гре бу. На ње го ву ини ци ја ти ву, и у ор га ни за ци ји За во да за 
зна ност о књи жев но сти, за гре бач ког Фи ло зоф ског фа кул те
та и ча со пи са „Ге ста” из Ва ра жди на, у пе ри о ду од 1982. до 
1989, у За гре бу, Сом бо ру и Ва ра жди ну, одр жа на су че ти ри 
ску па на ко ји ма су струч ња ци из не ко ли ко ју го сло вен ских 
ре пу бли ка рас пра вља ли о мо гућ но сти ма за сни ва ња но ве, 
ка ко је Гр че вић сма трао, сла ви стич ке ди сци пли не – ком па
ра тив ног/ком па ра ти стич ког про у ча ва ња ју го сло вен ских, од
но сно – ка ко је то на дру гом од ових ску по ва пре ци зи ра но 
– ју жно сло вен ских књи жев но сти (или ком па ра ти сти ке ју го
сло вен ских књи жев но сти). Ме ђу њи ма су би ла го то во сва 
нај зна чај ни ја име на на ше та да шње на у ке о књи жев но сти; 
осим са мог Фра ње Гр че ви ћа, ре фе ра те су има ли Алек сан
дар Фла кер, Вик тор Жме гач, Зо ран Кра вар, Иван Сла минг, 
Га јо Пе леш, Звон ко Ко вач, Ду шан Ма рин ко вић, Зо ран Кон
стан ти но вић, Пре драг Па ла ве стра, Све то зар Ко ље вић, Све
тла на Слап шак, Јо же По гач ник, Љи ља на То до ро ва, Ми лан 
Ђур чи нов, Ра до ван Вуч ко вић, као и не ко ли ци на углед них 
сла ви ста и ком па ра ти ста из све та Пер Ја коб сен, Ди о ни зи је 
Ђу ри шин, Вил фрид Пот хоф, и мно ги дру ги. Ма те ри ја ли са 
ових ску по ва об ја вље ни су у За гре бу и Ва ра жди ну, у по себ
ним збор ни ци ма, или као те мат ски бро је ви ча со пи са „Ге
ста”; пр ви збор ник иза шао је 1983, а по след њи у сеп тем бру 
1991. го ди не, че ти ри ме се ца по што је Хр ват ска про гла си ла 
не за ви сност и от це пи ла се од Ју го сла ви је.9

9 Пр ви на уч ни скуп по све ћен ком па ра тив ном про у ча ва њу ју го сло вен ских 
књи жев но сти под на сло вом „Од но си, су сре ти и ко му ни ка ци ја ју го сло
вен ских књи жев но сти у пр вој по ло ви ци 20. сто ље ћа” одр жан је у За гре
бу, у но вем бру 1982. године. Уред нич ки од бор ску па и збор ни ка ра до ва 
ко ји је из ње га про и за шао са чи ња ва ли су Фра њо Гр че вић, Ер нест Фи
шер, Ми ро слав Бе кер, Алек сан дар Фла кер, Звон ко Ко вач, Ду шан Ма
рин ко вић, Га јо Пе леш, Иван Сла минг и Вик тор Жме гач. Дру ги скуп под 
на сло вом Компаративно проучавање југославенских/јужнославенских
књижевности одр жан је у ок то бру 1985. на Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
За гре бу и на На род ном све у чи ли шту у Са мо бо ру, тре ћи скуп ко ји је, су
де ћи по на сло ву збор ни ка ко ји је из ње га про и за шао, но сио на слов Ком
паративно проучавање југославенских књижевности, одр жан је у де
цем бру 1987, у Ва ра жди ну, а че твр ти у За гре бу, у ок то бру 1989. године. 
Збор ник са пр вог ску па об ја вљен је као по себ но из да ње За во да за зна
ност о књи жев но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у За гре бу и уред ни штва 
ча со пи са „Ге ста” из Ва ра жди на (Компаративнопроучавањејугославен
скихкњижевности, Вар аждин, 1983). Ра до ви са дру гог и тре ћег ску па 
су об ја вље ни као по себ ни те мат ски де ло ви ча со пи са „Ге ста” (Компара
тивнопроучавањејугославенскихкњижевности(2), 1987, бр. 262728) 
и Компаративнопроучавањејугославенскихкњижевности (3), 1988, бр. 
2930), док су ра до ви са че твр тог ску па штам па ни као по се бан збор ник, 
у из да њу За во да за зна ност о књи жев но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у 
За гре бу (Компаративнопроучавање југославенскихкњижевности (4), 
1991). Да ље у тек сту, при ли ком ци ти ра ња, на сло ве по је ди них збор ни ка 
но во ди ћу скра ће но, КПЈК, уз од го ва ра ју ћи ред ни број збор ни ка.
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Већ и са ма чи ње ни ца да су се књи жев ни струч ња ци из пр
вог еша ло на ју го сло вен ске књи жев не на у ке у та ко ве ли ком 
бро ју са ста ли да би рас пра вља ли о мо гућ но сти ма за сни ва
ња ком па ра ти сти ке ју го сло вен ских књи жев но сти – и то не 
са мо јед ном већ мно ги од њих и два, три или че ти ри пу та 
– пред ста вља ла је ја сан знак да је раз лаз из ме ђу ју го сло вен
ских књи жев но сти, пре све га из ме ђу срп ске и хр ват ске, са да 
већ био де фи ни ти ван. На и ме, као што је Гр че вић ис та као у 
свом про грам ском тек сту, али и као што су го во ри ли не ки 
дру ги уче сни ци на сим по зи ју му, на при мер, Зо ран Кра вар, 
при ме ње но на ју го сло вен ске књи жев но сти, ком па ра ти стич
ко про у ча ва ње не им пли ци ра са мо да се по ре ђе ње вр ши 
из ме ђу са мо стал них на ци о нал них ли те ра ту ра (ова кво схва
та ње ју го сло вен ских књи жев но сти, као што смо ви де ли, по
сто ја ло је и мно го ра ни је), већ и то да по је ди не ју го сло вен
ске књи жев но сти ни су ни шта бли же јед на дру гој не го би ло 
ко ја ју го сло вен ска књи жев ност би ло ко јој европ ској, па чак 
и свет ској књи жев но сти. За ком па ра ти сту, не ма ни ме то до
ло шке, ни вред но сне, ни би ло ка кве дру ге раз ли ке из ме ђу 
про у ча ва ња срп ске и хр ват ске, или срп ске и фран цу ске, или 
хр ват ске и не мач ке књи жев но сти. У том сми слу, су де ћи по 
тре нут ку у ко јем се ја ви ла, за ми сао о упо ред ном про у ча ва
њу ју го сло вен ских књи жев но сти ни је би ла ни нео бич на ни 
нео че ки ва на – она је на пла ну књи жев но сти на ја ви ла крај 
иде је о ју го сло вен ској за јед ни ци као не кој ду бљој и трај ни
јој исто риј ској ну жно сти. Осам де се тих го ди на про шлог ве
ка, кад је фор му ли са на иде ја о ком па ра тив ном про у ча ва њу 
ју го сло вен ских књи жев но сти, ви ше ни је би ло сум ње да је 
на де лу дез ин те гра ци је зе мље, и то не са мо на по ли тич ком 
већ и на дру штве ном и кул тур ном пла ну, те да убу ду ће ви
ше не ће би ти ни ка квих син те тич ких ме та на ра ти ва, већ са
мо ло кал них је зич ких и књи жев них ига ра. Дру гим ре чи ма, 
ком па ра ти сти ка ју го сло вен ских књи жев но сти је ука за ла на 
мо гућ ност про у ча ва ња ју го сло вен ских књи жев но сти и из
ван „по ли тич коад ми ни стра тив ног окви ра” (Гр че вић, КПЈК 
1, 10) та да још увек за јед нич ке др жа ве Ју го сла ви је. За то 
ни је нео бич но што је ова иде ја фор му ли са на упра во у тре
нут ку у ко јем се већ ја сно ис по ља ва по след ња ју го сло вен
ска кри за. Шта ви ше, она је у из ве сном сми слу и на ја ви ла 
овај раз вод на др жав ном пла ну, че га су би ли све сни и ње ни 
твор ци и за ступ ни ци. Фра њо Гр че вић у тек сту об ја вље ном 
у пр вом збор ни ку под на сло вом „Про бле ми и пе р спек ти
ве ком па ра тив ног про у ча ва ња ју го сла вен ских књи жев но
сти”, у ко јем обра зла же ме то де и ци ље ве но ве дисци пли не, 
каже: „Преузи ма њем ком па ра ти стич ког кон цеп та као мо де
ла ис тра жи ва ња ју го сла вен ских књи жев но сти од луч но се 
при хва ћа на нео гра ни че но ври је ме на ционал ни карактер 
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ју госла вен ских књи жев но сти и од луч но се от кла ња на нео
гра ни че но ври је ме мо гућ ност ства ра ња је дин стве не ју го сла
вен ске књи жев но сти као из ра за не ке ви ше или но ве нацио
налне цјелине. Ме ђу тим, исто доб но се ин си сти ра на срод
но сти, бли ско сти, је зич ној и суд бин ској, ју го сла вен ских 
књи жев но сти” (КПЈК 1,10). Иа ко по ла зи од прет по став ке да 
је исто ри ја на ци о нал не књи жев но сти „цен трал на пер спек
ти ва у ко јој се по је ди на књи жев ност уоп ће ја вља”, Гр че вић 
до пу шта мо гућ ност да по сто је и дру ге, у на уч ном сми слу 
под јед на ко ва жне и „исти ни те” пер спек ти ве уну тар ко јих се 
јед на на ци о нал на књи жев ност мо же про у ча ва ти, те на кра ју 
свог из ла га ња ка же и сле де ће: „Као књи жев но сти заједнице
народа ју го сла вен ске књи жев но сти су нео по зи во и да ле ко
се жно по ве за не. За јед нич ка др жа ва, ако је до бро уре ђе на, 
мо же их још ви ше ме ђу соб но збли жи ти, али би оне оста ле 
та кви ма, у нор мал ним при ли ка ма, чак и ван тог поли тичко
ад ми ни стра тив ног окви ра” (КПЈК 1, 11). Ви де ће мо да ће 
Грче вић ка сни је проме ни ти ми шље ње о овом пи та њу.

У истом тек сту Гр че вић украт ко из но си и пред и сто ри ју ком
па ра ти стич ког про у ча ва ња ју го сло вен ских књи жев но сти. 
Скуп у За гре бу и ак ту ел ни про је кат ју го сло вен ске ком па ра
ти сти ке се, по ње го вим ре чи ма, на до ве зу ју на два ста ри ја 
про јек та Фи ло зоф ског фа кул те та у За гре бу, од но сно Ка
те дре за срп ску књи жев ност, Српска књижевност у првој
половициXXстољећаињезинодноспремахрватскојкњи
жевности (1969) и Односиизмеђусрпскеихрватскекњи
жевностиу20.столећу (1977). Од ова два про јек та, са мо 
је дру ги до био „ма лу фи нан сиј ску по др шку”, и то у скло пу 
обим ни јег про јек та Компаратистичкаистраживања, али 
то ни је обес хра бри ло Гр че ви ћа да на ста ви у прав цу ко јим је 
за по чео на сто је ћи да укло ни, ка ко ка же, „не ви дљи ви оди
ум са ју го сла вен ских ис тра жи ва ња”. Убр зо су се ја ви ли и 
први ре зул та ти у ви ду књи ге са мог Гр че ви ћа, Лиризампро
зехрватскеисрпскекњижевности, као и два ра да мла дог 
са рад ни ка на про јек ту, Ду ша на Ма рин ко ви ћа, РаниАндрић 
и Рецепција српске модерне у хрватској књижевној кри
тици. Као што се из на ве де ног мо же ви де ти, ком па ра тив но 
про у ча ва ње ју го сло вен ских књи жев но сти и у за ми сли и у 
ре а ли за ци ји пр во бит но се од но си ло на про у ча ва ње од но
са из ме ђу срп ске и хр ват ске књи жев но сти. Тек не што ка
сни је, при пре ма ју ћи се за тре ћи ци клус ком па ра ти стич ког 
про јек та, Грковић у пред мет ком па ра ти стич ког про у ча ва ња 
укљу чу је и дру ге ју го сло вен ске књи жев но сти, сло ве нач ку, 
ма ке дон ску, бо сан скохер це го вач ку и цр но гор ску: „Ка ко су 
се у про је кат вре ме ном укљу чи ва ли и струч ња ци дру гих ју
го сла ви стич ких про фи ла, ту су се и на ше те же ње с под руч ја 
по ред бе ног ис тра жи ва ња хр ват ске и срп ске књи жев но сти 
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ши ри ле и на дру ге ју го сла вен ске књи жев но сти па смо у јед
ном ин тер ном до ку мен ту За во да за зна ност о књи жев но сти 
из 1980. већ до ста до бро... фик си ра ли ста но ви ту отво ре ну, 
али вр ло кон крет ну кон цеп ци ју мо гу ће ју го сла вен ске ком
па ра ти стич ке ди сци пли не.” (КПЈК 1, 8) По овом до ку мен
ту, глав ни пред ме ти про у ча ва ња но ве ди сци пли не би ли би 
„па ра ле ли зми књи жев ног раз во ја” по је ди них ју го сло вен
ских књи жев но сти са „об у хва ћа њем европ ског кон тек ста 
и укљу чи ва њем у про ма трач ки фо кус дру гих на ци о нал них 
књи жев но сти”; пе ри о ди за ци ја, жан ров ске и ти по ло шке 
срод но сти, за јед нич ки књи жев ни „пот хва ти” (књи ге, ча со
пи си, пре во ди, са рад ња ме ђу пи сци ма), ре цеп ци ја и ути ца
ји, за јед нич ки „со циокњи жев ни по кре ти, то ко ви и ги ба ња” 
(на при мер, ан га жо ва на ли те ра ту ра, књи жев ност НОБа). У 
пла ну је би ло и уво ђе ње но вог про гра ма ком па ра тив них ју
го сло вен ских сту ди ја при Ка те дри за ју го сла вен ске је зи ке и 
књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту у За гре бу, на пи
сан је и њи хов про грам сту ди ја ко ји је „као ин тер ни до ку
мент те ку ће ре фор ме ви со ко шло ске на ста ве” 1978. го ди не 
Ре пу блич ки се кре та ри јат за про свје ту, кул ту ру и фи зич ку 
кул ту ру Ре пу бли ке Хр ват ске „ра за слао свим стру ков ним, 
знан стве ним и про свјет ним ор га ни ма на ше зе мље”, али до 
уво ђе ња на ста ве из ју го сло вен ске ком па ра ти сти ке на За гре
бач ком све у чи ли шту ипак ни је до шло.10

Обра ти мо ли па жњу на ево лу ци ју ком па ра тив ног про у ча ва
ња ју го сло вен ских књи жев но сти на Гр че ви ће вим сим по зи
ју ми ма, при ме ти ће мо да је за ових 78 го ди на ко ли ко су се 
ју го сло вен ски струч ња ци са ста ја ли да раз го ва ра ју о но вој 
ди сци пли ни, она прет пе ла и из ве сне про ме не. На пр вом 
ску пу (1982), глав ни пред мет по ре ђе ња су срп ска и хр ват ска 
књи жев ност, што се ви ди већ и из на сло ва по је ди них ра до
ва, на при мер, „Ма тош пре ма Ду чи ћу и Ра ки ћу” (Све то зар 
Ко ље вић), „До ди ри и про жи ма ња срп ске и хр ват ске књи
жев но сти по сле И свет ског ра та” (Ра до ван Вуч ко вић), „По
ле ми ка Ује вић – Дра и нац као су че ље ност дви ју по е ти ка” 
(Ан те Ста маћ), „О есе ји ма Раст ка Пе тро ви ћа и Ти на Ује ви
ћа” (Звон ко Ко вач), “Су вре ме ни ти је ко ви у хр ват ском и срп
ском ро ма ну с те ма ти ком НОБа” (Бран ка Бр ле нић – Ву јић), 
итд. При мет но је ма ње ра до ва о ве за ма из ме ђу дру гих ју го
сло вен ских књи жев но сти, би ло из ме ђу њих са мих, би ло из

10 Је ди на ка те дра за ком па ра тив ну ју го сла ви сти ку у со ци ја ли стич кој Ју го
сла ви ји по сто ја ла је у Оси је ку, од 1981. до 1991. године. На ње ном че лу 
био је Сло ве нац, Јо же По гач ник. По из би ја њу ра та у Хр ват ској, у ма ју 
1991, он је оти шао у Сло ве ни ју, а ка те дра је уга ше на. На Од сје ку за ју
жно сла вен ске је зи ке и књи жев но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у За гре бу 
да нас по сто ји Ка те дра за по ред бе ну по ви јест ју жно сло вен ских је зи ка и 
књи жев но сти, а њо ме ру ко во ди Звон ко Ко вач.
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ме ђу њих и хр ват ске или срп ске књи жев но сти. Тач ни је, не
ма ни јед ног ра да у ко јем се по ре де по ја ве из срп ске књи жев
но сти с по ја ва ма из не ке дру ге ју го сло вен ске књи жев но сти 
осим хрв а тске, док су са мо два ра да по све ће на од но си ма 
хр ват ске и сло ве нач ке књи жев но сти („Ин те лек ту а ли за ци ја 
хр ват ске и сло вен ске про зе у пр вој по ло ви ци 20. сто ље ћа” 
Кре ши ми ра Не ме ца и „Град ни ко ве зве зе с хр ва шким пе сни
ки ин по е зи јо” Фран ца За драв ца). Је дан рад ба ви се ве за ма 
хр ват ске и ма ке дон ске књи жев но сти („Пе тар Ке пе ски по
сред ник из ме ђу ма ке дон ске и хр ват ске кул ту ре”, Дра ги Сте
фа ни ја). Не ма ни јед ног ра да ко ји би у ком па ра ти ван, ју го
сло вен ски или европ ски кон текст ста вио бо сан скохер це го
вач ку, од но сно му сли ман ску и црр но гор ску књи жев ност.
Не ма ли број ра до ва по све ћен је те о риј ским и ме то до ло
шким пи та њи ма ком па ра тив ног про у ча ва ња ју го сло вен ске 
књи жев но сти; осим са мог Фра ње Гр че ви ћа, о то ме  пи шу 
Зо ран Кон стан ти но вић, Пре драг Па ла ве стра, Га јо Пе леш, 
Јо же По гач ник, Пер Ја коб сен, а има и не ко ли ко тек сто ва ко
ји се ба ве ве за ма по је ди них ју го сло вен ских књи жев но сти с 
дру гим европ ским књи жев но сти ма („Пи та ња ин тра ли те
рар ног по ве зи ва ња ма ке дон ског пе сни штва с европ ским 
кон тек стом” Љи ља не То до ро ве; „Ре цеп ци ја сим бо ли зма в 
сло вен ски књи жев но сти” Фран ца Бер ни ка) или по кре ти ма и 
прав ци ма ко ји об у хва та ју ви ше на ци о нал них књи жев но сти, 
то јест оним што би по Ван Ти ге му би ло об у хва ће но про бле
ма ти ком оп ште књи жев но сти („Гло бал на ’зе ни ти стич ка’ 
мон та жа” Алек сан дра Фла ке ра, „Кон вен ци ја умет нич ко га 
екс пе ри мен та али авант гар да кот ша бло на” Јо ха на Кор нха у
зе ра и „Да ли је по сто јао бал кан ски над ре а ли зам?” Све тла не 
Слап шак). Иа ко су се по не што про ре ди ле у ко рист дру гих 
ју го сло вен ских књи жев но сти, срп скохр ват ске те ме пре о
вла ђу ју и на ка сни јим ску по ви ма. На во дим са мо не ко ли ко 
нај за ни мљи ви јих на сло ва са три ка сни ја су сре та: „Ком па ра
ти стич ке ка те го ри је и хр ват скосрп ски књи жев ни од но си” 
Зо ра на Кра ва ра (1987), „Стих хр ват ске и срп ске мо дер не” 
Ива на Сла мин га (1987), „Функ ци ја фол клор них еле ме на та у 
при по вет ка ма Дин ка Ши му но ви ћа и Ра до ја До ма но ви ћа” 
Све то за ра Ко ље ви ћа (1987), „Сплав Ме ду зе или ’Зе нит’ из
ме ђу дви ју оба ла (при пад ност и ори јен та ци ја) Бра ни ми ра 
До на та (1988), „Удио фан та сти ке у су вре ме ној про зи (на 
при мје ри ма из хр ват ске и срп ске књи жев но сти)” Зо ра на Фе
ри ћа (1988), „Ја ги ће ва Ју го сла ви ка (Ва тро слав Ја гић и књи
жев но је дин ство Хр ва та и Ср ба” Вин ка Бре ши ћа (1991). И 
овим при ли ка ма мо гла су да се чу ју ве о ма дра го це на раз ми
шља ња на те му ме то до ло ги је ком па ра тив ног про у ча ва ња 
књижев ности уопште и, по себ но, про у ча ва ња ју го сло вен
ских књи жев но сти, на при мер у из ла га њи ма Ди о ни зи ја 
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Ђури ши на „По себ не ин тер ли те рар не за јед ни це” (1988) и 
„Даљ не мо гућ но сти и пер спек ти ве ис тра жи ва ња ме ђук њи
жев ног про це са” (1991), Звон ка Ко ва ча „Ком па ра ти сти ка 
тек сто ва срод них је зи ка и иди о ма” (1988) и Злат ка Кра ма ри
ћа „Мо гућ но сти/не мо гућ но сти ко му ни ка ци је из ме ђу ју го
сла вен ских кул ту ра и књи жев но сти” (1991), а би ло је и од
лич них иде ја о то ме шта би кон крет но мо гли да бу ду пред
ме ти ова квог про у ча ва ња. На при мер, при ме ћу ју ћи да срп
скохр ват ски књи жев ни од но си пред ста вља ју по се бан тип 
„ин тер ли те рар них од но са”, Зо ран Кра вар ка же да ме то ди 
тра ди ци о нал не ком па ра ти сти ке ни су до вољ ни да би се они 
опи са ли, па је за то по треб но фор му ли са ти по себ ну ме то до
ло ги ју упо ред ног про у ча ва ња ју го сло вен ских књи жев но сти 
(КПЈК 2, 1014). Ис ти чу ћи спе ци фич ност српскохр ват ске 
си ту а ци је, пре све га на је зич ком пла ну, Иван Сла минг чак 
до во ди у пи та ње мо гућ ност ком па ра ти стив ног про у ча ва ња 
ових књи жев но сти (КПЈК 2, 169). На су прот то ме, је дан број 
уче сни ка ве ру је да ком па ра тив но про у ча ва ње ју го сло вен
ских књи жев но сти тре ба да ис ко ри сти пред но сти ко је про
из ла зе из срод но сти ју жно сло вен ских је зи ка. На при мер, 
Љи ља на Гјур гјан ка же да се за раз ли ку од „ви ше је зич не” 
ком па ра тив не ана ли зе, у ко јој су пред мет по ре ђе ња ва ње
зич ке књи жев не ка те го ри је, у про у ча ва њу ју го сло вен ских 
књи жев но сти „ком па ра ци ја мо же вр ши ти на ра зи ни иди о ма, 
гра ма ти ке, син так се, на на чин на ко ји би, на при мер у ком
па ра ци ји ен гле ске и хр ват ске књи жев но сти био ап сур дан” 
(КПЈК 2, 184). На тре ћем ску пу одр жа ном у Ва ра жди ну 
1987. године на го ве ште не су и не ке зна чај ни је но ви не. Оне 
иду у два прав ца и ти чу се, с јед не стра не, усва ја ња но вих 
књи жев нокри тич ких ме то да, а с дру ге, про ши ре ња пред ме
та про у ча ва ња. У увод ном из ла га њу Гр че вић на ја вљу је да ће 
се „про јект отво ри ти су рад њи ин тер ди сци пли нар ног и мул
ти ди сци пли нар ног ка рак те ра ко ја би укљу чи ва ла не са мо 
су сјед не (по ви јест, лин гви сти ку, фи ло зо фи ју, со ци о ло ги ју, 
пси хо ло ги ју...) већ и да ле ке стру ке (фи зи ку, би о ло ги ју, ма те
ма ти ку, ме ди ци ну, ке ми ју...)”, те да ће „укљу чи ти и но ве те
ме књи жев не и дру штве не ак ту ал но сти, као што су пост мо
дер ни зам, жен ски и па ци фи стич ки по кре ти, еко ло шки и ал
тер на тив ни ци ви ли за циј ски про гра ми, знан стве на фан та
сти ка, фу ту ро ло ги ја и слич но” (КПЈК 3, 8). И за и ста, већ на 
овом са стан ку уве де не су у раз ма тра ње и но ве те ме, а не ки 
уче сни ци су и у прак си при ме ни ли но ви, ин тер ди сци пли
нар ни ме тод про у ча ва ња, на при мер, Вик тор Жме гач у ра ду 
„Кр ле жин од нос пре ма пси хо а на ли зи” или Алек сан дар Фла
кер у ра ду „Tertiumcomparationis: сли кар ство”. Осим то га, 
Слободан ка Пековић пи ше о „По пу лар ној ли те ра ту ри – Ма
ри ји Ју рић За гор ки и Ла за ру Ко мар чи ћу”, док се по је ди ни 
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ау то ри ба ве ис тра жи ва њи ма ко ја ће тек чи та ву де це ни ју ка
сни је, у те о ри ји пре во ђе ња или тра дук то ло ги ји, по ста ти јед
на од глав них ме то да но ве ком па ра ти сти ке (Иван Сла минг 
„Хр ват ски и срп ски при је во ди ’Ев ге ни ја Оње ги на’, Зво ни
мир Бар то лић „Хр ват ски при је во ди Тру ба ро вих књи га”, 
Иван Це сар „Ме ђу соб но пре во ђе ње ју го сла вен ских књи
жев но сти – ту ма че ње и ком па ра ти сти ка тек ста о пре во ђе њу 
То не По то ка ра”). Све су то би ли не сум њи ви зна ци да ком па
ра тив на ју го сла ви сти ка са успе хом пра ти ак тул не трен до ве 
у свет ској на у ци о књи жев но сти, ко ју је кра јем осам де се тих 
го ди на про шлог ве ка обе ле жи ла до ми на ци ја постструк ту ра
ли стич ких те о ри ја и ин тер ди сци пли нар них ме то да. За исто
ри ча ре ју го сло вен ских књи жев но сти да нас по себ но за ни
мљи ве мо гу би ти ди ску си је о про чи та ним ре фе ра ти ма, ко је 
су се во ди ле на кра ју сва ког сим по зијум ског да на и чи ји су 
сте но гра ми штам па ни на кра ју сва ког од че ти ри Гр че ви ће ва 
збор ни ка. Из њих се мо же ви де ти не са мо ка ко се раз ви ја ла 
иде ја о ком па ра тив ном про у ча ва њу ју го сло вен ских књи
жев но сти, ко ја су се струч на, тер ми но ло шка и ме то до ло шка 
пи та ња чи ни ла ва жним уче сни ци ма ових ску по ва, ка ко су 
ви де ли бу дућ ност и свр ху свог про у ча ва ња, већ и ка кав је 
био исто риј ски тре ну так у ко јем су се во ди ли ови уче ни и 
за ни мљи ви раз го во ри о мно гим ва жним књи жев ним те ма
ма, и на ко ји на чин је на ци о нал на при пад ност ве ћи не уче
сни ка у рас пра ви усме ра ва ла њи хов на чин раз ми шља ња и 
ар гу мен та ци ју. Већ из ди ску си ја из 1982. го ди не ја сно су ви
дљи ве тен зи је из ме ђу по је ди них на ци о нал них пер спек ти ва, 
као и ка кве би ре пер ку си је оне мо гле да има ју у про јек ту 
ком па ра ти сти ке ју го сло вен ских књи жев но сти. Да ју ћи пред
ност раз ло зи ма стру ке, не ки уче сни ци у ди ску си ји отво ре но 
из ра жа ва ју бо ја зан да ће се њи хов про је кат су о чи ти са „на
ци о нал ним и на ци о нал нопо ли тич ким ан та го ни зми ма” 
(Франц Бер ник), ис ти чу по тре бу да „про стор књи жев но сти 
осло бо де од раз ли чи тих спољ них при ти са ка, од по ли тич ког, 
на ци о нал ног, исто риј ског и сва ког дру гог мо ни зма” (Пре
драг Па ла ве стра), и за ла жу за про у ча ва ње књи жев но сти ко
је ће се за сни ва ти ис кљу чи во на књи жев ним и струч ним 
кри те ри ји ма (Гр че вић). По у че ни ис ку стви ма из про шло сти, 
они ис ти чу да спо ро ви око на ци о нал не при пад но сти по је ди
них пи са ца, на при мер, Ме ше Се ли мо ви ћа и Иве Ан дри ћа, 
или књи жев них по кре та и шко ла (зе ни ти зам и над ре а ли
зам), ни су књи жев не већ по ли тич ке при ро де и да, као та кви, 
не мо гу би ти пред мет књи жев не ком па ра ти сти ке. Уче сни ци 
у рас пра ви та ко ђе на сто је да пред у пре де при го во ре по ли
тич ког или иде о ло шког ка рак те ра ко ји би, ка ко они ви де, 
мо гли сти ћи с раз ли чи тих стра на, из раз ли чи тих ре пу бли ка, 
из ин те лек ту ал них кру го ва и вла да ју ћих струк ту ра. Из 
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диску си ја, али и из не ких ре фе ра та, на при мер Гр че ви ће вих, 
са ску по ва из 1987. и 1988. ви ди се да су њи хо ва пред ви ђа ња 
у по гле ду ре ак ци је јав но сти би ла пот пу но ис прав на. Ре цеп
ци ја про јек та ком па ра тив не ју го сла ви сти ке ни у струч ној ни 
у ши рој јав но сти, што пр вен стве но зна чи код по је ди них ре
пу блич ких вла сти, ни је би ла не дво сми сле но афир ма тив на. 
Као што је Гр че вић пред ви део још у увод ном из ла га њу за 
скуп из 1982. го ди не, због ком па ра тив ног про у ча ва ња ју го
сло вен ских књи жев но сти ма ло је ко сре ћан. Про јек ту се 
исто вре ме но за ме ра и да је уни та ри стич ког и да је се па ра ти
стич ког ка рак те ра, од но сно и да хо ће да „ма ле” ју го сло вен
ске књи жев но сти под ре ди са „ве ли ки ма”, хр ват ској и срп
ској, и да ти ме сви ма на мет не пре ва зи ђе ну иде ју ју го сло вен
ства, и да хо ће да ту иде ју раз би је уво ђе њем јед не кон цеп ци
је ко ја под ра зу ме ва ау то ном ност по је ди них ју го сло вен ских 
књи жев но сти. Осим то га, из гле да да су се вла сти и овог пу
та по слу жи ле опро ба ним ме то дом сва ке вла сти ко ја же ли да 
се без мно го бу ке ре ши не ких не по жељ них по ја ва; Гр че вић 
се не пре ста но жа ли на „не ра зу ме ва ње” над ле жних ин сти ту
ци ја ко је се огле да у сла бој или ни ка квој фи нан сиј ској по др
шци; у пр во вре ме, у вр ло скром ном оби му, она је сти гла из 
хр ват ског се кре та ри ја та за на у ку, али не и из са ве зне вла де 
или из дру гих ре пу бли ка, да би ка сни је, у вре ме одр жа ва ња 
тре ћег сим по зи ју ма и она пре са хла. За че твр ти, по след њи 
скуп, одр жан у ок то бру 1989, не што се па ра ипак на шло, али 
не до вољ но да би он, као што је би ло пла ни ра но, био одр
жан у Сла вон ском Бро ду. Уме сто то га, скуп је одр жан у За
гре бу, у „Пи о нир ском гра ду”, што Гр че вић у увод ном тек сту 
за по след њи, че твр ти збор ник, алу ди ра ју ћи на укуп ни дру
штве нопо ли тич ки кон текст у ко јем се овај са ста нак одр жа
ва, с до ста гор чи не оце њу је као сим бо лич ну чи ње ни цу: као 
што пи о ни ри рас кр чу ју џун глу и „при во де кул ту ри до тад 
нео бра ђе на зе мљи шта” и „гра де мо сто ве, пу то ве и при је ла
зе”, та ко се и ју го сло вен ски ком па ра ти сти оку пља ју не са мо 
да би им вре ме про шло у „рад ном на по ру”, ка же Гр че вић, 
„већ и у ра до сти што га до но си ме ђу соб но би ва ње у отво ре
но сти, искре но сти и по вје ре њу” (КПЈК 4, 8). Нај зад, иа ко 
не ма ни ка кве сум ње да су све спо ља шње окол но сти кра јем 
осам де се тих би ле за ве ри ле про тив про јек та ком па ра тив ног 
про у ча ва ња ју го сло вен ских књи жев но сти, те да су му шан
се да пре жи ви рас пад Ју го сла ви је би ле го то во ни ка кве, нај
о збиљ ни ји уда рац ипак је до шао „из ну тра”, из стру ке, од 
са мих уче сни ка сим по зи ју ма о компаратив ном про у ча ва њу 
ју го сло вен ских књи жев но сти. Све сни све гла сни јих зах те ва 
за раз во дом ју го сло вен ске за јед ни це, по је ди ни уче сни ци у 
про јек ту по чи њу да се пи та ју о ње го вој свр си. По зи ва ју ћи 
се на Кра ва ре ву те зу о спе ци фич ном ка рак те ру од но са 
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између срп ске и хр ват ске, па са мим тим и ком па ра тив не ју
го сла ви сти ке, Па ла ве стра ка же: „Ми слим да би је дан ова кав 
про је кат, ово је већ дру ги са ста нак... мо рао са да већ по че ти 
да се уоб ли чу је не са мо као три би на за раз ли чи те ме то до ло
шке и кул тур но хи сто риј ске и те о риј ске при сту пе, не го да се 
при бли жа ва мо не ком фор ми ра њу... ко нач не свр хе, да не ка
жем ци ља” (КПЈК 2, 187). За кљу чу ју ћи ди ску си ју по сле 
дру гог ску па, Па ла ве стрин пред лог по др жао је и сам Гр че
вић, а већ сле де ће го ди не, у увод ној ре чи за тре ћи скуп из
нео је свој већ по ме ну ти пред лог о про ши ре њу тра ди ци о
нал них ком па ра ти стич ких сту ди ја ју го сло вен ских књи жев
но сти у прав цу ин тер ди сци пли нар но сти и дру гих, ма ње или 
ви ше срод них пред ме та, као што су фе ми ни стич ке сту ди је, 
тра дук то ло ги ја и еко ло ги ја. У раз го во ру одр жа ном по след
њег да на тре ћег ску па, Гр че вић – чи ји је на ступ овом при ли
ком јед на уче сни ца ску па већ оце ни ла као „ису ви ше пе си
ми стич ки на стро јен” (КПЈК 3, 234) – отво ре но из ра жа ва 
сум њу у свр хо ви тост про у ча ва ња ко је је сам ини ци рао: „...
Ни је спор но да се мо гу ком па ри ра ти и на ци о нал не књи жев
но сти, прем да то ни је јед но став но и ла ко. То се мо же и то се 
у на у ци и ра ди, па већ по сто је по ви је сти по је ди них књи жев
но сти или гру па књи жев но сти с ком па ра тив но га гле ди шта... 
У на шем слу ча ју – ве ћег бро ја ма њих и исто доб но срод них 
и одво је них књи жев но сти, а не до вољ но об ра ђе них и на мо
но ли те рар ном пла ну – та кав је за да так, чи ни ми се, дво стру
ко те жи. Пи та ње је, да ли је нео п хо дан? Све те књи жев но
по ви је сне син те зе о ко ји ма са ња ри мо, ни је ли то мо жда не
ис пла ће ни дуг 19. сто ље ћу, то јест ду ху на ци о нал не са мо
бит но сти?” (КПЈК 3, 239) Раз вој по ли тич ке си ту а ци је у зе
мљи, ме ђу тим, би вао је све ма ње не из ве стан, до га ђа ји су се 
сме њи ва ли ве ли ком бр зи ном и са мо го ди ну и по да на по што 
су се ком па ра ти сти са ста ли у за гре бач ком „Пи о нир ском гра
ду” да по по след њи пут ди ску ту ју о мо гућ но сти ма ком па ра
тив ног про у ча ва ња ју го сло вен ских књи жев но сти, Сло ве ни
ја и Хр ват ска су про гла си ле не за ви сност и Ју го сла ви ја се 
рас па ла. Не ма сум ње да је то Гр че ви ћа на ве ло да на пу сти 
сво ју иде ју ком па ра ти сти ке ју го сло вен ских књи жев но сти и 
да се окре не про у ча ва њу ко је је на звао ин тер ди сци пли нар
ном ком па ра ти сти ком, а што би се сло бод ни је мо гло на зва ти 
ком па ра ти сти ка као но ва еко ло ги ја. У не ким нор мал ни јим 
окол но сти ма, Гр че ви ћев увод ни рад за по след њи су срет ју
гоком па ра ти ста, „Обич на точ ка отва ра ња – нео би чан ин
тер текст: еко ло ги ја”, пред ста вљао би ве о ма нео бич но отва
ра ње ску па по све ће ног ком па ра тив ном про у ча ва њу ју го сло
вен ских или би ло ко јих дру гих књи жев но сти. Али, у пред
ве чер је по след њег ју го сло вен ског ра та, ни је би ло те шко 
про зре ти мо ти ве ко је су Гр че ви ћа мо гли на ве сти да, под 
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ма ском ин тер ди сци пли нар но сти, пот пу но про ме ни при чу, 
те да, рас пре да ју ћи на два де се так стра ни ца о еко ло шкој апо
ка лип си ко ја пре ти са вре ме ном све ту, ни не по ме не про у ча
ва ње ју го сло вен ских књи жев но сти ко јим се ба вио у прет
ход ној де це ни ји и ко јем је, за јед но с број ним ју го сло вен
ским и стра ним струч ња ци ма, по све тио то ли ко вре ме на и 
тру да. Ако су и би ли збу ње ни ова квим отва ра њем, оста ли 
уче сни ци ску па – ко ји су се, уз гред ре че но, још увек кре та ли 
у кру гу ком па ра ти стич ких те ма об ра ђи ва них и на прет ход
ним ску по ви ма – то су по ка за ли с ве ли ком до зом су здр жа но
сти; је ди но је гост из Сло вач ке, Ди о ни си је Ђу ри шин, из ра
зио не до у ми цу у ве зи с “оп се гом те ма ску па”. Али, иа ко га 
ни ко ни је пи тао, Гр че вић ипак ни је про пу стио да у ни ма ло 
уви је ној ана ло ги ји об ја сни за што је у ње го вом слу ча ју ком
па ра ти сти ка ју го сло вен ских књи жев но сти по тра жи ла из лаз 
у еко ло ги ји. Те ње го ве ре чи вре ди на ве сти у це ли ни, јер у 
кон тек сту ак ту ел ног ста ња у хуманистич ким на у ка ма уоп
ште, мо гу има ти и ши ре значење: „Што се ти че овог сви је та 
око нас и пи та ња ко ли ко се он за пра во ти че ху ма ни стич ког 
струч ња ка, че сто сам о то ме при чао са Звон ком Ко ва чем као 
пје сни ком. Не мо гу схва ти ти ка ко не тко мо же пи са ти по е зи
ју да нас, а да га са ма суп стан ци ја сви је та не по га ђа. Не ра ди 
се ви ше о пи та њу по је ди нач не знан стве не па ра диг ме. Ево, 
на при мјер, узми мо хр ват ску хим ну: ’Ли је па на ша до мо ви
но... Те ци, Са во, Дра во, те ци, ни ти Ду нав си лу гу би’. Ка ко 
мо же мо до жи вља ва ти Са ву, Дра ву итд. као сим бо ле у оном 
сми слу ка ко их је пје сник за ми слио ка да је то као суп стан
ци ја не ста ло. Сли чан је при мјер и она пре кра сна Аполи на 
ре о ва пје сма LepontMirabeay:’SusdlepontMirabeycoylela
Seine/Etnosamours...’ Њој је би ло те шко по ре ћи естет ски 
ква ли тет прем да се сад до и ма као де ва сти ра на, као вла сти та 
тра ве сти ја. Но, у ствар но сти, ри је ке су на уда ру, шу ме су на 
уда ру, тра ве су на уда ру, а ма лопо ма ло ће сви ен ти те ти, ако 
то већ ни је слу чај, с ко ји ма по е зи ја... ра ди, не ста ти или ће 
ући у су про тан смјер. То је бар мо је ви ђе ње.” (КПЈК 4, 368) 
Са овим ви ђе њем мо же мо, али и не мо ра мо да се сло жи мо, 
као што се, уо ста лом, ни су сло жи ли ни оста ли уче сни ци 
ску па. Иа ко је на пр вом у ни зу ску по ва по све ће ном ком па ра
тив ном про у ча ва њу ју го сло вен ских књи жев но сти, Гр че вић, 
ви де ли смо, твр дио да би та кво про у ча ва ње би ло мо гу ће и 
из ван ју го сло вен ског др жав ног окви ра, очи глед но је да је он 
са да, ка да је та држа ва за и ста пре ста ла да по сто ји, поверовао 
да је у ју го сла вен ском кра ху сво ју смрт на шла и мла да ком
па ра ти стич ка ди сци пли на, ком па ра ти сти ка југословенских 
књи жев но сти. 
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Iz raz „ju go slo ven ska knji žev nost“ za jed nič ki je na ziv za knji
žev no sti Sr ba; Hr va ta; Bo sa na ca i Her ce go va ca; Slo ve na ca; 
Crno go ra ca i Ma ke do na ca oku plje nih oko za jed nič kog sa dr ži o
ca Ju go sla vi je. Ovi na ro di o ko ji ma pi šem po svo me po sto ja nju, 
kul tu ri i je zi ku su vr lo bli ski, te sto ga su i vr lo usko po ve za ne 
i nji ho ve knji žev no sti. Po li tič ki, eko nom ski, so ci jal ni i kul tur ni 
fak to ri kroz hi sto ri ju su ove na ro de raz dva ja li, i uka zi va li im na 
nji ho vu raz li či tost, od no sno in si sti ra li su na nji ho voj raz li či to sti, 
a ne na ono me što je za jed nič ka nit svih na ve de nih na ro da. Ista 
stvar se do go di la i sa knji žev no sti ma ovih na ro da. Kao od raz 
u ogle da lu, po li tič ka stvar nost se po ka za la i u li te ra tu ri, te su 
se ra ziš le na raz li či te stra ne, ali ipak, po red sve ga, osta le su im 
mno ge za jed nič ke cr te.

Hi sto ri ja ju go slo ven skih na ro da po ka zu je ka ko se sta nje za oš tri
lo zbog či nje ni ce da su po dje lje ni u tri re li gi je tj. pra vo slav nu, 
ka to lič ku i mu sli man sku. Pri pa di ni ci istog na ro da, a raz li či te re
li gi je ra to va li su me đu sob no lju če i žeš će ne go li s pri pad ni ci ma 
dru gih na rod no sti. O to me ka ko su ovi na ro di isti a raz li či ti bi
li sprem ni ra to va ti jed ni pro tiv dru gih naj bo lje go vo re sti ho vi 
pjesnji ki nje Ivan či ce Đe rić, u pje smi Koljusmerakom:

(...)Iusputmisli,doknoćsemrvi/navoljenekojesupojeli
crvi/nazgrade,lica,drvorede/nakomšijekojisvojeneštede/
negokadpijetliraskrstesmrakom/koljusmerakom./1

Na pro sto ri ma Ju go sla vi je go vo ri se je zi kom ko ji uz ma le raz
li ke pre la zi iz jed nog nar ječ ja u dru go. U nje mu se raz li ku ju 
tri di ja lek ta i tri go vo ra. Naj bit ni ja raz li ka oči tu je se upra vo u 
di ja lek ti ma u upit noj za mje ni ci što, ko ja se u ne kim di je lo vi ma 
iz go va ra ča, a u ne kim kaj. Ta tri di ja lek ta se na zi va ju: što kav
skim, čaj kav skim i kaj kav skim. Unu tar ta tri di ja lek ta po sto je i 

1 Đe rić, I. (2009) Sa moga prozora odličan je moj život, Ren de, Be o grad,  
str. 131.
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tri go vo ra ko ja se on do se na isti slog, ali raz li čit iz go vor, a to je: 
ikav ski, ekav ski i ije kav ski. Ko li ko su ove raz li ke ne za mjet ne 
iko me osim ju go slo ve ni ma, go vo ri i či nje ni ca ka ko su ih stra ni 
na ro di upra vo zbog je zi ka po sma tra li kao jed nu cje li nu i na zi va
li ih obič no jed nim ime nom.

U pje smi Ivan či će Đe rić Prevediminajezike upra vo se osje ti 
ova raz li ka, od no sno neš to što je isto, ali raz li či to, neš to što je 
uni ver zal no ra zu mlji vo svim ju go slo ven skim na ro di ma. Va žan 
umjet nič ki po stu pak, od no sno igra ri je či ma je ste to što je Ivan
či ca u ovoj pje smi po mi je ša la je zi ke i ti me uka za la na smi sao 
sa dr ža ja, a ne za do vo lje nja for me, od no sno pra vo pi sa.

Prevediminahrvatskikakokažeškrčagmleka/iprevedisad
na srpski što to znači varenika/ i prevedinabosanski kako
vele/bokalmlijeka./Pamikažinahrvatskom/kakočovek/
vodupije/irecimitinasrpskom/kakočovjek/vodupije/na
bosanskom,toćulako/čimustanetajzalije./Prevedimisad
nasrpskištotoznačikomadkruha/iprevedinahrvatski/sve
ohlebunaspramduha/nabosanskom,toćebiti/‘đećukru
vanabaviti./Prevediminahrvatski/vino,ljubav,cigarete/i
prevedisadnasrpskidal’ikakooneštete/nabosanskom,to
seveli/vino,ljubav,cigarjeli.../Prevedimitinasrpskištoto
zbore/mojeriječi/iprevedinahrvatskištagovore/overeči/
nabosanskombićelako/svedrukčije/asvetako./Prevedimi
opovijesti,njezinukus,njezinokus/iprevediistorijski/ovaj
tužnihokuspokus/iprevedi/nepovrijedi/ljudskuzlobuulje
potu/prevedije,uporedi/salepotomuživotu./ 2

Ivan či ca Đe rić ro đe na je 1969. od ra sla je u Pri je do ru, stu di ra la je 
no vi nar stvo u Za gre bu, ma gi stri ra la u Ota vi, ži vje la je u To ron
tu i Van ku ve ru. Ob ja vi la je zbir ku pje sa ma Otvorenost (1991., 
Ma ti ca srp ska), te ro man Zemljauzrnukafe (2003., Zo graf) Za 
Ren de ob ja vi la je ro ma ne Bosanscitrčepočasnikrug (2006) i 
Priručnikzazločin (2008). Po e zi ja Ivan či ce Đe rić pre vo đe na je 
na polj ski i slo ve nač ki.

Ju go sla vi ja je pre sta la da po sto ji, i mi vi še ne mo že mo bi ti Ju
go slo ve ni, te sa mim tim ima mo dvi je mo guć no sti, ako se ta ko 
mo gu na zva ti. Mo guć no sti ko je su nam pre o sta le je su po dje lje
nost, i to ta kva po dje lje nost da ono što pri pa da pr voj mo guć no sti 
ni ka ko ne mo že bi ti dio i dru ge mo guć no sti. Ta uvi jet na po dje
lje nost od no si se na au to re/ic e ko ji su pri pa da li/le ili pri pa da ju 
„exju go slo ven skoj“ i „postju go slo ven skoj“ knji žev no sti. Ka da 
ka žem da ima mo dvi je mo guć no sti, one se on do se na dis tink ci ju 
jed nog od ova dva poj ma ko ji se bit no raz li ku ju. 

2 Isto, str. 42.
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Au to ri/ce  ko ji na od re đe ni na čin pri pa da ju pr voj gru pi je su oni 
ko ji su ži vje li u Ju go sla vi ji i nje na hi sto ri ja, kul tu ra je bit no 
utica la na nji ho vo stva ra laš tvo, oni/e su spe ci fič ni/e po to me što 
nji ho va di je la ma nje go vo re o po li tič kom ili hi sto rij skom. S dru
ge stra ne postju go slo ven ski/e au to ri/ce  po sta li su afir mi sa ni u 
to ku ili na kon ras pa da Ju go sla vi je. U gru pu postju go slo ven skih 
au to ra/ic a ubra jam Ivan či cu Đe rić, nje na vi zi ja ras pa da Ju go sla
vi je je apo ka lip tič na, u nje noj zbir ci pje sa ma Samogaprozora,
odličanjemojživot, ja sno je opi san i de fi ni san osje ćaj kra ja, ras
pa da, ne pri pa da nja, no vog po čet ka ko ji ni je ni ma lo lak, u či jem 
svi je tu se čo vjek osje ća usa mlje no, sve na šta je na vi kao, sa da 
ne po sto ji, od no sno, sa da ne smi je da po sto ji. Pje sma Svanglom
usvijet naj bo lje opi su je sve ljud ske gu bit ke:

(...)Prošlojeodtadatridesetak/godina/iprotivvremenaja
se/naoružavam/ani sadne znam/ šta jedržava/gdjebila
jednasadihjesedam/raspustilesvojezastaveipipke/isveje
istoaništanijeisto/inikovišenepeče/uštipke/(...)Nitate/
nimame/anemanidržave/ajasjedimkrajvangle/igledam
/usvijet./3

Pje sni ki nja se na la zi u svi je tu u ko jem se na no vo ja vlja pro ces 
iden ti fi ka ci je i dis tan ci ra nja, od ono ga što si bio, što že liš da bu
deš, sa da vla da ju no va pra vi la. Sa da je je dan hi sto rij ski pe riod 
ogle da u dru gom, jed na estet ska kon cep ci ja u dru goj, sve to su 
či ni o ci Ivan či ci ne postju go slo ven ske knji žev no sti, ko ja i da
lje ima ja ko upo riš te u ju go slo ven sku po za di nu. Ta ko u pje smi 
Jedanmaličovjeknosikrvnarukama ka že:

Jedan mali čovjek uočava/ knjige se promijenile/ ljudi se
ispookretali/istorijase/preobrazila./4

Nje na in spi ra ci ja je neo p hod no ute me lje na u osje ća ju gu bit ka, 
u gle da nju ne stan ka jed ne ci vi li za ci je, i nje na po e zi ja je kri ti ka 
po rat nog na ci o na li zma. U stva ri, ta po seb na sen zi bil nost ko ja bi 
se mo gla na zva ti postju go slo ven skom po ja vlju je se u na ro či to 
in ten ziv nom ob li ku u pje sma ma o eg zi lu i emi gra ci ji, pje sma 
pod na zi vom Svudadođošsvudadomorotkinja u ko joj se is ti če 
njen put od Ju go sla vi je ka ne po zna tom:

Svudadođoš,nigdjedomorotkinja/prekonoći sampostala/
odrotkinja/prekonoćiseživot/izmijenio/prekonoćime/is
korijenio/prekonoćisampostala/strankinja/kojojtražetro
struke/ hartijetine/ prekonoćime zakonik/ svjetine/ zbacio/
među/iste/ljude./5

3 Isto, str. 3638.
4 Isto, str. 2931.
5 Isto, str. 3233.
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U post ju go sla ven skom knji žev nom po lju na i la zi mo ta ko na 
knji žev ni ke/ice ko ji su vla sti tom od lu kom od bi li bi ti ugu ra ni 
u na ci o na li stič ke ka te go ri je. Ta kve ka te go ri je Ivan či ca sma tra 
nesret nim i za njih u pje smi Bezželjedaseunesrećim ka že:

Neživimučiniji/živimnaWebliniji/sred21.stoljeća/sred
elektronskogproljeća/usvijetuhiphopa/bezpopa/bezna
vikedaseslijepopokorimtradiciji/bezpripadnostinaciji/i
bezželjedasetakounesrećim/(...)Živimbezosjećajaodgo
vornosti/ zanužnegestepokornosti/ Istoriji kojamehtjela/
preobličiti/iživimkaoonajkojinanju/neželiličiti/itakose
/unesrećiti./6

6 Isto, str. 6970.

Снежана Петровић, Портрет,  
оловка на папиру, 26 x 17 цм, 2017.
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KA РАЗ У МЕ ВА ЊУ  
НА ЦИ О НАЛ НЕ  

ПРИ ПАД НО СТИ,  
СРПСКИХФИЛОЗОФА И  
СРПСКЕФИЛОЗОФИЈЕ

Сажетак: У овој рас пра ви се раз ма тра ју раз ли чи ти аспек ти ви
ше ди мен зи о нал ног фе но ме на на ци о нал не при пад но сти, те при
кљу чу ју ћи се на тo од ре ђују пој мо ви „срп ских фи ло зо фа” и „срп
ске фи ло зо фи је”. При том се за сту па те за, да се раз у ме ва ње и 
од ре ђи ва ње на ци о нал не са при пад но сти нај при ме ре ни је да ло ци ра
ти у зо ну пре се ка из ме ђу ба зич ног ет нич ког иден ти те та ро да са 
јед не, и на ње му се да ље кон сти ту и шу ћег кул тур ноисто риј ског 
иден ти те та са дру ге и екс пли ко ва ти пре ко про жи ма ња јед но га и 
дру го га. На ци о нал на са при пад ност укљу чу је за пра во три ди мен
зи је: ге нет скоро дов ску, пер со нал ноде ци зи о ни стич ку и кул тур но 
исто риј ску. Као срп ска фи ло зо фи ја у из вор ном сми слу од ре ђу
ју се он да пр вен стве но оне кон цеп ци је, ко је ства ра ју и за сту па ју 
аутори, пер со нал ни но си о ци срп ског на ци о нал ног иден ти те та.

Кључнеречи: на ци о на л на при пад ност, срп ски фи ло зо фи, срп ска 
фи ло зо фи ја

Последњих година код нас су учестале расправе о „срп
скојфилозофији”ињенојисторији.Предикат„српска”би
при том вероватно упућивао на одређену националност и

ДРАГАНЈАКОВЉЕВИЋ
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одговарајућунационалнукултуру.Али,разумевањесмисла
датог предиката у тим расправама обично остаје подра
зумевано уместо разјашњено. Тако би се најпре отворило
питање,какотачносхватитисамунационалнуприпадност.
Даље,којабисетофилозофијамоглалегитимноозначити
као „срп ска филозофија”, који аутори као „срп ски фило
зофи”?Дакле,првобисепоставилопитањезначењаизраза
„на ци о нал нафилозофија”и„на ци о нал ни филозофи”,теон
даипретходнопоменутихкаосвојеврснеспецификацијетог
општегзначења.Тосурелевантна,значајнапитањауодносу
нанашудуховнуситуацијувремена,исцрпнијиодговорна
којабиизискиваоједнообухватнијеразматрање.Ипак,по
кушаобихдасеусажетијојформиприближимодговорима
наназначенaпитања.

Кадасерадиосамојнационалности,тоонанебитребала
битисхваћенајединоуоном(а)најужем,генетскомсмислу–
смислукоји се тиченарођености,припадностиодређеној
подврстиљудскихврсте,тепоступногурастањауњенјезик
иобичајевећоднајранијегузраста,1негоуједноиу(б)про
ширеном смислуприкључненационалне самосвести, сло
бодногвластитогса мо ра зу ме ва њафилозофскихауторакао
припадникауправосрпскојнацији,националнојзаједници
Срба,магдетиауториживели.Уодносуна(а)ваљаприме
титида,каоштојепознато,исамаречna tioпотичеодизраза
na sciусмислу„битирођен”,„родитисе”.Такодасетакође
иускладусатометимологијом,одређеномнародупонајпре
припадатиме,штосејеуњемууправоро ђе но.(Наравно,не
учистоконтекстуалномсмислу,већуправокаопо то макне
кихдругихприпадникаистоганарода,сапоследњимпове
занихкрозследнизагенерација.Каоштоштојевећистак
нуто,тонијемеђутимјединииискључивиосновстицања
статусаодређененационалнесаприпадности.)Другимоме
нат (б) јештавишеистотакосуштински,премамодерним
схватањимапосвомзначајучакипоравнатса(а)!Њимесе
истичемоменатпотоњегаутономногисамосвесногса мо о
дре ђе њасвакогљудскогсубјектаполазећиододговарајућег

1 ToускосхватањенационалностијепосебнооштрокритиковаоМилан
Кангрга (обратити пажњу на за то занимљиву и подстицајну његову
књигуНа ци о на ли зам или де мо кра ци ја,СремскиКарловци–НовиСад
2002,којаипакуједнодоносиинекаоспорива,једностранагледишта.
За једну критику негирања реалистичности националног идентите
таупоредитипакмојполемичкитекстНа ци о нал но би ће ни је са бла сна 
ме та фи зич ка суп стан ци ја,По ли ти ка,културнидодатак,5.јул2013.У
ономештоследи,појмови„народ”и„нација”ћебитипаралелноупо
требљаваникаопрактичносинонимни.Тимеуопштенеспорим,да је
могућетеможебитисврсисходноињиховораздвајање–нпр.башна
начиннакојитоподузимаКангргаупоменутомспису.Засврхеовограз
матрања,типојмовисепакмогутретиратиикаоузајамнозаменљиви.
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властитог рефлектованог националног осећања и (само)
свести,уодносунапитањенационалнесаприпадности.По
следњесеондаЕрнестРенан(Renan)заоштреноизразиоу
виду познате изреке, да је националност је данпле би сцит 
ко ји се сва ко днев но по нав ља(!).Oваизазовнаформулација
заправоистичеоколност,данаконрођења,крозукупнипо
тоњиживотљудскејединкепитањенационалнесамосвести
исамоодређивањаоста је прин ци пи јел но отво ре но.Оносе,
међутим,какобихжелеоприметити,ипакреалнонепоста
вљасвакогданаизнова,већобичнобиваодлученозаједан
дужипериод(којисечесто,илинајчешћепротеженачитав
људскиживот),узсразмернореткепромене,односновари
рања.Најзад,уколикодопоследњихидође,онесеобично
недешавајувишекратно.

Одредницама(а)и(б)седефинишеетничкапредставанаци
оналностиубазичномсмислуречи,субјектикојииспуњава
јутеодредницеурелацијипремасрпскомнародуседакле
могусматратиетничкимСрбима.Тапредставасеизворно
везујезаза јед ни цу ге не зе(Ab stam mung sge me in schaft),по ти
ца њаипорекларода,каквасеостварујепреконизаузастоп
нихгенерацијаљудитокомисторијскогразвоја,тепосред
ствомтрадицијеиваспитавањапреноситакођеинапотом
ке,њиховусамосвестисаодношење.Укључујућипритом
ионајдодатнимоменатизграђенејединствененационалне
самосвести,слободногиндивидуалногса мо ра зумевањакао
неотклоњивуупотпуњујућукомпоненту.

Предикат одређене, српске националности се даље може
разуметииу(в)духовномсмислуформалнеситуираности
иукорењеностиуспецифичниконтекстсрпскекул ту ре,да
клеукултурнојтрадицијиодређеногродауњенимразвије
нимформама.Културуваљапритомсхватитиуономширем
смислу,којиукључујетакођеиправнополитичкеаспекте,
тедаклеидржавност.Каоинтеграционаподлогаконститу
тивназанационалнуприпадностсеовдеонда јављаине
де љи ва за јед нич ка исто ри ја, одн. одговарајућа историјска
искуства,теучествовањеуистотакозаједничким,иденти
тетскимсе ћа њи ма и њи ма од го ва ра ју ћој на ра ци ји.Та,нај
већимделомнаслеђенаиприхваћенасећања,упринципусе
могутицатисвихрелевантнихзбивањауисторији једнога
народа,апресвегаоних,којасубилаодкапиталногзначаја
забитнеразвојекојисусеуњојодигралиaкојипредста
вљајудимензијуса мо о све шћи ва ња,релативнојединствене
националне самосвестиуодносунаодговарајућеисториј
скереалностиивластитоиндивидуално,фамилијарно, ге
нерацијско...ситуирањеуњима.Притомсерадиоједном
активном,пар ти ци па тив ном раз у ме ва њувластитеисторије
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уоквирукојегајеличноинволвирано,нестојећидаклепре
мапоследњојнаонојнеутралнојдистанциисториографије,
етнологије, културне антропологије... ! Примера ради, Је
вреји себе разумеју каоприпаднике једногнарода, који је
биоуегипатскомропству,вратиосеизтогропствауземљу
својихпредака,створиовластитудржавнузаједницу,даби
јекаснијеизгубио,теондаизноваудвадесетомстолећуиз
градиокаомодернудржавуИзраеликаоприпадникетаквог
народа,чијизначајниделовитрадиционалноживеурасеја
њуширомсвета,иделенекаболназаједничкаспецифична
историјска искуства, попут маргинализовања, прогањања,
прогромаи чак холокауста.Аналогно томе стоје стварии
саприпадницимадругихнарода,причемуонајсвојствени
садржајњиховихисторијскихискустава,партиципативног
разумевањаидејаи вредностикојима јеисторијањиховог
рода била прожета и сањима повезаних сећања, наравно
варираузависностиодсвагдашњегпрофилањиховогосо
беногисторијскогусуда,такодаиндивидуеилигрупекоје
бисебеизузималеиззаједничкеисторијеизаједничких,ко
лективнихсећања,тимесебелишавајунекихврловажних,
суштаственихелеменатанационалнеприпадности,односно
одговарајућесамосвести.Безњих,онипрактичностајујед
номногомна становиштекосмополитизма, уз јошмогуће
пратеће задржавање етничке националности у претходно
одређеном,ужемсмислу.

У случају интелектуалаца, (в) може такође подразумевати
уједнои  саприпадност одређеној, у овом случају српској
ака дем ској   за јед ни ци.Овдерелевантнасећањабиондабила
она,везаназадешавањаунутартезаједнице,т.ј.ужеструке
којојсеприпада.Историјаокојојсенајнепосреднијеради
билабиутомслучајуонасрпскефилозофије,њенегенезе
ипотоњихразвоја.Удатомсмислу,битисрпскифилозоф
могло би подразумевати такође и дељење заједничког ин
телектуалноисторијског искуства, поседовање сећања на
исто риј ске раз во је срп ске фи ло зо фи је, идеје и вредности
којимасуонибилапрожета–укључујућитуњенапрепли
тањасадругимелементимасрпскедуховности,тесаши ром 
исто ри јом иде јаевропскецивилизацијеиодређено(само)
разумевањевластитеси ту и ра но сти у туисторију.Приме
раради,сећањенахуманистичкевредностиизраженекроз
српскинеомарксизамихуманизамсрединепрошлогастоле
ћа,уделимаМарковића,Ђурића,Животића,Дамњановића,
Стојановића...(узузимањеуобзиртакођеињиховеособене
повезаностисаодговарајућимидејнимусмерењимакласич
неимодернеевропскефилозофије).
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Компонента (в) би, генерално узевши, најпре укључива
ла артикулисање властитих мисли, идеја, путем особеног
српскогје зич ког из ра закаоиодређенуамбијенталнупове
заностсаспецифичнимсрпскимкултурнимпредањем,уко
рењеностуисто.Овдеседаклерадивећокултурном(пре
цизније: културноисторијском) идентитетуљуди, уколико
сењимеупотпуњаваинадограђујеонајбазични,родовско
етничкиидентитет.Уствари,моглобисесадостарезона
сматрати, да се питање разумевања и одређивања нацио
налности, националне саприпадности у њеном модерном
смислу, укупно узевши најпримереније да сместити у зо
ну пре се ка из ме ђу ба зич ног ет нич ког иден ти те та ро да са 
јед не, инањемуконституисаногкул тур ног (тј. културно
историјског) иден ти те та, с дру ге стра не!

Одатлеводећепитањеоситуираностипојединацаусрпском
академскомпростору,повезаностсанационалнимобразов
нонаучнимин сти ту ци ја ма,културноинтелектуалнимпо
кре ти маиде ша ва њи мауистомконтексту,сетакођеможе
надовезати на питање основа културног идентитета. Оно
пак,какосечини,немораиматиистатусстриктнонужног
услова запоследње.Испуњеност тог аспекта сепреможе
сматратиједнимзаокружујућим,памождаипожељниммо
ментомуодносунаукупанстатусинтелектуалцасанацио
налнимпредзнаком.Алинеинечим,штобезусловномора
битиприсутно,какобисеуопштеималоправонатајстатус!

Заразликуодпретходног,фор мал ногмерила(в)припадно
стисрпскојфилозофијиодређенихаутора–концепција,мо
гућјејошједандаљиискоракуправцудодатногистицања
истотакоиједногса др жин скогмерила.Наимеусмислу(г)
извесногпотенцијалногличногнадовезивањанасамесвој
стве не са др жа је тра ди ци је срп ске ду хов но сти (садржаје
писменостиикњижевности,научнихифилозофскихоства
рења, хришћанскоправославног предања...) у склопу вла
ститогинтелектуалногделовањаистварања.Каоштоћемо
одмахвидети,овапотенцијалнаодредбенакомпонентапој
мова„српскафилозофија”и„српскифилозоф”собомотва
раизвеснедилеме,уследчеганијеупутнозањомбезупитно
ибезусловнопосезати.

Притомбисемоглосматрати,дапредсобомимамотакоре
ћиоптималан,срећанслучајконституисањанационалности
интелектуалнихделатникаонда,кадаједатако ин ци ден ци ја    
свихпоменутихмомената.Другимречима,када јенаделу
својеврсносинтетичкојединство(I)рођеностииузрастања
уједномнароду,(II)усаглашеновластитосаморазумевање
каоприпадникатогистогнарода,(III)уклопљеностуњего
вуспецифичнукултуру(иисторију),те(IV)надовезивање



122

ДРАГАН ЈАКОВЉЕВИЋ

на својствене садржаје одговарајуће националне духовне
традиције.Таквихслучајевајединствености,конвергенције
пореклаусмислурођености,језика,саморазумевања,ситу
ираностиукултурномпредањуиприхватањаспецифичних
садржаја духовности, свакакоима.Aлиуједнонису ретки
нисупротнислучајевидивергенције,раздвојености–почев
одбазичнихкомпоненти(а)и(б),аондајошивишеуодно
сунаонедаље,надограђујућекомпоненте(в)и(г).Итова
љаузетиуобзирприсвеколикимодређивањимапопитању,
ко сутосрпскифилозофиишта јетосрпскафилозофија!

У односу на компоненту (г) се утоликомора бити крајње
обазрив,какобисеизбеглоиначепретећесвојеврсноиде
о ло ги зо ва ње појма „српске филозофије”, уколико се веже
заидеј не са др жа јеједногодређеногпрофила.Причемуби
ондафилозофскеконцепциједругачијегпрофилабилеуна
предизузетеизкорпусасрпскефилозофије,ипребаченеу
мундијализам!Тимепакнебивапотпунообесмишљенои
самомерило(г)каотакво,алињегаочитотребатретирати
надругачији,флексибиланинаглашеноопрезанначин,пре
свега,некаонужанусловсматрањанечегасрпскомфило
зофијом,негоуправокаоједанмогућидодатниаспект.Онда
семожеговоритиосрпскојфилозофијиуједномформално
потпунијем,заокруженијемсмислу,негокадасејединоузму
уобзираспектиа),б)ив).Утомпотпунијемсмислусеру
скомфилозофијоммогусматратиделаБерђајева,Шестова,
Соловјоваизпериодањиховетесневезаностизарускопра
вославнодуховнопредање.Заразликуодтога,концепције
рускиххегелијанаца,марксистабибилепроизводрускефи
лозофије,којасебазиранапретходноизложенимаспекти
ма.Упоследњемсмислујерецимопредставникисторијског
материјализмаГ.В.Плеханов,несумњиворускифилозоф,
ањеговаконцепција једноделорускефилозофије.Право
славниперсонализамјестепакрускафилозофијатакођеиу
ономформалнопотпунијем,заокруженијемсмислу.Томе
ђутимнаравнонезначи,дабисамимтимпоследњатребала
важити као концепцијски боља одфилозофијеПлеханова,
дабињениносиоцисамимтимбиливећирускифилозофи
но последњи.О томе се наравноможе одлучивати једино
јошнаосновустручнихкритеријума,каквииначеваженад
национално, забилокаквефилозофскеконцепцијеибило
гдеуцеломсвету!Оноштопакостаједаважи,јестедабисе
филозофијахришћанскогперсонализмауједномформално
кул ту ро ло шки потпунијем смислу могла сматрати управо
рускомфилозофијом,ноштосетоистоможесматратиуод
носунафилозофијуисторијскогматеријализмаПлеханова,
каоидејноисторијскивезанузамарксистичкукласику.
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Додуше,иовдејемогућедатутачкугледиштарелативиса
тисобзиромнаследећадвааспекта.„Увезене”филозофске
концепцијемогуузетимаха,одомаћитисеидаљеразвијати
такођеиуоквиримаједнедругекултуре,којанијеистоветна
сањиховомматичномкултуромукојојсуизворнобилекон
ципиране,пасетакоондаможеговоритииобри тан скомхе
гелијанизму(рецимоједногТ.Х.Грина–Green),аодговара
јућиауториозначаватикао„британскихегелијанци”.Осим
тога,одређенеизворноунекимдругимкултурнимконтек
стима,филозофскеобликованеконцепцијемогуостварити
известанприкључакнаидејнодруштвенеприликеунеким
даљимкултурама, односнодруштвима одређеногисториј
скогпериода,попутмарксизмауРусији.Утоликобируски
марксизамупрвојполовиниХХстолећапредстављаоуједно
артикулисањеодређеногвластитогдру штве ноисторијског 
ис ку стваиполитичкихтежњиделарускогнарода–пресве
гаједногделарускеинтелигенције,алитакођеиширихдру
штвенихслојева.Рускеваријантемарксизмасањимасвој
ственимособеностимастогаиуједномснажнијемсмислу
могу бити сматране такође једном ру ском филозофијом –
упркостомештосуњиховиизворниидејнопрограмскиим
пулсипримљенииз једне друге средине, односно културе
(наименемачке)!

ПретходнимсеуједнопоказујетешкаодрживостМаркови
ћевог (1999) инсистирања на стриктном под ва ја њу фило
зофскихконцепција,којесуформиранеу„странимцентри
ма”,одонихстасалихуконтекстунашевластитесрединеи
њенекултуре.Тонезначидаразлучивањеједногаидругога
небиималоникаквогсмисла.Али,онозаправонемафун
даменталистички карактер! Разликовања о којима се ради
суфлуидна, иможе се такође говорити оин тер кул ту рал
ним пре ли ва њи ма утицајаидејаиз једних светскихцента
раисрединаудругецентре,које,хвалаБогу,ипакнедели
неканепремостивапровалијакојабионемогућавалаплодо
носнеконтактеипрелазеизмеђу једнихидругих.Укупне
националнекултуресепоправилуобразујуподделовањем
разноврсних,раз ли чи тих ути ца ја,међуњимаитаквих,ко
јидолазеспоља,тебивајуинтегрисаниујединственуобу
хватнуцелинуједнеодређененационалнекултуре,схваће
некаокрајњисинтетичкипроизводразноврснихутицајних
компонената.

Дасадаукажемоинанекеконсеквенцепретходнопредло
женогодређењапојма„српскихфилозофа”и„српскефило
зофије”,одн.истидодатноуобличимо.Такобирецимособ
зиромнатоодређењеважило,дајеМарковић(1999)даојед
нуспорнукласификацију,уврстившиусрпскуфилозофију
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и–иначеинтернационалнодавнопризнатогаутора–Игора
При мор ца.Поштоовајнаименесамоштонијесрпскогет
ничкогпорекла,већуједноуопштенеразумесебекаојед
ног српског интелектуалца. Такође језик којим пише, он
несматрасрпскимјезиком,аонекаквомнадовезивањуна
српскудуховностикултурнутрадицијудаинеговоримо.
Тачнојејединото,дајеонједновремеде ло вао усрпском
националномакадемскомконтексту,уколикојебеоградски
универзитетједнаважнакомпонентаистога.Тојемеђутим
недовољно за његово увршћивање у српску филозофију
(иличакмеђусрпскефилозофе)уономправом,претходно
утврђеномсмислуречи.Тонаравнонетребаникакосматра
тиличнимнедостаткомсамогПриморца,већједнимреле
вантнимнедостаткомМарковићевекласификације! Једино
јошусклопу једногпомереног,ширег,одвезивањанана
ционалнусаприпадностразерешеног,чи сто кон тек сту а ли
стич когразумевањапојма„српскафилозофија”,Приморче
вибисесписиизпериодањеговогделовањанабеоградској
академскојсценинекакодалиуврститиуњу.

Уодносунапретходноизложенечетиридимензијенацио
налнесаприпадности,прведвесутемељне,тј.безњихове
испуњености би се тешко могло говорити о српским фи
лозофимаисрпскојфилозофији–уколикојесеразумекао
скупидеја,концепцијазаступаниходстранеауторакојису
лично етнички Срби, одн. српске националности. Даља,
трећадимензијајетакођевеомаважна,ињенаиспуњеност
бисемогласматратипожељном.Заправо,каоштојепрет
ходновећбилоназначено,уједномширем,пунијемсмислу
националностбиподразумевалауза јам но упот пу ња ва ње и 
про жи ма ње ро дов скоет нич ког и са при пад ног кул тур ног 
иден ти те та – дакле обједињујуће садејство компонената
(а),(б)и(в).Прелазод(а)ка(б)сепочињеодвијативећна
раномузрастујединки,крозучењематерњегјезикаипри
свајањенекихелементарнихобичајапонашања,практико
ванихудатомнароду,односноунутарсвагдашњенационал
некултуре.Притомсеоноштопоследњитакорећивезујена
првипогледможесагледатиутоме,штонационалнакултура
нијеникакваслободнолебдећаконструкција,већјеуства
рисвагдапро из вододређеногрелативнојединственогро да, 
његовог самоизражавања и освешћујућег артикулисања.
Овде, при разматрању узајамних односа оних одредбених
компонентинационалногидентитетаваљаиматиувидута
кођеимогућност,данекоугенетичкомсмислубуде(барпо
основуетничкогстатусаједногаодродитеља)српскогпоре
кла,каоштојетопоочевојлинијислучајрецимосаМила
номКан гр гом(синомДушана)илиРуђеромБо шко ви ћем(од
оцаНиколеизПоповапоља),алидасебеличнонеразуме
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каоприпадника српскогнарода,нитисеизражаваипише
српскимјезиком.Таквиинтелектуалциделимичносрпског
порекла имају наравно сло бо ду са мо о дре ђи ва ња, тј. оста
вљенимјеличниизбор,дамогусеберазуметикаоСрбеили
не.БошковићиКангргасуондатуслободуреализовали,и
онипритомнисусеберазумелинитиодредиликаоприпад
никесрпскогнарода.Стогаонданијениупутно,класифико
ватиихкаосрпскефилозофе,пасеиздатихразлогатешко
можеприхватитиикласификовањеРуђераБошковићакао
српскогфилозофа–каквојерецимобилаподузелаКсенија
Атанасијевић(2006).Највишештосеутаквимслучајевима
можеизрећи,билобичињеничкиоправданоуказивањена
присутносттакођеисрпскекомпонентесазначајнимуделом
уњиховомпореклу,каоштобитоиначе,какоизгледа,веро
ватномогловажитиизачувеногаустријскогфилозофаисо
циолога,ЕрнстаТопича(Topitsch)–изворноТопића.2Они
сенемогуједноставносврставатиусрпскеинтелектуалцеи
Србе,безупитноприкључиватисрпскомнациoналномкор
пусу и српскојфилозофији, јер нам то наиме не допушта
конститутивниелемент(б)националногидентитета.

У ствари, с обзиром на однос компоненти (а) и (б) наци
оналногидентитетасеможеприметитиследеће:Остајање
јединопри (а) бимоглобити схваћено као текби о ло шко
ра сно схватањенационалности, док биинсистирање само
на(б)безуважавања(а),разрешеноодистога,моглопред
стављати једно пуко кон вен ци о нал но поимање ификсира
њенационалности.Последњеонданебиважило јединоу
случајевима национално мешовитог састава родитељског
пара.Илиширеузевши,датостиетничкиумањојиливе
ћојмерихе те ро ге ног ет нич ког са ста вапородице,одгова
рајућег породичног стабла. Такође, могло би се сматрати,
даинсистирањена(б)којејебибилосадржајноразличито
од(а),упркосмогућимрезервама,нијенужносасвимпро
извољно,уколикосууједноубедљивоиспуњенекомпонен
те(в)и(г).Аособито,уколикосерадиодосељеницимаи
припадницима тзв. миграционих народа! У пракси су та
ко познати и специфични случајеви тзв. „националности
по из бо ру”. То је једно (само)одређивање, за којим обич
но посежу управо досељеници, опредељујући се да преу
змунационалностонеземље,укојусусеуселили–било

2 ПремдаТопичево порекло (по очевој линији) није довољнопрецизно
утврђено,онје,какосамсемогаообавеститикодупућенихаустријских
колега,укомуникацијисасвојимнајближимсарадницимасаопштавао
дањеговапородицапотичеизједногнегдашњегјугословенскогподруч
ја,„већинскинастањеногСрбима”.Одатлесеондасаизвесномвероват
ноћомможезакључитињеговопа р ци јал но срп скофамилијарнопорекло
(понаведенојлинији).
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националност одговарајућег матичног, конститутивног
народа, или такозвану др жавну националност (Sta at sna
tion).3Тако,мождапоукупностиостваренихдометанајвећи
филозофХХстолећа,КарлР.Попер(Popper),премдајасно
јеврејског етничког порекла (унук Израела Попера), себе
није разумевао као припадника јеврејског народа, већ као
Аустријанца(Wahlösterreicher),дабиондакаснијепоосно
вудржављанствапостаонатурализованиБританац,садавећ
усмислудржавненационалностидабипознихседамдесе
тихгодинаизновазадобиоиаустријскодржављанство.)То
Поперовоопредељењеусмислукомпоненте(б)јестесоб
зиромнабазичнукомпонентунационалности(а)билокон
венционално,алинеисасвимпроизвољно.Управособзи
ромнапаралелнуиспуњеносткомпоненти(в)и(г),његове
личнеинтелектуалнеузраслостиунемачки језик, аустриј
скукултуруинауку,икрозњихизраженесвојственесадр
жаје.Такођеимајућиувидуонајјединственимиленијумски
усудјеврејскогнародакаопланетарнихмиграната,чијису
делови након интегрисања у усељеничке земљепоказива
лисклоносткаприхватањуњихове(етничкеилидржавне)
националностикао свогдаљегнационалногидентитета. –
Некипутуззадржавањесвојејудаистичкеконфесије,други
путпакиузконвертовањеунекуодконфесијасвагдашње
усељеничкеземље.ТакосусеиПоперовиродитељи,неиуз
здушноодобравањејеврејскезаједницеуБечу,текнеколико
годинанаконњиховогвенчањаобављеногусинагоги,би
лиопределилизапрелазакупротестантство,сматрајућито
питањемграђанскепристојности.АсамјеПопер,рођени
крштенкаопротестант,вероватноједнимделомбашуследу
оваквеособенефамилијарнегенезе,каснијерадо–аконеи
са извесном дозом цинизма – истицао хе ге лов ско иронич
ноодређењенацијекаоскупаљудиује ди ње них за јед нич ком  
за блу дом у по гле ду њи хо ве исто ри је.Занимљивојењегово
личнообјашњењевластитогопредељењапопитањунацио
налности,којејегласилоовако:

„Јасамјеврејскогпорекла,али...сегнушамсвакогоблика
расизмаинационализма;ијаникаданисамприпадаојевреј
скојверскојзаједници.Стоганевидим,накојојосновибих
себемогаосматратиЈеврејином”4.

У том објашњењу је најпре видљиво одбијање ге нет ско 
ет нич ког чиниоца као подлоге при саморазумевању

3 Усветусечестопреплићудвазначењапојмаna ti o na lity:оноует нич
ком,ионоудр жав номсмислу.Такоједантеистисубјектможеупрвом
смислубитиФранцуз(илиИталијан),аудругомШвајцарац.

4 Hacohen,M.H. (2000)Karl Pop per – The For ma ti ve Years, 19021945,
Cambridge,р.308.
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националне припадности, уз његово оспориво имплицит
нодовођењеувезуиличакпоравнавањеса„расизмом”(и
„национализмом”)–уманирусличномКангргиномиуједно
истицањеодсутностиодговарајућекул ту ро ло шкекомпонен
те,превасходнопокон фе си о нал нојоснови(питањеличног
партиципирањаутрадицијију да из ма),потребнезаодгова
рајућенационалносаморазумевање.ТедвеставкеПоперје
ондасматраосасвимдовољнимзаповлачењеконсеквенце
стриктненеприпадностијеврејскојнацији,тј.зато,дасебе
(унукаИзраелаПопера)нетребасматратиЈеврејином!

Овакви случајеви припадника ми гра ци о них народа, досе
љеника конвертита, посебно занимљивим за социјално
психолошко(алитакођеииндивидуалнопсихолошко)раз
матрање, немогу семеђутим третирати као општимодел
за сагледавање питања националног идентитета, већ ипак
знатнопрекаоњеговсасвимспецифичанслучај.Последњи
додушебаца одређено светлона својственуком плек сност
датогпитања,алинепружауједноиобавезујућуматрицуза
његоворешавање!

Свепретходноизложенекомпонентенационалногидентите
тасемогусвестинатрикључнааспекта:

1. Ге нет ски аспект (питање порекла, рода, етничке
усидрености);

2.Пер со нал ноде ци зи о ни стич ки аспект(питањесамора
зумевања,са мо одређивања);

3. Кул тур ноин сти ту ци о нал ни аспект (питање контек
стуалнеситуираностииуклопљеностиуодређенунацио
налнукултуру).

Сватриаспектасепрожимајуипреплићууукуп ној кон сти
ту ци ји очито ви ше ди мен зи о нал ног фе но ме на националног
идентитета!Најцеловитијејетајфеноменконституисанкод
датости усаглашеног, узајамно употпуњујућег надовезива
њасватриаспекта.Зањеговубазичнуутемељеностјепак
довољнохармонизованосадејство (1)и (2).Асамоуизу
зетним,претходноназначенимслучајевима,итаквосадеј
ство (2)и (3).ТакосекаоФранцузифранцускифилозоф
можеизјаснитиинеко,комеродитељинисунужноФран
цузи,уколикоонрецимодолазиизнекеодфранкофонских
земаља, своју мисао артикулише кроз специфични фран
цуски језички израз, себе разуме као саприпадног управо
францускојкултури,уњојјеинтелектуалностасаобивајући
интегрисануфранцускеакадемскеустанове,усвомделусе
надовезујенанекеспецифичнесадржајефранцускедухов
ностиифилозофије...ВладимирЈанкелевич (Jankelevitch),
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премдаруског(теједнимделомијеврејског)етничкогпо
рекла, сеу склопусвогдугогделовањаунутарфранцуске
културе,писањанафранцуском језикуиделовањанаака
демскојинституцијиУниверзитетауПаризутакођеоправ
данокласификујекаофран цу скифилозоф.Садругестране,
ЛевШе стов, премда јеврејскогпорекла, поистомодносу
се класификује каору ски филозоф.Слично важи и за ис
такнутогсавременогамеричкогфилозофаНиколасаРе ше ра 
(Rescher),којијејасноне мач когетничкогпорекла,алијена
кондосељивањауСАДуврлораномузрасту,умеђувреме
нупостаонатурализованиАмериканац.Некипутседодуше
користеидвојнеодреднице„францускифилозофрускогпо
рекла”,одн.„рускифилозофјеврејскогпорекла”,причему
оваквиамалгамиостављајуотвореноммогућност,дасеак
ценатможестављативишенаједан,иливишенадругидео
датиходредби.Онеевентуалномогудабудусхваћенеикао
атрибуисањесвојеврснедвоструке,дво знач ненационално
сти,тј.тзв.„раздељеногидентитета”.

Наовомместубихсеприсетиосвоједобнеизјавепознатог
немачкогсоциологаицењеногполитичкогмислиоцаРалфа
Да рен дор фа (Dahrendorf),датенаконњеговогдужегакадем
ског и политичког ангажовања уУједињеном краљевству,
дасенаимевишенеосећакаоНемац!Уједносемеђутим
нијеизјаснионикаоЕнглез,Британац,већ јеизгледа зау
зеопреједнуко смо по лит скупозицију,доживљавајућисебе
каограђанинасвета–штосеиначеврлодоброуклопилоса
његовим личним општим либералистичким светоназором.
Оваквислучајевинампоказују,данационалниидентитету
смислусадејствакомпоненти(а)и(б)можеподдуготрајним
утицајемједнедругекултуреиистотакодругачијегживот
ног амбијента такође даизбледии да онда то упражњено
местоупогледунационалнесамосвестиможезаузетиили
космополитизам(Weltbürger tum),илипакнекидругинацио
налниидентитет–евентуалноусмислудржавненационал
ности.Тоондаможебитислучајкодмиграционихнародана
планетарномнивоу.Наравно,свеколикаовакваиндивидуал
на или групна варирања у погледу разумевања властитог
националногидентитетаћеутоликобитиприроднија,пот
пунијеутемељена,уколикојенаразиникомпоненте(а)дат
случајпартиципирања јединкивишенацијауукупномса
ставусвагдашњефамилије,даклеизвеснеетничкехе те ро
ге но стиунутарсвагдашњегвластитогпородичногстабла.

На основу претходног, бива дакле јасном изражена свој
ствена ком плек сност феномена националног идентитета,
његовавишедимензионалност!Топакнезначиињеговуне
реалистичност,темогућулегитимностједногпроизвољног
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одређивања истог изјашњавања о националној припад
ности.Уствари,моглобисесматрати,датеккомбиновањем
елеменaтa(а)и(б)добијамоједандовољанстартнитемељ
заплаузибилноодређивањенационалногидентитета,осло
бођеногприговораконвенционалистичкихпроизвољности.
Тајтемељсеондадаљенадограђује,комплетирапутем(в).
Тосеевентуално,пресвегауслучајуинтелектуалаца,може
заокружитијошикроз(г).Премдасеприовомилиономпо
јединачномизјашњавањуупогледунационалногидентите
татежиште,акценатможестављативишенаједне,мањена
друге,ипакбиједнорегуларноповезивањекомпоненти(а)
и(б)смелодаклепредстављатионајтемељ,којиустандард
номслучајудајепод ло гу укуп номнационалномидентитету!
(Изузимајући ту наравно претходно истакнуте случајеве
ентичкихетерогеногсаставафамилије,одн.етничкемешо
витостиродитељскогпара,каотакођеиособенеслучајеве
досељеника, тј. миграционих популација.)Када би пак то
повезивањезаправобилорегуларно?Одговорбимогаода
гласи: онда када, без деловања извесних оправдавајућих
спољнихутицаја(илиевентуалноидуготрајнијихасимила
ционих притисака) било каквог облика у правцу прилаго
ђавања свагдашњој актуелној животној средини, изостану
девијације у смислу једног са мо вољ ног от кло на од иначе
доказивогентичкогпорекла,тј.компоненте(а)каоан тро
по ло шке кон стан те.Конкретно,акосунекомеобародите
љаРуси,ипотичеизфамилијепотпуноилиубедљивохо
могеног ентичког састава, онда се може најпре сматрати
нерегуларнимда тајистипојединац себеразуме тако, као
данијеРус,већнекодруги,субјектприпадајућинекојса
свимдругојнацији.Напротив,подпретходнодефинисаним
условима,регуларнимбисеопштеузевшимоглосматрати
једноконфирмативнонадовезивање(б)на(а)каонаједно
објективноупориште,уместоњиховогдивергирања.Нарав
но,изузимајућипритомвећназначенеособене случајеве,
кодкојихсе(евентуалнoуизвеснојмерихетерогениетни
чкисаставфамилије)активнимприсуствомкомпоненти(в)
и(г)оправдава,тј.можелегитимисатиди вер ген ци јакомпо
ненте(б)уодносуна(а).Премдасупозитивноправнеод
редбевеликогбројаземаљатакве,даседевијацијеуназна
ченомсмислу,тј.отклониод(а)путем(б)несамонесанк
ционишу,негоштавишетретирајукаопитањепризнавања
права на слободно изјашњавање, изражавање свог личног
националногосећања,ислично.Назначенаврстапоступа
ња при одређивању властитог националног идентитета не
можесесматратиникаквимпрекршајем,кажњивимделом,
попутнпр.лажногпредстављања.Штопакнезначи,дасмо
обавезни сматрати га увек, у свим случајевима и сасвим
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легитимним,иличакузорним–чакионда,кадапретходно
утврђенемогућеоправдавајућеоколностинисудате!

Најзад,могућисуи случајевиуиностранству,одсрпских
родитељарођенихинтелектуалаца,којиневладајусрпским
језикоминационалносенеизјашњавајукаоСрби,апружају
релеватнедоприносенауци.Утаквимслучајевимаседати
ауторитешкојошмогуједнозначносврставатиусрпскуфи
лозофијуустриктномсмислутеречи, алиихсеипакмо
женаводитииспомињатикаоаутоределимично,илиевтл.
потпуносрпскогпорекла.

Претходна разјашњења бих сматрао упутним такође с об
зиромнаприсутнупраксу,дасесвеколикиауторикојису
нековремеживелиистваралиу Ср би јипаушалноквалифи
кујукаосрп скифилозофи,ањиховеконцепцијекаоделови
срп ске филозофије. Стандарднијим бих напротив сматрао
третирање израза „српски” као националног предиката у
претходноназначеном,темељномсмислу.Тименаравнони
језабрањено,дауоквиримаукупнеисторијефилозофије„у
Срба”(читај:ме ђуСрбима)будупомињанитакођеипоје
динидругиидаљиаутори,којиуправонисуетничкиСрби,
ночијисуживотиделонековремебиливезанизаСрбију,
стога,уз једночистокон тек сту а ли стич коразумевањеиз
раза„српски”.УпоследњемсмислубиседелоИгораПри
морца (као етничкогХрвата)изпериода седамдесетих го
динамоглосматратисаприпаднимсрпскојфилозофији,док
сеукупноделоГајеПетровића(каоетничкогСрбина)може
сматратисаприпаднимхрватскојфилозофији,причемуби
ондаудатомсклопувероватнобилопримереније,користи
тиизразср би јан ски,полазећиодименасредине,тј.самедр
жаве,теговоритио„ср би јан скојфилозофији”.Првобиипак
моглисматратипри мар ним,адругојасносе кун дар ниммо
гућимприступомприразграничавањусрпскефилозофијеи
писањуњенеисторије.Тимеуопштенежелимрећи,дадру
гиприступнебибиолегитиман,већдањемупреприпадаје
данстатусизведеног,дервисаногнеголибазичног,изворног
говорао„српској(односно„србијанскојфилозофији”).

Уодносунанашеполазнопитањешта јетосрп ска фи ло
зо фи ја, садаможеморећи,даподтимуизворномсмислу
речипревасходноможемосматратионе фи ло зоф ске кон цеп
ци је, ко је ства ра ју и за сту па ју ау то ри, ко ји су пер со нал ни 
но си о ци срп ског на ци о нал ног иден ти те та упретходнооб
јашњеноммодусу.Атодаљезначипресвегааутори,којиу
односунапитањеприпадноститомидентитетуиспуњавају
одредбе (а)и (б),узмогућеалинеибезусловнообавезно
испуњавањетакођеодредбе(в)и(г),каомањеобавезујуће,
премданеисасвимирелевантнеодредбе.Другаваријанта
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биускладусапретходноизложениммоглабитиита,даод
ређениауторииспуњавајуодредбе(б)и(в),узевентуално
испуњавањеидодатнеодредбе(г),алине,једнозначнимна
чином,иодредбу(а).Најзад,остајеионамогућностчисто
контекстуалистичког разумевања националних предиката,
патакоионог„српски”(илибоље„србијански”),уизложе
номсмислу,којесемеђутимнеможесматратипримарними
меродавним,већпреизведенимисекундарним.

Надамсе,дасампретходнимразматрањимауодређенојме
ридопринеоразјашњењупојмована ци о на ле (са)при пад но
сти,те„српскогфилозофа”,односно„српскефилозофије”.
Датаобјашњењамогуондабитиузетаикаомоделзаодре
ђивањеширегпојмасрп ског ин те лек ту ал ца,тепослужити
икаоподлогазаобликовањепојмасрп ске ду хов но сти.Oна
најзадмогубитиодзначајауодносунаартикулисањеса
мо ра зу ме ва ња српских стваралаца уопште у еримундија
лизације–спогледоминабудућносттедаљеперспективе
опстајања и развоја једног народа у његовом својственом
идентитету,родовскоетничкојикултурнојсамосвојности.
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This discussion involves different aspects of multidimensional
phenomenon of national belonging and additionally relates to the
definitions of “Serbian philosophers” and “Serbian philosophy”. A
thesisisdefendedthat,inordertounderstandanddeterminenational
cobelonging it is most appropriate to locate it in the cross section
of basic ethnic identity of the genus on the one side and further
constitutive cultural/historical identity on the other side,  further to
be explained through their fusion. Nation cobelonging actually has
threedimensions:genetic/generic,personal/decisionisticandcultural/
historical.Inthisregard,Serbianphilosophyisthendefinedinitsbasic
senseasprimarily thoseconceptscreatedanddefendedbyauthors–

personalholdersofSerbiannationalidentity.
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ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ
СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У ДЕ ЛУ  

СА ШЕ БРА ЈО ВИЋ
Сажетак: Циљ ра да је ана ли за фе но ме на ге о гра фи је у де лу Са ше 
Бра јо вић. Два основ на по ста вље на пи та ња је су да ли у сту ди ја ма 
бе о град ске исто ри чар ке умет но сти по све ће ним кул ту Бо го ро ди
це Ма ри је у Бо ки Ко тор ској, пре вас ход но у мо но гра фи ја ма „Го спа 
од Шкр пје ла” (2000) и „У Бо го ро ди чи ном вр ту” (2006), по сто је 
еле мен ти ко ји ука зу ју на при су ство ге о гра фи је умет но сти (ши
ре ње и пу та ње умет нич ких фор ми у про сто ру, од нос умет нич ких 
цен та ра и њи хо ве пе ри фе ри је, прав ци кре та ња умет ни ка, опис 
умет нич ке то по гра фи је, до ступ ност и при ро да ма те ри ја ла по
треб них за умет нич ку об ра ду) и ка ква је ло ги ка ге о граф ског дис
кур са уну тар на ве де ног исто ри о граф ског по ду хва та у од но су на 
до са да две глав не утвр ђе не те о ри је (ге о граф ски де тер ми ни зам и 
ге о граф ски по си би ли зам).   

Кључне речи: Са ша Бра јо вић, Бо ка Ко тор ска, ге о гра фи ја 
уметно сти, ге о граф ски по си би ли зам

Уделуисторичарауметностиналазисепре ћу тангеограф
скидискурс.Онјекаотакавуглавномостајаотеоријскине
тематизован.Накнадноразматрањењеговогприсуствауну
тарпољаисторијеуметностиможеубудућедапродубисна
гуиефикасностовеисторијскедисциплине.ОдМонтескјеа
(Montesquieu)доВидалделаБлаша(PaulVidaldeLaBlac
he),одгеографскогдетерминизмадогеографскогпосибили
зма,односизмеђугеографијеиисторијејетрпеоразличите
променекрозвреме.1Мрежатогодносанијеједноставнау
својојформацији,аоноштојеизвеснојестедатајпроблем
данаснијеизгубионабитности.

1 Опореклуигенезидваосновнаправцауисторијиевропскекултурно
географскемисли,детерминизмаипосибилизма,погледати:Claval,P.
(1985)Causalitéetgéographie,Espa ce géograp hi que14,no.2,р.110111.
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Инејединодагеографскифеноменунутаристоријскогдис
курса често пролази невидљив, и последичномогућности
којеотварасведененаминимум,одлазиседотледаседо
гађаоноштоАленБејкер(AlanBaker)уделуГе о гра фи ја и 
исто ри јаозначавакао„дисциплинарниапарт хејд”2.Кори
стећидругисликовитиизраз,каоштоје„феуд”,алисаистом
поруком, претходно јеМилорадВасовић указао у коликој
мерисуисторијаигеографија„наслоњенеједнанадругу”
чињеницомдасу„просторивременеодвојиви,дасусеве
ликадруштвеназбивањаодвијалауодређенимвременским
ипросторнимоквирима,носилањихованајбитнијаобележ
јааутискивалаисвојаутајистипросториутоистовреме,
сразмерносназиидужинитрајања.”3Дисциплинаукојојсе
међузависностгеографијеиисторијенајјаснијеочитујеје
стенесумњивоисторијскагеографија,уоквирукојесеиз
гледодређеноггеографскогпросторадајеудијахронијској
перспективи,односнопосматрауисторијскимодносимаи
његовимпреображајима.4

Међусобнонадопуњавањедискурсаисторијеигеографије
ипакнијеистоштоињиховабезобличнаизмешаност, где
обегубесвојубит.Границакојасепостављаизмеђуоведве
дисциплинеколиконужна,толикојеиапстрактна.Чистота
какојојсестремиуњиховомраздвајањунеможебитиап
солутна, јерпостоји стварнаизукрштаностштоупогледу
предметакојимасебаве,штоупогледутерминакојимасе
служе.Историографија20.инапочетку21.века,илибарем
једанњендео,сведочиуправооодлучномнапуштањунега
тивнетрадицијењиховогстрогогодвајањаионасвеинтен
зивније и нивелисанијим приступом укључује географску
проблематикууоквирсвојихистраживања.

Иако је још античке грчке ауторе занимала веза између
људских заједница и њиховог окружења, тек су, од епохе
ренесансе,европскиписцимодерногдобапочелидапосве
ћујувећупажњупитањуприродногамбијентаиприродних
услова. Сложеност проблема међузависности историјских
догађањаигеографскогфакторакулминиралајетокомпрве
половине20.векаинаставилаједоданасдазаокупљаисто
ричареигеографе.5Натомтрагутребапосматратиидело

2 Baker,A.(2003)Ge o graphy and Hi story: Brid ging the Di vi de,Cambridge:
CambridgeUniversityPress,р.28.

3 Vasović,M.(1971)Istorijaigeografija,Tre ći pro gram: Ra dio Be o grad3,br.
2,str.484–485.

4 Исто,стр.497.
5 Божић,С.Предговор,у:Ге о гра фи ја и исто ри ја: су сре ти и про жи ма ња 

/ Hi story and Ge o graphy: Me e tings and Permeations, уредилаБожић,С.
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Саше Брајовић.6 Пошто је историја уметности превасход
ноисторијскадисциплина,разматрањегеографскепробле
матикесањомувезиморасеначелнотемељитинаодносу
историјеигеографије.

Збогтогатребанакнаднотематизоватиираслојитипитање
географскогдискурсакодСашеБрајовић,дабисевидело
каквајењеговалогикаикаквесуосновенакојимасеонза
снива.Конкретно,дакле,једнаодређенагрупатекстовабе
оградскеисторичаркеуметностиналажетаквуврстуразма
трања.Штавише,промишљањеодносаизмеђугеографијеи
историјејестеједанодмагистралнихправацамислиСаше
Брајовић.Прематоме,основнопитањећебитидалисеу
оквируњенихстудијапосвећенихкултуБогородицеМарије
уБокиКоторскојјединорадиоодлучујућемприсуствуге
ографскогдискурсаунутаристоријскогилимождауњима
постојииназнаказаконституцијугеографијеуметности.

СашаБрајовићодмахнапочеткустудијеУ Бо го ро ди чи ном 
вр ту,свогглавногделапосвећеногнаведенојтематици,на
местугдеобразлажеметодолошкаполазиштаексплицитно
наводидајењенциљисторизацијафеноменауметностии
смештањематeријалаунутародређеног„историјскогокви
ра”7.Ипак,зацртаниправацнијеискључиоостале,напро
тив.Оностајеглавни,али–какоауторкаодмахпотомна
води–притомесупримењивании„резултатиразличитих
сроднихнаукаи дисциплина”.Унаставку је наведена ан
тропологија,алионоштојепосебноинтересантнојестеда
натомместунијеиз ри чи тонаведенаигеографија.

Усвакомслучају,СашиБрајовићјеподједнакосталодање
наанализазбогпрецизностиианалитичностипроучавања,
коликогодјетомогуће,будеограниченаитериторијалнои
хронолошки.ГеографскиоквирњеногистраживањајеБока

(2014),Београд:Географскиинститут„ЈованЦвијић”САНУ/Институт
зановијуисторијуСрбије/ИнститутзаславистикуРАН,стр.17–18.

6 Саша Брајовић, професорка Филозофског факултета Универзитета у
Београду, до сада је посветила већи број значајних студија проучава
њуисторијевизуелнихуметностиикултуреБокеКоторскеудобаране
модернеиукупнојесвојимдосадашњимрадомбитнодопринелаистра
живањукултурнеисторијејужногделаисточнеобалеЈадрана.Уоквиру
наведенегрупетекстованалазисејезгропоставкиСашеБрајовићуве
зисафеноменомрелацијеизмеђугеографскогконтекстаидруштвених
формација,пресвегаумонографијама:Go spa od Škr pje la: ma ri jan ski ci
klus sli ka(2000);иу:U Bo go ro di či nom vr tu. Bo go ro di ca i Bo ka Ko tor ska: 
ba rok na po bo žnost za pad nog hriš ćan stva(2006).

7 Brajović,S.(2006)U Bo go ro di či nom vr tu.Bo go ro di ca i Bo ka Ko tor ska: ba
rok na po bo žnost za pad nog hriš ćan stva,Beograd:Plato,str.11.
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Которска,аисторијскипревасходноепохабарока.8Упркос
томештополазиодисторијекаопостављеногпредметно
методскогоквираизкогаделује,одмахсеуочавадајеуод
носунаназначенутемунемогућеизбећигеографскупробле
матику.ВећчистимувидомусакралнутопографијуЗалива
ињенимописомпостајесасвимевидентнаследећачињени
ца:„ОбликБокедетерминисаојењенуцелокупнусакралну
структуру.”9Прематоме,иакосепримарнорадиоисторио
графскојперспективи,постављенипредметнедвосмислено
захтеваузимањеуобзир географскогпроблема.Међутим,
то„узимањеуобзир”незначидаондобијатекнебитноме
сто.Управосупротно,проблемгеографије јенеодвојивод
поменутогпредмета,јерјеуписануњега.

Учланку„КултБогородицекаофокуссакралнетопографи
је градаПерастаиБококоторског залива”,објављеномна
конмонографијеУ Бо го ро ди чи ном вр ту,потврђенајетезао
неразлучивостиразвојаназначеногкон крет ногисторијског
процесаодособеноггеографскогамбијентаукомејеспро
вођен.10Уњемујеизноваизвршенареконструкцијанастан
каиобликовањапројектапретварањаједногособеноггео
графскогпростораузасебанкултурниентитет.Напочетку
тогчланкадатјеописструктуреиизгледаЗаливаиуказано
јенањегову„сценичнулепоту”.Притомејеистакнутодаје
његоваприроданудила„одговарајућуреторичкуоснову”за
реализацијуидејеоБогородичиномкраљевству.Наконовог
почетногмоментаукомејеоцртанагеореторикасценогра
фије Боке Которске, која је омогућила и обезбедила план
остваривањанаведенезамисли,удругомкораку,дакле,на
веденоједасеБока,подупрта„врлиномсвојеструктуре”,
у интервалу између краја 14. и 18. века заслугом својих
житеља поступно али одлучно конституисала каоБогоро
дичинвртназемљи:„ИзванреднаморфологијаЗаливачи
ниласеидеалноподесномзациљстварањаБогородичиног
земаљскогврта.”11

8 У монографијиGo spa od Škr pje la употребљена је синтагма „барокна
Бока”,чимејекрозуланчавањегеографскеиисторијскетерминологије
наефектанначинозначенајединственагеоисторијскацелинакаоцен
тралнипредметистраживања.Погледати:Brajović,S. (2000)Go spa od 
Škrpje la: ma ri jan ski ci klus sli ka,Perast:GospaodŠkrpjela,str.6.и21.

9 BrajovićS.UBogorodičinomvrtu,str.58.
10Brajović,S.(2013)TheCultoftheVirginastheFocusofSacralTopography

oftheCityofPerastandtheBayofKotor,у:Про сто ри пам ће ња / Spa ces of 
Me mory,Кадијевић,А.иПопадић,М.(ур.),том1,Београд:Филозофски
факултет,стр.53–62,нарочитостр.53–54,56.

11Исто,стр.56.
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ЈединственостгеографскогпростораБокеКоторскекаобит
ногчиниоцазаразвојиизградњумрежемаријанскихобје
катаунутарњегапотомјеизноваапострофиранаучланку
„Маријанска побожност као верски и обједињавајући си
стем у Бококоторском заливу у раномодерном периоду”.12
Деловањемуметника,одскулпторадоархитеката,тих„не
михтеолога”(the o lo gi mu to li)којисустваралииподизали
објектепосвећенемаријанскомкулту,накрајусеизмениои
укупанфизичкиизгледЗалива.

ПрисуствоилогикагеографскогдискурсакодСашеБрајо
вићћеускоробитидетаљнијеиспитивани,алидалисеуну
тарњеногделаможеговоритииогеографијиуметности?
Питањејеутомедалисетекрадиоприсуствугеографског
дискурсаунутаристоријскогилисезаправокодњејављају
иобрисиоведисциплине.Оноштосеможерећи јестеда
уделуСашеБрајовићпостојиназнаказаконституцијуге
ографије уметности.Накнадном реактивацијом одређених
слојеватекстовабеоградскеисторичаркеуметностиоцрта
вање основа ове дисциплине уњима изгледа обећавајуће.
Међутим, јошсенеможерећидасетурадиогеографији
уметности као једној изграђеној и аутономној дисципли
ни, али сењени предмети и метода проналазе на битним
местима.

Једанодосновнихинајбитнијихпредметагеографијеумет
ностијестефеноменширењаикретањауметничкихформи
упростору.СашаБрајовићпромишљаовајпроблембарему
двамомента.Најпрекадаистражујемогућиузорзапрограм
сликарстваГоспеодШкрпјела,гдетврдидајењенмецена
АндријаЗмајевићдонеоликовнепредлошкезањегаизРи
ма.13Таквипредлошцисусе–наглашаваауторка–прено
силиизовогграда„целомЕвропом”.Другимоменатјеонај
гдетрагазапорекломмоделакојијепослужиозасликање
иконеГоспеодШкрпјела.Њензакључакједајеупитању
грчкиизвор.14Моделиконаустилуal la gre caшириосеод
истокаказападу,тојест„бројнекопијебилесуразношене
по црквама Византије, Русије, Италије, Србије...” и окол
ност да је овакав тип иконе настао половином 15. века у
Бокиуопштенетребадачуди.

12Brajović,S. (2015)MarianPiety asDevotional and IntegrativeSystem in
theBayofKotorintheEarlyModernPeriod,in:Beyondthe Adri a tic Sea: A 
Plu ra lity of Iden ti ti es and Flo a ting Bor ders in Vi sual Cul tu re,ed.Brajović,
S.NoviSad:MediterranPublishing,р.126–128.

13Brajović,S.Go spa od Škr pje la,str.137–138.
14Brajović,S.U Bo go ro di či nom vr tu,str.186–187.
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У вези са претходним разматрањем јесте и следећи пред
мет,атојеодносизмеђууметничкихцентараињиховепе
риферије.СашиБрајовићјесталодаистакнезначајкојису
имали„великицентриевропскеуметности”заостатаккон
тинента.ЗауметностБокеКоторскебарокнеепохе,тосуби
лиВенецијаиРим.Какојеовајзаливприпадао„граничним
подручјима”њиховогутицаја,уметниккојијетурадиомо
раоједабуде„одизвориштауметностиизолован”15.Таси
туацијасерефлектоваланаразличитеначине.Удаљеностод
одређеногуметничкогизворазначилајеуизвесномсмислу
слабљење снагеуметничкогизраза,илибаремњеговоме
њање.

Оноштотакођечинипредметоведисциплинејестемарки
рањеправцакретањауметникā.Прематоме,њенатеманије
јединоширењеуметничкихформиупростору,негоипраће
њефизичкогкретањауметникакојимењајусвојусрединуи
сасобомдоносеиодносеразличитеидеје.Променањиховог
пребивалиштамоглаједаимаразличитеразлоге,попутна
руџбинанадругимместимаилистицањауметничкогзнања
иовладавањатехником.КаопримеродласкаизБокеСаша
БрајовићнаводидајесликарЛовроДобричевићзбогобра
зовањаборавиоодређено време уВенецији.16Каопример
доласкауБокуистическулптораФранческаПенсаКабјанку
(FrancescoPensoCabianca)којије,садаобрнуто,алиистом
трасом,изВенециједошаоуКотор,радиоизвесновремеу
овомградуиизрађиваоделаостављајућиважантраг.17

Следећи присутни елеменат географскоуметничког про
мишљањајестеописуметничкетопографије.Топографски
опискаотакаввишестављаакценатнатериторијалнонего
нахронолошкојединствоодређенегрупеуметничкихобје
ката.Услучајупостављеногпредметаистраживањакојије
превасходносакралнеприроде,СашаБрајовићсаразлогом
уочавадајепресвегаулогаБогородичинихцркаваиикона
била„пресуднауформирањусакралнетопографијеградо
ваинасељаБоке,каоиЗаливауцелини”18.ОдулазауБо
куКоторскуицрквеСв.МаријеодЖањицанаМамули,па
сведоГоспеодМилостинаистоименомострву,налазесе
распоређенамаријанскасветилиштаитонанајзначајнијим
инајлепшимстратешкимтачкамаЗалива.Требадодатида

15Brajović,S.Go spa od Škr pje la,str.146.
16Brajović,S.U Bo go ro di či nom vr tu,str.186.
17Исто,стр.168–169.
18Исто,стр.58.Погледатии:Brajović,S.,The Cult of the Vir gin as the Fo cus 

of Sac ral To po graphy of the City of Pe rast and the Bay of Ko tor,р.56.и:
Brajović,S.Ma rian Pi ety as De vo ti o nal and In te gra ti ve System in the Bay of 
Ko tor in the Early Mo dern Pe riod,р.128.
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су у књизиУ Бо го ро ди чи ном вр ту приложене географске
карте саоблеженимнајважнијиммаријанскимхрамовима,
сликамаискулптураманадатомпростору.

Уодносунаподручјефизичкегеографије,једанодпредмета
географијеуметностијестеипроблемматеријалапотребног
заизрадууметничкихдела.Интерессетичењеговедоступ
ностиитранспорта.Тусеузимауобзиргеолошкаструктура
тлауњеговојпогодностизаексплоатацијуматеријалакоји
служизауметничкуобраду.19СашаБрајовићусвојимтек
стовиматретираиовајпредмет,итокаданаглашавадајеза
израдуфасадаградскихкућаПерастакоришћенмермерса
острваВрниккодКорчуле20,илидајеолтаруцрквиГоспа
одШкрпјеланаправљенодмермераизКарареуТоскани.21

АкоуделуСашеБрајовићпостојеосновезаконституцију
географијеуметности,иако,ширеговорећи,њеноистражи
вањенужноморадасадржинаглашеноприсуствогеограф
скепроблематике,требаодредитикаквајесуштинскипри
родагеографскогдискурсауоквируњенемисли.Пресвега,
њенупозицијутребаупоредитисаједномчврстоутврђеном
теоријомвезаномзаовутему.

Географскидетерминизамјетеоријакојачовекудајепасив
номестоуодносунаобликовањевластитихтворевина.Сре
диштејепремештенонаделовањетзв.„спољашњихсила”,
којеу знатнојмериусловљавајуначинњеговогбитисања.
Оне су често јаче од човекове унутрашње могућности да
потчинисебизатеченегеографскедатостиукојимасена
лази.Оноштоонпрвенственоможедарадијестедаимсе
последичнопокорава.Одрицањеактивнеулогечовекуније
ништадругонегоистицањебитностиземље(билотерена,
билоподнебља),којапресудноодређујеживотразличитих
друштвенихзаједницауњеговимоблицима.

ПарадигматичнаформулацијатогначеланалазисекодМон
тескјеауделуО ду ху за ко на.Уовојкњизи,која јетолико
утицаланаинтелектуалниразвојЕвропеод18.векадода
нас,изричитосетврдидаоноштоодлучноодређујеприро
дуљудскихзаједницајесу„физичкиузроци”(ca u ses physi
qu es).Одсвихњихнајснажнијиутицајимаподнебље(cli
mat).Већјезнаковитачињеницадајефеноменуподнебља
посвећензначајанпросторкњиге(одXIVдоXIXпоглавља).

19Обитностиуочавањаодносаизмеђукаменаиматеријалнихизразаци
вилизације(каоштосууметничкадела)наразматраномпросторупогле
дати:VidaldelaBlache,P.(1922)Prin ci pes de géograp hie hu ma i ne,Paris:
ArmandColin,pр.154–159.

20Brajović,S.Go spa od Škr pje la,str.23.и51.
21Упоредити:Исто,стр.57.иBrajović,S.U Bo go ro di či nom vr tu,str.229.
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Међутим,поредпрвих,постојеи„моралниузроци”(ca u ses 
mo ra les),каоштосувера,обликвласти,навикеиобичаји,и
онитребадапоништеилибаремублажењиховепоследи
це.Иаконемајуподједнакуучинковитост,умеђусобнојис
преплетаностионитвореоноштоМонтескјеназива„општи
дух”одређенезаједнице.22

Теоријагеографскогдетерминизма,успецифичномоблику
јаснооцртанакодМонтескјеа,долазићепостепеноукризу
иједанправацгеографскемисликојасебавиовомпробле
матиком,géograp hie hu ma i ne,почетком20.векапотпуноће
јеодбацити.Другиправацће,напротив,уприближноисто
временаставитидајеследи,арадисеоAn thro po ge o grap hie.

Детерминистичка теорија, коју су, на трагу Карла Ритера
(Carl Ritter), заступали представници An thro po ge o grap hie,
попут Фридриха Рацела (Friedrich Ratzel), наишла је на
радикалну критику заступника теза géograp hie hu ma i ne.23
ЛисјенФевр (LucienFebvre) је, полазећиод ставоваПола
Видала де ла Блаша, устао против начела механицизма и
логикеприроднезаконитости,којисукарактерисалиантро
погеографскиприступпроблемуодносаизмеђуисторијских
процесаиприродногамбијентањиховогодвијања.Уместо
једностраног утицаја географских „тихих снага”, који би
у духу фатализма, односно апсолутизовањем географског
фактора,природавршиланадчовековомсудбином,предло
женјемоделкојисезасниванареципрочномодносуизмеђу
човекаињеговеприроднесредине.Прематоме,кодзаступ
никаоваквогтеоријскогмишљењанапуштенајеметодаан
тропогеографијепокојојсеодређенигеографскифактори,
каоштојетле,посматрајукао„занавекстворенеконстанте
којеготоводанеподлежуреципрочностидејстваинемења
јусвојизгледилиулогупремаразвиткусамогдруштва”.24
Управозбогтрајностииутицајноститеориједетерминизма
поводомодносаизмеђуисторијскихзбивањаигеографског
фактора,требалоби,дакле,видетиукаквојрелацијисање
нимполазиштимастојеразматрањабеоградскеисторичарке
уметности.

ОноштоодвајаСашуБрајовићодприступаМонтескјеа,и
генералнотогправцамишљења,јестетоштоонауодносу
географије и историје не тежи да се ослања на опште за
конеиначела.Уместотога,онасе,напротив,фокусирана

22Monteskje (1989)O du hu za ko na, tomI,prev.Mimica,A.Beograd:Filip
Višnjić,str.331.

23Samardžić,R.(1971)Istorijaiprirodnasredina,Tre ći pro gram br.2,Beograd:
RTSRadioBeograd3,str.478–482.

24Исто,стр.478.
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описивањефеномена посебног и јединственог случаја. То
јебитнаразлика.Истотако, теорија географскогдетерми
низмајеонакојасепримењујенавеликепросторе,каошто
сучитавиделовиконтиненатаиогромнеобласти.Међутим,
предметинтересовањабеоградскеисторичаркеуметностије
једноконкретноместоинетоликофизичкивеликипростор.

СашаБрајовићпосматраодређениисторијскифеноменна
једномпосебномгеографскомместу,тојестједнуконкрет
нугеоисторијскуцелину.Односизмеђугеографијеиисто
рије,ипоследичноисторијеуметности,може,прематоме,
дасепосматранадругачијиначин.Његајеврлопрецизно
формулисаоТомасДаКостаКауфман(ThomasDaCostaKa
ufmann)уделуКа ге о гра фи ји умет но сти:

„Географска разматрања уметности не морају нужно да
производе опште законе или начела. [...] Пре него да те
же ка општим законима, она могу да се баве посебним
случајевима.”25

Оноштонијеупитнојестеувидетидасечовекнеможепо
сматратиодвојеноодгеографскихдатостисакојимајеназе
мљисуочен.Оноштојеупитнојестекакавјеодносизмеђу
њих.Акосеоннеможенегирати,требалобипреиспитати
каквајезаправоњеговаприродауделуСашеБрајовић.За
тојепотребнопрочитатијошједномзатутемуодлучујућа
местанакојимасеонабавиовимпроблемом.

Собзиромдаупостављенојрелацијиизмеђучовекаињего
воггеографскогокружењапостојиодносинтеракције,ане
једностраногутицајабилокојестране,неможесеуопште
говоритиобесконачнојслободикојучовекимадаоствари
својезамисли,губећиизвидаоколностодкојеполазииу
којојхоћедасеизрази,тојестпрепрекеилипогодностиса
којимасеактивносуочава.Такође,нерадисениочистој
немогућности,гдему,овогпутауследњеговепасивности,
једино остаје да трпипоследице окружења у којем се на
лази, потчињавајући му се, без начина да одговори на то
стање.Прецртанајеискључивостиједногидругогстајали
шта.Управоинсистирањеинаделатностичовекаи,уисти
мах, на околностиу којој онделује чинибит географског
промишљањаСашеБрајовић.

„Желеласамдаје[БокуКоторску]прикажемкаоцелинуко
јујеобликовалапосвећеностБогородици,али ко ја је, исто
вре ме но, сво јом мор фо лош ком струк ту ром и јединственом 

25DaCostaKaufmann,T. (2004)To ward a Ge o graphy of Art,Chicago:The
UniversityofChicagoPress,р.351.



142

МИЛОШ ЋИПРАНИЋ

ле по том тој ве ри и љу ба ви да ла по себ ност.”26 (курзив
М.Ћ.)

Унаведеномодељкубитнојештајестављенонапрвоме
сто.Уњему јепрвоистакнута активност субјекта, а то је
његова„посвећеност”БогородициМарији.Послетогајена
веденагеографскаструктураЗаливакојајесвојимобликом
послужилакаоидеалназареализацијутаквогплана.Међу
тим,прилог„истовремено”указуједасетурадиоизвесној
дијалектициидазаправопостојиинтеракцијауобасмера.
ЛепотаиформаБокеуједнодоприносеостваривањуодре
ђене теолошкополитичке идеје. Заправо, ту постоји игра
међусобногнадопуњавања.

Проблемјезаправоупитањудалисеодносизмеђучовекаи
његовегеографскеоколностизасниванамоделуузрок–по
следица.Прематаквојлогици,географскаоколностбибила
узрок,апонашањечовекањеговапоследица.Питањеједа
лисеуопштетарелацијазаснивананачелукаузалностиили
серадиодругојврстиодноса.Прочитајмојошједноодлу
чујућеместогдеСашаБрајовић,сатимпроблемомувези,
износисвојемишљење:

„ФормирањеБокекаометафореБогородичиногкраљевства
био је заједничкинауми посланство генерација ученихи
далековидихљудикоји суприпадалихуманистичкимкру
говима,Католичкојцркви,религиознимредовима,лаичким
конгрегацијама, поморским удружењима.Све је то ви ше
стру ко по др жа ва ла мор фо лош ка струк ту ра За ли ва.”27
(курзивМ.Ћ.)

Иуовомцитатууочавасеистимоделкаоупретходнона
веденом,чакинепосреднијеизражен.Идентичанмоменат
јестављенупрвиплан,атоједеловањечовекаитеконда,
каодопунатојактивности,иаконемањебитна,географска
срединауоквирукојесеостварујузамишљенициљеви.Као
што видимо у оба случаја, географија Бококоторског за
лива ништане детерминише, она једноставно „подржава”
одређенипројекат.

Маријин врт на земљи, према томе, изградила је „посве
ћеност Богородици”, то јест „наум и посланство” одређе
них друштвених кругова. Тек на другом месту, напомиње
сеструктураБокеуњенојлепотииспецифичности.Уоба
одељкамисаосеструктуришенаовакавначиниоваквимре
доследом.КакотврдиСашаБрајовић,поменутаидејаделом

26Brajović,S.U Bo go ro di či nom vr tu,str.7.
27Исто,стр.52.
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јесте проистекла „из природне предиспозиције Залива.”28
Другимделомипакније,аонјестеглавни.УлепотиБоке
ињеној географској јединствености није уписана никаква
предодређеност да постанеМаријин врт на земљи.У пи
тању је једна могућност која је историјски реализована и
ништадруго.Таидејанијеморала ну жнобитиостварена.

ПромишљањаСашеБрајовић улазе у теорију географског
посибилизима.Њене анализе се заснивају намоделу под
стицај–одговор(chal len ge – re spon se).Теоријукојесепри
државаоваауторкаЛисјенФеврјеистакаоиизложиоусвом
географскомуводууисторију:

„Нужности, нигде. Могућности, свуда. А човек, господар
могућности,одлучујеоњиховомискоришћавању:тогаста
вља,прематоме,упрвипланнеопходнимпреокретом:чо
век,аневишеземља,ниутицајиподнебља,ниодређујући
условиместа.”29

Лепота,обликиклимаЗаливапредстављајуизазовзапро
јекатњеговогпретварањауМаријинвртназемљи.30Заиста,
надвазаовупроблематикукључнанаведенаместа,извесно
је да Саша Брајовић не следи узрочнопоследични прин
цип(ca u se – ef et)припроматрањупостављеногпроблема.
„Формирању”БокеКоторскекаоБогородичиногвртаназе
мљипридонелајењена„морфолошкаструктура”.Тодасе
она„обликује”утакавдуховниентитет„подржала”јегео
графскаструктураЗалива.Тојеграницадокојесеможеићи.

28Исто,стр.56.
29Febvre,L.(1922) La Ter re et l’e vo lu tion hu ma i ne: in tro duc tion géograp hi

que à l’hi sto i re,Paris:LaRenaissancedulivre,р.284.
30МиркоГрчићвезујетеоријупосибилизмазаантропоцентричкиихума

нистичкиприступунауци.Истина,оваквовиђењејеоправданособзи
ромнатодагеографијанијестриктнониприроднанидруштвенанаука.
Такавприступнарочитотребауважитикадасекаосредишњипредмет
узмепроблемодносаизмеђучовекаигеографскесредине,јерјеизтакве
позицијенемогућезанемаритимогућностипрвогуимепринципапри
роднекаузалности.Погледати:Грчић,М. (2011)Гносеолошкимодели
географскогпроучавањаодносаприродеидруштва,Гла сник Ге о граф
ског дру штва Ср би је91,бр.1,стр.10–11.
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GEOGRAPHYANDART

ASTUDYOFTHEMETHODINTHEWORKS
OFSAŠABRAJOVIĆ

Abstract

Theaimof thispaper is toanalyse thephenomenonofgeographyin
theworksofSašaBrajović.Twoparallelissuesdiscussedinthepaper
are1)whetherinthegroupoftextsdedicatedtothecultofVirginMary
intheBayofKotorbyanarthistorianfromBelgrade,notablyinthe
monographiesOur Lady of the Rocks (2000) and In Mary’s Garden 
(2006),thereareelementswhichpointtothepresenceofageography
of art (dissemination and trajectories of art forms in space, relation
betweenartcentresandartperipheries,directionsofartistsmovements,
descriptionofartistictopography,availabilityandnatureofmaterials
necessaryforartproduction)and2)whatisthelogicofthegeographical
discourseintheaforementionedhistoriographicalundertakingrelating
tothetwomainestablishedtheoriessofar(geographicaldeterminism

andgeographicalpossibilism).

Keywords: Saša Brajović, Bay of Kotor, geography of art,  
geographical possibilism
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прегледнирад

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО 
ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ 

ИЗ РА ЖА ВА ЊА  
СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И 
ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА

Сажетак: Кул ту ра ис хра не не об у хва та са мо на чи не спре ма ња је
ла и пре храм бе не на ви ке јед ног на ро да, не го од ра жа ва кул ту ро
ло шке вред но сти чо ве ка и об ли ку је ци ви ли за циј ске и исто риј ске 
то ко ве. Бу ду ћи да су је зик и кул ту ра у не пре кид ној ин тер ак ци ји, 
те да су фра зе ми је зич ке је ди ни це ко ји ма се из ра жа ва ју раз ли чи ти 
кул тур ни са др жа ји и ре кон стру и ше сли ка ду ха и кул ту ре јед ног 
на ро да, оче ки ва но је да хра на, ко ја пред ста вља не из о ста ван еле
мент чо ве ко ве ван је зич ке ствар но сти, слу жи и као из вор за фра
зе о ло шко из ра жа ва ње. Пред мет овог ра да су фра зе ми срп ског, 
фран цу ског и ита ли јан ског је зи ка ко ји са др же ку ли нар ску ком по
нен ту (нпр. срп. ка ша; фр. bri oc he; ит. mac che ro ni). Циљ ис тра
жи ва ња је да уста но ви мо ве зу из ме ђу је зи ка и кул ту ре, од но сно да 
утвр ди мо на ко ји на чин на ци о нал на кул ту ра ути че на фор ми ра ње 
по за дин ске сли ке ода бра них фра зе ма три је зи ка.

Кључнеречи: хра на, фра зе ми, на ци о нал на кул ту ра, срп ски је зик, 
фран цу ски је зик, ита ли јан ски је зик

Ре ци ми шта је деш и ре ћи ћу ти ко си. 

ЖанАнтелмБријаСаварен

ЈОВАНАМАРЧЕТА
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Увод

Култураисхранеусловљена јеисторијскимидруштвеним
контекстимаикултурнимутицајима.Ипак,требаиматина
умудаонанеобухватасамоначинеспремања јелаипре
храмбене навике једног народа, него одражава културоло
шке вредности човека, обликује цивилизацијске токове и
представљанезаобилазандеоживотасвакогпојединца.Зна
ња која се односе наисхрануиприпрему хране чине део
нематеријалногкултурногнаслеђаједнезаједнице.

Предметнашегистраживањасусрпски,францускииита
лијански фраземи који садрже кулинарску терминологију
(лексемекојеозначавајунамирнице, јелаиразличитепре
храмбенепроизводе(нпр.гро жђе,ка ша,сир,хлеб,бри ош)).
Грађаовограда, која је ексцерпиранаиз више једнојезич
них и двојезичних општих и фразеолошких речника три
посматрана језика, чини деоширег корпуса, али смо се у
овомрадуограничилинаодређенибројпримеракојииска
зујуспецифичностинационалнихкултураинанајбољина
чинприказујусличностииразликеуначинуфразеолошког
изражавањаговорникатрипосматранајезика.

Уовомрадуподфраземомподразумевамоустаљенејезич
кејединицестабилнеструктурекојесесастојеоднајмање
дверечииимајујединственоистабилнозначењекојесене
можеизвестииззначењасвакеречипонаособ.

Циљ истраживања је да установимо везу између језика и
културе, односно да утврдимо на који начин национална
култура утиченаформирањепозадинске слике одабраних
фразема три језика. Анализом одабраних културолошки
обележенихфраземаистражићемо језичкусликусвета го
ворникаовихјезикаиутврдитиукојојмерисеподутицајем
националних култура фразеолошко изражавање три наро
даразликује,аукојојмериговорниципосматранихјезика
имајусличанпогледнасвет.

Је зик као пре но си лац кул тур них са др жа ја

Човекпутемјезикаисказујесвојаискустваиосликавасвет
који га окружује. Како Бугарски истиче,1 jезик не пред
ставља изоловану појаву, одвојену од културе и друштва
које сењиме служи.Култура у великојмери обликује на
чинизражавања,тејезикнетребасхвататисамокаосред
ствозакомуникацију,негоикаомеханизамзаисказивање
културолошкихзнањанародакојигаупотребљава.

1 Bugarski,R.(2005)Je zik i kul tu ra,Beograd:BibliotekaXXvek,str.17.
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Једанодкључнихпојмоваукогнитивнојлингвистициилин
гвокултурологији– је зич ка сли ка све тапроизлазиуправоиз
односајезикаикултурекојисуусталномконтакту. Језичка
сликасветаодражавапогледнасветиначинразмишљања
народаипредстављарезултатуопштавањаличнихигруп
нихискустава.Језичкимсредствимареконструишесеслика
спољногсвета,односносликадухаикултуреједногнарода.
Свакијезиксадржиспецифичностиконкретнекултуреина
својначинрашчлањавасвет,2теговорнициразличитихјези
камогудаимајусопственусликусветакојасеразликујеод
стварности.3

Изтогразлогалингвокултуролозипроучавајуфраземе,пој
мовнеметафоре,обичаје,еталоне,којиприпадајуједнојили
већембројукултуракакобидошлидоцеловитесликеода
тојкултури,односнокултурама.Будућидафраземиносеу
себибогату културноспецифичнуинформацијуфразеоло
гијапредстављаважанизворзареконструкцијујезичкесли
кесветаиувеликојмериуказујенаповезаносткултуреи
језика,јер,какоФинкистиче,4непредстављасамолингви
стичку,негоикултуролошкимногослојнудисциплинукоја
можедасепосматраизвишеуглова.

Фраземинастајуизпотребедасезнањаиискуствапреточе
у језик на сликовит начин.Ове језичке јединице предста
вљајустабилнувезуречикојајеустаљенадугомупотребом,
тебудућидасепреносеизгенерацијеугенерацијучинедео
специфичногнаслеђаједнезаједнице.

Га стро но ми ја као осно ва  
фра зе о ло шког из ра жа ва ња

Различитазнањаиискуствавезанасузахрануикувањес
обзиром на то да храна представља неизоставан елемент
човековеванјезичкестварности.Међутим,иакосекултура
исхранеразвилаизчовековепотребедаједекакобиопстао,
храна не представља важан део човековог искуства само
збогтогаштонамјепотребнадабисмопреживели,негои
збогтогаштопомоћухранедоживљавамовезуизмеђуте
лаиприроде,живота(опстанка)исмрти(живихбића,као
што су биљке илиживотиње), цветања и труљења (храна

2 Драгићевић,Р.(2010)Вер бал не асо ци ја ци је кроз срп ски је зик и кул ту
ру,Београд:Друштвозасрпски језикикњижевностСрбије (Београд:
Чигојаштампа),стр.12.

3 Поповић, Љ. (2008) Је зич ка сли ка ствар но сти: ког ни тив ни аспект 
контра стив не ана ли зе,Београд:Филолошкифакултет,стр.27.

4 FinkArsovski,Ž. (2002)Po red be na fra ze o lo gi ja: po gled iz va na i iz nu tra,
Zagreb:Filozofskifakultet,str.6.
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можедаужегне,штонасподсећана застрашујућипризор
телесногпропадања),моћиислабости(„моћни”једубољу
хрануод„немоћних”)итд.5

Осимтога,крозначинисхранеи заступљеностодређених
намирницаогледајусеспецифичностидатогдруштваикул
туре,односнообичајиинавикенарода,акултураисхране
и склоност ка одређеним врстама хране представљају не
кеодкарактеристикапокојима серазликујупојединина
роди.Сходно томе, гастрономија представља важанизвор
фразеологије, јерфраземи који садрже кулинарску компо
нентуувеликојмериодражавајукултуролошкеособености
језичкихзаједница,тесуизузетнопогоднизаконтрастивна
и компаративна изучавања језика, односно за проучавања
лингвокултуролошкихсличностииразлика.6

Ана ли за гра ђе

Одабранефраземегруписалисмонаосновуначинанако
ји је национална култура утицала на њихову мотивацију.
Издвојили смо фраземе мотивисане народним обичајима,
искуством и навикама народа, фраземе мотивисане раз
личитим веровањима и причама, као и фраземе који су
културолошкиобојеникњижевнимдискурсом.

Будућидаконтрастивнаанализафразематребадаобједини
несамоунутарјезичкеимеђујезичкеаспекте,негоимеђу
културолошкеаспекте,7 анализомпозадинскесликефразе
ма стекли смодетаљанувиду сличностииразлике уме
тафоричком начину размишљања ова три народа који се
одражавауфразеологији.

Узфраземесмонаводилињиховофразеолошкозначење,док
смо узфранцуске и италијанскефраземе који немају лек
сичкиисемантичкиеквивалентусрпскомјезикунаводили
дослованпреводкакобисевиделоизкојихкомпоненатасе
тифраземисастојесациљемдаселакшеобјасниначинна
којисумотивисани.

5 Korthals,M.(2009)FoodasaSourceandTargetofMetaphors:Inclusionand
ExclusionofFoodstuffsandPersonsthroughMetaphors,Con fi gu ra ti ons,no.
16,TheJohnsHopkinsUniversity,PressandtheSocietyforLiteratureand
Science,p.81.

6 Марчета,Ј. (2016)Ку ли нар ска тер ми но ло ги ја у фран цу ској, ита ли јан
ској и срп ској фра зе о ло ги ји,докторскадисертација,Филозофскифакул
тет,УниверзитетуНовомСаду,НовиСад,стр.6,7,44.

7 Prćić, T. (2011) En gle ski u srp skom, Novi Sad: Filozofski fakultet,
str.165,170.
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Ути цај на ци о нал не кул ту ре на  
фор ми ра ње фра зе о ло шког из ра жа ва ња

Национална култура обухвата веровања, вредности и ми
шљењакојасузаједничказачланове једнезаједнице.Ови
обрасциобликујуначиннакојиприпаднициистогдруштва
схватајусветокосебеикакосеуњемупонашају.Сходно
томе,фраземикојисумотивисаникултуролошкиобележе
нимметафорамаисказујуобичаје,навикеиспецифичности
народаукојемсунастали.Будућида је збогнационално
културнихобележјапреношењеоваквихфраземаудругије
зикотежано,већинафраземанашегкорпусакојисунастали
подутицајемнационалнекултуренемалексичкиисеман
тичкиеквивалентудругадвапосматранајезика.

Фра зе ми мо ти ви са ни на род ним оби ча ји ма,  
ис ку ством и на ви ка ма на ро да

Србиупотребљавајуфраземспре ми ти, за ку ва ти, ску ва ти, 
за му ти ти ко ме ка шу и фразем спре ми ти, за ме си ти ко ме 
ко лачузначењу’приредитикоменеугодност’,’изазватине
угоднуситуацију’.Овифраземинемајулексичкиисеман
тичкиеквивалентуфранцускомнитиуиталијанскомјезику
будућида јењиховапозадинскасликамотивисанасинтаг
момчијејеконкретнозначењеувезисасрпскимнародним
обреднимобичајима.Каша јеупрошлостисловенскихна
родаималапосебнообреднозначењеибилаобавезандео
свечаности, док лексема ко лач у српском језику може да
означава култни хлеб који се пече за одређене празнике,
обредеидругеприлике.8УСрбијисеовадвајеласпрема
јузадаћунадансахранепокојника,тесеуовимфраземи
маповезујусанечимштојелошебудућидапроистичеиз
неповољнеситуацијезаоногакомејенамењен.9

Говорницисрпскогјезикафраземомче ка ти ли мунописују
неодлучнуособу,односноособукојаоклева.Иакојемогу
ћеда је кисеоукуслимуна збогкојег сечовекнеусуђује
дагаузмеутицаонапозадинскусликуовогфразема,треба
узетиуобзириулогулимунау традиционалнимсрпским
свадбенимобичајима.Наиме,народниобичајједапросио
ципоклоненевестилимунприликомпросидбе,аовавоћка

8 Реч ник срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка, IVI (19671976; друго
фототипскоиздање1990),НовиСад, Загреб:МатицаСрпска,Матица
Хрватска.стр.779.

9 МршевићРадовић, Д. (1987) Фра зе о ло шке гла гол скоиме нич ке син
таг ме у са вре ме ном срп ско хр ват ском је зи ку, Београд: Филолошки
факултет,стр.108,112,113.
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служиикаопозивусватове,10текаднекоче ка ли мунтозна
чидачекапозивидаоклевадоктајпозивнестигне.Сдру
гестране,иакосејабука употребљавакаопоклонумногим
традиционалнимсвадбенимобичајимауСрбији11фраземи
мотивисанинаовајначин(нпр.при ми ти, узе ти ја бу ку; ба
ци ти ја бу ку)реткосеупотребљавајуусавременомсрпском
језику.

Плоддренасеусрпскомнародуупотребљавапротивразних
болести, адренсе сматраоличењемздравља, те јеобичај
дасезаБожићучесницуставигранчицадренанамењена
да ономе коме падне у део предскаже здравље и срећу.12
Сходнотоме,српскифраземби ти здрав као дрен упућујена
особукојајездраваиснажна.

Позадинскасликасрпскогфраземаби ти на бе лом хле бумо
тивисанајеобичајемдасеосуђенициманасмртпрепогу
бљењадајебелихлебкојијеуXIXвекусматранзанајбољу
храну.Овајфраземсепрвобитноупотребљаваоузначењу
’очекиватиизвршењесмртнеказненаконизрицањапресу
де’,докусавременомсрпскомјезикуимаапстрактнијезна
чење–’очекиватисастрепњомразрешењечега’.13 Сдруге
стране, упозадинифраземаиде као па суљ на Бо жић (’не
пристајати,неодговаратинечему’)проналазимообичајда
сезаБожићуСрбијине једеобичнахранапопутпасуља,
негоцењенијахранакаоштојемесоилибелихлеб.

Говорници српског језика упоребљавају фразем по ку пи
ти, по бра ти кај макузначењу’узетинајбољидеонечега’.
Истоветнифраземнепроналазимоуфранцускомиитали
јанском језику будући да је кајмак један од најпознатијих
српскихспецијалитетакојисеупотребљаваприспремању
традиционалних јела. Ово јело добија се одвајањем, ску
пљањем и сољењем горњег, најмаснијег слоја прокуваног
и охлађеногмлека.Сходно томе, најбољидеонечега се у
српскомфраземупоистовећујесанајгушћиминајмаснијим
слојем млека. Иако је овај фразем својствен говорницима
српскогјезика,занимљивоједасличнуметафоричнуслику
проналазимоупозадинифранцускогфраземаla crè me de la 
so ciété, des hom mes (’најбољидеодруштва,елита’).Лексема

10Чајкановић, В. (1994)Реч ник срп ских на род них ве ро ва ња о биљ ка ма, 
Са бра на де ла из срп ске ре ли ги је и ми то ло ги је,књ.4,Београд:Српска
књижевназадруга,стр.141.

11Исто,стр.9297.
12Чајкановић, В. (1994)Сту ди је из срп ске ре ли ги је и фол кло ра (1910

1924),Сабранаделаиз српске религије имитологије, књ. 1,Београд:
Српскакњижевназадруга,стр.23

13Шипка,М.(2007)За што се ка же?НовиСад:Прометеј,стр.157159.
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crè me којаозначавамаснуматеријукоја сехватанаповр
шиниохлађеногпроврелогмлека,уфранцускомразговор
ном језикуможеметафоричнодаупућујенаособукоја је
најбоља у нечему.14 Овај фразем је доживео међународну
популарност уфранцуском језику, те српскифразем крем 
дру штваииталијанскифраземla cre ma del la societàпред
стављајукалковепремафранцускомфразему.Сходнотоме,
иако српска лексема кај мак има секундарно значење ’оно
штојенајбоље’,15уфраземукрем дру штваговорницисрп
скогјезикаупотребљавајулексемукремкојајепреузетаиз
францускогјезика.

ОбичајмузичараПарискеопереизXIXвекадазасвакугре
шкунаправљeнуприликомизвођењапредставедајуодређе
нусумуновцаодкојегбизајелокуповалибриош,16тојест
типичнофранцускопецивоодбрашна,млекаијаја,нашаоје
својеместоупозадинскојслициразговорнихфразема fa i re 
une bri oc he (*направитибриош17; ’погрешити (умузици)’,
’направитинесмотренугрешку’,’неуспети’,’распастисе’),
par tir en bri oc he (*поћиубриош;’погрешити(умузици)’,
’направити несмотрену грешку’, ’не успети’, ’распасти
се’).Увременастанканаведенихфраземалексемаbri oc he
упућивалајенанесмотренугрешку.

С друге стране, лексема fa ri ne (’брашно’) у француском
фразему ro u ler qu el qu ’un dans la fa ri ne (*котрљати кога у
брашну; ’преварити’, ’насамарити’)употребљена јеу зна
чењу’лажниизговори’18збогобичајаглумацаизXIXвека
дамажулицебрашномкакобипреварилиљудекојинису
моглидаихпрепознајутаконашминкане.19

Французи ће пријатну атмосферу на крају оброка када се
опуштено разговара, односнодоколицу сликовито дочара
тифраземомen tre la po i re et le fro ma ge (*измеђукрушкеи

14Cen tre Na ti o nal de Res so ur ces Tex tu el les et Le xi ca les,10.September2016,
http://www.cnrtl.fr/definition/creme

15Реч ник срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка, IVI (19671976; друго
фототипскоиздање1990),НовиСад, Загреб:МатицаСрпска,Матица
Хрватска,стр.779.

16Quitard,P.M.(1968)Dic ti on na i re étymo lo gi que, hi sto ri que et anec do ti que 
des pro ver bes et des lo cu ti ons pro ver bi a les de la lan gue française: en rap
port avec des pro ver bes et des lo cu ti ons pro ver bi a les des au tres lan gu es,
Genève:SlatkineReprints,p.178.

17Ознаком*бележимодослованпреводфраземакојипонекаднијеудуху
српскогјезика,теможедабуденелогичан.

18Rey,A.andChantreau,S.(2007)Dic ti on na i re des ex pres si ons et lo cu ti ons,
Paris:LeRobert,p.400.

19Quitard,P.M.нав.дело,стр.369.
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сира)којијемотивисанстаримфранцускимобичајемдасе
воћеједепресиракојисеостављазакрајоброка.20

Италијанскифраземar ri va re, ca de re co me il ca cio sui mac che
ro ni(a qu al cu no)(*доћи,пастикаосирнамакароне(коме);
‘доћикаопоручен’)мотивисанјеиталијанскомгастроном
скомтрадицијом.Наиме,сиркојисепосипапотестенини
метафоричноозначаванеочекиванидобитакилиизненадну
срећуиуспех.Занимљивоједаистиконцептговорницисрп
скогјезикаисказујуизненаднимпроналаскоммедаустаблу
уфраземупа ла му је се ки ра у мед.Српскифраземмотиви
санјесрећомкојусуљудиосећаликадабиимсеприликом
цепањадрвазаогревсекираслучајнозаболаудеодрветау
којемсеналазимед.21Дакле,докИталијанимасирпадана
тестенину,Србимасекирападаумед.Oвонамговориочи
њеницидасвакинародуносиелементенационалнекултуре
инасвојначинисказуједатиконцепт.Међутим,иаконаци
оналнакултураутиченаначиннакојичлановиједнезајед
ницедоживљавајуисхватајусвет,употребакулинарскеком
понентекаоосновезаисказивањеистогконцептасведочио
сличномметафоричкомначину размишљањаовихнарода,
на шта, између осталог, утиче и припадност француског,
италијанскогисрпскогнародаевропскомкултурномкругу.

Италијански фразем es se re al la frut ta (*бити у воћу; ’за
вршити оброк’; фиг. ’бити на крају снаге’, ’исцрпити сву
снагуиприходе’)мотивисанјенавикомдасевоћеједена
крајуоброка,азавршетак јелаунаведеномфраземумета
форичноупућујенастањефизичкеиматеријалнеисцрпље
ности. Занимљиво је дафраземмотивисановимобичајем
проналазимосамоуиталијанскомјезику,иаконавикаљуди
да се на крају оброка „засладе воћем”није својствена са
моиталијанскомнароду, негопостојии уФранцуској и у
Србији.

Претпостављаседајеиталијанскифраземren de re pan per 
fo cac cia (*вратитихлебзапогачу)узначењу’вратитимило
задраго’,’узвратитинеправдуистом(понекадијачом)ме
ром’,’осветитисе’настаонаосновусеоскогобичајадасе
домаћинствукојенијеималохлебанитибрашнадагауме
сидајепогачазакојубиседомаћиникаснијезахваљивали
хлебом.22Францускифраземиren dre pain po ur fo u a ce (*вра
титихлебзапогачу),ren dre pain po ur fa ri ne (*вратитихлеб
за брашно) употребљавали су се уXVI веку, а постојање

20Rey,A.andChantreau,S.нав.дело,стр.747.
21Шипка,М.нав.дело,стр.266268.
22Pittàno,G.(2008)Fra se fat ta ca po ha, Di zi o na rio dei mo di di di re, pro ver bi 

e lo cu zi o ni di ita li a no,Bologna:Zanichelli,p.246.
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истоветних фразема можемо да припишемо сличности
француске и италијанске културе и традиције, као и при
падностифранцускогииталијанскогјезикаистој,романској
групијезика.

Фра зе ми мо ти ви са ни раз ли чи тим  
ве ро ва њи ма и при ча ма

Усрпскомделукорпусаиздвојилисмодвафраземасаком
понентом гро жђе чија позадинска слика је мотивисана
народнимисакралнимверовањимаипричама.

Према хришћанском веровању свако дрво ће бити плодно
теккаданаступе рајскавремена,штојеудалекојбудућно
сти,тесликарађањагрожђанаврби усрпскомфразему кад 
на вр би ро дигро жђе (’никада’)симболичноозначаванео
стварљивост. Премдаговорницитрипосматранајезикапри
падајухришћанскојрелигији,занимљивоједаовајфразем
проналазимосамоусрпскомделукорпуса.Разлогзато је
штосеусловенскомфолклоруврбасматранеплоднимдрве
том, јер јепроклета због тогашто је једном, када јеИсус
гониођавола,показалађаволукудадаидедабисеспасао.23
Сходно томе, истоветнифраземи постоје у већини јужно
словенскихјезика. 

Занекогакојеунеприлици,односноутешкојилинепријат
нојситуацијиСрбићерећидасена шао у не бра ном гро жђу.
Овајфраземкојијемотивисанпричомокрадљивцимагро
жђакојибисенашлиунезгоднојситуацијиуколикобиих
чуваривиноградаоткрилиипретукли,проналазимоиума
кедонскомиубугарскомјезику.Будућиданаведенифразем
постојисамоуовимсловенскимјезицима,Шипкашаљиво
запажадасуовинародиилисклонијиупадањуутуђеви
ноградеилиревноснијиукажњавањукрадљивацагрожђа.24
Иакофраземна ћи се у не бра ном гро жђу неупотребљава
ју говорници француског и италијанског језика, Италија
ниимајудругиначиндаискажуистиконцепт.Говорници
овогјезикаћезаособукојасеналазиуневољирећидасе
нашлаупастишу (пастичу)– met ter si, tro var si nei pa stic ci.
Наиме,лексема pa stic cioозначавазапеченутестенинупоме
шанусаразличитимсастојцимапопутмеса,сираиповрћа,
абудућида јеиталијанскакухињапознатапоразличитим
врстама тестенине, позадинска слика овогфразема ближа
је говорницима италијанског језика. Такође је занимљи
водалексемаpa stic cio има секундарно значење ’невоља’,

23МршевићРадовић, Д. (2008) Фра зе о ло ги ја и на ци о нал на кул ту ра,
Београд:ДруштвозасрпскијезикикњижевностСрбије,стр.6769.

24Шипка,М.нав.дело,стр.232233.
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’збрка’,’неугоднаситуација’,25адатоистозначењеимака
шаугоренаведеномсрпскомфраземуспре ми ти, за ку ва ти, 
скувати, за му ти ти ко ме ка шу.

Фразем па сти с кру шке (’бити сметен’; ’бити непроми
шљен’) заснован је на старом народном веровању.Слове
нисукрушкусматралидрветомзлихдемонаисподкојегсе
окупљајуђаволиивештице,26тесенекокојепаосањеног
дрветасматраосметеним.Иакосемотивисаностовогфра
земауданашњевремеизгубила,фраземсеупотребљавау
савременомсрпскомјезику.

Фра зе ми ко ји су кул ту ро ло шки  
обо је ни књи жев ним дис кур сом

ВероникаН.Телија (VeronikaN.Teliya)наводидасуфра
земи културолошки обојени путем асоцијације одређеним
типом дискурса (поетски фолклорни дискурс, књижевни
дискурс, религиозни и филозофски дискурс, политички
дискурс).27

Текстови засновани на заједничком културном искуству
представљају основу за стварање нових језичких склопо
ва,тесуфраземикојисеослањајунапостојећитекстважан
инструментзареконструкцијусликакојеприпаднициједне
заједницестварајупремасопственојкултурнојлогици.

Занимљиво је да, док је у српским фраземима приметан
утицајфолклора,уфранцускомделукорпусапроналазимо
примерефраземанакојејеутицаокњижевнидискурс.Тако
је,например,фраземpres ser l’o ran ge et je ter l’écor ce (*при
тиснути(исцедити)наранџуибацитикору;’бестидноиско
риститинекога, апотомгаодбацити’) карактеристичан за
францускијезик,будућидагајеупотребио ВолтеруXVIII
векуупреписциLet tre à Ma da me De nis („ПисмогоспођиДе
ни”).28ИакоСрбииИталијанинеупотребљавајунаведени
фразем, припадници ова два народа сликовито дочаравају
новчаноискоришћавањедругеособецеђењемли му науфра
земимаис це ди ти ко га као ли мун,spre me re qu al cu no co me un 

25Zingarelli,N.(2005)Vo ca bo la rio del la lin gua ita li a na,Bologna:Zanichelli,
p.1280.

26Чајкановић, В. (1994)Реч ник срп ских на род них ве ро ва ња о биљ ка ма,
Сабранаделаизсрпскерелигијеимитологије,књ.4,Београд:Српска
књижевназадруга,стр.124.

27Teliya,V.N.etal.PhraseologyasaLanguageofCulture:ItsRoleintheRe
presentationofaCollectiveMentality,in:Phra se o logy – The ory, Analysis, 
and Ap pli ca ti ons, ed. Cowie, A. P. (1998), Oxford: Clarendon Press,
рp.5575.

28Rey,A.andChantreau,S.нав.дело,стр.658.
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li mo neкојипостојииуфранцускомјезику–pres ser qu el qu
’un com me un ci tron.

Особу која је исцрпљена Французи ће описати фраземом
être dans les pom mes (cu i tes) (*бити у јабукама (куваним);
’битиисцрпљен’)којијеупотребилафранцускасписатељи
цаЖоржСанду преписциLet tre à Mme M. Du pin („Писмо
госпођиДипен”).29Говорницисрпскогииталијанскогјези
ка не доводе у везу ја бу ке и умор, те ово човеково стање
исказују фраземима са другим кулинарским компонента
ма–Италијанивећспоменутимфраземомes se re al la frut ta
(*битиувоћу),аСрбиразговорнимфраземомби ти ис це ђен 
као ли мункојиможедаупућујеинапсихичкуисцрпљеност.

Фраземомpoil de ca rot te (*длакашаргарепе)Французиопи
сујуриђокосуособу.Овајфраземпроналазимоуистоиме
номаутобиографскомромануЖилРенараиз1894. године
(Poil de ca rot te).Занимљивоједауиталијанскомјезикупо
стојилексичкиисемантичкиеквивалентpel di ca ro taкоји
честоиманегативнозначење,јерпреманародномверовању
нетребаиматиповерењеуособусацрвеномкосом.Могуће
једасериђокосаособасматразломзбогдревногстрахаод
ђаволасакојимсеповезујецрвенабоја.30

За кљу чак

Уовомистраживањуанализиралисмосрпске,францускеи
италијанске фраземе који садрже кулинарску компоненту,
сациљемдаутврдимовезуизмеђујезикаикултуре,одно
снодаустановимоутицајнационалнихкултуранаформи
рањефразеолошког значења. Будући да храна представља
неизоставанелементчовековеванјезичкестварности,фра
земи који садрже кулинарску компоненту неминовно су
заступљениуфразеологијитрипосматранајезика.

Анализакорпусапоказалаједајепозадинскасликаодабра
нихфраземамотивисананароднимобичајима,искуствоми
навикаманарода(нпр.иде као па суљ на Бо жић,en tre la po
i re et le fro ma ge,es se re al la frut ta), веровањимаипричама
(нпр.па сти с кру шке),каоидасупојединифраземикул
туролошки обојени књижевним дискурсом (нпр. être dans 
les pom mes (cu i tes)).Притомејеусрпскомјезикуприметан
утицајфолклора(нпр.кад на вр би ро дигро жђе),доксмоу
француском језику издвојилифраземе које су употребили
писци(нпр.pres ser l’o ran ge et je ter l’écor ce).

29Исто,стр.750.
30Quartu,M.(2010)Di zi o na rio dei mo di di di re del la lin gua ita li a na,Hoepli,

15.November2016,http://dizionari.corriere.it/dizionariomodididire/P/pe
lo.shtml
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Поредтога,установилисмодаразличитаискуства,навике
иобичајисрпског,францускогииталијанскогнародауве
зисахраномутичунаначинфразеолошкогизражавања,те
већинуфраземакојисукарактеристичнизаодређенукулту
рупроналазимосамоуједномодпосматранихјезика(нпр.
спре ми ти, за ку ва ти, ску ва ти, за му ти ти ко ме ка шу).

Међутим,иаконационалнакултураутиченаначиннако
јичлановиједнезаједницедоживљавајуисхватајусвет,уо
чили смо да говорници два романска и једног словенског
језика понекад употребљавају различите кулинарске ком
понентекакобиисказалиистиконцепт (нпр. срп.на ћи се 
у не бра ном гро жђу иит.met ter si, tro var si nei pa stic ci;срп.
па ла му је се ки ра у медиит.ar ri va re, ca de re co me il ca cio 
sui mac che ro ni(a qu al cu no)),аодабиркулинарскетермино
логијепоказуједа,упркостомештосвакијезикуносиеле
ментенационалнекултуре,овинародимогудаимајусличан
метафоричкиначинразмишљања.
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Abstract

The subject of this research are Serbian, French and Italian idioms
referring to culinary terminology (lexemes that denote groceries,
certain types of meals and other culinary products such as lemon,
bread,cheeseetc.)Themainobjectiveofthisarticleistoindicatethe
relationshipbetweenlanguageandculture.Therefore,themotivationof
chosenidiomsisanalysedinordertoexploretheinfluenceofnational
culture on phraseological meaning. Idioms are classified into three
groups: 1) idioms motivated by customs, experiences and habits of
thenation, 2) idiomsmotivatedbybeliefs and stories and3) idioms
influencedbyliterarydiscourse.Theanalysisofourcorpusshowsthat
different experiences,habits andcustomsof theSerbian,Frenchand
Italianpeopleinrelationtofoodaffecttheirphraseologicalexpressions.
Ontheotherhand,despitethefactthateachlanguagebringselements
ofnationalculture,thesenationscanalsohaveasimilarmetaphorical

mannerofthinking.

Keywords: food, idiom, national culture, Serbian language, French 
language, Italian language
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УНА ПРЕ ЂИ ВА ЊЕ КУЛ ТУ РЕ 
ЈЕ ЗИЧ КОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА 
УЧЕ НИ КА У ШКОЛ СКОМ И 

ВАН ШКОЛ СКОМ КОН ТЕК СТУ
Сажетак: Кул ту ра је зич ког из ра жа ва ња као ве шти на ко му ни
ка ци је, а са мим тим и део оп ште кул ту ре под ло жна је ути ца ју 
раз вој них и сре дин ских фак то ра. Ау то ри у ра ду у ци љу утвр ђи
ва ња ути ца ја шко ле и ван школ ских фак то ра на кул ту ру је зич ког 
из ра жа ва ња уче ни ка мла ђег школ ског уз ра ста ис пи ту ју ми шље ња 
учи те ља (N=273) о сле де ћем: (а) ко ји фак то ри у нај ве ћој ме ри до
при но се уна пре ђи ва њу кул ту ре је зич ког из ра жа ва ња уче ни ка; (б) 
ко ји фак то ри у нај ве ћој ме ри оте жа ва ју уна пре ђи ва ње кул ту ре је
зич ког из ра жа ва ња уче ни ка. Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња, 
шко ла нај ви ше до при но си уна пре ђи ва њу кул ту ре је зич ког из ра жа
ва ња уче ни ка, а сред ства ма сов не ко му ни ка ци је у нај ве ћој ме ри 
не га тив но ути чу на раз ви ја ње је зич ких ком пе тен ци ја уче ни ка мла
ђег школ ског уз ра ста. Ова кви на ла зи ак ту а ли зу ју пи та ње ме диј ске 
пи сме но сти или ме диј ског вас пи та ња, у окви ру ко га би ро ди те љи 
и учи те љи, од но сно шко ла би ли глав ни ме диј ски со цијали за то ри у 
обла сти кул ту ре је зич ког из ра жа ва ња.

Кључне речи: кул ту ра је зич ког из ра жа ва ња, по ро ди ца, шко ла, 
ма сме ди ји, вр шња ци, уче ник мла ђег школ ског уз ра ста

Увод

Умешностправилногилепогусменогиписаногизражава
њатежњајесавременогобразованогпојединца,којапред
ставља цивилизацијску тековину, део културе живљења и

ДАЛИБОРКАПУРИЋиЖАНАБОЈОВИЋ
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културе мишљења. Култура језичког изражавања одређује
се као дисциплина која изучава правилну употребу језика
уусменојиписанојкомуникацијиикултуруслушања,од
носно„вишинивовладањаговором(усменимиписаним)‟.1
Изграђенајезичкакултураомогућујепојединцудасвојеми
слиизразијасно,прецизно,сврсисходно,изражајно,придр
жавајући се принципа стандарднe језичке норме, односно
даприбилокомобликуформалнеилинеформалнекомуни
кацијепостигненајвишинивојезичкекомпетенције.Широ
конаучноестетскоподручјекултуре језичкогизражавања,
утемељенонаосновамалингвистике,естетике,поетике,те
орије информације, логике и других сродних научних ди
сциплина,најбољејесведочанстводајејезик„нештовише
одпростогписањаиговорапрекокојихсеомогућујеоснов
но комуницирање и споразумевање”.2 У том смислу, кул
тивисање језикаподразумеваделовањеразличитихинсти
туција–васпитнообразовних,културних, јавних–уциљу
унапређивањајезичкекултуре.

Те о риј ска по ла зи шта

ЈезичкаписменостпремаЗа ко ну о осно ва ма си сте ма обра
зо ва ња и вас пи та ња3заузимапрвоместоналистициљева
целокупногпроцесаваспитањаиобразовања.Циљнаставе
српскогјезикајестедаученициовладајуосновнимзакони
тостимасрпскогкњижевногјезиканакомећесеусменои
писмено правилно изражавати. Један од задатака културе
језичкогизражавањајестедаусавршавајезичкоизражајна
средства,ањенкрајњициљјеуспостављањеквалитетнеи
сврсисходнекомуникације.Квалитетноусменоиписаноиз
ражавање„омогућаваученикудасепотврдикаоаутоном
нобиће, способнодапокаже своја знањаи вредности, да
искаже својемишљење, ставове, одлуке”.4 Знање о језику
којеученицистекнутокомшколовања„имапресуднууло
гууразвијањуинеговању језичкихнавикаученика,упо
пуларизацијијезичкетеоријеињенеприменеупраксииу
унапређивањуилиснижавањунивоајезичкекултуре,атиме

1 Цветановић,З.Говорниузориученицимадаровитимзавештинуговоре
ња,у:Да ро ви ти и дру штве на ели та,уредилаГојков,Г.(2009),Вршац:
Високашколаструковнихстудијазаобразовањеваспитача,стр.123.

2 Коковић, Д. (2007) Дру штво и ме диј ски иза зо ви – увод у со ци о ло ги
ју ма сов них ко му ни ка ци ја,НовиСад:Филозофскифакултет,Одсек за
медијскестудије,стр.130.

3 За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, „Службени
гласникРС‟,бр.62/2016.

4 Петровачки,Љ.(2008)Ме то дич ка ис тра жи ва ња у на ста ви срп скогје
зи ка и књи жев но сти,НовиСад:Филозофскифакултет,Одсекзасрпски
језикилингвистику,стр.9.
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иопштекултуреученика”.5Иакосекултивисањемјезичког
изразабавинаставасрпскогјезика,ауизвеснојмериина
ставадругихнаставнихпредмета,сврхаизадацикултуреје
зичкогизражавањатребалобидабудуусмереникаспонта
нојприменизаконитостијезичкекултуреусвимаспектима
свакодневногживота.

Културајезичкогизражавањаунајширемсмислуданаспре
живљавасвојеврснукризу,којајезахватиласвенивоешкол
скогсистема,алиимедијскусферуикултурнеинституције
каозначајнеелементеваншколскогконтекста.Непознавање
језичкенормевишесенесматранедостатком,релативизи
расеикарактеришекаоодређенаврстанемара.Медијско
потенцирањерђавогговораиглорификовањенепоштовања
језичкенормепредставља„некуврстудруштвенезабавеко
јасебрзопреносиинашколскупопулацију”.6Теоријскаи
емпиријскаанализапоказуједајенаставаговорнекултуреу
основнојшколи„традиционална,штозначизастарела,нео
рганизованаинеефикаснаидаговорнакултурасамихуче
никанијенаодговарајућемнивоу”.7Резултатиистраживања
познавањаиприменеправописненормеунаставнојпракси
ученикаосновнихисредњихшколаистуденатапоказујуда
сеправописно,асамимтимијезичкознањеучениказавр
шава са основномшколом, као и да разлика у познавању
ортографске норме није велика између средњошколаца и
основаца.8Истраживање особина језичке културе ученика
усредњојшколипоказуједајеговорнакултурановијихге
нерација ученика све лошија, „да је писменоизражавање,
уопштеузевши,бољеодњиховогусменогизражавања,ада
јеречникпросечногученика,посебноуговорномјезику,вр
лооскудан,пасеонибезсвојихжаргонскихпоштапалица
тешкоизражавају”.9

Дакле,културајезичкогизражавањаунашемдруштвуније
усвомпотпуномзамаху,штојепоследицабројнихсоцио

5 Стевановић, Ј. (2013)Нор ма тив ности ли стич ки аспек ти кул ту ре из
ра жа ва ња сред њо шко ла ца,докторскадисертација,Филум,Крагујевац:
УниверзитетуКрагујевцу,стр.29−30.

6 Златић,М.иЂорђевић,Ј.(2014)Проблемикултуреписменогизражава
њауосновнојшколи,Син те зебр.5,Крушевац:Високашколаструков
нихстудијазаваспитаче,стр.87.

7 Јањић,М.(2008)Са вре ме на на ста ва го вор не кул ту ре у основ ној шко ли,
НовиСад:Змај,стр.215.

8 Брборић,В.(2004)Пра во пис срп ско га је зи ка у на став ној прак си,Бео
град:Чигојаштампа.

9 Петровачки,Љ.(1997)Неказапажањаокултуриизражавањаученикау
средњојшколи,Је зик да насбр.3,НовиСад:Матицасрпска,стр.8.
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лингвистичкихчинилаца.10Употребасавременихсредстава
електронскекомуникације„подплаштомјезичкеекономич
ностииинформатичкихслободатолерише,азаправопод
стиче, разне неправилности у писаној комуникацији које
седиректнопреливајуиусвакодневниговор,апотомне
гативно утичу и на говорне ситуације које подразумевају
употребу стандардног језика”.11Преовладавамишљењеда
се„последњегенерацијеосновацанешколујуиваспитавају
на језику књижевноуметничких дела већ на језикумеди
ја,језикуужихдруштвенихгрупагдедоминираарго,језику
друштвенихмрежаиСМСпорукаукојимаимаиелемената
примитивнихписамаизпрошлостиипиктографије”.12По
реднеправилности,широкораспрострањенаприменаелек
тронскихмедијасвесрднопотпомажемасовнуинекритичку
употребустранихречииизраза,посебноенглеских,којасе
негативноодражаванакултурујезичкогизражавања.Уши
рем контексту, друштвене промене на нашим просторима
оддругеполовине20.века,каоштосумасовнемиграције
становништваизсеоскихуградскаподручја,којетрајуод
завршеткаДругогсветскогратадоданас,затимдосељавање
великогбројаљудиизбеглихизратомзахваћенихподручја
бившеСФРЈ,наспецифичанначинсусеодразиленајезичку
културуинанашваспитнообразовнисистемуцелости.

Језичка култура ученика млађегшколског узраста као ве
штинакомуникације,асамимтимидеоопштекултурепод
ложна је утицају развојних и срединскихфактора. Важно
местозаузимапородицакаоосновносоцијалноокружењеу
комеселичностразвијаиформира.Образовнинивоини
воразвијеностијезичкекултуреродитеља,квалитетодноса
упородици,њиховадруштвенавредностиваспитнаоправ
даност у великој мери одређује квалитет језичке културе
деце.Нарочитоважнефункцијепородицеутомсмислусу
васпитнаиуорганизацијислободногвремена.

Школаимапресуднуулогуузаснивању,изграђивањуиуна
пређивањукултурејезичкогизражавањаученика.Унастави
језика основним постигнућем сматра се развијање учени
ковејезичкекомпетенцијекојамуосигураваукључивањеу
друштвенукомуникацијскупраксуускладусастандардним

10Јањић,М.нав.дело,стр.10.
11Ковачевић Микић, Д. Развијање језичких компетенција наставника

иученикаиунапређивањенаставесрпског језика (област:усменоиз
ражавање), у: Обра зо ва ње и са вре ме ни уни вер зи тет, (2012), Ниш:
Филозофскифакултет,стр.59−60.

12Златић,М.иЂорђевић,Ј.нав.дело,стр.87.
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језиком.13 Језик се остварује, потврђује и проверава у
језичковаспитном подручју људског деловања, а оно се
односинаучењејезикауваспитнообразовниминституци
јама,јерјеусвајањејезика,каоиучењесвојеврстаноблик
комуникације.14Развојјезичкихкомпетенцијаученикаусло
вљен јенивоом језичких–лингвистичкихикомуникатив
нихкомпетенцијаучитеља,којипредстављајуговорнеузо
ренајмлађима.Садржајимајезичкогизражавањаунастави
учитељиморајустваралачкиприступати,узсталнозанима
њезапроучавањеиунапређивањејезичкогизразаученика
иизналазитиразличитеначинемотивисањаучениказауве
жбавањејезичкогизраза.

Однајранијегпериодаживотадетејеокруженосветомкоји
сузањегаобликовалиодрасли.Уновијевремемасмедији,
средства јавногинформисањакојаимајубројнупублику,15
а посебно електронскимедији заузимају значајноместо у
томсвету.Масмедијскоокружењеутиченадоживљајсвета,
доживљај појединца самог,његовживот и здравље, као и
системвредности.„Уколикосетекућитрендгледањателе
визијенастави,детекојеједанасрођено,каданапуниосам
наестгодинапроводићевишевременапредтелевизијским
екраномнегоубилокојојдругојактивности,изузевспава
ња”.16Сједињујућизвук,слику,текстипокретовимедији
пресудноделујунасвестиемоциједеце,директноутичуна
формирањењиховихидентитетаисклоности.Натајначин
школаипородицапрестајубитипочетноинајважнијеместо
васпитањаудруштву,ањиховуулогупреузимајуелектрон
скимедији.17Безобзиранабројнекритикенарачунелек
тронскихмедија,данегативноутичунаразвојсоцијалних
вештина,даотуђујудецуодпородице,вршњака,природе,
игре,даузрокујулошуспехушколи,даподстичуагресивно
понашањеипсихичкепроменевезанезадепресијуизави
сност,данегативноутичунафизичкиразвој,електронски
медији доминирају светом деце. Са друге стране, истра
живањапоказујудадобретелевизијскеемисије,садржајно

13Visinko,K.Proces stjecanjapismenosti, u:Ko mu ni ka ci ja u na sta vi hr vat
sko ga je zi ka, uredili Šeši,M. i BarbarošaŠikić,M. (2007), Jastrebarsko:
NakladaSlap,str.118.

14PavličevićFranić,D. (2005)Ko mu ni ka ci jom do gra ma ti ke, Raz voj ko mu
ni ka cij skekom pe ten ci je u ra nom raz do blju usva ja nja je zi ka,Zagreb:Alfa,
str.23.

15Клајн,И.иШипка,М.(2008)Реч ник стра них ре чи и из ра за,НовиСад:
Прометеј,стр.749.

16Gidens,E.(2003)So ci o lo gi ja,Beograd:Ekonomskifakultet,str.469.
17Vukić,Т.iYouens,I.(2015)Televizijskiprogramkaonastavnosredstvou

stjecanju osnovnoškolskih medijskih kompetencija, Me dij ska is tra ži va nja
god.21,br.1,Zagreb:NakladaMedijskaistraživanja,str.82.
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прихватљивеипримеренеузрастувидеоигре,каоисврсис
ходно служењеИнтернетомимобилнимтелефономимају
позитиванутицајнадоживљавањеипонашањедецеиодра
слихусвакодневномживотуиваспитнообразовномпроце
су.18Улогапородицеуусмеравањумоћитековинасавремене
цивилизацијезадобробитсвоједецејепресудна.Уколикосе
развијакултурагледањателевизијеикоришћењаИнтернета
идруштвенихмрежа,можесеизбећинегативанутицајиови
медијисемогупланскикориститиусврхузабаве,васпита
ња,образовања,паиусврхуунапређивањакултурејезичког
изражавања.

Вршњацикаоелеменатсоцијалногокружењаузначајнојме
римогуутицатинаизграђивањејезичкекомпетенцијеуче
ника.Истраживањапоказујудадецаусвајајубројнеаспекте
језиканеодсвојихродитеља,нитиоддругихприпадника
претходних генерација, већуправо једниоддругих, одно
сноодонихкојисуимблискипоузрасту,интересовањима,
нивоујезичкогразвоја,начинуразмишљања.19Међутим,са
гледавањеулогевршњакауунапређивањукултурејезичког
изражавањаученикаотварапитањеквалитетатогутицајана
развијањејезичкекомпетенцијенајмлађих.

Могућности комуницирања ученика млађег школског уз
растаусловљенесуњиховимразвојнимспецифичностима.
Хронолошкипериододседмедоједанаестегодинеупери
одизацијамапсихичкогразвојаделисенадваузраснапери
ода:средњедетињство–одседамдодеветгодинаипозно
детињствоилипреадолесценција–оддесетдодванаестго
дина.Развојјезичкихкомпетенцијанарочитојеинтензиван
токоммлађегшколскогузрастаипреплиће се саразвојем
мишљења, памћењаи процеса учења.Ушколскомперио
дуубрзаносепроширујуидечијасазнањаидечијиречник,
усавршава усмено и писано изражавање. Током школова
њадецатребадаразвију„металингвистичкусвесносткоја
осветљаваразвојдвејуспособности:анализејезичкогзнања
уструктуиранекатегоријеињеговеспособностиконтроле
мисаонихоперација‟.20Контроломмисаонихпроцесаусме
рава се пажња, која омогућава селекцију и процесирање,
односно разумевање језичких информација. За трансфер
на развојно виши ниво вербалноменталних структура
пресуднојесоцијалноискуство.

18Šegregur, D. Kuhar, V. i Paradžik, P. (2014) Utjecaj masmedija na život
adolescenata,Me dia, cul tu re and pu blic re la ti onsbr.5/1,Zagreb:Hrvatsko
komunikološkodruštvo,str.81.

19Pinker,S.(1995)The Lan gu a ge In stinct,NewYork:HarperPerennial.
20Брковић,А. (2011)Раз вој на пси хо ло ги ја,Чачак:Регионалницентарза

професионалниразвојзапосленихуобразовању,стр.262.
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Језичкекомпетенцијекаоважносредствосоцијализацијеи
подстицањапсихичкогразвојауцелиниразвијајусеприма
њемпостојећихјезичкихобразацакојимасеслужесоцијал
ниузори.Интересовалонас јенакојиначиншколаираз
војниисрединскиелементиваншколскогконтекстазначај
ни за језичкукомуникацију,утичунакултуруизражавања
учениканапочеткушколовања.

Ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња

Уци љуиспитивањаутицајашколеиваншколскихфактора
на културу језичкогизражавањаученикамлађегшколског
узраста,истраживачкиза да ци односилисусенаутврђива
ње:(а)којифакториунајвећојмеридоприносеунапређива
њукултурејезичкогизражавањаученика;(б)којифактори
у највећој мери отежавају унапређивање културе језичког
изражавањаученика.

Истраживањејезаснованонаприменидескриптивнеме то
де,аобављенојеанкетирањем.Анкетнимупитникомзатво
реногтипаиспитиванјеутицај:по ро ди це, шко ле, сред ста ва 
ма сов не ко му ни ка ци је, вр шња ка, осо бе но сти уче ни ка, као
фактора којидоприносеилиотежавају унапређивањекул
турејезичкогизражавања.Истраживањејебилоанонимно,
какобисеизбеглодавањепожељниходговора.

Узо ракучитељаодабранјеизпопулацијезапосленихшкол
ске 2014/2015. године у основним школама у Републици
Србијиичинилогаје273учитељаиз25основнихшколаиз
7управнихокруга.

Добијениподациобрађени суу статистичкомпакету IBM
SPSSStatistics20,аисказанисустатистичкиммерамапре
бројавањаирелативногодноса,аодстатистичкихтестова
примењенјеHiквадраткаонепараметријскипоступак.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња и ди ску си ја

1.Фак то ри ко ји до при но се уна пре ђи ва њу кул ту ре 
је зич ког из ра жа ва ња

Резултати испитивања доприноса појединих фактора уна
пређивањукултуре језичкогизражавањапоказујудаскоро
половинаанкетиранихучитеља(132или48,3%)напрвоме
стопремадоприносукултуријезичкогизражавањаученика
стављашко лу (Графикон1,Табела1).Одваншколскихфак
тора,учитељинајвећизначајзаунапређивањејезичкекул
туреученикапридајупо ро ди ци(98или35,9%),затимсред
стви ма ма сов не ко му ни ка ци је(20или7,3%),осо бе но сти ма 
уче ни ка (10или3,7%)ивр шња ци ма(6или2,2%).Најмањи
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проценатучитеља(7или2,6%)допунилисупонуђенули
стуследећимфакторима:читалачкенавике,читалачкаинте
ресовања,социјалнасрединаиликомбинацијомпојединих
односно свих понуђених фактора унапређивања културе
језичкогизражавања.

Добијенирезултатинеизненађују акосеимаувидуда је
развијање квалитетне и сврсисходне комуникације основ
ни циљ наставе језичког изражавања, а унапређивање је
зичкихкомпетенцијаједанодважнијихзадатакаваспитно
образовногсистема.

Графикон1:Фак то ри ко ји до при но се уна пре ђи ва њу  
кул ту ре је зич ког из ра жа ва ња уче ни ка

Анализирајући ставове учитеља различитог радног иску
ства, уочавају се извесне разлике у проценту учитеља ко
јисеопредељујузапојединефакторекојиунајврећојме
ри доприносе унапређивању културе језичког изражавања
ученика(Табела1).Приближноистипроценатанкетираних
којиимајудо30годинарадногискуствасматрадасушко ла
ипо ро ди ца фактори који у највећојмери утичу на разви
јање културе изражавања најмлађих ученика.Нешто већи
проценатучитељакојиимајувишеод30годинарадногста
жа (14или60,9%)сматрадашко ла унајвећојмериутиче
наунапређивањејезичкекултуреученика.Садругестране,
учитељи који имају мање искуства у настави сматрају да
сред ства ма сов них ко му ни ка ци јаунајвећојмериутичуна
унапређивањеученичкогјезичкогизраза.
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Табела1:Фак то ри ко ји до при но се уна пре ђи ва њу кул ту ре 
је зич ког из ра жа ва ња уче ни ка у за ви сно сти од рад ног  

ис ку ства учи те ља

χ²=18,818,df=15,p=0,222

Тестирањемстатистичкезначајностиуоченихразликадоби
јаседаχ²=18,818узdf=15нијестатистичкизначајан,што
указуједанепостојеразликеупроценидоприносапоједи
них фактора унапређивању културе језичког изражавања
ученика млађегшколског узраста у зависности од година
радногискустваучитеља.

Упоређујућиставовеучитељаразличитогстепенаобразова
њаоутицајупојединихчинилацанаунапређивањекулту
рејезичкогизражавањауочаваседазнатновећипроценат
учитељакојиимајувишеобразовање(26или59,1%)уод
носу на високообразоване (106 или 46,3%) издвајајушко
лукаофакторкојиунајвећојмериутиченаунапређивање
културе језичкогизражавањаученика(Табела2).Садруге
стране, нешто већи проценат учитеља који су стекли ака
демско образовање као најзначајнији фактор који допри
носи унапређивању језичке културе ученика наводи по
ро ди цу (84или36,7%)исред ства ма сов них ко му ни ка ци ја
(19или8,3%).

Табела2:Фак то ри ко ји до при но се уна пре ђи ва њу кул ту
ре је зич ког из ра жа ва ња уче ни ка у за ви сно сти од струч не 

спре ме учи те ља

χ²=5,555,df=5,p=0,352

Радно 
искуство Породица Школа Мас

медији Вршњаци Особености 
ученика

Нешто 
друго Укупно

0–10 21
36,8%

28
49,1%

5
8,8%

0
0%

2
3,5%

1
1,8%

57
100%

11–20 35
35,4%

47
47,5%

12
12,1%

0
0%

2
2,0%

3
3,0%

99
100%

21–30 35
37,2%

43
45,8%

3
3,2%

5
5,3%

5
5,3%

3
3,2%

94
100%

Више од 
30

7
30,5%

14
60,9%

0
0%

1
4,3%

1
4,3%

0
0%

23
100%

Укупно 98
35,9%

132
48,3%

20
7,3%

6
2,2%

10
3,7%

7
2,6%

273
100%

 

Стручна 
спрема Породица Школа Мас

медији Вршњаци Особености 
ученика

Нешто 
друго Укупно

Виша 14
31,8%

26
59,1%

1
2,3%

0
0%

1
2,3%

2
4,5%

44
100%

Висока 84
36,7%

106
46,3%

19
8,3%

6
2,6%

9
3,9%

5
2,2%

229
100%

Укупно 98
35,9%

132
48,3%

20
7,3%

6
2,2%

10
3,7%

7
2,6%

273
100%
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Уоченеразликенисустатистички значајне (χ²=5,555,df=5,
p=0,352),штоуказуједанапроценудоприносапојединих
фактора унапређивању културе језичког изражавања уче
ника млађег школског узраста не утиче образовни ниво
учитеља.

Фак то ри ко ји оте жа ва ју уна пре ђи ва ње кул ту ре 
је зич ког из ра жа ва ња

Једанодзадатакаистраживањаодносиосенаиспитивање
мишљењаучитеља офакторима који у највећојмери оте
жавају унапређивање културе језичког изражавања учени
камлађегшколскогузраста.Највећипроценатанкетираних
учитеља(129или47,2%)сматрадасред ства ма сов не ко му
ни ка ци јеунајвећојмеринегативноутичунакултурујезич
ког изражавања ученика.Учитељи затимнаводепо ро ди цу
(51или18,7%),вр шња ке(48или17,6%)иосо бе но сти уче
ни ка(28или10,2%),каованшколскефакторекојиунајвећој
мериотежавајуунапређивањекултурејезичкогизражавања
ученика.Мањеод5%анкетиранихучитеља(13или4,8%)
мишљења једашко ланегативноутичена језичкоизража
вање ученика млађег школског узраста. Допуњујући ли
стуфакторакојиотежавајуразвијањекултуреизражавања
најмлађихосновацаиспитиваниучитељи(4или1,5%)као
основниузрокнавелису:социјалнусредину,стихијскина
чинваспитањаисвенаведенефакторезаједно.

Нанужностозбиљнијегуважавањамедијакаосоцијализа
цијскогфакторауказујуидругаистраживања.21Када суу
питањунајмлађиученициосновнешколеиунапређивање
културејезичкогизражавања,прикоришћењумедијскихса
држајанеопходнојепосредовањеродитеља,другихчланова
породицеиучитеља,односношколеуњиховомкоришћењу.
У том смислу, потребно је посебну пажњу посветити ме
дијскомваспитању,какобисеспречионегативанутицајна
развијање језичке компетенције ученика млађег школског
узраста.

21Lipovčak, S.Mediji – druga zbilja?, u:Ras pra ve, ogle di i in ter pre ta ci je,
uredioŠikić,A.(2006),Zagreb:Hrvatskasveučilišnanaklada;Roberts,D.
F.andFoehr,U.G. (2004)Kids & me dia in Ame ri ca,CambridgeUniver
sityPress;Šegregur,D.Kuhar,V. iParadžik,P. (2014)Utjecajmasmedija
naživotadolescenata,Me dia, cul tu re and pu blic re la ti onsbr.5/1,Zagreb:
Hrvatskokomunikološkodruštvo.
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Графикон2:Фак то ри ко ји оте жа ва ју уна пре ђи ва ње  
кул ту ре је зич ког из ра жа ва ња уче ни ка

Испитиванесуразликеуставовимаучитељаонегативном
утицајупојединихфакторанаунапређивањекултурејезич
когизражавањаученикаподутицајемрадногискуствакао
независне варијабле (Табела 3). Резултати показују да са
бројемгодинарадногстажарастеипроценатучитељакоји
одређујусред ства ма сов не ко му ни ка ци јекаофакторкојиу
највећој мери отежава унапређивање језичке културе уче
ника.Приближноистипроценатанкетиранихучитељакоји
имајуод10до30годинарадногискуствапо ро ди цуиздваја
каофакторкојиунајвећојмериотежаваунапређивањекул
турејезичкогизражавањаученика,докњиховеставоведели
нештомањеучитељанапочеткукаријере (8или14,0%)и
знатномањипроценатнајискуснијих(2или8,7%).Такође,
приближноистипроценатучитељакојиунаставирадеиз
међу 10 и 30 година вр шња ке одређује каофактор који у
највећојмеринегативноутиченајезичкукултурунајмлађих
ученика, док скоро дупло већи проценат најнеискуснијих
(16или28,1%)искородупломањипроценатнајискуснијих
(2или8,7%)сматрадавр шња циунајвећојмериотежава
јуунапређивањејезичкекултуреученикамлађегшколског
узраста.

Табела3:Фак то ри ко ји оте жа ва ју уна пре ђи ва ње кул ту ре 
је зич ког из ра жа ва ња уче ни ка у за ви сно сти од  

рад ног ис ку ства учи те ља

χ²=20,927,df=15,р=0,139
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47.20%
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Стручна 
спрема Породица Школа Мас

медији Вршњаци Особености 
ученика

Нешто 
друго Укупно

Виша 6
13,6%

0
0%

20
45,5%

13
29,5%

3
6,8%

2
4,6%

44
100%

Висока 45
19,6%

13
5,7%

109
47,6%

35
15,3%

25
10,9%

2
0,9%

229
100%

Укупно 51
18,7%

13
4,8%

129
47,2%

48
17,6%

28
10,2%

4
1,5%

273
100%
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РезултатиHiквадраттестапоказујудауоченеразликенису
статистичкизначајне (χ²=20,927,df=15,p=0,139),штоука
зуједанапроценунегативногутицајапојединихфакторана
унапређивањекултурејезичкогизражавањаученикамлађег
школскогузрастанеутичерадноискуствоучитеља.

Анализа ставова учитеља различитог образовног нивоа
показујеизвеснеразликеуиздвајањуфакторакојиотежа
вају унапређивање културе језичког изражавања ученика
(Табела4).Нештовећипроценатучитељакојиимајувисоко
образовање(109или47,6%)уодносунаанкетиранеучите
љесавишимобразовањем(20или45,5%)мишљења једа
сред ства ма сов не ко му ни ка ци јеунајвећојмеринегативно
утичунајезичкукултуруученикамлађегшколскогузраста.
Такође нешто већи проценат високообразованих (45 или
19,6%) у односу на учитеље са вишом стручном спремом
(6или13,6%)издвајајупо ро ди цу каофакторкојиотежава
унапређивањекултурејезичкогизражавања.Садругестра
не, скоро дупло већи проценат учитеља који имају више
образовање(13или29,5%)уодносунаонесаакадемским
образовањем(35или15,3%)сматрајудасувр шња цифактор
којииманајвећинегативанутицајнаунапређивањекулту
ре језичког изражавања ученика.Интересантно је указати
на податак да само високообразовани, и то у мањем про
центу(13или5,7%)издвајајушко лукаоосновниелеменат
негативногутицајанајезичкукултуруученика.

Табела4:Фак то ри ко ји оте жа ва ју уна пре ђи ва ње кул ту
ре је зич ког из ра жа ва ња уче ни ка у за ви сно сти од струч не 

спре ме учи те ља

χ²=11,519,df=5,p=0,042

Тестирајућистатистичкузначајностуоченихразликадобија
седајеχ²=11,519узdf=5степенислободестатистичкизна
чајаннанивоу0,05,штозначидапостојезначајнеразликеу
ставовимаучитељаразличитогобразовногнивоаонегатив
ном утицају појединихфактора на културу језичког изра
жавањаученикамлађегшколскогузраста.Учитељивишег
образовног нивоа свеснији су негативног утицаја поједи
нихфакторанаунапређивањекултурејезичкогизражавања

Стручна 
спрема Породица Школа Мас

медији Вршњаци Особености 
ученика

Нешто 
друго Укупно

Виша 6
13,6%

0
0%

20
45,5%

13
29,5%

3
6,8%

2
4,6%

44
100%

Висока 45
19,6%

13
5,7%

109
47,6%

35
15,3%

25
10,9%

2
0,9%

229
100%

Укупно 51
18,7%

13
4,8%

129
47,2%

48
17,6%

28
10,2%

4
1,5%

273
100%
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ученика, што може бити резултат посвећивања пажње
овом проблему у оквиру изучавања појединих студијских
предметанаучитељскимфакултетима.

Зaкључак

Собзиромнатодапотребузауспешномкомуникацијомса
другимчлановимаговорнезаједницеимајусвиљуди,при
премање за такву комуникацијумора битишироко поста
вљено,морабитиопште,друштвеноорганизованоиусме
рено, са јасно одређеним циљем и задацима.22 Такав циљ
изадаткетребалобидаостварипресвегашкола,односно
наставасрпскогјезика,алииосталихнаставнихпредмета.
Скорополовинаучитељаанкетиранихуовомистраживању
(132или48,3%)мишљењаједауправошко лаунајвећојме
ридоприносиунапређивањукултуре језичкогизражавања
ученика млађег школског узраста. Добијени резултат им
плицираследеће:акоучитељиимајуувидузначајнаставе
чијисунепосредниорганизаторииреализаторинаразвија
њејезичкихкомпетенцијаученика,ондабииквалитетњи
ховихактивностинаплануунапређивањакултурејезичког
изражавањаученикатребалодабудепримерентомзначају.
Главниисходобразовањатребадабудестицањефункцио
налних,применљивихзнања,паускладусатим,Стан дар
ди ком пе тен ци ја за про фе си ју на став ни ка одређују да је
основнаулоганаставникадаразвијакључнекомпетенције
кодученикакојеихоспособљавајузаживотирад,инатај
начинимпружаосновузадаљеучење.Посебноданас,ка
дакултурајезичкогизражавањаунајширемсмислупрежи
вљавасвојеврснукризу,једанодважнијихзадатаканаставе
српског језика је„непрекидноповезивањепрописанихна
ставнихсадржајасасоцијалнимијезичкимокружењемуче
ника,какобисекодученикаразвијаласвестопотребинего
вањаизаштитестандардногсрпскогјезика,узповезивање
градивасастварнимживотомиразвијањефункционалног
(применљивог)знања”.23

Радноискуствоистручнаспремаучитељакаонезависнева
ријабленеутичунапроценудоприносапојединихфактора
унапређивањукултурејезичкогизражавањаученика.

Развијањејезичкихкомпетенцијаученикамлађегшколског
узрастапоредшколеузначајнојмериобликујеиваншколско

22Јањић,М.(2008)Са вре ме на на ста ва го вор не кул ту ре у основ ној шко ли,
НовиСад:Змај,стр.219.

23Ковачевић Микић, Д. Развијање језичких компетенција наставника
иученикаиунапређивањенаставесрпског језика (област:усменоиз
ражавање), у: Обра зо ва ње и са вре ме ни уни вер зи тет, (2012), Ниш:
Филозофскифакултет,стр.64.
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окружење. Резултати нашег истраживања показују да нај
већи број анкетираних учитеља (129или 47,2%)издвајају
сред ства ма сов не ко му ни ка ци јекаофакторкојиунајвећој
мериотежаваразвијањекултуре језичкогизражавањауче
никамлађегшколскогузраста.Радноискуствоучитељане
утиченапроценунегативногутицајапојединихфакторана
унапређивање културе језичког изражавања ученика, док
постојестатистичкизначајнеразликеуставовимаучитеља
различитогобразовногнивоаотомекојифакториотежавају
развијањејезичкихкомпетенцијаученикамлађегшколског
узраста.

Свакановагенерацијадецеодрастауокружењукојејебо
гатије медијима и припадајућим садржајима, због чега се
мењаиперцепцијаипотенцијалмедијскогутицајанадецу.
Што су децамлађа, потенцијални утицајмедија знатно је
већинегоутицајродитеља,школеиливршњака,итозато
штосечинидагајеиндивидуалнимнапоримазнатнотеже
дозиратииконтролисати.24Оваквиналазиактуализујупита
њемедијскеписменостиилимедијскогваспитања,којиби
оспособљавалинајмлађеученикедаразликујустварности
фикцију, да селективнобирају садржаје, спознају значења
приказаног, препознају позитивне и негативне карактери
стикемедија.25Собзиромначињеницудасумасовниме
дијинеизбежанелеменатсвакодневицеидасењиховброј
прогресивноповећава,неопходнојезањиховокоришћење
оспособитинарочитоученикемлађегшколскогузраста,на
којеимајунајвишепотенцијалногнегативногутицаја.Иако
сешколеиучитељи,односнонаставницисвечешћепоми
њу као могући модератори дечије медијске оспособљено
сти, родитељи се сматрају главним медијским социјали
заторима.26Најбољи резултати у области културе језичког
изражавања могли би се остварити удруживањем и кон
тинуираном сарадњом породице и школе, као примарних
социјализацијскихагенаса.

24Ilišin,V.(2003)Medijiuslobodnomvremenudjeceikomunikacijaomedij
skimsadržajima,Me dij ska is tra ži va njagod.9,br.2,Zagreb:NakladaMedij
skaistraživanja.

25Gunter,B.andMcAleer,J.(1997)Chil dren and Te le vi sion,LondonandNew
York:Routledge,р.2;Košir,M.Zgrabljić,N.iRanfil,R.(1999)Ži vot s me
di ji ma,Zagreb:Doron,str.29.

26Ilišin,V.nav.delo.
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DEVELOPINGTHECULTUREOFLINGUISTIC
EXPRESSIONOFPUPILSINSIDEAND

OUTSIDETHESCHOOLENVIRONMENT

Abstract

The culture of linguistic expression as a communication skill, and
thereforepartofgeneralculture,issubjecttoanumberofdevelopmental
and environmental influences. In this paper, the authors, wanting to
determinetheimpactofschoolandnonschoolfactorsontheculture
ofthelinguisticexpressionofpupilsatayoungerschoolage,examine
theopinionsofteachers(N=273)onthefollowing:(a)Whichfactors
largely contribute to the development of the culture of linguistic
expressionofpupils?(b)Whichfactorslargelyhinderthedevelopment
ofthecultureoflinguisticexpressionofpupils?Accordingtothesurvey,
schoolcontributesmosttothedevelopmentofthecultureoflinguistic
expression in pupils, whilemeans ofmass communication have the
greatestnegativeimpactonthedevelopmentoflanguagecompetences
inpupilsatayoungerschoolage.Thesefindingsemphasizetheissue
ofmedia literacyormediaeducation, inwhichparents, teachersand
schools,respectively,wouldbethemainmediasocializatorsinthefield

ofthecultureoflinguisticexpression.

Keywords: culture of linguistic expression, family, school, mass  
media, peers, a pupil at younger school age
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НА СТА ВА ЛИ КОВ НЕ  
КУЛ ТУ РЕ И УЛО ГА  
НА СТАВ НИ КА ИЗ  

ПЕР СПЕК ТИ ВЕ УЧЕ НИ КА
Сажетак: У ра ду смо би ли усме ре ни на про у ча ва ње на чи на на 
ко је уче ни ци основ них шко ла до жи вља ва ју на ста ву ли ков не кул
ту ре и рад на став ни ка. За ни ма ло нас је ка ко уче ни ци про це њу ју 
те жи ну и за ни мљи вост пред ме та Ли ков на кул ту ра, ко ли ко су за
до вољ ни ра дом на став ни ка и ко ли ко је рад на став ни ка до при нео 
да им пред мет бу де лак ши и за ни мљи ви ји за уче ње. За по тре бе 
ис тра жи ва ња кон стру и сан је упит ник ко ји је са др жао пи та ња 
за тво ре ног и отво ре ног ти па. На ла зи ис тра жи ва ња по ка зу ју да 
нај ве ћи број уче ни ка про це њу је на став ни пред мет Ли ков на кул ту
ра као осред ње за ни мљив и ве о ма лак, али и да уче ни ци сма тра ју 
да на став ник у зна чај ној ме ри до при но си за ни мљи во сти и ни воу 
те жи не са мог пред ме та. На за ни мљи вост и ни во те жи не пред
ме та у нај ве ћој ме ри ути чу: на чин об ра де гра ди ва, на чин ра да на
став ни ка и ра зно вр сност за да та ка ко ји се по ста вља ју уче ни ци ма. 
До би је ни ре зул та ти су ге ри шу да су про фе си о нал не ком пе тен ци је 
на став ни ка кључ ни фак тор успе шне ре а ли за ци је на ста ве. 

Кључне речи: рад на став ни ка, уло га на став ни ка, ста во ви 
ученика, основ на шко ла, ли ков на кул ту ра

И.КОРАЋ,Н.ГУТВАЈНиС.МИРКОВ
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Увод и на уч но те о риј ски оквир1

Јединствениставсавременихауторакојисебавеестетским
васпитањемјестедауметностимаизузетанзначајзацело
купанразвојличностиидасеможеподучаватикаоједанод
вишеструкихначинапосматрањаиизражавањасветакоји
насокружује2.Ликовнауметностпредстављапроцесвизу
елног сазнавања, процеспреобликовања запаженог у емо
цијамапраћеномпроцесу,обликмеђуљудскекомуникације3.
Крозњусемогуусвајатизнања,ставови,вештине,развија
тикреативност, стицатиспособностсаморегулације,отво
реностзановаискуства4.Заразликуодуобичајенихшкол
скихискуставаучења,укојимасетражеисправниодговори,
уметностдозвољавабогатстворешења,промишљањеизван
оквира.Уметничкипроцеспредстављапроцессједињавања
властитогбићаиоколине,аобразовнаискуства„деоланца
којиповећавапотенцијалзајошвишеискуства,илизнања
онечемудругом”5.Утомконтексту,ликовнауметностможе
даучествујеуизградњиинтуицијеиимагинациједоједин
ственихформиизражавањаикомуникације.Шкорц6истиче
посебну важностњене тзв. процесно трагалачке природе.
Наиме,процесјеотворен,безпочеткаикраја,уњемунепо
стојиконачанодговор,већједино„процесодговарањакоји
отварановапитања”7.

1 Напомена:чланакјенастаокаорезултатраданапројектимаОд под сти
ца ња ини ци ја ти ве, са рад ње, ства ра ла штва у обра зо ва њу до но вих уло
га и иден ти те та у дру штву(бр.179034)иУна пре ђи ва ње ква ли те та и 
до ступ но сти обра зо ва ња у про це си ма мо дер ни за ци је Ср би је (бр.47008)
чију је реализацију финансирало Министарство просвете, науке и
технолошкогразвојаРепубликеСрбије(2011–2017).

2 Dahlberg,G.,Moss,P.andPence,A.(1999)Beyond Qu a lity in Early Child
hood Edu ca tion and Ca re,London:FalmerPressandPhiladelphia;Day,M.
andEisner,E.(2004)Hand bo ok of Re se arch and Po licy in Art Edu ca tion,
Arizona:NationalArtEducationAssociation;Zimmerman,E.(2010)Lo wen
feld Lec tu re, Cre a ti vity Art Edu ca tion: A Per so nal Jo ur ney in Fo u rActs,Re
trivedon3May2017fromhttp://www.arteducators.org/research/lowenfeld
lecture_2010_enid zimmerman.pdf;Galbraith,L. (2003)The Pro mi se and 
Im por tan ce of Re se arch on Art(s) Te ac her Edu ca tion,Аrizona:NationalArt
EducationAssociation.

3 Vigotski,L.S.(1975)Psi ho lo gi ja umet no sti,Beograd:Nolit.
4 Кораћ, И. (2015) Ставови ученика основних и средњих школа о Ли

ковној култури,Кул ту ра, ча со пис за те о ри ју и со ци о ло ги ју кул ту ре и 
кул тур ну по ли ти ку, бр. 147, Београд: Завод за проучавање културног
развитка,стр.242257.

5 Селаковић, K. и Милутиновић, Ј. (2013) Уметност као искуство –
концепцијаЏонаДјуија,На ста ва и вас пи та ње, бр.62(2),стр.285.

6 Шкорц,Б.(2012).Кре а тив ност у ин тер ак ци ји, Београд: Мостарт.
7 Исто.
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Циљорганизовањанаставеликовнекултуре јестестицање
трајних и употребљивих знања, развијање способности и
вештинауликовномизражавању,односновизуелнојкому
никацији. Програм предмета Ликовна култура у основној
школипочиванапроцесуистраживачкогучењаистварања,
докструктурапрограмауважаваипратиразвојнефазеуче
никовогликовногизражавањаистварања,аоднаставника
захтевакреативанифлексибиланприступ.Кадасеговорио
наставиликовнекултуре,можесерећидаонапочиванаопа
жању,истраживањунепосреднеоколинеиуметничкогдела,
стваралачкој преради информација, подстицању сазнајних
процеса,истраживањуивредновању8.

Ликовностваралачкеспособностиученикамогудадођудо
изражајаусвимонимнаставнимиваннаставнимактивно
стимаукојимасеодњихтражииницијатива,продуковање
великогбројаидеја,флексибилностумишљењу,толерант
ностзапротивречностиидвосмислености9.Наставаликов
некултуретребадаомогућиученицимастицањеестетских
искуставакрозбогатствоиразноликоствизуелнихсадржа
ја.Кључнуулогууподстицањуликовностваралачкогизра
заученикаимапредавачпредметаЛиковнакултура.Утоку
наставногпроцеса,онтребадабудеиупозицијисарадни
ка,исаветника,ипомагача,иорганизатораиводитеља,са
јединственимзадатком:одредитиоптималнуколичинуин
формација којемогубити асимиловане, преструктурисане
икојебипокренулеучениканастваралачкипроцес.Дакле,
дабидаоподстицајученицимазакреативноделање,настав
никтребадаобезбедиодређенинивопредавачких„изазова”
идовољанстепенаутономије(пружањемогућностиизбора
садржаја,временскограспореда,партнеразарад,начинара
да,разноврсностиматеријала зарадисл.).Tребалобида
пратииподржаваразменуидејаунутародељењаилигрупе,
даподстичерадозналостистваралачкуприродуученика.

Специфичностестетскогфеноменаподразумеваспецифич
ност естетске комуникације, комплексност и индивидуал
ностликовнихпојавности,штопретпостављаиспецифич
ностпутевакојимасеовајфеноменможедостизати10.Нажа
лост,областликовнепедагогијениједовољнотеоријскии
емпиријскиистражена.Оликовнојкултури,њеномзначају,
месту и функцији у нашем образовноваспитном систему

8 СлужбенигласникРС,6/07,2/10.
9 Korać, I.andGutvajn,N.Supportstrategiesforstudentartexpression, in:

Re se ar ching pa ra digms of child hood and edu ca tion, Bo ok of se lec ted pa pers, 
eds.PrskaloI.etal.(2015),Zagreb:TheFacultyofTeacherEducationUni
versityofZagreb,p.110118.

10Karlavaris,B.(1991)Me to di ka li kov nog od go ja1,Rijeka:Hofbauer.
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јошувекпостојебројнинеспоразумиидилеме11.Ушкол
скојпракси,алииуширојјавности,садржајиовогнастав
ногпредметанесматрајуседовољноважним.Уодносуна
другенаставнепредмете,Ликовнакултурајеготовомарги
нализована.

Анализа релевантне литературе указује на то да су емпи
ријска истраживања фокусирана на утврђивање ставова
ученика према предмету Ликовна култура у нашој земљи
малобројна.Такође,непостојепројектикојибисебавили
истраживањем задовољстваи опажањаученика радомна
ставникаЛиковнекултуреињиховомкомпетентношћууре
ализацијинаставнихиваннаставнихактивности.Поменути
проблеминајчешћесуиспитиваникао једанодаспекатау
оквируобимнијихистраживањаусмеренихнапроучавање
ставоваученикапреманаставнимпредметима12.

УистраживањукојејеспровеоХавелка13,испитиванојека
ко ученици осмог разреда из различитих основнихшкола
оцењујукорисност,занимљивост,каоисложеностпоједи
них наставних премета. Испитивани су ставови ученика
према: (1) учењу и настави; (2) корисности знања која се
стичуушколиуопштеиизпојединихпремета;(3)радуна
часовима; (4) интеракцији наставника и ученика, ученика
иученика; (5)школовањуишколи.Анализарезултатаис
траживања,измеђуосталог,указујенатодавећинаученика
(чак80%)сматрапредметЛиковнакултураизразитолаким
за учење, а нешто више од половинењих (60%) сврстава
гаукатегоријуизразитоиливеомазанимљивихнаставних
предмета.

Уоквируистраживањаставоваученикапремапроблемима
ипотребамашколауСрбијикојесуспровелеСпасеновићи

11Кораћ,И.нав.дело.
12Бодрошки,Б.(1997)Чиниоциинтересовањазанаставнепредмете,Збор

ник ра до ва са ме ђу на род ног сим по зи ју ма Ис тра жи ва ња у пе да го ги ји и 
ан дра го ги ји,Београд:ИнститутзапедагогијуиандрагогијуФилозоф
скогфакултетауБеограду,стр.69–73;Кораћ,И.(2008)По ло жај и функ
ци ја ли ков не кул ту ре у од но су на дру ге на став не пред ме те у основ ној 
шко ли,Методичкиегземплари,Београд:УЛУС,стр.14–60;Мирков,С.
(2002)Некичиниоциформирањаставовапреманаставнимпредмети
ма,На ста ва и вас пи та ње,бр.5,стр.383–399;Мирков,С.(2003)Узро
ципроблемауучењукодученикаосновнешколе,Збор ник Ин сти ту та 
за пе да го шка ис тра жи ва ња, Београд: Институт за педагошка истра
живања,бр.35, стр.151–165;Спасеновић,В.иМилановићНаход,С.
(2001)Ставовиученикапремапроблемимаипотребаманашихшкола,
Збор ник Ин сти ту та за пе да го шка ис тра жи ва ња, Београд:Институт
за педагошка истраживања, бр. 33(1), стр. 389–407;Шкорц, Б. (2012)
Креативност у ин тер ак ци ји,Београд:Мостарт.

13Исто.
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МилановићНаход14,најпрејеиспитанодносученикаосмог
разреда основнихшкола и ученика средњихшкола према
наставнимпредметима,апотомсуистраживаниипроблеми
којисејављајуприликомучењаунастави.Односученика
премадатомградивуиспитиванјепрекоследећихкатегори
ја:занимљивоградиво,преопширноградиво,неразумљиво
градивои тешко за учење, досадно градивоинепотребно
градиво.Анализарезултатапоказалаједаприближнополо
винаиспитанихученикасматрадаЛиковнакултуратреба
дабудеизборнинаставнипредмет, апостојиимањиброј
ученикакојиградивоовогпредметасматранепотребним.

ИстраживањемузрокапроблемауучењупредметаЛиковна
култураученикаосмогразредаосновнихшкола,Мирков15
је утврдила да они као основне узроке наводе: предавања
наставника,недовољнопредзнање,незанимљивоградивои
недовољанрад.ПозитиванставпремаЛиковнојкултурииз
ражава скоро четвртина испитаних ученика, који већином
имајуодличнуоценуизовогнаставногпредмета.Данево
лиЛиковну културуизјављује 18.5%ученика, амеђуњи
маје37.1%онихсаодличнимопштимуспехоми39.9%са
врлодобрим.Такође,вишеодтрећинеовегрупеиспитани
качинеонисаодличномоценомизпоменутогпредмета,а
нештомањесаврлодобромоценом.Анализомструктуреи
корелатаинтересовањазанаставнепредмете16запазилисмо
даЛиковнакултураспадаугрупупредметакодкојихсамо
процењивањеспособностиодстранеученикаимавеликог
утицајанањиховоинтересовањезатајпредмет.

Предметициљевиистраживања.Полазећиодсложености
наведенепроблематикеувезисанаставомликовнекулту
ре,предметистраживањабиобипроучавањеначинанакоје
ученициосновнихшколадоживљавајунаставуликовнекул
туреираднаставника.Дабисе тоутврдило,постављени
суследећициљеви:1)какоучениципроцењујусложеност
и занимљивост предмета Ликовна култура; 2) колико су
задовољнирадомнаставникаи3)колико јераднаставни
кадопринеодаимпредметбуделакшии занимљивији за
учење.

Ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња

Узорак истраживања. Узорак истраживања је пригодан,
што значи да су испитаници који су укључени у узорак
билидоступни заучешћеуистраживању.Уистраживању

14Спасеновић,В.иМилановићНаход,С.нав.дело.
15Мирков,С.нав.дело.
16Бодрошки,Б.нав.дело.
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је учествовало 215 ученика осмог разреда из 56 градских
исеоскихосновнихшколауСрбији,одчегајењих115из
30градскихосновнихшколаа100из26сеоскихосновних
школа.Испитанисуученициуосновнимшколамакоје су
ранијеучествовалеуистраживањимаауторкирадаисако
јима је већ била успостављена сарадња.У односу на пол
ученика,узорком јебилообухваћено105дечакаи110де
војчица.Структураузоркапремауспехупоказуједајепро
сечанопштиуспехученикаупретходном(седмом)разреду
биоврлодобар(4.15),докјепросечануспехизЛиковнекул
туребиоодличан(4.80).Уцелинигледано,усвимшколама
којесубилеобухваћенеистраживањем,ниједанученикније
уседмомразредуимаомањуоценуизЛиковнекултуреод
оцене3.00.

Ин стру мент ис тра жи ва ња.Истраживањејеизвршенона
основупосебноконструисаногупитникакојијесадржао5
питањазатвореноги3отвореногтипа.Питањимазатворе
ногтипанастојалисмодаиспитамокакоученициоцењују
тежинуизанимљивостпредметаЛиковнакултураиколико
сузадовољнирадомнаставника.Питањимаотвореногтипа
настојалисмодадобијемоближеодговореотоменакојина
чинјераднаставникаЛиковнекултуредопринеодаучени
цимаовајпредметбуделакшиизанимљивијизаучење,као
идаиспитаморазлогезбогкојихсуученицизадовољни,од
носнонезадовољнирадомнаставниканачасовимаЛиковне
културе.

Крозпрвидеоупитникаприкупили смоподаткеошколи,
месту где сешкола налази, полу ученика, успеху ученика
изпредметаЛиковнакултураиоопштемуспехуученикау
седмомразредуосновнешколе(укупно4питања).

Ана ли за по да та ка. У истраживању је коришћен неекспе
риментални корелациони нацрт уз коришћење методе по
пречногпресека.Поузданосткоришћеногинструменатапо
стигнутајеизрачунавањемCron bach’s alp haкоефицијента.
Каомераповезаностиваријаблиизрачунат јекоефицијент
Пирсонове корелације и Пирсонов χ². За утврђивање зна
чајности разлика између варијабли коришћена је анализа
варијансе.

Ана ли за ре зул та та и ди ску си ја

Ми шље ње уче ни ка о ни воу за ни мљи во сти пред ме та Ли
ков на кул ту ра. Анализа резултата истраживања показује
данајвећибројиспитанихученика(51,9%)опажаЛиковну
културукаоосредњезанимљивпредмет,њих39,2%каоиз
разитозанимљив,а8,9%каосасвимнезанимљив.Добијени
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резултатиразликујусеодрезултатасроднихистраживања17
изкојихсевидиданајвећибројученикаосмогразредапро
цењујеЛиковну културу као изразито занимљивнаставни
предмет.

Анализомрезултатасеоткрилоданемастатистичкизначај
нихразликауполнојструктуриуодносуназанимљивост
предмета Ликовна култура (F(1)=1,662; p=0,192). Такође,
нису утврђене ни значајне разлике између ученика сео
скихиградскихшколауодносунапроценузанимљивости
предмета(F(1)=0,817;p=0,307).Даље,изизнетихподатака
севидиданепостојикорелацијаизмеђууспехаученикаиз
предметаЛиковнакултураупретходномразредуипроцене
занимљивостипредмета (r=0,022;p=0,752).Требаиматиу
виду и податак да у узорку није било ученика који имају
нижуоценуодоцене3(добар).

Поред тога, занимало нас је да ли постоји повезаност из
међу општег успеха ученика и начина на који онипроце
њују занимљивост предмета Ликовна култура. Утврђено
једапостојинизакнивокорелацијеизмеђуопштегуспеха
у претходном разреду и процене занимљивости предмета
(r=.190;p=0.005).Овајналазуказујенапостојањетенден
ције,иакослабе,кодученикасабољимопштимуспехомда
процењујуЛиковнукултурукаомањезанимљиву(уодносу
наученикесаслабијимуспехом).

Унашемранијемистраживању18показалоседанапроцене
ученикаозанимљивостиЛиковнекултуреутичеуспехкоји
суучениципостиглиизовогпредметаупретходномразре
ду.Највећибројученикакојисупретходниразредзавршили
саврлодобримуспехом(65,9%)иученикакојисупретход
ниразред завршили садобримуспехом (59,4%)процењу
јеЛиковнукултурукаоизразитозанимљивнаставнипред
мет.Заразликуодњих,одличниученицисеумањемброју
(38,1%)опредељујузаовајодговор,анештовећипроценат
њих(41,3%)сматрадајетоосредњезанимљивпредмет.По
сле ученикâ са довољним општим успехом, који Ликовну
културупроцењујукаосасвимнезанимљивнаставнипред
мет(штојемишљење100%испитаникаизовекатегорије),
највећи процентуални показатељЛиковне културе као не
занимљивогпредметаналазимоуправокододличнихуче
ника (20,6%њихуодносуна18,8%добрихи11,4%врло
добрихученикакојизаступајуистистав).Утврђенаразлика
јестатистичкизначајна(χ²(1)=14,303;p=0,026).

17Кораћ,И.нав.дело;Хавелка,Н.нав.дело.
18Кораћ,И.нав.дело.
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Интересантнојеупоредитиовеподаткесаподацимаслич
ногистраживања (Havelka1997)којипоказујудаЛиковна
култураспадаугрупупредметакојисузанимљивијиврло
добримидобримученициманегоонимодличним.

Имајућиувидуспецифичностинаставеликовнекултуре,о
којимајебилоречиууводномделуовогтекста,можедасе
претпоставида јеЛиковнакултура занимљивијаученици
макојисусклонијидивергентноммишљењу.Овиученици,
којисеиздвајајупосвомкреативномпотенцијалу,постижу
лошије резултате приликом школског учења, зато што се
ушколскомконтекстуовајмоделмишљењанеподстичеи
невреднујеудовољнојмери.Наиме,унаставномпроцесу
нашегобразовногсистеманајчешћесеинсистиранамемо
рисањучињеницаитзв.конвергентноммишљењу.Управо
тестовизнањапочивајунаконвергентноммоделумишље
ња,уследчегаученицикојиимајуразвијеновајтипмишље
ња показују боље резултате у школском учењу 19. Дакле,
чиниседашколскиконтекстпотенцираконвергентноми
шљење,којенијеспецифичнозанаставуликовнекултуре,
каоиданаглашава„интелектуалнувербалнувештинукао
врхунскукомпетенцију”20,теиученицисклонијиовоммо
делумишљењапоказујубољиуспех.Свеовоуказујенапо
требудодатнихистраживањакакобисеовајфеноменбоље
расветлио.

Ми шље ње уче ни ка о до при но су на став ни ка за ни мљи во сти 
пред ме та Ли ков на кул ту ра.Анализомрезултатаистражи
вања дошло се до тога да је највећи број ученика (45,3%
њих)одговориодајенаставниквеомадопринеозанимљи
вости овог предмета. Није занемарљив број ученика који
сматрадајенаставникмалодопринеозанимљивостипред
мета (36,4%). Ипак, постоје и они ученици (18,3%) који
се изјашњавају дањиховнаставникЛиковне културеније
нималодопринеодасезаинтересујузатајпредмет.Непо
стојестатистичкизначајнеразликеупроцењивањудопри
носа предавача Ликовне културе занимљивости предмета
(F(1)=0,147;p=0,863)одстранеученикаосновнихшколау
градуиосновнихшколауселу,низначајнеразликеуодносу
наполученика(F(1)=0,436;p=0,090).

Даље,испитиванојекакоученициразличитогопштегуспе
ха опажају допринос наставника Ликовне културе у томе
дапредметбудезанимљивији.Премадобијенимподацима,

19Максић, С. (2006)Под сти ца ње кре а тив но сти у шко ли, Београд:Ин
ститут за педагошка истраживања;Шкорц, Б. (2012)Кре а тив ност у 
интерак ци ји,Београд:Мостарт.

20Исто,стр.77.
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ученицикојиимајубољиопштиуспехпроцењујудајена
ставникЛиковне културемањедопринеодапредметбуде
занимљив(r=.324;p=0,01),заразликуодученикасаслаби
јимуспехом.Оваквиналазимогууказиватинавећаочеки
вањауспешнијихученикаувезисаподстицајимакоједају
наставницидабиимовајпредметбиозанимљивији.

Ученицикојисузадовољнијирадомнаставникаизражава
јумишљење да им је овај предмет занимљивији (r=0,558;
p=0,01)ивишепрепознајудајесâмнаставниктомедопри
нео.Добијениподациидууприлогконстатацијидаучени
ци очекују подстицај од стране наставника, препознајући
његовуулогууповећањузаинтересованостизаовајпредмет.

На основу анализе одговора ученика закључили смо да
предметчинезанимљивимнајвишеначинобрадеградиваи
методераданаставника(53%),темекојесеначасуобрађу
јуиразноврсност задатака (21,5%), степенсамосталности
ученикаураду(15%)иличнеособиненаставника(14,5%).
Каоилустрацију,наводимоисечакодговораученикакојисе
односинаначинобрадеградиваиметодераданаставника:

На став ник пре да је на ра зу мљив и за ни мљив на чин ... 
Прво нам не што при ча о те ми или слу ша мо му зи ку, а он
да нам ра зу мљи во об ја шња ва шта тре ба да цр та мо или 
сли ка мо. Ра ди са сви ма у оде ље њу, увек од го ва ра на на ша 
пи та ња, раз го ва ра мо.(ученик,градскаосновнашкола).

Кадајеречотемамакојесеначасуобрађују,ученицинаво
дедаимјенајзанимљивијекадаихнаставникпитадасами
предложетеме,кадаседоговарајуоизборутемеиликада
наставник понуди више различитих тема и дâ могућност
ученицима да направе избор.Поред тога, испитаници из
двајајустепенсамосталностиурадукаоједанодчинилаца
повећањазанимљивостиовогпредмета.Уописимапонаша
њанаставникауочаваседаученициочекујудаимпредавач
помогнекадаимајупотешкоћеприликомрецепцијештива,
алиуједноочекујуислободуураду.Штосетичеличности
наставника,ученицинајвишеуважавајуследећекарактери
стике: смисао за шалу, ведар дух, љубазност, отвореност,
сталоженост.Добилисмоиодговореученика(2%)којисе
односе на важност спољашњег изгледа наставника (стил
облачења,лепотаисл.).Сличненалазеуочилисмоиудру
гимистраживањимаизвршенимкоднас21.Наиме,методич
каоспособљеностнаставникапроцењенајекаонајважнији
атрибуткодученикастаријихразредаосновнешколе.

21Крњаић,С.(2002)Со ци јал ни од но си и обра зо ва ње,Београд:Институтза
педагошкаистраживања.
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Резултати добијени у овом истраживању недвосмислено
упућујунаразмишљањеопрограмскомсадржајуовогна
ставногпредметаињеговомначинуреализације.Акоимамо
увидудајеликовнауметностстваралачкаактивносткојаје
израземотивногнабоја,личногискустваипотребезасамо
изражавањемједнакокодчовекаиученика,ондајејаснода
приликомшколовања–неадекватнипрограмскисадржајии
методерадамогудапасивизирајуидемотивишуученикау
стваралачкомчину.Начинреализацијепрограмскогсадржа
јапредметаЛиковнакултураувеликојмеријеодређенпе
дагошкопсихолошкомиметодичкомоспособљеношћуна
ставника.Тоуовомслучајуподразумевањеговувештинуда
одаберенаставнеметоде,средстваитехникерадаускладу
сациљемчаса,садржајемпредмета,каратеристикамауче
ника,њиховиминтересовањима, склоностима, контекстом
укојемсечасреализује.

Ми шље ње уче ни ка о то ме ко ли ко је пред мет Ли ков на кул
ту ра те жак за уче ње и на ко ји на чин на став ник мо же да 
до при но се да им пред мет бу де лак ши за уче ње. Налазина
шегистраживањауказујунатодасенајвећибројиспита
нихученика (71%)изјашњавадаим јепредметвеомалак
заучење,њих28%да јеосредњетежаки1%даимјеве
оматежакзаразумевање.Непостојестатистичкизначајне
разликеуодносунаполученика(F(1)=0,011;p=0,917),али
сеанализомуочилодајеовајнаставнипредметтежиуче
ницимаградскихосновнихшколанегоученицимасеоских
основнихшкола(F(1)=13,078;p=0,01).

Овајподатакнамјезначајанакоузмемоуобзирдајеулога
наставникадаорганизујеиреализујенаставунатајначинда
ликовнауметностбудеприступачнасвимученицима.Наи
ме,наставниковупсихолошку,педагошкуиметодичку„зре
лост“ чини управо његова способност да кроз заједничке
активности са ученицима осмишљава, допуњује, интерве
нишенаадекватанначинуактивностимаученикакојеони
нисуустањусамосталнодаизведуидаинтервенишеутзв.
зони наредног развоја кроз индивидуализацију наставе22.
Онтребадаимаувидудамеђуученицимаистогузрастапо
стојеиндивидуалнеразликекојесеогледајуутомеколико
суониспособнидаперципирају,визуелномеморишу,раз
вијајустваралачкуимагинацију.Уколиконаставникстално
пратиразвојмогућностиликовногизражавањаиобликова
њакодњеговихученика,утоликоћеуметидапрепознаипо
тенцијалсвакогпојединачногученика,моћићеуспешније

22Кораћ, И. (2012). Компетенције наставника за реализацију наставних
садржаја,На ста ва и вас пи та ње,61(1),стр.99–109.
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дауправљапроцесомподучавања,атимеидаучинипред
метлакшимзаучење.

Надаље,преманалазиманашегистраживања,највећиброј
ученика(45,3%) одговориоједајенаставникве о ма до при
нео да им предмет Ликовна култура буде приступачнији.
Нештомањипроценатученика(36,4%)сматрадајењихов
наставникмалодопринеотоме,а18,3%њихсеизјашњава
данаставникЛиковнекултуренијенималодопринеодаим
предметбуделакшизаучење.

Питањимаотвореногтипанастојалисмодаистражимораз
мишљањаученикаоначинунакојијенаставникдопринео
даимовајпредметбудеприступачнији.Највећипроценат
ученика(77,8%)сматрадасукључниразлозизбогкојихим
јепредметлакшизаучење–начинпредавањаиметодерада
наставника.Једанбројученика(12,6%)наводидасупресуд
нетемекојесеобрађујуначасу,док19,2%њихнаводилич
неособиненаставника.Ученициочекујуоднаставникапре
свега јасноипрецизноизлагањеидефинисањепроблема,
каоидавањесмерницазабољеразумевањетеме,докњегове
личнеквалитетепрепознајукаоважне,алинеупрвомран
гу.Ипак,нетребаизгубитиизвидадаличниквалитети,као
што суљубазност, ведардух, учтивости сл, чиненастав
никаефикаснијимуизвођењуњеговогпримарногзадатка,
подучавања23.

Дакле, из добијених података можемо да закључимо да
непостоје статистички значајнеразлике везане за токако
ученициосновнихшколауградуиосновнихшколауселу
процењују допринос наставника Ликовне културе тежини
учењапредмета (F(1)=0,002;p=0,966), такођенизначајне
разликеуодносунаполученика(F(1)=2,755;p=0,098),као
иуодносунауспехученика(F(1)=0,275;p=0,606).

По ве за ност за до вољ ства уче ни ка ра дом на став ни ка на 
ча су са њи хо вом про це ном о за ни мљи во сти и те жи ни уче
ња пред ме та Ли ков на кул ту ра. Процентуална расподела
одговораученикау вези сањиховим задовољствомрадом
наставникаЛиковнекултуреначасуприказанајеуГрафи
кону 1. Највећи број испитаних ученика је потпуно задо
вољан(44%),анештомањиброј(33%)сеизјашњавадаје
углавномзадовољанрадомнаставникаЛиковнекултурена
часу.Неодлучноје19%ученика,докје2,2%ученикаизја
вилодауглавномнијезадовољно,односнодауопштеније
задовољно(1,8%)радомнаставниканачасу.

23Крњаић,С.нав.дело.
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Графикон1:Задовољствоученикарадомнаставника
Ликовнекултуреначасу

Добијенирезултатиуказујунатодајеоценавећегзадовољ
стварадомнаставниканачасуповезанасапроценомовог
предметакаолакшимзаучење(r=0.183;p=0,01).Иакоста
тистички значајна, ова повезаност је слабог интензитета,
докјемногојачаповезаностзадовољстварадомнаставника
са занимљивошћупредмета (r=0,558;p=0,01).Наиме,уче
ницикојиизражавајувишинивозадовољстварадомпреда
вача,процењујуЛиковнукултурукаозанимљивију.Дакле,
(не)задовољствоученикâначиномнакојинаставникорга
низује и реализује час Ликовне културе и како се односи
премаученицимаповезано је саначиномнакојиученици
процењујузанимљивостовогнаставногпредмета.

Образлaжућисвојодговорувезисазадовољствомрадомна
ставниканачасу,ученицикојисусеизјасниликаовеомаза
довољнинаводевештинупредавачададоброобјаснитему
којаћебитиобрађивананачасу,даихмотивишезарад,као
идаостварипозитивнуатмосферуначасу.Надаље,квали
тетнаставникаЛиковнекултурекојиученициистичујесте
његоваспособностдареализујенаставнипроцестакодасе
осећају слободним да искажу своја интересовања, да раз
менемишљење.Поредтога,учениципрепознајуивреднују
наставниковозалагањеначасу:

За ин те ре со ван је за рад, мо ти ви ше уче ни ке, тру ди се, 
зна и во ли свој по сао, до зво ља ва нам да ка же мо сво је ми
шље ње, уме да ство ри до бру ат мос фе ру на ча су, по на ша 
се као да је наш вр шњак.(ученик,сеоскаосновнашкола)

Каоразлогезбогкојихсунезадовољнирадомнаставникана
часуЛиковнекултуре,ученицинаводеследеће:предавања
сунезанимљиваинеразумљива;наставасереализујесамо
уучионици,безпосете галеријамаимузејима;критерију
миоцењивањасувисоки;контролнизадацисувеоматешки;
темесунезанимљиве.Пример:

 

Series1, уопшете 
нисам 

задовољан/на, 
1.8

Series1, углавном 
нисам 

задовољан/на, 
3.2

Series1, и јесам и 
нисам 

задовољан/на, 
19

Series1, углавном 
сам 

задовољан/на, 
32.6

Series1, потпуно 
сам 

задовољан/на, 
43.4
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Не за ни мљив на став ник, учим пред мет као исто ри ју, а не 
би тре ба ло та ко. (ученик,градскаосновнашкола)

Изодговораиспитаникаможесезакључитидаученици,из
међуосталог,очекујуоднаставникадаодржаваредиди
сциплинууодељењу.Наиме,ученицимасметаакопредавач
нијеауторитетиакојеме кан, не др жи ства ри под кон тро
лом.Сметаимнедисциплинауследкојенаставникприме
њујерепресивнемере,акојеуједнокварепозитивнуслику
оњему:

На став ник ни је ау то ри тет, стал но је га ла ма и не ди сци
пли на на ча су, на став ник из ла зи са ча са. (ученик,градска
основнашкола).

На став ник се че сто де ре на нас, тре ска днев ни ком и не
при ја тан је. (ученик,градскаосновнашкола)

Наведени одговори ученика отварају поље могућег дело
вањанаставникаЛиковнекултуреудоменимаизбораина
чина презентације садржаја, мотивисања ученика, начина
оцењивања,креирањапријатнијегокружењазарад,подсти
цања слободе изражавања и критичког дијалога.Коначно,
савремено конципирана настава ликовне културе захтева
креативненаставникекојипратеноветенденцијеуобразо
вањуикојипоредзнањаоовојобластитребадаимајупеда
гошкопсихолошкеидидактичкометодичкекомпетенције.

За кључ на раз ма тра ња

Проучавање наставе ликовне културе и улоге наставника
изперспективеученикâосновнихшколапредстављаједан
одважнихпредусловазавредновањеобразовноваспитног
рада.Анализа резултата истраживања показује да највећи
број ученика процењујеЛиковну културу као осредње за
нимљивнаставнипредметисматраданаставникузначај
нојмеридоприносизанимљивостисамогпредмета.Такође,
највећи број ученика процењујe Ликовну културу као на
ставнипредметвеомалакзаучењеиопажадајенаставник
веомадопринеодаимовајпредметбудеприступачнији.Го
товополовинаиспитанихученикаизјашњаваседа јепот
пуно задовољна радом наставника на часу, а нештомањи
бројученика–дајеуглавномзадовољна.Нивозадовољства
ученикаметодамареализације часаи односомнаставника
саученицимаповезанјесаначиниманакојеучениципроце
њујузанимљивостовогнаставногпредмета.Анализаодго
вораученикауказујенатодасузанимљивостипроцењени
нивотежинеовогпредметазаучењеунајвећојмерипове
занисаначиномобрадеградива,начиномраданаставника,
разноврсношћузадатакакојисепостављајуученицима.
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Резултатиистраживањанедвосмисленоуказујунаважност
улогенаставникаињеговихкомпетенцијазауспешнуреа
лизацијунаставеЛиковнекултуре.Којећефункцијетена
ставе доћи доизражаја у токуњене реализације и у којој
мери,независисамоодоногаштојепланомипрограмом
прописано већи од тога каконаставник разуме, тумачии
реализујециљеве,односносадржајепрограма.

Иако не постоји општеважећи модел „доброг наставника
ликовнекултуре”,можесеуказатинапожељнеправцепод
стицањаразвојакомпетенцијанаставника.Поредкомпетен
ција из области ликовне уметности, иницијално образова
ње и професионално оспособљавање наставника треба да
обухвати и стицање знања о развојним карактеристикама
деце,разумевањепроблемаваспитањаиобразовањаусве
тлу различитих теоријских концепција, као и оспособља
вањепредавачадакритичкисагледава значењетихтеори
јазаприменуупракси.НаставникЛиковнекултуретреба
да буде дидактичкометодички оспособљен за планирање,
организовањеиреализовањенаставенаначинкојићеомо
гућитидасекодученикаподстакнекреативностиликовно
истраживање, интерпретација и дискусија на пољу умет
ности.Требаконтинуиранодаизграђујесликусвојеулоге
иутицајаутомпроцесу,узпомоћсазнањакојамуомогу
ћавајудаиспитује,провераваимењасвојупраксу.Његова
отвореност заинформацијеувезисаочекивањимаучени
ка,њиховиминтересовањима,потребамаициљевима,као
испремностдатеинформацијекористиупланирањусвог
рада–позитивноутичунаразвојученикаинапостигнућа
којаћеостваривати.

Имајућиувидузначајиулогууметностииликовногвас
питањазацелокупниразвојличности,неопходнасудаља
теоријскаиемпиријскаистраживањауциљуобезбеђивања
научнеосновезаунапређивањенаставеЛиковнекултуре.
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ARTEDUCATIONANDTEACHERROLE
FROMSTUDENTPERSPECTIVE

Abstract

In this articlewe have been focused on studying theways inwhich
elementary school students experience art education andworkof art
teachers.Wewere interested in how students evaluate the difficulty
andattractionofArtasaschoolsubject,howmuchtheyaresatisfied
with thework of their art teachers and howmuch thework of their
teachers has contributed to this subject becoming easier and more
interesting to them. The sample covered 215 eighth grade students
from different urban and rural elementary schools. For research
purposes, a questionnaire was designed containing openended and
closeended questions. The research results indicate that the largest
numberofstudentsevaluatedarteducationasmediuminterestingand
veryeasy,alsoshowingthatstudentsthinkthattheattractionandthe
levelofdifficultyofthesubjectitselfdependalotontheteacher.The
attractionandthedifficultyofthesubjectmostlydependon:themethod
ofworkonthecurriculum,themethodofworkoftheteacherandthe
diversityoftasksgiventostudents.Theresultsthereforesuggestthat
the professional competences of an art teacher are the key factor in

successfulteaching.

Keywords: teacher’s work, teacher’s role, student attitude, elementary 
school, art culture
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ЏЕЈМС ЕН СОР:  
УМЕТ НИК МЕ ЂУ МА СКА МА

Сажетак: У овом тек сту раз ма тра ћу ства ра ла штво Џеј мса Ен
со ра ука зу ју ћи на зна чај мо ти ва ма ске и по ступ ка ма ски ра ња у 
ње го вим ау то пор тре ти ма. Као је дан од нај у ти цај ни јих бел гиј
ских умет ни ка дру ге по ло ви не де вет на е стог ве ка, Ен сор је при
зна ње за соп стве ни рад до жи вео ре ла тив но ка сно, на кон што је 
ре а ли зо вао нај зна чај ни ји сег мент свог обим ног опу са, ушав ши у 
пе ту де це ни ју жи во та. Због са ти рич ног по гле да на кул тур ну си
ту а ци ју у Бел ги ји, сли кар је че сто био иг но ри сан и кри ти ко ван, 
што је у вре ме ње го ве нај ве ће про дук тив но сти (де ве та де це ни ја 
де вет на е стог ве ка) до во ди ло до умет ни ко вог пот пу ног по вла че
ња у са мо ћу ства ра ла штва. Ра за пет из ме ђу јав ног од ба ци ва ња 
и за ка сне ле сла ве, Ен сор је се би до де љи вао раз ли чи те уло ге: од 
са мо у ве ре ног сли ка ра у мла до сти, пре ко му че ни ка и жр тве, аут
сај де ра про го ње ног де мо ни ма, до ви зи о на ра оп ко ље ног ма ска ма, 
ства ра ју ћи је дин ствен кор пус ау то пор тре та у ко ме се пре пли ћу 
еле мен ти фан та сти ке, гро те ске и те а тра, а у ко ји ма ма ски ра
ње по ста је кључ ни по сту пак ко јим се пре и спи ту је иден ти тет и 
успо ста вља иро ниј ска дис тан ца пре ма све ту у ко ме се жи ви.

Кључне речи: Џејмс Ен сор, ау то пор трет, ма ска, ма ски ра ње, 
рели ги о зне сце не, те а тар, ка ри ка ту ра

I Ма ске у Остен деу

Године1907.АнридеГру(HenrydeGroux),белгијскисим
болиста,насликаојеПор трет Џеј мса Ен со ра(JamesEnsor)
уентеријеру,приказујућигауполупрофилукаозамишље
ног господина уцрном троделномоделу, док седииспред
неидентификованепозадинеукојусеутапанаслонњегове
столице.НалевомбочномзидупоредЕнсораодвијасечу
десни dan se ma ca bre којег уметник није свестан, опхрван
тешким мислимашто га привремено измештају из ствар
ности и наводе на медитацију о властитим стваралачким
дометима.Плејадапознатих ликова, сачињена од костура,
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маскиранихфигураипозоришнихмарионета,којисетиска
јуузњиховогмеланхоличногтворца,заправосудемонииз
Енсоровогсликарстваисвакодневице.Онисугапрогонили
токомживота,учинившиганеподношљивим,натерaвшига
даодабереизолацијукаојединимогућимоделегзистенције.
Годинаукојојнастајепоменутипортретзаокружујечитав
низ тешких и неизвесних борби за уметничку афирмаци
ју,деценијапроведенихуигнорисањуиодбијањуодстра
незваничногСалона,каоијавнихсукобасамногобројним
критичарима.Болнонеразумевањелокалнесрединенеретко
јенаводилоЕнсоранавербалноразрачунавањеснеприја
тељскомпубликомкојаје,премањеговимречима,презира
лауметност:„Прошлегодинебилојетридесетстановника
Остендеанаизложби;овегодинедостићићемобројкутри
десетиједан.”1

Озлојеђеносткојајеизбијалаизовогсвестраногинтелекту
алцабила јевидљивауњеговимразличитимделима,како
сликамамонументалногформата,такоиграфикамаикари
катурамаскромнихразмера.Управозатонечудичињеница
дајавностнијежелеладасесуочисазастрашујућомвизијом
сопственехипокризије,поквареностииподлостикојуимје
понудио овај хиперосетљиви егоцентрик. Изједначавајући
лицасвојихсуграђанасмаскамаилобањама,претварајући
ихусмешне,игнорантне,злокобнекреатурекојегубеиден
титетумасисебисличних,Енсор јетокомосамдесетихи
деведесетихгодинадеветнаестогвекапружиовизионарску
сликумодерногдруштваукомесефаворизујуматеријалне
наддуховнимвредностима,амедиокритетиспутавајуинте
лигентнепојединцеунапредовању.Управоовапсихологија
масекојапочиванамеханизмупрепознавањасамосвесног
индивидуалца–интелектуалца,уметника,научника–иње
говог намерног одбацивања, условила је, између осталог,
Енсоровскрајнутиположајутадашњимкултурнимкруго
вимакојијошувекнисубилиспремниза„експресионистич
ки”шамарјавномукусу.Енсорјеотомеговорио:„Логично
једасамтражиомоћнаизражајнасредства–нарочитомаске
сањиховимјаркимбојама.Волеосамовемаскезатоштосу
вређалепубликукојамејетаколошеприхватила.”2Треба
лојесачекати1908.годинукадасепојавилапрваафирма
тивнамонографијаЕмилаВерхарена(EmileVerhaeren)која
ћеизменитипогледнаЕнсоровопус,условљавајућинови
однос према његовом стваралаштву и доносећи коначну

1 BecksMalorny,U.(2000)Ja mes En sor: Masks, De ath, and the Sea, Köln:
Taschen,p.41.

2 Berman,P.(2002)Ja mes En sor: Christʼs En try In to Brus sels in 1889, Los
Angeles:GettyPublications,p.11.
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рехабилитацију1920.годиненаретроспективиуГалерији
Жиро (Giroux) уБриселу.Наконпоменутогдогађаја,Кра
љевскимузејоткупиојешестсликаревихделазасвојуко
лекцију.Најзад,1929.ЕнсорћеодкраљаАлбертапримити
титулубаронаидочекатидањегованајважнијаслика,Хри
стов ула зак у Бри сел 1889. го ди не3 будепрвипутизложена
пред очима јавности, четири деценије након настанка, на
великој ретроспективи у бриселској Галерији лепих умет
ности (Pa la is des Be a uxArts). Кулминацијудржавногпри
знањаЕнсоровогстваралаштвачинилојеоснивањењеговог
музејауОстендеу1948,самогодинуданапренегоштоје
преминуоуосамдесетдеветојгодини.4

Рођен1860.уОстендеу,маломместунаСеверноммору,Ен
сорјеуњемупровеочитавживотдосмрти,1949.године.
Напуштаогајевеомаретко,умладалачкимданима,кадаје
отишаоуБриселнашколовање,наКраљевскуакадемијуле
пихуметности, да би се с дипломомвратио у родни град
1880.године.Тује,натавануизнадпородичнеантикварни
це,живеосведо1917,кадасепреселиоуујаковукућу.Са
мансардејенесметанопосматраоОстендеиморекојегаје
импресиониралоикојемујеуливалоенергију.Наконовог
повраткакући,уследиласуспорадичнапутовањауПариз,
ЛондонипрестоницуБелгије, где јеодржаваовезескру
гомпрогресивнихинтелектуалацаокупљенихокофизича
раЕрнстаРусоа(ErnestRousseau),космополителибералних
схватања,чијајекућабилаотворенасвимљудимаслободне
воље, симпатизерима револуционарних идеја и следбени
цимановихдостигнућаунауциикултури.Усупротности
самирноми успаваном атмосфером уОстендеу, који је у
другој половини деветнаестог века имао свега 16000 ста
новника,каоидуховнозаосталомклимомусопственојпо
родицивођенојчврстомрукомбакеФламанке,мајкеМари
јеКатаринеХегеман (MariaCatharinaHaegheman) и тетке

3 Интересантно јеприметитидаЕнсоровасликанастајенеколикогоди
напречувеногделаПси хо ло ги ја го ми ла ГиставаЛеБона (GustaveLe
Bon)из1895.године,ибилаје,измеђуосталог,инспирисанаучесталим
народниммитинзимапротивцрквеивладекраљаЛеополдаII.Иакоје
критиковаокорумпираностдржавнихструктура,Енсорјенедвосмисле
ноуказаонанемоћмаседабилоштапромени,собзиромнањенупре
вртљивост,импулсивностинепоузадност.Хри стов ула зак у Бри селука
зујенаострашћеностислепиломасекојанебиумеладапрепознасвог
спасиоцачакникадабисеонпојавиоуњенимредовима.Видивише:
LeBon,G.(2007)Psi ho lo gi ja go mi la,Čačak:Alef,Gradac.

4 Енсоровесликедеосузначајнихсветскихуметничкихзбирки:Музеја
ГетиуЛосАнђелесу,КраљевскогмузејалепихуметностиуАнтверпену,
МузејаликовнихуметностиуГенту.Такође,његовимногобројнирадо
вимогусевидетиуколекцијиЕнсоровогonli ne музејанаадреси:http://
jamesensor.vlaamsekunstcollectie.be/en
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Мимискромногпорекла,Енсорсеопределиозапородицу
Русо, која га јефасциниралаи којаму је упериодуинте
лектуалногразвојауБриселупружилаподршкуиотворила
новекултурнехоризонте.РазумљивоједајеОстендемла
домуметникуупериодустицањазнањаделоваокаонераз
вијенапровинцијаукојојјебиоспутанбакинимимајчиним
ауторитетомињиховимнепоколебљивимнастојањемдага
увуку у трговину егзотичном робом, сувенирима и карне
валскимреквизитимакојесупоседовалеупородичнојрад
њи куриозитета.Ипоред тога, постојала је једна личност
која је подржавалаЕнсора у борби за уметност. Био је то
његовотац,Енглез,којијестудираомедицинууБону,гово
рионеколикојезикаинеизмерноволеомузику.Монотонија
уОстендеу угасила је и последње трачкеживотног елана
кодФредерикаЕнсора (FrederickEnsor)којисепрепустио
пићудоизвеснесмрти1887.године.Мождабашзбоговога,
Енсороводноспремаженамабиојеамбивалентаниуњи
ховимлицимавидеоје„маскеодмесакоје,разумљиво,по
стајумаскеодпапира.”5Паипак,каснијејеисампризнавао
значајчудесногреквизитаријумабакинерадњекоји је, за
хваљујућиживописнојробисасвихмеридијана,одлучујуће
утицаонаизборкључнихсликарскихмотива,усаглашених
саособеномвизијомсветањеговесвакодневице:„Мојибаба
идедаималисуОстендеурадњуукојојсупродавалимор
скешкољке,чипку,препариранерибе,старекњиге,гравире,
порцелан,робунајразличитијегпореклакојусусталнооба
ралемачке,папагајиимајмун...Моједетињствоиспуњеноје
дивнимсновимаипосетамабакинојрадњиукојојсераси
павеличанственосветлосаблиставихшкољки,раскошних
чипки,препариранихживотињаизастрашујућегварварског
оружјаодкогасамсеплашио.Овајнеобичниамбијентути
цаојенаразвојмојихуметничкихмоћи,амојабакабилами
јевеликаинспирација.”6

Сдругестране,уБриселусе,захваљујућиРусоовима,Ен
сор упознао с књижевношћу, позориштем и уметношћу
старихмајстора, те је постепеноформираомисаопод до
минантнимутицајемромантичарскелитературеифантазије
ЕдгараАланаПоа(EdgarAllenPoe),симболистичкихдрама
ТеаХанона(ThéoHannon),ЕдмонаПикара(EdmondPicard)
иМорисаМетерлинка (MauriceMeterlinck),каои графич
кихрадоваРембранта(RembrandtvanRijn),Гоје(Francisco
Goya), Дирера (Albreht Dürer), Хогарта (William Hogarth),
Холбајна (Hans Holbein). У споју њихове фантазмагори
је,симболистичкихначела,друштвенесатиреикњижевне

5 BecksMalorny,U.нав.дело,p.11.
6 Berman,P.нав.дело,p.6.
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гротеске,Енсорстварасопственипрепознатљивисликарски
идиомкојићегаучинити једнимодпретечаекспресиони
змауНемачкој.ПремаречимаУлрикеБексМалорни(Ulrike
BecksMalorny), сликарева тврдоглавост, критички став и
анархистичкобићенашлисудовољноподстицајаукућиРу
соових,ауличностиЕрнстаРусоаМлађег,Енсорјестекао
пријатеља који је са њим делио наклоност према бучним
играма,бизарнимкостимимаипрерушавањима.7

Године1879.уБриселунастајеједаноднајранијихЕнсоро
вих аутопортретаподназивомПор трет умет ни ка ис пред 
шта фе ла ја уакадемскомманиру,затамњенепалетекарак
теристичнезараниреалистичкипериод.Наовојкомпози
цијиосећасесамоувереностмладогствараоцакојисејасно
суочавасаликомуогледалу,држећивеликупалетуупред
њем плану, помоћу које и дефинитивножели да утемељи
својебићеусветууметности.Сличанутисакостављаиде
ценијумлађеостварењеиз1890.године,Ен сор ис пред шта
фе ла јагдесеседећисликарокрећекапосматрачуисуочава
саимагинарномпубликом:увидљивомпросторусликарске
позорниценедовршеноделонаштафелајуусветлим,искри
чавимтоновиманедвосмисленјепоказатељтрансформаци
јеуметничкогрукописа.Пређенјепутодпригушенепалете
академског,натуралистичкогизразадолуминозног,чистог,
хроматскибогатог,симболистичкогиекспресивногсликар
ствакојејеегзалтираниЕнсоркоментарисаонаследећина
чин:„Доживеосампросветљење1888.године,почеосамда
верујемусветлост,усвојусветлост,својумаштуислободу.
Радиосамдугорочно.Одабраосамсвојебоје!Белу!Јошбе
ле!Свежубоју,чистубоју.Онукојаакцентујествари,која
им јеверна. Јаркоцрвена.Зеленозелена.Сировожута...”8
Изразита снага погледа и непоколебљива вера у сопстве
никвалитеточигледнајеинацртежуиз1884,једноставно
названомМој пор трет.Нањему јеЕнсор представљен у
ставуДирера,указујућинасебекаонасликара,филозофа
инадареногпојединцакојијенастављачпутасвогузорног
претходника. „Маскирањем” у чувени Диреров Ау то пор
третиз1500,Енсоруводи,мождаинајранијуреференцу
наХристаСпаситеља,сакојимћесеиексплицитноиденти
фиковатиувишенаврататокомживота.Иакоизостајестро
гафронталностДиреровог става, резервисаног кроз исто
ријууметностиискључивозаХриста,Енсоровгестуказује
науметниковположајудруштву:онсеистовременоосећао

7 BecksMalorny,U.нав.дело,стр.15.
8 Berman,P.нав.дело,стр.12.
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каовизионарижртва,каовођаипрогоњени.Овакавутисак
нећеганапуститидокрајаживота.9

II Ен сор као му че ник и плен

Удеценијиизмеђу1880.и1890.годинеЕнсорсекретаоиз
међуОстендеаиБрисела.Упркосчињеницидасесуочавао
снегативнимкритикамаиодбијањимаСалона,онје1883.
годинепостао једаноднајутицајнијихчлановаавангардне
уметничкеасоцијације,Гру пе XX (Les Vingt),10којујеосно
ваоновинарикритичарОктавМаус(OctaveMaus),уредник
прогресивноггласилаМо дер на умет ност (L’Art Mo der ne). 
Удружењејеокупилоствараоцекојисусезалагализанову
уметност, зашто већи степен експериментаи ослобађање
оддиктатаАкадемије.Уњојсусе,измеђуосталих,нашли
и симболистаФернанд Кнопф (Fernand Khnopff), поенти
листаТеованРиселберг(ThéovanRysselberghe),каоиим
пресионистаВилиФинч (WillyFinch).Члановиудружења
подржавали су прогресивне стваралачке снаге у Францу
ској,попутМонеа(Monet),Сераа(Seurat),Редона(Redon),
Реноара(Renoir),Сезана(Cézanne)иВанГога(VanGogh),
позивајућиихуБелгијунагодишњепрезентацијеуметно
сти.Гру па XX пружилајеуточиштеЕнсоруомогућавајући
мударедовноизлаже,охрабрујућигаданапустизатамњени
колоритформативногпериода,одвојисеоддомаћих,инти
мистичких темаиразвијеиндивидуални стилутемељену
анегдоти,театруикарикатури.ОктавМаусје1884.указао
наснагууметниковогталента,истакавши:„Енсорјелидер
групе.Он је светионик.Енсор сумира одређенепринципе
којисесматрајуанархистичким.Укратко,Енсор јеопасни
индивидуалацкојиимавеликешансе.”11

СамопоуздањестеченоМаусовимпохваламасликарпотвр
ђујена једномоднајзначајнијихаутопортрета,Умет ник с 
цвет ним ше ши ром, који започиње1883.икомплетирапет
година касније, додајући натуралистичкој представи лица
узатамњеној,смеђојпалети,луминознишеширсцвећеми
перушкама,којипостајесвојеврсниореолштоиздвајасли
кара из таме околног простора. Са особеним благо увије
нимбрковимаипогледомкојимстудиознопроучавалику

9 Не треба заборавити ни на Диреров осећај разапетости између две
срединеукојима јеборавио.Италију једоживљаваокаосвојеподне
бље што потврђује на свом Ау то пр тре ту с ру ка ви ца ма (1498), док
га је у роднојНемачкој мучила меланхолија и стална размишљања о
узалудностиживота.

10ОГру пи XX вишевидетиу:Block,J. (1996)LesXX,Gro ve Art On li ne,
Oxford:OxfordUniversityPress.

11Berman,P.нав.дело,стp.8.
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огледалузахтевајућиконтакточиуочи,Енсорпреиспитује
сопствениположајупостојећимдруштвенимиуметничким
околностима,маскирајућисеуРубенса(PeterPaulRubens).
СамоувереносткојазрачиизЕнсоровогликауказујенаме
стокојеприжељкујеиликојемувећприпадаусавременом
уметничкомпантеону.Ситуација,нажалост,честонијебила
наклоњенаовоминдивидуалцу.Свременом,онјеинтензив
нијепреобликоваостварностнанепријатан,азапубликуи
критику„увредљив”начин,штојеузроковаломаргинализа
цијуиигнорантноћутањеоњеговимделиманагодишњим
смотрамаГру пе XX. Додатнимотивзауметниковурезигна
цијубила јепозитивнакритикаделаФернандаКнопфаиз
пераОктаваМауса, објављенаучасописуМо дер на умет
ност 1886,којујеЕнсоркоментарисаоусвомособеномсар
кастичномтону:„Будућностћеодлучитиисвакомедодели
тиместокојемуприпада.Поуздамсеусебе;успехдругих
ме не забрињава.”12Пор трет у жа ло сти и сла ви из исте
годинедоказ јепотпуно супротнограсположења.Енсоров
утварниликсадавећподсећананеуротичногствараоца,му
ченогнеадекватнимпријемомугрупиукојојједотадана
лазиопогоднуклимузарад,иусамљеногчовекаразапетог
унутрашњимдемонима,збогкојихћесесвевишеповлачити
уинтимуатељеанатаванупородичнекуће.

Осећање изопштености условило је Енсорово окретање
религиознимтемама,којејеонунареднимдеценијамава
рирао и преобликовао, удаљавајући се од канонизованих
хришћанскихпредстава,мењајућиулогеисторијскимлич
ностима и преузимајући на себе улогужртве.У том сми
слуоннијебиопрвиуметникдевентаестогвекакојијесе
бепосматраокаонесхваћеногиусамљеноггенија.Његови
савремениципопутСезана,ВанГога,Гогена,Шилеа(Egon
Schiele)успостављајутип„аутопортретакаоискушеникаи
мученика” потврђујући идентично осећање неприпадања
друштвуинеуклапањаулокалнусредину.Енсор је,међу
тим,бионајдоследнијиусвомпројекту,изједначавајућисе
сХристом,исмеванимипониженимоднеуке гомиле, би
чеванимиконачно,разапетим.Утренуцимавеликихпси
хичкихискушењаинеподношљивефизичкеизолованости,
Енсорсеопредељиваозаборбукрозуметност,константно
сепрерушавајући,играјућиразличителикове,упућујућина
чињеницудајеонглавнијунакусопственомтеатруумет
ности.БексМалорнијевајеисправноприметила:„Енсорје
биосвудауЕнсору.Променљиве,контрадикторнеулогекоје
јеприхватаоупућујунасаркастичнорасположењеистања
депресије,којасуповременопрекиданаискрамахумораи

12BecksMalorny,U.нав.дело,стp.67.
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самоироније.”13Усвимтиминсценацијамаониманајзна
чајнеместо:Енсор јеукљученувеликупоздравнупараду
Хри сто вог ула ска у Бри сел 1889; осећа се као страдалник
упризоримакојипарафразирајуциклусХристовихпатњи;
онјеискушеникпопутСветогАнтонија;преображавасеу
харингуококојесескелетиборекаоокодрагоценогплена.
Коначно,костуриимаскепрогањајугадоконпокушавада
сачувасвојидентитетугомилиидасесподсмехомсуочиса
смрћу,замењујућисвојелицезастрашујућомлобањомкоја
празнимочиматупозуриупосматрача.

НацртежуГол го та, насталом1886.године,Енсорсепрви
путнепрерушеноизједначавасХристом,штоћепоновитии
начувенојкомпозицијиХри стов ула зак у Бри сел 1889. го ди
не,каоинанештокаснијимсликамаEc ce Ho mo иКо сту ри 
се бо ре око обе ше ног из1891.године.Овосуостварењау
којима се уметник најексплицитније идентификује сХри
стом, иако у појединимделиманањегово присуство уме
стоХриста,упућујесамонатпис.НаГол го ти сенаСпаси
тељевомкрступојављујеинскрипцијаЕнсор (уместоInri),
док су његови прогонитељи и непријатељи именовани у
масисветакојаприсуствујераспећу.ТосукритичарФети
(EdouardFétis),каоиособаупредњемпланукојаналеђи
маимаознакуXX,персонификујућиуметничкугрупукојој
јеЕнсорприпадао,акојасадамирнопосматрадогађај,не
устајућиуодбрануинтегритетанекадашњегколеге.Разапе
тиХрист/Енсорпостаојесимболличнепатње.Уметникје
својемукевероватносхватаокаонеизбежнисегментњему
намењенесудбине.АлександарСтарџис(AlexanderSturgis)
истичеда јетемауметникакаоизабраногпојединцауде
ветнаестом веку подразумевала додатну димензију захва
љујућичињеницида јераслоинтересовањезаоноштосе
налазилоиспод видљиве реалности.Христ вишеније био
самосимболуметниковеагоније,већињеговогнастојања
дадопредодуховнихистина.14Утомсмислу,могућеједа
јеЕнсоризабраоХристакаоуниверзалнисимболуметника
којисеосећаодбаченоистрадазбогсвојих(визионарских)
дела.Награфикамаиз1888.и1895.годинеподназивомДе
мо ни ме на па да ју Енсор јесмештенуцентралнидеоком
позиције,испреднадгробногспоменикаозначеногњеговим
именом,покушавајућидасеодупреутварамаикостурима
којисеспремајудагасавладајуисместегаугробкојису
мунаменили.Онизнованаглашаванеусклађеностизмеђу

13Исто.
14Sturgis,A.,Christiansen,R.,Oliver,L.andWilson,M.(2006)Re bels and 

Martyrs: The Ima ge of the Ar tists in the Ni ne te enth Cen tury, London:Natio
nalGallery,p.139.
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академскеуметностииуметничкихслобода,измеђусликар
скихправилаинеспутанеимагинације.Демоникојисуга
шчепали,заправосувојницикојидолазепоХристауГетси
манскомврту:тосуЕнсоровикритичариинекадашњиисто
мишљенициизгрупекојисугаиздалииокренулимулеђа,
остављајућигаусамљеногурукамасудбине.

ИнтересантноједасеЕнсоркаоХристтешкоуочаваупо
дивљалојкарневалскојмасинаХри сто вом ула ску у Бри сел 
1889. го ди не, слици која представља својеврсну синтезу
војнепараде,годишњегкарневалауОстендеуиспектакла
уприличеног о великим државним празницима. Много
бројнибанеридефинишусавременитренутакукомејеби
блијскидогађајХристовогуласкау Јерусалим„претворен
усложенумодернуилокалнупараболу”15.Утојпараболи
централноместоприпадаЕнсоруспаситељукојисвојеуто
чиште од безобличне гомиле препуне наказних креатура
тражи у свету уметности.Маска која је до овог тренутка
скривалалица,садапостаједруго,новолицењенихноси
лаца.Онапотврђујетзв.„истинитостмаске”окојојјеАл
фредЖари говорио: „Каднамсекарактерипокажуиспод
маске,морамопомислитидакарактернезначиништадруго
домаскуидајелажнолицеоноправо,јерјелично.”16Пре
ма речима Ота БихаљиМерина хришћанство је одбацило
античкикултнагогтелаприхватајућинаготудушеињеног
огледала –људског лица.Омраженаи одбаченамаска би
лајесимболлажи,поквареностиизавођења.17Управотаква
својствамаскеприхватаЏејмсЕнсорионапостајунајви
дљивијанаХри сто вом ула ску у Бри сел. Демаскирајућисво
је суграђане, он себе јасно издваја из света коме нежели
даприпадаикојигаупомамномлудилунинепримећује:
„Енсоровој поремећеној гомили, укључујући и бискупа у
предњемплану,Христништане значи, јер јетек једнаод
многобројнихразнобојнихприликаубулеварскојгужви.За
уметника,Христјеморалниидуховниузор,ауслучајуове
слике,његовалтерего.”18

15Berman,P.нав.дело,стр.14.
16Shattuck,R.(1958)Die Bel leEpo que. Kul tur und Ge sellschaft in Fran kre ich 

18851918, Munich:PiperVerlag,p.239.
17BihaljiMerin,O. (1970)Ma ske sve ta, Beograd:VukKaradžić,Ljubljana:

Mladinskaknjiga,str.25.
18Berman,P.нав.дело,p.72.Берманованаводидајепочеводепохероман

тизмабиланаглашенареторикаоспаситељскимсвојствимауметности
ижртвенојкрвиуметникакакобиседелаавангардеодвојилаодоних
којаодговарајумасовномукусу.Књижевницикоји су суштинскиути
цалинасимболистеистицалисумесијанскуулогууметника.Ауторка
помињеБодлерa(CharlesBaudelaire),којијесматраодајеуметниксам
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Трноввенацкојисеналазинаглависликараукаснијојком
позицијиEc ce Ho mo поцртаваЕнсоровоосећањеугрожено
стиистрахаузрокованостешњеношћуизмеђудвојицекри
тичара:ЕдуараФетијаиМаксаШулцбергера(MaxSulzber
ger),којигаибуквалнорастржузубиманаслициСке ле ти 
се бо ре око усо ље не ха рин ге (1891).ОвдесеЕнсорпреобра
жавауплен,ипостајекључналичностутеатруапсурдау
комекостуриидаљеробујупрождрљивости,иакоимхрана
више није потребна. Слична сатирична нота, по узору на
ВилијамаХогарта,појављујесеиуделуКо сту ри се бо ре 
око обе ше ног, укомесеостварујенеобичанспојуметнико
вогаутопортретакаоисцрпљеногиобешеногХристаиње
говогсимболичногприказакао„хране”запоменутекрити
чаре.ПатрисијаВерворт(PatriciaVervoort)првајескренула
пажњуназначајнатписаCivetузубимажртвеисколачених
очију(сасвимсигурноупитањујеансиозниинапаћениЕн
сор), која стрепи од исхода борбе два костимирана скеле
та.19CivetјекулинарскитерминизФранцускеиодносисе
наспецијалитетодзечетине,Ci vet de Li e vreкојисеобавезно
служиполупечен(крвав).Врхунацовогпирауприличенје
наслициОпа сни ку ва ри (1896)чијајетемапародирањеса
лонскихвечериуприличенихзаинтелектуалцекојисурас
прављалиоуметностиињенојбудућности.ОктавМауси
ЕдмонПикарспремносервирајуЕнсоровуглавунатањиру
(лицеуметникапраћенојеиисписомArt Ensor)уваженом
скупукритичара,међукојимајесамоједансликаревисто
мишљеник,ЕмилВерхарен,којипљујеуСулцбергеровта
њир.УовојсимболичкојдекапитацијиЕнсорјеистовреме
ноиХрист(наштаупућујерибапослуженаузњеговуглаву
као јасан знак евхаристије), и Јован Крститељ чију главу
СаломадоносицаруИродукаодароднепроцењивевред
ности. У деценији између 1885. и 1896. године Енсорове
сложене алегоријскорелигиозне композиције доведене су
докарикатуре,изведенесплакатскомјасноћом,иобогаћене
елементима препознатљиве сатире.Управо оне остају као
сведочанствоЕнсоровогразмишљањаовластитомположају
несхваћеноггенијакојиуметничкуборбунеизвесногисхода
изједначавасаХристовимстрадањем.Топотврђујуњегова
писмакритичаруиписцуЕдуаруДижардену(ÉdouardDu
jardin):„Заменејеуметнострођенаупатњииосимуретким
тренуцима,мојживотјеогорчењеиразочарење.”20

свој краљ, свештеник и бог, као иФлобера (Gustave Flaubert), који је
говориодаморамоиматиХристаууметностикојићелечитилепрозне.

19Vervoort,P.ReinforcingtheImage:EnsorʼsUseofSignsinWorksBetwe
en1886–1896in:Ver bal/Vi sual Cro si ing 1880–1980, ed.Dʼhaen,T.(1990),
Amsterdam:Rodopi,Antwerpen:Restant,pp.108–113.

20BecksMalorny,U.нав.дело,стр.83.
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III Ен сор ме ђу ма ска ма и ске ле ти ма

У својим записима и белешкама, Енсор објашњава значај
маскезасвојестваралаштво:„Ах,требавидетисветемаске
поднашимширокимопалнимнебом,видетикакосе,зама
занесвирепимбојама,крећубедне,повијенекичме, јадне,
накиши,страшнеличности,истовременодрскеистидљиве,
сподобекојештекћуилибрундају,гласапискутаваиликаоу
помахниталетрубе.Главекаоујезовитихживотиња,санео
чекиваним, необузданимпокретима надражених звери. То
јеодвратночовечанство,алитаконемирно,подпрњамакоје
сепреливајуудугинимбојамашљокицаотргнутихсамаске
месеца.Ондамијепуклопредочима,имојесрцејезадрх
тало,имојекостисузадрхтале,исхватиосамколикосуиз
обличењаогромнаинајавиосаммодернидух.Одсликали
сусеобрисиједногновогсвета.”21Уводећимотивмаскена
композицијиСкан да ли зо ва не ма ске (1883), Енсор се поја
вљујекаооштрикритичарнепросвећеностииљудскеједно
страности.Онсецирадруштвенепојавеипреображавапо
јавнуреалностуфантастичнисветукомесесмелоспајају
хришћанскаиконографија,ритуали,комедијаделарте,кар
невалскепарадеифестивали.Усвимовимхалуцинаторним
ситуацијамакојесвојеупориштеимајуустварнимдогађаји
ма,вишевековнојтрадицијимаскарадауБелгијиифламан
скимкермесимакојесликаПитерБројгел(PieterBrueghel),
укљученјевеликибројбизарнихфигурачијасулицанекада
искривљена,анекадасакривенаисподзастрашујућихмаски
које сеизједначавају сафизиономијом,откривајућиначин
функционисањаљудскогкарактера.Уовимнесвакидашњим
спојевимареалностииуобразиљеЕнсорпоказујеизразиту
склоност ка преплитању високе и популарне културе, ин
тегришућиуисторијскекомпозицијеелементесатиричних
журналаикарикатурекојујенеговаоусопственојуметнич
којпракси.Једаноднајзначајнијиханархистичкихчасописа
уБелгијискрајадеветнаестогвекабиојеLa Bom be, учи
јимсуилустрацијама„гротескнекарневалскемаскеисмева
лелегитимитетцрквенихиполитичкихфигура,повезујући
претензијеихипокризијусавременихполитичара,башкао
иЕнсоровимаскираниучесниципарадеупредњемплану
Хри сто вог ула ска у Бри сел”22.КсавијеТрико(XavierTricot),
међутим,посебнонаглашавасликаревоинтересовањезака
рикатуристедеветнаестогвекакојимајемаскапослужилане
самокаосредствотравестије,већкаоједаноднајпогоднијих

21Палмије,Ж.М.(1995)Екс пре си о ни зам као по бу на: апо ка лип са и ре во лу
ци ја НовиСад:Матицасрпска,стр.168.

22Canning,M.S.JamesEnsor:CarnivaloftheModernin:Ja mes En sor,ed.
Swinbourne,А.(2009),NewYork:MoMA,p.37.



203

ДИЈАНА МЕТЛИЋ

начинадасекритикуједруштвоивладајућислојеви.Аутор
недвосмислено наводи Домијеову (Honoré Daumier) лито
графијуМа ске(Ma squ es)из1831,објављенуудневномли
стуLa Ca ri ca tu re 8.марта1832,каоједанодосновнихиз
вораЕнсоровеинспирације,ипретпостављадајеЕнсорова
графикаИс ку ше ње Хри сто во,насталаподутицајемДоми
јеове илустрацијеИс ку ша ва ње (Le Ten ta te ur),штампане у
часописуLe Cha ri va ri (29.септембра1851).23Заправо,ма
скесубилеповодзаразмишљањеополитичкимтоковима
иистакнутимличностимау одређенимдруштвенимокол
ностима.МихаилБахтинсматрадасеумаскамаснажноот
криваесенцијагротескеиистичеда„таквепојавекаошто
супародија,карикатура,гримаса,кревељења,пренемагања
итомеслично,представљајуусвојојсуштинидериватма
ске”24.УХри сто вом ула ску у Бри сел Енсорспроводиудело
једаноднајзначајнијихавангарднихпројеката:карикатуру
исатирууздижедомонументалнихразмераисторијскесли
ке.Уовојмодернојбиблијскојпараболиуметникуприпада
значајноместо:онјемесијабезмаске,чистог,непатвореног
лика, спреманда се суочи са застрашујућомгомиломкоја
претидагауништи.

Познато једа јеуметникчитавогживотабиоокруженма
скама.Оне су чинилењегову свакодневицу од детињства,
с обзиромнаупућеностдечаканапородичникругукоме
субакаимајкаводилепродавницусувенира.УЕнсоровим
сећањимаоживљавалесумаскеизоверадњекојејеонче
стопреобликоваоидорађивао,мењајућињиховпрвобитни
изглед, домаштавајући форму, прилагођавајући је гнусно
деформисаним људским физиономијама. Штавише, у пи
смимапријатељуЛујуДелатреу(LouisDelattre)1898,Енсор
јеискреноговориообакинимпреступимакојесу јојомо
гућавалемаске:„Мојабакабисепонекадоблачилаучудне
костиме.Обожавала јемаскараде. Јошувек је видимкако
стојипоредмогкреветаувремекарневала.Билајеодевена
каококетнасељанчицасазастрашујућоммаском.Имаосам
тадапет година,што значида јеонапремашилашездесе
ту.”25На једнојоднајзагонетнијихуметниковихсликаThe 

23Tricot,X.WhoishidingbehindthemaskinTheAsto nis hment of the Mask 
Wo u se?, 25 October 2017., http://jamesensor.vlaamsekunstcollectie.be/en/
sources/onlinepublications/whoishidingbehindthemaskintheastonis
hmentofthemaskwouse.

24Bahtin,M.(1978)Stva ra laš tvo Fran soa Ra blea i na rod na kul tu ra sred njeg 
ve ka i re ne san se, Beograd:NOLIT,str.49.

25OllingerZingue,G.(1999)Ja mes En sor, trans.Alkins, T.,Brussels:Museé
royauxdesBeauxArtsdeBelgique,pp.14–15.
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Asto nis hment of the Mask Wo u se(1889)26представљенајеста
рица(вероватноЕнсоровабака),маскиранакаофламанска
народнаженадокулазиупросторијуукојојзатичепобаца
немаске,костуре,музичкеинструментеилутке,каода је
својомпојавомизненадапрекинулабалподмаскама.Упра
во у овој композицији присутни су сви елементиЕнсоро
вихфантазмагоријакојеонпостепеноразрађујеусликама
Ин три га (1890),Чуд не ма ске (1892),Пред ме ти у ате љеу 
(1889),Ста ра же на с ма ска ма (1889),Ске ле ти хап се уче
сни ке ма ска ра де (1891), Ске ле ти по ку ша ва ју да се угре ју 
(1889),Смрт и ма ске (1897),Цр ве ни су ди ја (1900).Маске,
марионете, авети с главама костура прекривени дугачким
разнобојнимтуникама,упућујуназначајнеизворенадахну
ћакојејеЕнсорпронашаоукњижевностиитеатру.Компо
зицијаЧуд не ма ске, накојојфигуреизгледајукаофантоми
сбелимпапирниммаскама,призиваусећањепричуМа ска 
цр ве не смр ти (1842)ЕдгараАланаПоа:упркоссвиммера
маопрезакојепринцПросперопредузимакакобиизбегао
смрт,онастижепоњегакаобестелеснистранацуцрвеном
плаштусмаскомналицу.

Пореднаклоностикадрамскимписцимачијаједелаоткрио
убиблиотециЕрнстаРусоа,Енсорјечестопосећиваомала
позориштауБриселуначијимсусерепертоаримаизводиле
гротеске и луткарске представе.Називајући себе „апосто
ломновог језика”,уметник јенаписаозначајанбројесеја,
критика,текстоваудневнојштампи,алинајбитнијијење
говбалетскикомадЉу бав на игра (La Gam me dʼAmo ur) завр
шен1911.годинеиизведенпремијерноуАнтверпену1924,
азатимиуЛијежу1927.ипетгодинакаснијеуОстендеу.
Уличнолуткарскопозориштеуродномграду,бурлескеиз
вођенеууметничкимкафеима,каоичувенитеатарзама
рионете у Бриселу (Théâtre royale de To o ne), одредили су
иконографијуЕнсоровихсликакојусучинилекостимира
неприлике,кловновииПјероизкомедиједеларте. Натај
начин,Енсор јеуспоставиовезу спопуларнимсубверзив
ним народним белгијским хумором познатим под именом
zwan ze, који је био обавезни елемент пантомиме, циркуса

26Називсликетешкојепревести,атерминWo u seсетумачивишезначно:
а)можеупућиватиналичноиме;б)можебитиархаичнафламанскареч;
в)називсеоцетаWоuwsе,ухоландскојрегијиРосендал,носиимепрема
поседубаронаизАнтверпена;г)наенглескомоваречозначаваједног
одсупружникаубрачнојзаједници;д)уромануJo seph An drewsбритан
скисатиричарХенриФилдинг(HenryFielding)пратиживотгосподина
и госпођеTowwouse. Госпођа је злажена којамалтретира супруга и
људеуокружењу.МогућеједаЕнсоррефериранабакуимајкукојесу
прогонилењеговогоца.ВишеоправилномсхватањутерминаWоu seу
тексту:Tricot,X.нав.дело.
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илуткарскихпредстава.Уњимасекрозмешавинуисториј
скихи религијских тема, на забаванначин, карикирао са
временитренутакупокушајупросвећивања (иначенеуке)
публике.27Уметник је,изнад свега, укључивао себеувла
ститиопскурнисликарскитеатар,изједначавајућисепосте
пеноскостурима,мешајућисеснепријатељскомповорком
маски изОстендеа која га је све више притискала.Након
очевесмрти1887.године,његоваизолованостпостајеопи
пљивија,тенечудиштонапозорницуЕнсоровеуметности
улазисмрткаоесенцијалнафигуракојасемешасамаски
ранимприликама,кварећињиховебезбрижнефештеипод
сећајућиихдасваказабаваимакрај.Године1889.онради
дваграфичкааутопортретанакојимајењеговреалистички
ликспрвогпостепенозамењенглавомкостуранадругом.
ТешкојеразуметиовуЕнсоровутравестију,укојојонпаро
дирасопственолице,заклањајућигапрепознатљивимсим
боломсмртиутријумфалнојпози.Овајтип„аутопортрета
уформисмрти”присутанјевећ1896/97.наслициСли кар 
ске летгдејеупознатомаранжмануатељеаукомебитре
балодаосећа сигурност,и где је окружен својимделима,
Енсорсавладанстрахомодгубиткауметничкогпотенцијала
игашењастваралачкеенергије.Собзиромнасмисаозајет
кихуморнебибилопогрешнопомислитиданијеупитању
стрепњавећЕнсоровосуочавањескритичаримакојисуга
отписалии„живогсахранили”,доконнасвојојмансарди
„одређујебудућностмодерногсликарства”.28Безмаске,без
лица,сведенналобању,онистичезначајсвојихделакојаће
убудућностиговоритиуместоњега.

Каоштосамуказалаусвомранијеобјављеномчланку,„те
меЕнсоровихсликапостајујошизразитијеуперенекараз
откривању лицемерја друштва и привидних пријатељских
односа.Затомаскевишенесакривају,већоткривајуправу
људскуприродуиособинеонихучијем јекругууметник
провеоживот.Ако сумаскеизпородичнерадње,илионе
виђененакарневалууОстендеу,напочетку, јошувекдео
особеногуметничкогреквизитаријума,свременомонегубе
декоративнуидобијајунову,критичкуфункцију.”29Запра
во,ЕнсоридекоракдаљеуодносунаБошове(Hyeronimus
Bosch)пакленевизијеовоземаљскогживотаилиБројгелов

27Canning,M.S.нав.дело,стр.36–38;Tricot,X.Squ e let te arrêtant ma squ es,
anunknownpaintingbyEnsor,25October2017.,http://jamesensor.vlaamse
kunstcollectie.be/en/sources/onlinepublications/squelettearretantmasques
anunknownpaintingbyensor.

28Haesarets,P(1959)Ja mes En sor, NewYork:HarryN.Abrams,p.50.
29Metlić,D.(2014)Usvetubezlica:UpotrebamaskikodEnsoraiKjubrika,

Zbor nik se mi na ra za stu di je mo der ne umet no sti Fi lo zof skog fa kul te ta Uni
ver zi te ta u Be o gra du br.14,Beograd:Filozofskifakultet,str.42.
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саркастични поглед на раскалашност човека. У његовом
опусучовекјестравичнакреатура,чудовиштекојенезаслу
жујеништадругодоподсмех,поругу,презириосуду.Ен
сордоследноспроводиоштрукритикуузпомоћмаскекоја
постајењеговоубојитооружје.Отомејезабележио:„Пра
ћенпрогонитељима,сарадошћусамсеповукаоуусамљену
срединуукојојвладамаска,пренаглашениизраз,раскошни
декор, велики неочекивани покрети, сјајна узбурканост.”30
Иакоизгледапарадоксално,поменуто„повлачење”најочи
гледнијејеуАу то пор тре ту с ма ска ма (1899),композицији
укојусепреселиоhor ror va cui саХри сто вог ула ска у Бри сел:
маскесасвихмеридијана,лицасалажнимносевимаипра
знимочнимјабучицама,избуљенеиисцеренефизиономије
и костури који надиру из задњег плана, окружујумирног,
самоувереногсликаракојиседискретноиздижеизнадхип
нотисанегомиле,успевајућидајенадвладаинаметнесекао
победник.Креирајућијавнусликууравнотеженогимирног
интелектуалца,јакогкарактераисвесногсвојихвредности,
Енсорсеудаљаваоднизапретходнихаутопортретаукојима
седемаскирао,упућујућинапримарноосећањеугрожено
стиистрахаодсмрти.Онсаданијежртва,апремаречима
Канингове,управооводелослужикаореклама,незапозо
ришнупредставуиливодвиљ,већзаЕнсоразвездуукар
невалској пародији модерног живота.31 На Ау то пор трет 
с ма ска ма из1899.надовезује сеистоименоостварењеиз
1937,накомејерасположењесасвимизмењено.Етаблиран
удруштвенимкруговима,примљенуКраљевскуфламанску
академију наука и уметности Белгије 1925, остарели сли
карблагогизразалицаокрећесекапосматрачудоккичицу
управљапремаразнобојниммаскамаизевропскеијапанске
традиције,којесусада,сведененареквизитеидекоративне
елементеуатељеу,посталебезопаснидемонипрошлости.

ОдмладалачкихсноваопризнањууБелгији,прекоодбаци
вањаиигнорисањакојејемораодапрежививишепутато
комживота,доконачнодоживљенезакаснелеславе,Енсор–
сликар, графичар, писац, критичар, композитор – прошао
јемукотрпанпут одмаргинализације допуне афирмације
свогизузетнообимногикомплексногопуса.Уњемујесве
билоподређеноуметниковом„поетском ја”каоконстанти
Енсоровогуметничкогизраза.Спајајућисликарствоикари
катуру, обликујући стваралаштвоподутицајемкњижевно
сти, театраипопуларнекултуре,Енсор се (де)маскираои
трансформисаокакобисесупротставиоограничењимасре
дине,проговориопротивхипокризиједруштваисуочиосе

30Палмије,ЖМ.нав.дело,стр.170.
31Canning,M.S.нав.дело,стр.40.
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сасамозадовољнимсуграђанимаОстендеа.Онјеууметно
стиоствариојединственипројекаткојимјеоштроибезком
промисауказаонабесмисленостиспразногживотакоји је
Европаводиланапрелазувекова.Сасвојиммногобројним
погледимакојеупућујекапосматрачу(погледжртве,муче
ника,хероја,напаћеногинесхваћеноггенија,универзалног
ствараоца),Енсорјеуаутопортретимауспеодакреираин
дивидуалан,личани,истовремено,безвременпоглед.При
дружујућисесликаримадеветнаестогвекакојисунасро
данначинууметноститражилипуткаисцељењудруштва,
паипоценусопственежртве(симболисти,ВанГог,Гоген,
Мунк),Енсорјеуспоставиомосткаекспресионистима,пре
свих, Максу Пехштајну (Max Pechstein) и Емилу Нолдеу
(EmilNolde),чијискелетиимаскепрогонеауторе,указују
ћинањиховудубокупсихолошкудраму,натежњудакроз
аутопортетприкажулицеиналичјељудскеврсте.

УгодинипријемаучланствобелгијскеКраљевскеакадеми
јеЕнсорјевећбиозашаоуседмудеценијуживота.Уметни
коваприступнабеседанијесакривалаогорчењесрединоми
немогућношћударанијесагледареволуционарностњеговог
сликарскогрукописа.Говорећитададајемораодасебори
противмногобројнихманевара,изненаднихветрова,бураи
поплава,топлихихладнихструја,закључиоједасеумо
ментимаосећаокаоХоланђанинЛуталицаилиСинбадМо
репловац.32 На једном од касних остварења,Ау то пор тре
ту по ред хар мо ни ју ма (1933), Енсор више није ниХрист,
ниСв.Антоније,нитиЈованКрститељ.Онсенеплашида
ћега,попутплена,сециратинавечерињеговикритичари.
Несуочавасесмаскама,неборисеснаказнимкреатурама.
Спокојнистарацуоделуседизахармонијумом,испредмо
нументалногХри сто вог ула ска у Бри сел,пренегоштоћега
поздравити (имагинарна)публика закојућеизвести један
одсвојихмузичкихкомада.УзбурканомореулуциОстенде,
„морекојепијекрвавасунца”33,коначносесмирило.
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JAMESENSOR:ARTISTSURROUNDEDBYMASKS

Abstract

InthispaperIwilldiscusstheartisticoeuvreofJamesEnsor,focusing
myattentiononthesignificanceofthemaskmotifandtheimportance
ofdisguisinginhisselfportraits.AsoneofthemostinfluentialBelgian
painters, graphic artists and caricaturists of the second half of the
nineteenthcentury,hereceivedrecognitionforhisworkrelativelylate,
afterhehadalreadycompletedthemostimportantpartofhisextensive
opus, entering into the sixth decade of his life. Due to his specific
attitudetowardssocietyandsatiricalapproachtothecomplexpolitical
andculturalsituationinBelgium,Ensorwasoftenignoredoropenly
criticised, which at the time of his greatest productivity (the ninth
decadeofthenineteenthcentury)ledtouncontrolledpublicbehaviour
andcompletewithdrawalintothesolitudeofhisatelier.Stuckbetween
his wishes and expectations, public ignorance and late fame, Ensor
playeddiverseroles inhisselfportraits.Herepresentedhimselfasa
confidentartistinyouth,asasuccessorofDürerandRubens.Disguised
inacontroversialiconicappearance,heidentifiedhimselfwithChrist.
Hesawhimselfasamartyroravictim.Heoftenfeltlikeanoutsider
tornbydemons,tormentedbyskeletons,andhauntedbydeath.Inthe
end,hewasavisionarysurroundedbymaskedcitizensofhisnative
Ostend, in which he spent his entire life. Creating a unique corpus
of selfportraits in which elements of fantasy intertwined with the
grotesqueandtheatrical,Ensorbecameamissionaryofmodernart,just
likeVanGogh,Gauguin, Schiele, Cézanne.Themask in his oeuvre
developedintoakeyinstrumentforreassessingidentitywithanironic

distancefromtheworldinwhichEnsorlived.

Keywords: James Ensor, selfportrait, mask, disguise, religious  
painting, theatre, caricature
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ПР О ЦЕ СИ  
ТРАН СКУЛ ТУ РА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

НА ПРИ МЕ РУ МЕ ЛО ДИ ЈЕ  
TWINKLE,TWINKLELITTLESTAR

Сажетак: Кон цепт тран скул ту рал но сти под ра зу ме ва зна чај ну 
иде о ло шку по зи ци ју у окви ру пост мо дер них Сту ди ја кул ту ре, а 
ак ту е ли зу је се у кон тек сту иде је мул ти кул ту рал ног дру штва на 
ко јој се те ме љи и иде о ло ги ја кул тур не по ли ти ке ин те гри са ња у 
европ ски мул ти на ци о нал ни про стор, че му те жи и на ша за јед ни
ца. Жи ви про це си тран скул ту ра ли за ци је ин те зи ви ра ју се исто вре
ме но са екс пан зив ним раз во јем мо дер них ко му ни ка ци о них тех но ло
ги ја и све оп штом тен ден ци јом гло ба ли за ци је. С не мо гућ но шћу ре
гре си је на мо но кул ту рал не кон цеп те на ме ће се као не из бе жност, 
те са мим тим и нео п ход ност, по тре ба за са гле да ва њем упра во 
по зи тив них стра на про це са тран скул ту ра ли за ци је као и зах тев 
за њи хо вим им пле мен ти ра њем у сва ко днев не ин тер кул ту рал не од
но се и по ја ве. Циљ овог ра да је сте да ука же на ком плек сност и 
сло је ви тост про це са тран скул ту ра ли за ци је, као и да раз мо три 
мо гућ ност њи хо ве при ме не у по ступ ку пре ва зи ла же ња дру штве
них тен зи ја усло вље них не ра зу ме ва њем кул ту ро ло шких раз ли ка, 
али и слич но сти. Ове про це се мо гу ће је раз у ме ти на јед но став ном 
при ме ру гло бал ног тран скул ту рал ног фе но ме на, ме ло ди је по зна те 
под на зи вом Twin kle, Twin kle Lit tle Star.

Кључне речи: тран скул ту ра ли за ци ја, тран скул ту рал ност, 
интер кул ту рал ност, мул ти кул ту рал ност, Twin kle, Twin kle Lit tle 
Star 

Концептиинтеркултуралностиитранскултуралностисуме
ђусобнокомплементарниалисетадваподручјачестосма
трају и опозицијским. Оба појма произилазе из концепта

МАРИЈАДИНОВВАСИЋ
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мултикултуралности1 који подразумева коегзистенцију ви
шекултурауоквиримаједнетериторије.Појаминтеркулту
ралностодносисенаинтерперсоналнукомуникацијумеђу
припадницимаразличитихкултурапричемусесагледавају
њиховеразличитости(нaпримернанивоусазнањаисимбо
ла).Концептинтеркултуралностинадопуњујеконцепттран
скултуралности.Транскултуралностјеприступкојисматра
дакултуренисуетничкизатворене,језичкихомогенеите
риторијалноограђенесредине.Културесупоовомконцепту
конституисаненапроменамаимеђусобнимпреплитањима
којасуопетрезултатпроширенихконтакатаиодноса.По
јамтран скул ту рал ностобухватасазнањаомеђусобнојпо
везаностиразличитихкултураалииправунаиндивидуални
културниодабируглобалномсвету.

Михаил Епштајн (Mikhail Epstein) појашњава транскулту
ралносткаотеоријскиоквиркрозкојисемогуописатииана
лизирати„културнадинамикаикреативноизражавањеуса
времениммобилнимдруштвима”,атранскултурализамкао
„новиоперативнииидеолошкиначинкултурнеинтеракције”
којиосимузајамногделовањамеђукултурамапромовишеи
идејуњиховогзближавањасциљемпревазилажењастраног
инепознатогуразличитимкултурнимдимензијама.2Другим
речима, у транскултуралном концепту требало би заправо
разликоватидвазначења:првокојесеодносинапрактичну
реалностилисвакодневицу–транскултурализам,идругоко
јесекаонормативниконцептодносинажељенуреалност–
транскултуралност.3

Упрвомделурадаовитеоријскиконцептикојисунастали
уоквирупостмодернеакадемскедисциплинеСтудијекул
туре,бићеразматраниуконтекстукултурнеглобализације.
Премавиђењунекихтеоретичарапопуларнакултураника
данебиуспелапостатитемељсавременекултуреданије
биломузикекаоједногодњенихосновнихизраза.„Музи
кајесрцеидушапопуларнекултуре”.4Затосезаадекватан

1 Збогубрзаногинтернационалногпротокакапиталаиинформацијакао
иуспостављањаблискихкултурнихвезаизмеђугеографскихпростора,
постмодерновремеодликујепоредакукојемдруштвенеодносеиформе
обликујумасовнимедијиипопуларнакултура.Такосемеђудоминант
нимтеоријскимконцептимапостмодерногдискурсаиздвајајуглобали
зацијаимултикултурализам.

2 Epstein,M.N.(2009)Transculture:ABroadWay,Ame ri can Jo ur nal of Eco
no mics and So ci o logyVol.68Issue1,p.340.

3 Sefchovich,S.(2004)Exigenciasimperialesysueñosimposibles:Deltran
sculturalismo al multiculturalismo, Re vi sta de la Uni ver si dad de Méxi co 
núm,4,p.82.

4 Danesi,M.(2002)Un der stan ding Me dia Se mi o tics,London:OxfordUniver
sityPress,p.121.
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примертекстакултурекаологичанизборнаметнуламело
дијаглобалнеекстензијепознатаусвојојенглескојваријан
типодназивомTwin kle, Twin kle Lit tle Star(Си јај, си јај зве здо 
ма ла,удаљемтекстуTTLS).

Акценат у другом делу рада биће на историјском контек
стукојићесепрвенственоодноситиначињеницевезанеза
порекло и мултидимензионалне културолошке трансфор
мације познатемелодије без којих је онемогућено ваљано
разумевање комплексних процеса културних прожимања.
ЕлизабетКат(ElizabethKath)сматрадауериглобализације
нијемогућепосматратитранскултурализамсамокрозпоје
диначноперсоналномеђуделовањевећјенеопходноузетиу
обзирмногеслојевеапстрактнихинтеракцијапреплетених
уиндивидуалнојкомуникацији.Онаовајфеноменописује
као сло је ве тран скул ту ра ци је (layers of tran scul tu ra tion).5 
Насличнојидејитемељисеиосновнатезаовоградачији
јециљданапримерумелодијеTTLSпокажедајетранскул
турализамноваформахуманизмачијипроцесипостајуком
плекснијиуконтекстуглобализацијезбогвишеструких,не
реткоиапстрактнихнивоакултурализацијекојипрожимају
свакодневнаискуства.

Twin kle, Twin kle Lit tle Star  
као гло бал ни тран скул ту рал ни фе но мен

Разуметивремеукојемживимозначиразуметињеговуак
туелнукултуру.Тумачењекултуреподразумевапроучавање
текстова, пракси и процеса културе. Уз наведене појмове
којипредстављајуокосницуаналитичкогоквиракрозкоји
ћеурадубитипосматранипроцеситранскултурализације,
важнојеобјаснитијошиконцептинтертекстуалностикоји
јеушаоуширокуупотребуупостмодерниманализамакул
туре.Овајконцептнастајеупостструктуралистичкомкон
текступроучавањакњижевности,медијаипопуларнекул
туре.Премаставуизраженомовимконцептомтекстовине
постојеизоловано,већсепроизводеусложеномдруштве
ном контексту и улазе у међусобни дијалог. Сваки текст
својим референцама упућује на друге текстове тако да је
разумевањесвакогтекстазаправоуизвеснојмериусловље
нопознавањемдругихтекстова.Тозначидајесвакитекст
поливалентан,вишезначанањеговозначењенастајеуин
теракцијисаперципијентомкојипостајеактивнистваралац
у производњи значења. У комуникацијском односу текст

5 Kath,E.OnTransculturation:ReenactingandRemakingLatinDanceand
MusicinForeignLands,in:Nar ra ti ves of Glo ba li za tion: Re flec ti ons on the 
Glo bal Con di tion,ed.Lee,J.C.H.(2015)London:Rowman&Littlefield
International,p.2136.
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нијеуфункцијимимезе.Текстјепродуктиванипроизводи
значење.

Тексткојизбогсвогнеупоредивогкултуролошкогефектау
свимдруштвенимсистемимаспадамеђукултурнефеноме
неданашњице јеенглескадечијапесмицаTwin kle, Twin kle 
Lit tle Star. Преко сложеног система културолошких тран
сфераовамелодијапроизводизначења,задовољстваизна
њауготовосвимдруштвенимгрупама(етничким,расним,
полнимистаросним).Збогсвојеглобалнеприсутностиовај
једноставни пример текста намеће се као незаобилазан у
контекстуразумевањаактуелнихкултурнихпроцеса.

МелодијадечијепесмеTwin kle, Twin kle Lit tle Star јављасе
у небројено много варијација у различитим културним и
друштвенимзаједницама.Импресивнобогатприватнимул
тимедијалнивебсистемпознатеамеричкекомпанијеAp ple
– iTu nesкојисадржинадесетинемилионадигиталнихдо
куменатабројидвехиљадеидвеставерзијаовепесме.Зна
чајнакултуролошкадимензијаовепознатемелодијејењен
едукативнипотенцијалкојисеостварујепутемсавремених
транскултуралних процеса. Осим енглеске варијанте ши
ромсветараспрострањенисупопуларнипрепевипесмена
друге језике (немачки:Mor gen kommt der We ih nachtsmann, 
шпански:Cam pa ni ta del lu gar, француски:Bril le Bril le Pe ti te 
Éto i le, хрватски:Bli staj bli staj zve zdo ma la,шведски:Blin ka 
lil la stjärna där,  холандски:Al tijd is Kor tja kje zi ek,турски:
Yaşasın Oku lu muz, арапски:La i li aa, la i li aa ya Nis hmeh, ки
нески:Yi shan yi shan, li ang jing jing,филипински:Ning ning 
nang mun ting bu tuin,укључујућиијапански,кореански,пер
сијскиимногедругејезике).Препевпесменалатинскије
зик,Mi ca, mi ca, par va stel la,којијекоришћенуХа ри По тер
(Ha rry Pot ter) саги заправопотичеиз књигепесамаМери
МејпсДоџ(MaryMapesDodge)објављене1894.годинепод
насловомWhen li fe is young(Ка да је жи вот млад).Ипак,на
глобалномнивоупопуларностенглескеваријантеовепесме
јенеупоредива.

Једанодглобалноекспониранихинтеркултуралнихконцепа
такојијечестонаметикритикејавностијетакозвана„аме
риканизација”.Језгроовепојаве,узамеричкукултуру,тво
риуправоиглобалнадоминацијаенглескогјезика.Редитељ
ЉубишаРистићуинтервјуузаВре меуправокористиовај
концепт као пример за разумевање мултикултуралности,
транскултурализације и њиховог међусобног односа. Ри
стићсматрадасуовеконцептеувелеколонијалнесилекако
бирешилепроблемприхватањаимиграцијеизсвојихколо
нијачијеје„толерисањетрајалодомоментањиховогпри
стајањанаусвајањејезикаметрополе”.Транскултуралност
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јепремањеговимречима„унитарниконцепт”доксемул
тикултуралности као етичком концепту приписује „отпор
асимилацији”крознеговањезаједничкогсуживотаукомсе
„чуваидентитет,посебностиспецифичносткаонешторет
коидрагоцено”.6Сдругестране,РихардСлимбах(Richard
Slimbach)сматрадајетранскултурализамуправоукорењен
употразизадефинисањемзаједничкихинтересаивредно
стикојипревазилазекултурнеинационалнегранице.Слим
бах верује да би транскултурализам требало промишљати
изваноквирадомовинеалиидајеобјективносагледавање
многостраностиовогпитањамогућереализоватибезнапу
штањавластитихуверења.7

Упркосочиторазличитимставовимаувезисатранскулту
рализацијомињенимефектима,стапањемањихкултурау
једнудоминантнуновукултурујенеминованпроцес.Тран
скултурализација се континуирано и перманентно догађа.
Ове процесе је немогуће избећи због глобалних друштве
нихоколностиусловљенихнајпреспрегомекономијеипо
литикекаодоминантномосовиномуконституисањуодноса
хегемоније.Какотиодносичестозависеодсировебројно
стимасекојаучествујеуизградњидруштвеногпоретка,нај
адекватнијиначин за смиривањетензијамеђуразличитим
културамајепутемедукације,8акрозразумевањеипошто
вањеразличитости.ЕмилДиркем(EmileDurkheim)сматра
дајеуправосвеснаодлукастаријепопулациједанамлађе
генерацијепренесеонеелементекултурнебаштинекојису
сматранизанајбитнијеозначилапрелазодпримитивнихка
модернимдруштвима.9

6 Nikčević,T.onBaštaBalkana,04.10.2015.,23.10.2017.,http://www.ba
stabalkana.com/2015/10/pozoristekpgttranskulturalizamilimultikultural
nost/

7 Slimbach, R. Deschooling Global Learning: Toward anAlternative Para
digm of Practice, in: In ter na ti o nal Hig her Edu ca ti on’s Scho larPrac ti ti o
ners: Brid ging Re se arch and Prac ti ce,eds.Streitwieser,B.andOgden,A.C.
(2016)Oxford:SymposiumBooksLtd,p.195210.

8 Овеидејепочивајунауверењудајенајбољесредствозакултурализаци
јузаправоличнажељапојединцадаобликујесвојкултурниидентитет
поузорунакултурнесадржајекојимајеекспанзивноизложен.Једанод
најзначајнијихзадатакакојешколаможереализоватијеподизањесве
стикодмладихоадекватностиразнихпрограмскихимедијскихсадр
жајаињиховомутицајунаконструктивнокритичкомишљење.Иакоче
стокритикован,овајконцептзавредиојепажњузначајнихтеоретичара
каоштосу:ЕмилДиркем,ПјерБурдије(PierreBourdieu),МишелФуко
(MichelFoucault),БертрандРасел(BertrandRussell)идруги.

9 Савременадруштвасумногосложенијаодпримитивних,аулогекоје
појединциморајуиспунитиуњимасутоликоразноликедајепотребно
крозмасовноформално образовање већинипопулације усадити тако
звани„световниморал”,односносвестодруштвенојсолидарности.Ви
дети:Durkheim,É.(1961/1925)Mo ral edu ca tion: A study in the the ory and 
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Углобалномпедагошкомјавномдискурсуулогамузикекао
онтолошкеформеозвучавањасазнајнихсадржајадобијасве
већизначај.Музикауновијимпсихолошкиминеуролошким
истраживањимадобијасвевећипростор.Једанодмноштва
примераизсвакодневнештампеговориоподацимадобије
нимизстудијеукојујебилоукљученовишеодтрихиљаде
деце.ТимсаУниверзитетауКвинслендујеистраживаоути
цајнеформалногкућногмузичкогобразовањаупородицама
са веомамаломдецом.Научници су закључили да необа
везномузицирањекодкућеуузрастуоддвеитригодине
можедовестидолакшег савладавањачитањаирачунања,
бољегдржањапажњеивладањаемоцијамаштоопетутиче
накаснијикогнитивниисоцијалноемоционалниразвој.10

Уконтекстуедукацијевишеструкукултуролошкудимензи
јуимаформауспаванке.ДечијапесмаTTLSсеуправонај
чешћекатегоришекаоуспаванка.Једанодбројнихпримера
налазимо на албумуWarm and Ten der (То пло и не жно) из
1989. године где ОливијаЊутн Џон (Olivia NewtonJohn)
између других успаванки изводи и TTLS уз пратњу хар
фе.Продукцијскибољипримерналазимонановијемалбу
муHus habye11 из 2013. године, на који је класичнакро со
вер (cros so ver)певачицаи амбасадоркаУницефасаНовог
Зеланда,ХејлиВестенра (HayleyWestenra), уврстилаисту
песмукаоједнуодшеснаестуспаванки.Разумевањувели
кепопуларностикојуовамелодијазавређујекоддецеможе
допринетииспознајадасумеђупрвимапесмуприхватиле
икористилемајкеиженеупородичнојодгојнојпракси.Мо
гућностидентификацијеодређенихкултурнихсадржајакао
средставазаадекватнусоцијализацијуразличитихдруштве
них група (етничких, расних, старосних, полних) можемо
условноартикулисатикаоњиховтранскултуралнипотенци
јал.Овај феномен има за циљ асимилацију пројектованог
културногидентитетакрозедукацијуразличитихкултурних
менталитета.Управооваквиаргументиунајвећојмериопре
дељујузначајглобалнеасимилацијепесмеTTLSкаоињен
транскултуралниедукативнипотенцијалкаокултуролошки
неупоредив.

Транскултуралнипотенцијаловепесменијеограниченис
кључивонадечијупопулацију.Онсе једнакоодносиина
тинејџерекаоинаосталеконзументесадржајапопкултуре.

ap pli ca tion of the so ci o logy of edu ca tion,NewYorkandLondon:TheFree
PressandCollierMacmillan.

10Jovanović,J.on:Detinjarije,01.02.2016.,23.10.2017.,http://www.detinja
rije.com/najboljaaktivnostzavasedetenijecitanje/

11Овојеенглескиизразкојисекористиприликомумиривањаиуспављи
вањамаледеце.
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Урелевантнерегистрепопмузикепесма једоспела1958.
годинекадајезавредилапрвупозицијунаBill bo ard Hot 100
листи путем извођења rock ‘n roll групеThe Ele gants која
је адаптиралапесмуиназвала јеLit tle Star (Ма ла зве зда).
Четири године касније анимирана музичка група позната
каоAl vin and the Chip munks(Ал вин и ве ве ри це)извелајепе
смууџезваријантинасвомалбумуThe Chip munk Song bo ok
(Песма ри ца за ве ве ри це).

Песма је окарактерисанаикаометабројнихпародијапре
свегаусадржајимапопуларнекњижевностиифилма.Луис
Керол(LewisCarroll)јеауторчувенекњигеАли са у зе мљи 
чу даиз1865.годинеукојојтоком„лудечајанке”Ше шир џи
јарецитујепародијуTwin kle, Twin kle, Lit tle Bat (Си јај, си јај 
ма ли ши шми шу).ПопуларизацијомликаЛу дог Ше шир џи је
посредствомбројнихекранизацијапесма јепосталарефе
рентназакомерцијалнефилмовеБет мен (Bet men)иЖе на 
мач ка(Cat wo man).АдаптацијупесменазвануTwin kle, Twin
kle, Lit tle Earth (Си јај, си јај ма ла Зе мљо)извеојеЛеонард
Нимој(LeonardNimoy)каоСпук(Spock)учувеномсеријалу
Зве зда не ста зе (Star trek). Ова верзија издата је у оквиру
првогалбумаLe o nard Ni moy Pre sents Mr. Spock’s Mu sic From 
Ou ter Spa ce (Ле о нард Ни мој пред ста вља му зи ку го спо ди
на Спу ка из спо ља шњег све ми ра) из 1967. године. Песму
је цитираоиВилСмит (Will Smith) када је каочлан аме
ричког хип хоп дуаDJ Jazzy Jef & the Fresh Prin ce извео
песмуTwin kle, Twin kle –I’m Not a Star(Си јај, си јај – ја ни
сам зве зда)уоквирустудијскогалбумаCo de Red (Ши фра 
цр ве но)из1993.године.Пародијукојареферишенанауку
подназивомTwin kle, Twin kle, T2 Star (teetwostar)направи
лајегрупаSci en ce Gro o ve(На уч ни жлеб). Популарницитат
садржи и анонимна астрономска пародија из документар
не серијеНа сил ни уни вер зум (The Vi o lent Uni ver se)Најџе
лаКолдера(NigelCalder),којајеемитована1969.годинена
британскојтелевизијиBBC.ПесмаTTLSимаисвојујезиву
(cre epy)верзијукојасепојављује2008.годинекаотемаза
видеоигруDead Spa ce (Мр тав про стор).

Осимупародијамаоваједноставналирскамелодијајечесто
коришћенакаоцитатуинтертекстуалномконтекстуЈулије
Кристеве (Юлия Кръстева) у бројним делима популарне
музике.МеђупознатимпримеримајехитWhat a Won der ful 
World (Ка кав ди ван свет) којиизводиЛујАрмстронг (Lo
uisArmstrong). Stan ley Brot hersимајунумеруLit tle Mag gie
(Ма ла Ме ги)чијеочиси ја ју по пут ди ја ман та на не бу(shi ne 
li ke a di a mond in the sky).ТујеипесмаLucy in the Sky with 
Di a monds(Лу си на ди ја мант ском не бу)укојојсеЏонЛенон
(John Lennon) психоделично поиграва са препознатљивим
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текстуалнимобрасцем.Цитатwe all shi ne on li ke the moon 
and the stars(сви ми оба сја ва мо по пут Ме се ца и зве зда)на
лазимокодгрупеIn stant Kar ma.Реферисањенаделовеове
мелодијепрепознајемоиупесмиLily Pond(Кри нов риб њак)
из1970.године,којасеналазинаалбумуJust Anot her Di a
mond Day(Још је дан ди ја мант ски дан)енглескепевачицеи
композиторкесон го ваВаштиБањан (VashtiBunyan).Аме
ричкапевачицаЕлизабетМичел(ElizabethMitchell)такође
користи препознатљиву мелодију на свом албумуYou Are 
My Lit tle Bird(Ти си мо ја ма ла пти ца)из2006.године.Ме
лодијуцитирајуиевропскепопгрупепопутнемачкогелек
тронскогсаставаKraft werk(Елек тра на)унумериAu to bahn
(Ау то пут).

Тран скул ту рал ни вре ме плов —  
од Мо цар та до Alp ha bet Songa

ДечијапесмаTTLSкаопопуларнитексткултуреможедасе
дефинишеикаонаративпопуларнекултуре.Наративинам
нудеоквирекојиомогућавајуразумевањеиуказујунапра
вилапомоћукојихсеконструишедруштвенипоредакили
некатеоријскадисциплина.Наративкаопојамјеуведенда
бисенагласилодасвакитекстпричанекупричу,безобзира
дали је упитању „Ајнштајнова (Einstein) теорија релати
витета,теоријаидентитетаСтјуартаХола(StuartHall)или
последња епизода анимиране серијеСимп со но ви”.12Свака
прича, наратив или текст има и своју историју. Историја
песмеTTLSможе сугерисати идеју да транскултурализам
нијепојавакојисејављатексапостколонијалнимдискур
сом у другој половиниXX века када је 1947. године овај
појамусадржајСтудијакултуреувеокубанскиантрополог
ФернандоОртиз.13

Транскултурализам је заправо много комплекснија појава
којаегзистирадуговероватноколикоисвакакомуникација
иинтеракцијаразличитихкултурнихидентитета.Културни
процеси,односиивредностиодражавајусекроздвебитни
једимензијекултуре.Првајеексплицитнаионасесастоји
од„непосредноопажљивихправилностиувербалномпона
шањучлановадруштва”(језик,обичаји,традиција),адруга
јеимплицитнаионајесуштинскиважнијазаконституиса
ње културног идентитета.Њу чине „веровања, вредности,

12Ђурић, Д. (2011) Дис кур си по пу лар не кул ту ре, Београд: Факултет за
медијеикомуникације,стр.5.

13Видети:Ortiz,F.(1995)Cu ban Co un ter po int: To bac co and Su gar,Durham
andLondon:DukeUniversityPress.
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нормеипремисе”.14МелодијаTTLSкаоексплицитантекст
културе јавља се у готово идентичном облику у бројним
друштвенимзаједницамабезобзиранатоштоњиховиет
ничкиидентитетиприпадајуразличитимимплицитнимкул
турнимдимензијама.Упркоселементарној једноставности
мелодијеилаикујејасноколикојемаловероватнапретпо
ставкадајепесманасталанезависноутоликимудаљеним
иразличитимкултурнимсрединама.Далекојевероватнија
очигледнапретпоставкапремакојојјеоваједноставнамело
дијазаправопреношенаусменимпутемкрозразличитекул
турнесредине.Уисторијисветовненароднемузикепостоји
богата традиција која подразумева коришћење једне исте
мелодијесаразличитимкњижевнимтекстом.Модернатех
нологијајебезсумњесамоубрзалаипоспешилатајтран
сферкојијеуовомконкретномслучајудовеодонастанка
транскултуралногфеноменаглобалнихразмера.

МелодијапесмеTTLSјављасеудруженасаразличитимва
ријантамалитерарногтекстаузападноевропскојмузичкоји
књижевнојлитературијоштокомXVIIIвека.Овамелодија
(нелитерарнитекст)премијернојеобјављена1761.године.
Помалоизненађујечињеницадасепрвипутпојавилакао
деоколекцијетрадиционалнихфранцуских (неенглеских)
песама под називом Les Amu se ments d’une He u re et Demy
(За ба ве у вре ме и по)којујепотписаоизвесниM.Bouinина
ченепознатмузичкојисторијскојлитератури.15ПремаАн
риИренеМару(HenriIrénéeMarrou)пореклоовеанонимне
пасторалнемелодиједатира јошраније,из1740.године,а
текстједодаткасније.16Мелодијаифранцускитекстсана
зивомLa Con fi den ce naïve (На ив но по ве ре ње)појављујусе
удругомтомузбиркеRe cu eil de Ro man ces(Збир ка пе са ма)
уредникаШарла де Луза (Charles de Lusse) објављеном у
Бриселу1774.године.

ПочеткомXIXвека глобалнопопуларнеречипесмеTTLS
написала је двадесеттрогодишња Енглескиња Џејн Теј
лор (JaneTaylor).Она је 1806. године објавилапесмуThe 
Star(Зве зда),каокњижевнуформуузбирциRhymes for the 
Nur sery (Сти хо ви за де цу у ја сли ца ма).Није тачнопозна
токадајеизворнафранцускамелодијаудруженасановим
енглескимтекстом.Познатоједајепрваздруженаверзија

14Kreč,D.,Kračfild,R.S.iBalaki,I.L.(1972)Po je di nac u druš tvu: udž be nik 
so ci jal ne psi ho lo gi je,Beograd:Zavodzaudžbenike,str.350.

15List,G.(1978)TheDistributionofaMelodicFormula:DiffusionorPolyge
nesis? Year bo ok of the In ter na ti o nal Folk Mu sic Co un cilVol.10,Canada:
InternationalCouncilforTraditionalMusic,p.36.

16Davenson, H. (1944) Le li vre des chan sons, Neuchâtel: Éditions de la
Baconnière,p.567.
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објављена 1838. године у књизиThe Sin ging Ma ster (Мај
стор пе ва ња). У частЏејн Тејлор истим именом названа
је једнаод јунакињачувеногфилмскогсеријалаStar Trek: 
Enter pri se(Зве зда не ста зе: По ду хват)из2001.године.

Препојавеенглескеваријантефранцускамелодијајезапра
вобилатакојајесрединомXVIIIвекаушлаукорпуском
позицијакласичнемузикекадајеМоцарт(Mozart)компоно
ваоДва на ест ва ри ја ци ја на те му „Ah vo us di raije  Ma man!”
(„Ах, ре ћи ћу Вам ма ма!”).Закомпозицијеуформимузич
кихваријацијатемусу,осимМоцарта,користили:ЖанБа
тистКардон(JeanBaptisteCardon),ЈоханКристофФридрих
Бах (JohannChristop FriedrichBach),АдолфАдам (Adolp
heAdam),ЕрноДохнањи (ErnőDohnányi),ЕрвинШулхоф
(ErwinSchulhoff)иЈоханКристијанХајнрихРинк(Johann
Christian Heinrich Rinck).Мелодију су цитирали у својим
композицијама: Камиј СенСанс (Camille SaintSaëns), Јо
зефХајдн(JosephHaydn),ЏонКориљано(JohnCorigliano),
ФранцЛист (FranzLiszt), ТеодорфонШахт (Theodor von
Schacht)идруги.Многиданасверујудајемелодијукомпо
новаозаправосамМоцарт.ИстинајемеђутимдајеМоцарт
мелодијуупознаокрозпесмуLe Fa ux Pas (Ни је лаж)чи
јисустиховипочињалиречима„Ah! vo us di raije , Ma man”.
Моцартове варијације инспирисане су речима француске
песмекојепромовишудечијеживотневредности:„Ах!Ма
ма,рећићутиштајетоштоменемучи.Татажелидаразми
шљамјапопутодраслогчовека.Ајакажемдасубомбоне
важнијеодразмишљања”.

Слично инсистирање на рефлексији дечијег културног
идентитетакрозњиховуприроднупотребу заслаткишима
искористио је1845. годинеизвесниШкотланђанинРоберт
Колтард(RobertColtard).Онјенаправиослаткишкојијере
кламираоузовумелодијусапригоднимтекстомAlly bally, 
ally bally bee17.Овајслучајсесматрапрвимпојављивањем
чувенемелодијекаозабавногрекламногџин гла(jin gle).Ме
лодијајетакоизвесновремесматраназакласичнушкотску
народну песму а исти слаткиш је од 2009. године поново
почелапроизводитифирмаDun deeусклопуAlly Bally Be es 
Ltd.

Највећа комерцијална експлоатацијамелодије везана је за
САД.ПремаподацимакојимарасполажечикашкиNew bre
rry’s Li brary Ca ta log,18музичкииздавачизБостона,Чарлс

17Текстјеконструисанкаодечијабројалица.
18TheNewbrerry,Chicago’sIndependentResearchLibrarySince1887,23.

10.2017.,https://ishare.carli.illinois.edu/nby/cgibin/Pwebrecon.cgi
?DB=local&PAGE=First
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Бредли(CharlesBradlee),1835.годинезаштитиојеауторска
праванапесмуу званичномактуверификованомодстра
неКонгреса.Онјепознатумелодијуудружиосастиховима
Al pha bet Songaи тукреацијуобјавиоподназивомThe A. 
B. C., a Ger man air with va ri a ti ons for the flu te with an easy 
ac com pa ni ment for the pi a no for te19.Томприликомјекаоау
тор музичког аранжмана наведен композитор Луј Лемер
(LouisLemaire) који је умро1750. године,мада адекватни
аргументикојибиподржалиовутврдњудоданаснисуна
ведени.

Испричатипричуопореклуовемелодијекаоињеномфа
сцинантном путовању кроз простор и време није нимало
једноставно. Много је лакше анализирати њену форму и
звучност те тако покушати схватити разлоге због којих је
песмаприсутнаипопуларнаутоликоразличитихкултура.
Психологија музике је област која је последњих деценија
у глобалној експанзији.Управо са становиштаперцепције
људског ума могу се издвојити најмање три универзална
атрибутакојеовамелодијасадржи.Првиатрибутјеизрази
тоједноставнапевностсамемелодијекојајемалогтонског
опсега,управилномпарномметру,анајчешћејенотирана
уосновномЦедуртоналитетуиупрвојоктави.Темајеве
омадоброобликованасамелодијскимскоковиманавишеу
интервалима чисте квинте и чисте кварте за којима следе
једноставни„коракпокорак”покретиусекундамананиже.
Другазначајнакарактеристикаовепесмејетадајујевеома
лакоупамтити.Песмаима једноставаннаративобликован
утроделнојрепетиционојформи(АБА).Репетативностје
увеликојмериприсутнаиунутарсамогнаративаштопе
смучинипрепознатљивомнашемумуиолакшавапамћење
исте.Трећа одликапесме је да је она упркос својојмело
дијској једноставности и имплицитној хармонији једнако
интересантнапрофесионалниммузичарима(Моцарт,Лист)
ислушаоцимааматерима.Разлогзатоможележатиукарак
теристичнојтензијикојуинхерентносадржисамамелодија.
ФормалниодсекБовепесме(up abo ve the world so high, li
ke a di a mond in the sky)20завршавасенадоминантнојхар
монијичијанедореченостсугеришереципијентуодређену
напетостузвукуисадржајунасталуизостајањемлогичног
завршетказапочетезвучнемислинатоналномтежиштуме
лодије. Управо то ишчекивање наслућеног разрешења на
петости чини мелодију инетересантном чак и одраслима.
Највећа предност ове теме је њена једноставност.Многи

19У преводу: Еј, би, си, не мач ка ари ја са ва ри ја ци ја ма за фла у ту са 
једностав ном прат њом за фор те пи а но.

20Упреводу:„горе,високоизнадсвета,каодијамантнанебу”.
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музичкиуметници,теоретичари,музиколозииестетичари
слажусеуставудасвавреднамузичкаделамаколикоком
плекснаислојевитабила заправосукрајње једноставнау
својојосновнојмелодијскојиритмичкојструктури.

Наовајкарактеристичанхуманиначинпоимањалепотеод
ређенестандардимапросечностиисиметричностиуказују
и документовани научни експерименти.21 Нека научна ис
траживањасупоказаладачакиноворођенчадсавећомра
дозналошћуопажајупривлачнаљудска лица.22Каошто је
транскултурално поимање лепоте појединачних персонал
нихидентитетакојинепосреднопреносеодређенуемоци
јузаправоуниверзаланхуманифеноментакојеидоживљај
звучних идентитета вероватно биолошки предиспониран.
Нашеуживањеумузицитемељисенаискуствузадовоље
њакултуролошкиусловљенепотребедауодређенојситу
ацији чујемо препознатљиву комбинацију тонова.Када се
уочекиваномтонскомнизуповременопојавиизненађујући
ефекатнеочекиваногтонскогобрта,задовољствослушаоца
можебитијошпотпуније.

Сдругестране,децаволекадајемузичкаформаизграђена
на простој репетицији, односно воле да при свакомпона
вљању чују очекиван тонски след, без изненађења која за
њих могу бити непријатна јер изазивају одређену тензију
којауњиховомискуствунепостоји.МелодијапесмеTTLS
почињеизавршаватоником,тојестпрвимступњеммузичке
лествице,односногравитационимтонскимцентромилите
жиштемтоналитета.Потомследидоминанта,односнопети
ступањ,којијеузападноевропскоммузичкомидиомуузто
никуутемељенкаонајснажнији,штоћерећидајенашслух
иумнаовакавхармонскиследувеликојмериархетипски
пројектован.Накондоминантеследиопеттоникакаооче
киванохармонскоразрешење.Овакавхармонскиследмело
дијеупотуностизадовољаванашаочекивања.Мелодијасе
константнокрећенавишеинаниже„попутживотнихуспона
ипадова”,какојесликовитопојасниогитаристаГариЛукас
(GaryLucas) уновинскомчланкукоји је заТе ле граф (The 
Te le graph)написаоСебастијанДогарт(SebastianDoggart).23
Смењивањедоминантеитоникеасоцирана„дијалогизмеђу
питањаиодговора”.Овакавзвучнипроцесможеизазватии

21Lončarek, K. (2007) Kre ma pro tiv smr ti i dru ge pri če, Split: Kultura i
prosvjeta.

22Etcoff,N.(2000)Sur vi val of the Prit ti est: The Sci en ce of Be a uty,NewYork:
Anchor.

23Doggart,S.onTheTelegraph,14.11.2011.,23.10.2017.,http://www.te
legraph.co.uk/expat/expatlife/8877033/Twinkletwinklelittleripoffthe
darksecretsoftheworldsmostrecognisabletune.html
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ефекатутехекојидецанаручитоволејергавезујуизари
тамоткуцајамајчиногсрца.Такавефекатје„попутмантре
Don’t Wo rry, be Happy”(не бри ни, бу ди сре тан).Тојеприча
обескрајукојачинидасеосећамодобро.Такавнаративнам
казуједајесјајвечан.Овапесмицајепопут„музичкежваке
којајенараслапрекофрулемитскихпастирадоуниверзалне
дечијехимнесвихрасаиузрастакаохипнотичкипозивна
игру”.24Тојеонаисконскаснагаимоћкојаможеобјаснити
разлогезбогкојиховаједноставнамелодијаодзвањаутоли
кораличитихпросторакрозвремедужеоддваиповека,те
заштојошувекизновапривлачиновегенерације.

За кључ на раз ма тра ња

НапримерупопуларнемелодијеTTLSкоји јеексклузиван
посвојојглобалнојраспрострањеностиивековнојприсут
ностиможемозакључитидапостојекултурниобрасцико
ји су архетипски те да се различите субкултуре готовоне
разликујууперцепцијикултурнихсадржајаиреакцијина
културне изразе.Након толико векова бежања од једнако
сти,природностиинагона занимљивимсечиниданашње
готовоопсесивнопозивањеназаједничкуљудскуприроду
приликомразумевањаодређенихдруштвенихпојава.25

ЏефЛевис(JeffLewis)сматрадатранскултурализамкарак
теришефлуидносткултуреидинамикакултурнихпромена.
Изразличитихразлогакаоштосу:конфликти,потребе,рево
луцијеилиспориинтерактивнипрогреси,различитегрупе
делесвојеприче,симболе,вредности,значењаиискуства.
Овај перпетуални процес дељења заправо ослобађа снагу
и стабилност културе креирајући услове зањен трансфер
и транзицију.26 Више од једноставног мултикултурализма
којинастојиучврститиразликекаоонтологије,транскулту
рализампризнајенеједнакосттемељенунаразликама,али
исличностима.Тоомогућујеиндивидуалнимгрупамапри
лагођавањеиусвајањеновихдискурса,вредности,идејаи
системазнања,штоопетпотврђуједа јекултурасталноу
превирањуипотразизановимтеренимазнањаибивања.

Важно је напоменути да би концепт мултикултуралности
каосуживотау јединственомкултурномпросторутребало
да подразумева и равноправностмеђу припадницима раз
личитих заједница које тај простор деле. Током историје

24Исто.
25Maskalan,A.Ljepotaboli:modernemetodestvaranjаlijepihbesmrtnika,u:

O spor tu dru ga či je: Hu ma ni stič ki aspek ti spor ta,priredilaZagorac,I.(2014)
Zagreb:Hrvatskofilozofskodruštvo,str.173.

26Lewis,J.(2002)Cul tu ral Stu di es,London:Sage,p.1920.
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различите позиције моћи одређених заједница увек су
нарушавале овај однос. Таква пракса жива је и данас у
многимделовимасвета.Затонамидаљепредстојирадна
разумевањуовиходносакрозинтензивнијеупознавањеса
широкимспектроминтелектуалних,друштвенихиверских
пракси најразличитијих културних заједница. Осим тога,
промишљањекомплекснихпитањавезанихзаактуелнепој
мове— монокултуралност, мултикултуралност, интеркул
туралноститранскултуралност,можебитизаснованоина
проучавању релевантних извора (текстуалних, материјал
них, визуалних, аудитивних и слично) и осталих фактора
одкојихзависеданашњасазнањаиверовања,наштаможе
указатиипричаопознатојмелодији.
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PROCESSESOFTRANSCULTURALIZATION
INTHECASEOFMELODY

TWINKLE, TWINKLE LITTLE STAR

Abstract

Theconceptoftransculturalismimpliesasignificantideologicalposition
withinpostmodernCulturalstudies,anditisactualizedinthecontext
created by the idea of amulticultural societywhich is based on the
ideologyandculturalpolicyofintegrationintoEuropeanmultinational
space, where our community also tends to. Living processes of
transculturalism are simultaneously intensified with the expansion
of themodern communication technologies and general tendency of
globalization. With the impossibility of regression on monocultural
concepts it comes to light as inescapable, and therefore as needfull,
precisely the understanding of positive sides in the transcultural
processes and consequently the attempt of their implementation in
everydayinterculturalrelationsandmanifestations.Theintentof this
work is to point out on complexity and stratification in processes of
transculturalism and to consider theirs potential instrumentalization
for the purposes of overcoming social tensions caused by the lack
in understanding of cultural differences, but similarities too. These
processes can be understood on the simple example of global
transcultural phenomenon, melody popularly known as Twinkle, 

Twinkle Little Star.

Keywords: transculturalism, transculturality, interculturality,  
multiculturalism, Twinkle Twinkle Little Star
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нојдипломатијивеликогбројааутораизземљеииностран
ства.Једанбројњихсебавинаучнимпроучавањимакултур
недипломатије,докседругибавепрактичномпродукцијом
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уметничких програма и пројеката који су (или могу би
ти) од значаја за културну дипломатију. Тако књига садр
жиитеоријскерадове,алиипрактичнепримерекултурне
дипломaтијеуСрбијиисвету.

ВећсамподнасловArts,FestivalsandGeopoliticsимплицира
сложенодносизмеђууметности,фестивалаигеополитике.
Ово,најпре,стогаштосеуметности,патакоиуметнички
фестивали,одупирудефинисању,коликосеодупиреи„гео
политика”.Ипак,запотребеприказаовекњиге,онсеразуме
као„политичкагеографија”–областкојаупраксиуспоста
вља,аунауцинастојидаоткријевезеизмеђуполитичких
силаигеографскихпростора.

Узсветешкоћеупроучавањуодносаоветрипојаве,додатно
сесусрећемоистешкоћомуразумевањузначењапојма„по
литика”којичинидеосложенице.Овозатоштоусрпском
језикунепостојеодговарајућеречикојимабисемоглаис
казатиразликаизмеђуенглескихречи:„politics”и„policy”.
Заобеусрпскомјезикупознајемосамореч„политика”.То
стварамноштвопроблемауразумевањудвенаизгледслич
не а, заправо, различите појаве које се и прожимају, па у
праксинепостојеучистомоблику.Апрожимајусезатошто
апстрактнеполитичкеидејеиидеологије (politics)посред
ствомјавнепрактичнеполитике(policy)могуиматиутица
јанауметничкисистемипрактичнефестивалскеполитике.
Јавну практичну политику воде државни органи управе и
локалнесамоуправе,илителанакоједржавапренесеодре
ђененадлежности,затоштоуправноуређенојдемократској
држави, једино држава имана располагањуправне, поли
тичке и економске инструменте којима може да утиче на
уметничке системеу земљи.Она топраво стиченадемо
кратскимизборимапочемусеразликујеоддругихполитич
кихсилаизвандржаве.Утомсмислусепрактичнаполитика
може разумети као употреба власти у вођењу јавне поли
тике,тј.активностиусмеренеказадовољавањуконкретних
потреба, решавању конкретних проблема или унапређењу
стањаузаједници.

Међутим,навласт,патаконинаконкретнеактивностикул
турнедипломатијекаојавнепрактичнеполитикедржавних
органауправе,неутичесамобирачкотелотакоштосена
изборимаопредељујезаодређениспектарполитичкихидеја
изпонудеполитичкихстранакаигрупацијакојеизлазена
изборе,већидругеполитичке„силе”садругихгеографских
простора.Тачније,навластуједнојдржавинеутичусамо
грађани, већи различитиполитичкифакториизвандржа
ве.Овонарочитозатоштоједипломатијаувекокренутака
споља,кадругимгеографскимпросторимаукојимаделују



229

ВЕСНА ЂУКИЋ

бројне и често веома супротстављене политичке силе. То
се подједнако односи какона културну дипломатију једне
државе, тако и на културну дипломатију наднационалне
заједницедржава,каоштојенпр.ЕвропскаУнија.

Дакле, након ове уводне анализе,могли бисмо да кажемо
да јесуштинскопитањекојеотвараовакњига–какоуну
трашњеиспољашњеполитичкесиленаодређеномгеограф
скомпросторупосредствомкултурнедипломатијеутичуна
уметностиифестивале.Другимречима,моглибисмодапо
мислимодакњиганастојидаразумеиобјасниулогукултур
недипломатијесмештенеизмеђуспектраполитичкихидеја
различитихполитичкихсилакоједелујунаједномгеограф
скомпростору–сједнестране,ијавнихпрактичнихполи
тикакојетеапстрактнеидејеумањојиливећојмеринастоје
дапреобликујууконкретне(културне)активностизаснова
ненаправним,политичкимиекономскиминструментима
државе.

Међутим,фокускњигеје,потпунообрнуто,напитањукако
уметностифестивалинаодређеномгеографскомпростору
утичунавластидругеполитичкесилекоједелујуутомпро
стору–речјемноговишео„културнојполитициодоздо”,
паиокултурнојдипломатијикојуводеактериукултурном
пољу,какоониујавном,такоиониуцивилномсектору.

УводнитекстМиленеДрагићевићШешићКултурнадипло
матија упракси:МираТраиловић,БИТЕФи геополитике
несамошточитаоцауводиутакопостављенутему,већи
приказује садржај прва два поглавља књиге.Стога он ну
диикључзаразумевањеулогеуметностиимеђународних
уметничких фестивала у заснивању културне диплома
тијеуСрбијикаорелативноновепојавеунауциипракси
међународнекултурнесарадње.

А како професоркаДрагићевићШешић истиче – кључ за
разумевањеулогеуметностијеуметник.Стога,већсампо
четак уводника показује колико је културна дипломатија
снажноповезанасакарактеристикамауметничкеличности
директоркеАтељеа212иТеатранацијауНансију(Францу
ска)којебисмоданасмоглидапрепознамокаоњенспеци
фичнилидерскистил.Тајконкретанпримеруводинасдаље
упричуокултурнојдипломатијиЈугославијесуверљивим
аргументима да је једна изразита уметничка личност са
својимпажљивоодабранимсарадницимабиладовољнада
„доведе светуБеогради југословенскопозориштеодведе
усвет”.Иетовећпотпунодругачијегзначењакултурнеди
пломатијеизперспективеуметникаиуметности.Аизпер
спективеменаџмента у уметности, безмногофилозофије,



230

ВЕСНА ЂУКИЋ

геополитикајетусведенанатригеографскапростора:Бео
град,Југославијаисвет.Изданашњеперспективе,БИТЕФ
јеове годинеобновиостаруславусвојимспектакуларним
отварањемпредставом„Олимп”чимејепоказаодаовафор
мула уметничких иницијатива „одоздо” – како их разуме
професоркаДрагићевићШешић,јошувекдајеизврснере
зултатечакиупркоскултуристрахакојадоминирасветском
геополитиком смањујући значај културне дипломатије као
„мекесиле”.

Наконовакоефектногувода,уредницанасуводиупрвадва
поглављакњиге која доносерадове смеђународнеконфе
ренције„Битефикултурнадипломатија:позориштеигео
политика”одржанеуБеоградусциљемдапокажекакозва
ничнекултурнеманифестацијеионеподржанеодзваничне
власти,азаснованенаодређенимвредностима,осећањима
ипосвећености својих организатора,могу да креирају са
свимспецифичненезависнеплатформезакултурнусарад
њуиразмену.

Првопоглавље:Културнадипломатија:мекасилаилифер
сарадњадоносишестрадовастранихаутора(ЏонатанВи
кери, Серхан Ада, Аника Хампел, Рафаела Хензе, Мони
ка Мокре и Мелиса Нисбет) који рефлектују контраверз
напитањавезаназакултурнудипломатијуимеђународну
културну сарадњу у време глобализације и политичких и
економскихкриза.

Другопоглавље:Позоришнифестивалиукултурнојдипло
матијинастојидаистражиулогуфестивалаусавременом
светуфокусирајућисенапозоришнеидругефестивалеиз
вођачких уметности организоване у оквиру међународне
културнесарадњеикултурнедипломатије.Поглављедоно
си радове страних и домаћих аутора (Хуго де Греф,Иван
Меденица,АлександраЈовићевић,ИванаСтефановић,Ксе
нија Радуловић, Ања Суша, Дарко Лукић, Ана Жувела и
МајкванГран).

Трећепоглављекоје јеуредилаЉиљанаРогачМијатовић:
Променетрендоваукултурнојдипломатији(одуметности
до гастродипломатије) чине шест радова – приређених
мастер теза студената Унеско Катедре за културну поли
тику и менаџмент приУниверзитету уметности у Београ
ду(ЉиљанаРогачМијатовић,ЛедаЛађард,БиљанаТану
ровскаКјулаковски,МилицаСавић,ТањаСтругариМина
Поповић) посвећених специфичним питањима културне
дипломатијеипарадипломатије–одмоднедипломатиједо
гастродипломатије.
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Четвртопоглавље:Изазовииперспективемеђународнекул
турне сарадње у уводном делу (Нина Михаљинац, уред
ница овог дела књиге) доноси објашњење зашто је Деск
КреативнеЕвропеуСрбијипокренуоистраживањеоулози
уметностиуобластикултурнедипломатијенудећипотреб
наобјашњењаоистраживачкојметодологији,дабипотом
били изнети и главни закључци о процесу израде страте
шкиханализаобластикултуресастановиштамеђународне
сарадње.

Коначно,завршно–петопоглавље:Статистичкианекс,до
носистатистичкеподаткеопројектимамеђународнесарад
њеуСрбијикојисудобилиподршкуевропскихфондовапо
казујућиистовременоикакосуседистрибуираласредства
МинистарствакултуреиинформисањаРепубликеСрбијеза
пројектемеђународнеиевропскекултурнесарадње.

Натајначин,свапоглављазаједно,показујуразличитеуло
геимогућностиразличитихорганизаторауметничкихфе
стивалаујавном,приватномицивилномсекторудасвојим
иницијативама„одоздо”допринесумеђународнојкултурној
сарадњииразменинапринципимакојисечесторазликују
одстандраднекултурнедипломатијекаозваничнедржавне
политикеуобластииностранихпословакојапратигеопо
литичке интересе различитих политичких сила на једном
географскомпростору.Ови принципи засновани на једна
кости, сарадњии солидарности стављају грађанеиопште
хуманистичке вредности у први план тако што подстичу
бројнеактередаудружујусвојеснаге,што јеодпосебног
значајаувремеглобализације,економскекризеипрактичне
политикештедње.





INMEMORIAM
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ПЕТАР ПЕРА ДЕСПОТОВИЋ 

(1928–2017)
ЈЕ Л’ ЈА ОВ ДЕ СМЕ ТАМ?1

Лозапосађена1928.годинеудвориштутадапородичнеку
ћеудорћолскојулициРигеодФеренаброју4шапуће:

O Cap tain! my Cap tain! our fe ar ful trip is do ne, 

The ship has we at her’d every rack, the pri ze we so ught is won, 

The port is ne ar, the bells I he ar, the pe o ple all exul ting, 

Whi le fol low eyes the steady keel, the ves sel grim and da ring; 

But O he art! he art! he art! 

O the ble e ding drops of red, 

Whe re on the deck my Cap tain li es, 

Fal len cold and dead. 

WaltWhitman

Те1928.године,уНовомКнежевцу,адвокатуТомиДеспо
товићусупругаАнђелија,учитељицаушколи,подарилаје
сина,Петра.Убрзо,1931.године,породицасепреселилау
БеограднаНеимар,гдејеПетародрастао,преживевшират,
Немце,тадашњаикаснијабомбардовањаБеограда,очему
јеувишенавратаиписаоу„Политикиној“рубрици„Међу
нама“.

ПообразовањуивокацијиПетарјебиоагроном,живоза
интересованзасвапитањавезаназаживотнусредину.Тако
сугауправодогађајивезанизаовапитања,насамомпочет
ку90ихгодина20.века,довелаукућу,удорћолскојулици
РигеодФеребр. 4, која вишенијебилапородичнавећ је
1981.годинепосталакућакултуре,кућаЗаводазапроуча
вањекултурногразвитка.Очараогајењеговвршњак,чокот

1 Поовојупитној реченициПетарДеспотовић јебиопознатне самоу
Заводузапроучавањекултурногразвитка.

УСПОМЕНА
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лозе,окомејепреузеобригуипостараоседадобиједру
штводоневшиизасадившипелцерчудотворнелозеизма
настираУвац.

Лозе,којејенеговаоиодкојихјеправиовино,очаралесуи
наскојисмо2001.годинеуЗаводдошликаожутокљунци,
тексвршенистуденти,орнидаистражујемокултурнираз
витак.ЧикаПери,какосмогаупознали,ниједуготребало
данас,каоискусанкапетан,„мобилише“заразличитеак
тивности–одпомоћиприберби,прањафлашаилепљења
етикета на брендовима београдског варошког вина које је
осмислио–нежнојбелој„Голубици“,црвеном„Потенту“и
винунеобичногбукеаAvra mov ex cel lent,падоправљењаи
дизајнирањанових етикета и плаката за све битне датуме
токомгодине:СветогТрифуна,ДанапланетеЗемље,Дана
заштитеживотнесредине,ПреображењаиБербе.Биојене
уморан,пајекасниједодаоиДан по љуп цаиНоћ ве шти ца
(мадаовадвапоследњанисубашзаживела).

Сталнојечитао,информисаосе,изналазионоветеме–не
самоувезизаштитеживотнесрединевећиновихинформа
ционихтехнологијаиновихкомбинацијаукуса.Годинама
главнаречуПериномвокабулару,„вербалнојпиротехници“,
какојеволеодакаже,билајесинергија–спајањезамисли
вогинезамисливог.Дабиојачаосвојутзв.„вербалнупирот
хенику“,уствариизговорзаизузетнурадозналостњеговог
духа,жаргонскиречено„оверавао“ јесведогађајеуграду
којисумусеучинилизанимљивим:одЈАЗАСа,еколошких
трибина,иуЗаводуинадругимместима,досајмовавинаи
предавањапосвећенихсинергијамаукусаалиихедонизму,
штојебилатемазакојујебиопосебнозаинтересован.На
терасама Завода, у саксијама је посадио јагоде као супле
ментеукусимавина.Каоподстицајесвојим„малимаодпа
лубе“уЗаводу,доносиојеche rry brandyчоколадице.Теме
којесугасталнозаокупљалебилесупричеочудотворним
лозамаХиландара,манастираОстрог,манастираУвац,које
јеповезиваосачудотворнимопстанкомбеоградскеварошке
лозенаДорћолуинаНеимару.Волеоједаистиче:„Винује
лозамајка,земљаотац,авреме–његовасудбина…“;пона
вљаојепричуоНоју,Хемингвејеву„Човекпонекадморада
сенапиједабипреживеосабудалама!“,алиионувечну–
Ec ce Ho mo!

Последњипројекатнакоме јечикаПераучествовао,моја
последњапловидбасањим,билајеприпремаделаизложбе
Природњачкогмузеја„Тајнајеулози“.Осећајућидасекрај
његовог путовања ближи, доживео је да у Галерији науке
итехникеСАНУвидиомажпоследњимпреживелимчоко
тималозенаДорћолу,свомчедуокомејебринуовишеод
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20година.Капетанјеотишао,његовочедо,лозауРигеод
Фере4,тугује...Али,кадабиховосећањезавршила јади
ковком...Пренегоштодовршимреченицу,пребацимосеза
тренуСФфилмове...чикаПерајесвојеорганедонираода
постхумнобудуискоришћениунаучнесврхе(јошједносве
дочанствоњеговенеобичнеличности!).Ето,даовосећање
завршимјадиковком,свитиПериниорганибисесклопили
дамесасвимозбиљноукоре!Јер…тонебибилаправапри
чаоПетруДеспотовићузваномчикаПераилиматориПера.
Јадиковањејеваздамрзео!Али,знаоједаприметииволео
врцаводапохвали„стајлинг“,фризуру,одећу,шминку,како
старијихтакоимлађихсарадницаЗавода.Ида,акомусе
нештонесвиђаилисесанечимнеслаже,врлоексплицитно
(безпсовки)упутикритику.Дапостави,понекадисачуђе
њем,питање:„Ма,јесилититовидела?!Богтемаз’ошта
све неће смислити!!!“Или једноставно каже: „Данас је 1.
децембар,евопоклонаизЈАЗАСа!“Тосубилидани–када
чикаПерадође у Завод варничеи коментарии „хепенин
зи“.Тосу„ствари“покојимагапамтимо.Ваздајеговорио:
„Пројектинесмејудатрпе!!!“

Ускоро,опетћедоћиданикадаћенашипројекти–бродо
визапловитиводамаконструктивнекритикеонакокако ју
јечикаПераизносио,даникадаћемооживетилозукојаће
намдатихладазапредах,алиираширитижилесинергије.

ДрМашаВукановић
истраживачЗаводазапроучавањекултурногразвитка

ПетарПераДеспотовић
(1928–2017)
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ЧикаПериниплакатиповодом
верскогпразникаПреображењаГосподњег,

ДаназаштитеживотнесрединеипланетеЗемље
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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



240

УПУТСТВО

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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