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УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА

МЕДИЈСКЕИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ
Светуоконасипојавамауњемусвакипојединацдодељује
значењеускладусасвојимзнањем,искуством,веровањем,
системомвредности,предрасудама,паиакоживимоуистом
свету,моглобисезакључитидасенашестварностиразли
кују.Такосеупроцесукомуникацијесвакапоруканапуту
одпошиљаоцадопримаоцаинтерпретиранајмањедвапута,
атребаузетиуобзиришум који,такође,можеутицатина
модификовањепоруке.Стварсеусложњавакадасепорука
шаљепутеммедијамасовнекомуникације,јерсвакимедиј
имасвојекарактеристикекојеусловљавајуобликпоруке.И
мадасекреатормедијскепорукеможевидетикаоинтерпре
таторстварности, зањеноразумевањекључна јемедијска
публика, која на основу својих карактеристика филтрира
порукумењајућињенобликитеккрозсопственуинтерпре
тацијуодређујењенокрајњезначење.

Утематупосвећеноммедијскиминтерпретацијамапредчи
таоцима се налази девет радова, који из различитих угло
варазматрајуовутему.Докпрватрирадаимајутеоријски
приступ теми, остали се могу окарактерисати као студије
случаја.

Текстови„Медијииинтерпретацијастварног”и„Консензус
компетентнихдискутаната– медијскаинтерпретацијаисти
не”бавесепроблемоммедијскихпорукаињиховимтумаче
њем,доксеу„Принципимамедијскогутицаја”презентују
неке однајзначајнијихинајчешћепримењиваних техника
манипулативнемедијскекомуникацијеизугларекламнеин
дустрије. У истраживању „Manipulations médiatiques dans
lasphèreesthétiquecontemporaine”ауториспитујекреатив
нуупотребумедијауизвођачкимуметностиманапримеру
сценскеинсталацијебезизвођачаStif ter’s Din ge, једногод
најзначајнијихауторасавременемузичкеипозоришнесце
неХајнера Гебелса (HeinerGoebbels), а рад „ОскарВајлд
у Сједињеним државама: естетицизам, комерцијална фо
тографијаизачећемодернеселебритикултуре”доносиза
нимљивупричуомладомВајлдукојије,докјеборавиона
прекоокеанскојтурнејисазадаткомдапромовишекомичну

ДЕЈАНА ПРЊАТ
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оперу у којој је имао улогу, уз помоћмедија, промовисао
себеипостаооноштоданасподразумевамопод„селебри
тијем”.Следећатрирадабавесефилмскиминтерпретаци
јама.Упрвомраду„Последњиданихоландскогсликарау
филму„Сљубављу,Винсент:МистеријаванГога”истражу
јесесавременаинтерпретацијадогађајакојисупредходи
литрагичномкрајусликара,утексту„TheRepresentationof
HongKongasasubjectofNostalgiaintheKarwai’sTrilogy”
акценат је на анализи двоструког идентитетаХонгКонга,
источногизападног,ау„Митовимаобојенимносталгијом:
холивудскипогледнановинарство”сезакључује,наосно
вуанализедесетфилмовакојисунасталиураспонуод40
година,дасепозитивнапредставановинараухоливудским
филмовима,упосматраномпериоду,нијенарушавао.Утек
сту„InterpretacijаdjelovanjaSabatajaCevijaikriptojevrejske
zajednice Dönmeh na Balkanu” аутор истражује политич
ко и духовно деловањеЦевија у Солуну иУлциљу, осла
њајући се на доступне изворе – записе, чланке, књиге и
интерпретацијудогађајауњима.

Надамоседаћенајвећибројчиталацауширокомспектру
приступазаступљенихуме диј ским ин тер пре та ци ја мамо
ћидапронађепокојиослонацилисветлонапутувластитог
одгонетањаовеслојевитетеме.

ПредрагПеђаТодоровић,
Свети Ђорђе,мозаик,100x180цм.
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Уни вер зи тет Ме га тренд у Бе о гра ду,  
Фа кул тет за умет ност и ди зајн, Бе о град
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МЕДИЈИИ 
ИНТЕРПРЕТАЦИЈА 

СТВАРНОГ
Сажетак: У тек сту се ис пи ту је од нос ме ди ја и ин тер пре ти ра ња 
ствар ног. Ау тор из но си схва та ње да је у са вре ме ним окол но сти
ма, упра во ме ди ји ма дат при мат ме ђу ме ха ни зми ма пе да го ги је 
ствар ног. Пе да го ги ја ствар ног од ре ђе на је као на ро чи та обу ка уз 
по моћ ко је раз ли чи те ин тер пре та ци је све та и дру штве них од но са 
би ва ју при хва ће не као по ступ ци раз от кри ва ња ствар но сти. Ре по
зи ци о ни ра ње ме ди ја у овом про це су до ве де но је у ве зу са раз во јем 
ин ду стриј ске про из вод ње.

Кључне речи: има ги нар но, ин тер пре та ци ја, ме ди ји, пе да го ги ја 
ствар ног, ствар но

Готовонасвимфронтовимасведоцисмоделовањаједнепе
дагогије стварног.1 Реч је о нарочитој обуци да различите
интерпретацијесветаидруштвениходносаприхватимокао
поступке разоткривања стварности.Управо стварно, насу
протимагинарном,допуштаименовањеауторитетакојиби
биогарантњеговомисправномразумевању.Отуда јеиса
момпродирањуустварнобилонужнообезбедитинарочиту
педагогију,којабиводиларачунаоочувањусагласностиса
аргументомауторитета.Ово,свакако,јошувекнезначида
јеимагинарноукинутоделовањемовепедагогије.Укинути
га,значилобиподаритимуаурузабрањеног.Јасно,педагози

1 ТекстјенастаоуоквирупројектаУна пре ђе ње јав них по ли ти ка у Ср би ји 
у функ ци ји по бољ ша ња со ци јал не си гур но сти гра ђа на и одр жи вог при
вред ног ра ста,приУниверзитетуМегатрендуБеограду.Евиденциони
бр.пројекта47004.

ДРАГАН ЋАЛОВИЋ
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стварногсеовимнинајмањенебиприближилипоставље
номзадатку,јерсвакајезабранапраћенаприписивањемтај
новитости,буђењемжудњедасепрекрши,алиисталним
тињањем сумње у њену оправданост. Стога питање које
наовомместуваљапоставитинедотичепроблемочувања
имагинарногупркосвишедесетинавековадугојтрадицији
деловањапедагогијестварног.Оноштобисмоунаредним
редовима желели да испитамо, јесу последице деловања
овенарочите педагогије и ефектињеногширења у самом
приступуразумевањастварног.

Одржавати имагинарно а наметати доминацију стварног,
привиднијепарадоксовепедагогије.Сведенонаекспонат,
имагинарно је, у маниру успостављања бинарних опози
ција, очувано још једино да би каоег зо тич на супротност
норми,билоизложенопогледу.Икакоимагинарнонијесме
ло бити укинуто, јер свака доминација претпоставља по
стојањеопозицијеуодносунакојусеодмерава,то јеоно
брижљивоодржавано,свакакоуконтролисанимусловима,
попутонихкоједруштвонудиоболелимаодинфективних
болестизакојепостоји забринутостдабимоглеугрозити
јавноздравље,пачакипредстављатипретњупоодржање
заједнице.Будућинегованојошјединокакобисеобезбеди
ланеповредивост стварног,имагинарном јеодузиманаде
латна моћ приписивањем статуса маргиналног, инфантил
ног,девијантногилинабилокојиначинштетног.Поједине
формењеговогостваривањајошувексумоглебититолери
санекакобибилеинструментализоване.Нооквирињиховог
утицајаморалисуостатиујасноомеђенимоквирима,који
нинакојиначиннебидовелиупитањеделотворностпеда
гогијестварног.Свакипокушајдасеизовихоквираизађе,
пачакинаговештајдабиделовањемимагинарногонимо
глибитидестабилизовани,мораојебитисанкционисанили
коригован применом у ту сврху развијених ди дак тичких
сред ста ва.

Развој репресивнихметода ограничења утицаја имагинар
ног,текао јенапоредосаразвојемпедагогијестварног.Од
уништавања материјалних споменика, којима је приписи
вана снагаширењаимагинарног, прекоизгнанстава, изоп
штења,мучења,теконачнојавнихпогубљењаонихнакоје
деловање опчињености стварним није имало учинка, или
пак оних који су, прозревши механизме педагогије ствар
ног, кренули путем супротстављања његовој доминацији.
Увођењеазилаипосебнихметодалечења,праксајетекпо
знеисторијетлачењауимедоминацијестварног.Вероват
нонајпотпунијукритикуупотребелудилауциљуодржања
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тумачењастварногналазимокодФукоа (Foucault).2Разви
такпраксе,дасесвионичијесеразумевањеиодноспре
мастварномнијемогаоуклопитиупостављенедоминантне
оквире његовог разумевања, буду изопштени, друштвено
маргинализованииморалноосуђени,Фукоуочавауседам
наестомвеку.С јачањемпсихоанализеимодернепсихија
тријеудеветнаестомвеку,свећеснажнијебитиизражена
тежњадаовиизопштенициделовањапедагогије стварног,
будуко ри го ва ни.

Могућност повезивања медијског деловања и педагогије
стварногбилајенајављенамодернизацијомтехникештам
пе у петнаестом веку.Мада су услови оваквог развитка у
претходномпериодувећувеликобилиобезбеђени,ме диј ско 
из ве шта ва њеједоразвојамодернихмедијаималорелатив
ноизједначенстатуссадругимоблицимамедијскогпосре
довањасадржајаупроцесуостваривањаутицајапедагогије
стварног.Ипак, само унапређење технологије производње
штампаног текста, није значило тренутнуизменупостоје
ћиходноса.Новатехнологијаотворилајеновемогућности,
нотексудруштвенеоколностиобезбедилепросторњихо
вомостварењу.Анализирајућираниразвојунапређењатех
никештампеузападнојЕвропи,Маклуан(McLuhan)наводи
дајеновиприступтекстуалнојпродукцијибиопраћенни
зомпромена,укључујућионенапланујезика,разумевању
знања,развојусавремененауке,изменидруштвениходно
са,итд.3Овоме,међутим,требапридодатииизменустату
са медијског извештавања у области деловања педагогије
стварног.

Разлогеовојизменистатуса,притом,не треба тражитиу
самомпоступкумедијскогизвештавања,нитипакуспеци
фичнимсвојствимаиструктуриштампаногтекста.Иједном
идругом,текјетребалоподаритиауторитет.Учињениобрт,
унајвећој јемерирезултатпрепознавањаширихмогућно
стиселектовањасадржајауфункцијипроизводњестварног.
Развој технологије која је могла обезбедити масовну про
изводњуштампаногтекста,нијеоношто јемедијскомиз
вештавању осигурало истакнуту улогу међу механизмима
деловањапедагогијестварног,већуовомепресуднизначај
треба приписати уочавању могућности убрзања продук
цијенових текстова.Ранипериодмодернизовањапроцеса
штампе,јошувекјебиообележенрелативноскромнимбро
јемпосебнихиздања.Тек ће са афирмацијомпотенцијала

2 Foucault,M.(1965)Mad ness and Ci vi li za tion: A Hi story of In sa nity in the 
Age of Re a son,NewYork:VintageBooks.

3 Makluan,M.(1973)Gu tem ber go va ga lak si ja,Beograd:Nolit.
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развитка индустријског произвођења слике стварног, доћи
допроменакојимаједаљиразвојмедијабиоусмерен.

Унапређењетехникештампе,праћеноизменомдруштвених
околности,попутповећањаписмености,смањењатрошко
вапроизводњештампаног текста, јачањапредузетништва,
те изнад свега препознавања могућности интензивнијег
одабирања иширења нових садржаја у функцији креира
ња слике стварног, изменило је статусмедијскогизвешта
вања.Штампаневести,новинарскатумачењадипломатских
активности, извештаји са ратишта, сензационалне објаве
технолошког напретка и новооткривених територија, убр
зоћепостатисталниизвортеманакојимајеграђенаслика
модерногсвета.

Ова радикалнонова слика била је праћена успономкапи
тализма.Новинакојујеонадоносиланележисамоутоме
штојекрозраскидањевезасатрадиционалниммотивимаи
поукамаизлегенди,накојимајегенерацијамаунатраг(мада
једнакопогрешно)темељеноразумевањесветаидруштве
них односа, учвршћивала нове наративе једном великом
историјскомпреокрету.Имадаовустрануновесликествар
ног,окојојједостаписано,нинајмањенетребазанемари
ти,оноштонамсенаовомместучинињеномсуштинском
одликом,огледасеуправоуначинуњенепроизводње.

Износећикритикубуржоаскекласе,Маркс(Marx)истичеда
јеуправоизменаодносапроизводњеоноштојеовојкласи
обезбедилоуспон.4Овеодносепроизводње,свакако,нетре
ба схватити каонекакав спољнифактор који је утицаона
измену околности, већ управо супротно, као сâмпринцип
успонаиодржањановихдруштвениходноса,укључујућии
прерасподелумоћииодржањедоминације.Рефлексијаовог
принципаостварујесенасвимнивоима,несамоуоргани
зацијииподелирада,утемељењуновогсистемавредности,
итд., већ исто тако и у механизмима деловања педагогије
стварног.Образложењестварногсе,уновимоколностима,
више није могло производити традиционалним облицима
производње,оноје,каоисведруго,моралобитииндустри
јализовано. Поставши део индустријске производње, сли
кастварног јеподређиванаонимекономскимпринципима
којимајекапитализамдуговаосвојуспон.

Медијскоизвештавање,којесезахваљујућиунапређењутех
никештаме,најпотпунијемоглоприлагодитиновимпроиз
воднимодносима,добилојеприматуобластиучвршћивања

4 Marks, K. i Engels, F. (1976) Ma ni fest ko mu ni stič ke par ti je, Beograd:
Komunist.
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иширењасликестварног.Наративинакојимајеизграђивно
стварно,садасумоглибитипроизвођенинадневномнивоу,
анаостварењеовемогућностинијесеморалодугочекати.
Саразвојемтржиштавести,интензивирана јеидинамика
про из вод њествар ног.Икакоје,збогубрзањапроизводње,
теменакојимабисесликастварногмоглаградититребало
проналазитинадневномнивоу,тосусвакодневнадешавања,
памакаритривијална,посталањиховнајпогоднијиизвор.

Коначномутемељењуновиходносазначајносудопринеле
историјскеоколности,којесу,чинисе,њиховоприхватање
учинилештобезболнијим.Билобипогрешнопретпостави
тидасупричеосвакодневнимдешавањимамоглебезот
порапотиснутивеликенаративенакојима је сликаствар
ног грађена, аучијемсупреношењурелигија, уметности
иусменатрадиција,ималевишевековноучвршћиванауто
ритет.Мало јевероватнодабииндустријастварногмогла
држати корак са општом индустријализацијом, да период
њеногуспонанијепаоудобавеликихоткрића.Вестионо
вимтериторијама,егзотичнимкултурама,далекимнароди
маињиховимобичајима,необичнимживотињама,читавом
једномновомсветукојијеупознаванупоредосаширењем
колонија,одличносусенадовезиваленатрадицијунаратива
одревнимкраљевствимаимитскојпрошлости.Легендарни
светови,фантастичнабића,удаљеникрајеви,итд., садасу
моглибитипоновооживљени,алисаједнимновиментузи
јазмом.Овинепознатисветовивишенисубилидеоприпо
вестипреношенихпутемлегенди,већдеостварностикоја
је откривала нове димензије.Фрагменти новог света при
казиванисунасајмовима,великимизложбама,азахваљу
јућиразвојутрговине,моглисупостатиидеосвакодневног
кућногмобилијара,свакакоонихкојисуовакавлуксузсеби
моглиприуштити.

Период успона ин ду стри је ствар ног, није био само доба
колонијалних освајања и упознавања нових култура, већ
и великих технолошких открића. Ова открића, једнако су
ишланарукубржемширењусвежихтема,ококојихсусе
свакодневномоглиградитиновинаративи,коликосуисама
постајалатемомнаративанакојимајеграђенасликаствар
ности.У том смислу, развој челичних конструкција и но
вихначинаградњекаоиразвојчитавогнизатехнолошких
помагала,ималисузаразвојмедијскогизвештавањаготово
једнакзначајколикоиуспостављањетелеграфскемрежеи
новихсаобраћајнихвеза.

Ипак,нијебилодовољносамоучврститиноветеменако
јима би индустрија стварног засновала свој успон. Раст
једногтржиштаунастајањунијесемогаоосигуратисамо
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обезбеђењем понуде. Индустријски мултипликованим на
ративиматребало јеподаритиауторитет,којимбињихово
местоупроизвођењусликестварногбилообезбеђено.Пер
спективаутемељењаовогауторитетапрепознатајеуприме
нифактографскогприступа.Већјесамдухвременанаметао
његовудоминацију,оноштојетребалоучинитибилоједа
сепронађенајадекватнијиначинњеговеприменеууобли
чењумедијских извештаја.Фактографија је заузеламесто
аргумента,аобразлагањесликестварногбилојезамењено
навођењемподатака.

Читаво викторијанско доба обележено је својеврсном оп
чињеношћу фактографијом. Аргументација заснованости
слике стварног, која је уобличавана наративима различите
врсте,траженајеунајситнијимдетаљима,подробнимопи
сима, разрађенимсистемимакласификацијеи ситематиза
ције, табеларнимприказима, уредно вођенимнумеричким
подацима, итд. Фактографско образлагање утемељености
наративанакојима јесликастварногзаснивана,временом
је,свакакоуједнојприлагођенојформи,постајалодеооних
активностинакојимајеобезбеђиванауторитетновинским
извештајима.

Посебанзамајацразвиткуфактографскеаргументацијеме
дијскихизвештаја,далајефотографија.Већипрепронала
сканачинањеногнепосредногпреношењауштампу,сли
ка произведена хемијскомеханичким поступком, добила
је статусчврстогфактографског аргумента, иако јошувек
нанивоупредлошкалитографијамакојесунаосновуњих
израђиване.5Тојебиопочетаквеликогпроцватафотограф
скихстудијачијисусниматељиобезбеђиваливизуелнедо
казе о дешавањима на ратиштима,живописној атмосфери
удаљених крајева света, чудима природе, монументалним
споменицима древних култура, али и о условима живота
урадничкимчетвртимамодернихградова.Биојетопоче
таксавременогвоајеризма (Price), алииутемељењапред
расудедадокументарнафотографијаможепослужитикао
поузданосредствозаразумевањестварног.6

Технолошки напредак током двадесетог века обезбедио је
додатну потпору развоју модерне опчињености фактогра
фијом.Могућностснимањадокументарнихфилмова,радиј
скогапотомителевизијскогпреноса,јошјеснажнијеучвр
стила веру у претпостављен развој информативне функ
ције медија. Разумевање медија јавног комуницирања као

5 Vels,L.ur.(2006)Fo to gra fi ja,Beograd:Clio.
6 Prajs,D.Posmatračiiposmatrani,u:Fo to gra fi ja,priredilaVels,L.(2006),

Beograd:Clio,str.91150.
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каналапосредствомчијегделовањасестварностпоказује,
засниванојеначитавомнизудискурса,претпоставки,уве
равања,колективнихнадањаипредвиђања.Оваквасликао
медијима, током двадесетог века, задобијала је све истак
нутију позицију међу механизмима деловања педагогије
стварног,перпетуирајућиилузијуомедијскомизвештавању
каопоступкуукојемсестварноразоткрива.

Темељиоваквомразвојупостављанисунавишефронтоваи
санеуједначениминтересима.Значајандоприносучвршћи
вањуовеилузије,већјеупрвимдеценијамадвадесетогвека
даоразвојстудијапропагандеиукључивањемедијајавног
комуницирањаунационалнестратегијеширењаполитичко
идеолошких утицаја. Потреба обликовања јавног мњења
у бурним политичким превирањима, која су свој коначни
исходималауратнимдешавањимаизпрвеполовинедва
десетогвека,усмерила јесагледавањемедија јавногкому
ницирања каопогодних каналаширењаофицијелне слике
стварног.Тонијесамозначиломасовнупроизводњуинфор
мативнихсадржајакојисупутеммедијапреношени,већи
интензивноулагањеуприхватањеовихсадржајауправокао
извештајаукојимасестварноразоткрива.

Овонијепостизаносамоуверавањемуобјективностмедиј
ских извештаја, већ и учвршћивањем научног дискурса о
информативнојфункцијимедија.Већсуистраживањапро
паганде, у првим деценијама двадесетог века, овоме дала
значајандоприноспроширујућибиблиографијуоинформа
тивнојулозимедијанавишехиљаданаслова.Захваљујући
оваквомразвоју,постављенисуснажнитемељилинијина
учногпромишљањамедијакојајесвојфокусуправопрона
лазилауиспитивањумогућности,условаитехникамедиј
скогизвештавањауциљуразоткривањастварног.Претпо
ставкаодкојесекренуло,билаједасумедијиканаликоји
могубитистављениуфункцијуразоткривањаистине,теда
сумедијскипрофесионалционикојипажљивимипрофеси
оналнимрадоммогуспознатистварност.То,свакако,није
значило и усвајање слепог веровања да је свакимедијски
извештај сачињен у функцији разоткривања стварног, већ
дајепутеммедијскихизвештајадостварногмогућедоћи,
применомадекватнеметодологијемедијскогизвештавања.

Усвајање оваквог уверења постало је ослонац утемељењу
дискурса о информативној функцији медија. Истражива
ња предузета са различитих теоријских позиција и поте
кла из посебних научних области, а која су временом об
ликовалаинтелектуалнакретањаунутарширокосхваћених
оквирастудијамедија,нереткосуфокуссвогинтересова
ња усмеравала управо на испитивање улогемедија јавног
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информисањаупроцесуразоткривањастварног.Развојко
муникологије, истраживачког новинарства, медијске ана
литике, итд., овом је усмерењу дао нарочитог подстицаја.
Упоредосаснажењемоваквихтенденција,јачалајеипри
менафактографскогприступа.Икакоједвадесетивекод
мицао, изношење најразличитијих нумеричких података,
фотографскихивидеоснимака,аудиозаписа,задобијалоје
статусаргументације,којасе,поставшисредствоуверавања
педагогијестварног,нијесмеладовестиусумњу.

Далековидији мислиоци медија препознали су опасност
овакве тенденције, због чега овакав развој није остао по
штеђен критике. Тако питање информативне дисфункције
медија,временомпочињедапривлачипажњусвевећегбро
јаистраживача.ЏозефГрипсунд (Gripsund)подвлачиопа
сностфрагментацијеитривијализацијесложенедруштвене
стварности,чимесесмањујемогућностмедијскихкорисни
када,ослањајућисенамедијејавногкомуницирања,раци
оналносагледајудруштвенустварностуширемконтексту,
тескренупажњусанебитних,пролазнихиповршнихдеша
вања,којасуупроцесупроизводњевестипосталапогодан
иприступачанизворфактографијенакојојсемоглаизнова
учвршћиватизаблудаоучешћумедијајавногкомуницира
њаупроцесуразоткривањастварног.7Снажнукритикуфак
тографскогприступаналазимоиуБартовој (Barthes) кри
тици реторичкихфигура буржоаскогмита.8Овде пре све
га треба истаћикван ти фи ка ци ју ква ли те та,широко при
хваћенуумедијскојприменифактографскогметода,којом
усмереностнасуштинубивазамењенафасцинацијомнуме
ричкимисказима.Објашњавајућидејствоиосталихфигу
ра,попутвак ци не,од у зи ма ња исто ри је,та у то ло ги је,итд.,
Бартимплицитноуказујенанедостаткефактографскогме
тодаузрокованеселективним,неутемељениминепотпуним
чињеницаманакојимамедијиградесликустварног.

Задубљеразумевањеодносасавременихмедијајавногко
муницирања и педагогије стварног, од посебног је знача
ја Бодријарова (Baudrillard) теза о развитку надстварног.9
Објашњавајућимеханизмеуспостављањаиширењасиму
лакрума, Бодријар указује на снагу процеса замењивања
стварногњеговимзнацима,односноо,какокаже,операцији
одвраћања од сваког стварног процесањеговимоператив
нимдвојником.Иуправоуњеговомразумевањудасеово

7 McNair, B. (1999) An In tro duc tion to Po li ti cal com mu ni ca tion, London,
NewYork:Routledge.

8 Barthes,R.(1993)Mytho lo gi es,London:VintageBooks.
9 Bodrijar,Ž.(1991)Si mu la kru mi i si mu la ci ja,NoviSad:Svetovi.
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но востварнопроизводиузпомоћминијатуризованихћели
ја,матрица,меморијаимоделауправљања,тедајемогуће
унедогледрепродуковати,препознајемоснагураширености
индустријског принципа, на којем савремена педагоги
ја стварног заснива делотворност властитих механизама
утицаја.

На линији покренуте критике, свакако не треба оставити
постраниВирилијев(Virilio)допринос.10Износећикрити
кусавременефа сци на ци је ин фор ма ци јом,Вирилијо,можда
најдалековидије,уочавапоследицезаокретауусмерености
деловањапедагогијестварног.Коришћењенаучнихоткрића
каосвојеврснесировинепроизводњемедијскогсензациона
лизма,Вирилијопрепознајекаоефекатобузетошћуобјавом
некоготкрићапренегосамомзаинтересованошћузаисти
ну.Оваопчињеностиндустријомвести,заправојепратећи
ефекат исцрпљивања разумевања стварног у производњи
информација.

Упркос аргументима чија заснованост озбиљно доводи у
питањесхватањеоделотворностиприменефактографског
приступа у образложењу оправданости претензије медија
јавногкомуницирањанаразоткривањестварног,снагање
говепримененијегубиланајачини.Разлогпресвегатреба
тражитиумогућностимањеговогсадејствасаразличитим
облицима индустријске производње. Наметање уверења
да медијски уобличени нумерички подаци, те аудиовизу
елни прикази, представљају темељна упоришта изградње
знањаопроизводимаширокепотрошње,политичкимпро
грамима,различитимуслугамакојесеборезаопстанакна
тржишту,подржаноједеловањемразличитихиндустријау
циљу остварења властитих економских интереса. У успо
стављеној спрези,медији јавногкомуницирања,поставши
исамииндустрија,заузелисуместоинтегративногфактора
уширојтенденцијиучвршћивањафактографскогприступа
каоједногоднајутицајнијегмеханизмаделовањапедагогије
стварног.Схваћенокаорезултатрадамедијскихиндустри
ја,разумевањестварногјепаралелносајачањемауторитета
медијадобијалосвеизраженијистатусробе.Икакопроцес
разоткривањастварног,већпосвомунутрашњемустројству
ипредусловимавластитезаснованостииодржања,неможе
пратитидинамикуиндустријскепроизводње,тосетрагање
за разумевањем стварног, нашироком фронту, почело ис
црпљивати производњом фактографије. Савремена техно
лошкапомагала,дигиталнебазеподатака,брзинапроизвод
њеиобрадедигиталнихснимака,теразвитакпланетарног

10Вирилио,П.(2000)Ин фор ма тич ка бом ба,НовиСад:Светови.
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видео надзора, обезбедили су неопходну логистику овом
процесу.

Крајдвадесетогипочетакдвадесетпрвогвекадобајеоду
стајања од вишевековно развијаних приступа који су тра
диционално примењивани на путу разумевања стварног.
Областуметничкограда, одавно је, у овомсмеру, сведена
наоквиреоткривањауметничкеистине,докјојјеуукупној
потразизаразумевањемстварностипризнатјошсамоупит
нидопринос,пресвегананивоуасоцијацијеилиинтуиције.
Нештобољистатусзадржалесуфилозофијаихуманистичке
науке,ноиовеобластиизложенесусвеснажнијојмарги
нализацији,ањиховстатускаодисциплинакојетрагајуза
разумевањемстварногдоведенјеупитање.Сдругестране,
егзактненауке,којејошувекуспевајудаодолесназиовакве
тенденције,гурајусеуускемеђепримењенихистражива
њаизчијегфокусапроблемразумевањастварногнајчешће
изостаје.

Променекојесуобележиледвадесетивекпоследицасуве
ликогпреокретаучињеногнаразличитимнивоима, укљу
чујућииодноспремаразумевањусамогпоступкатрагања
заспознајомстварног.Применатрадиционалнихприступа
изгубилајепрестижупотразизаобјашњењемстварног.Чак
јеипроизводњасликестварног,темељенанапреиндустриј
ским методама, иако у извесној мери још увек присутна,
изгубиласвојауторитет.Савременодобанајавилојевели
кипокрет трагања за стварнимупроизводимаиндустрије
информација. Овај заокрет није значио само прихватање
новихприступа,већиразвојједненовеврстезадовољства–
задовољствауфактографији.Антиципацијуоваквогразвој
ногтокапрепознајемоуБартовомпоређењучиталачкихи
ауторскихтекстова.Следећипостављенудиференцијацију,
задовољствоуфактографијимоглобибитисхваћенокаора
дикализованаформазадовољствауинтелектуалнонезахтев
номтексту.Фактографскиисказ,анетекст,многојелакше
могаозадовољитирудиментиранурадозналостлењогдуха.
Икакојемогућепретпоставитидајепотребазаживомин
телектуалномактивношћујошувексвојственамањемброју
потенцијалнихпо тро ша ча раз у ме ва ња ствар ног,тојењи
хов тржишниутицајнаразвојиндустрије стварног,мини
малан.Онимакојиодпотрагезаразумевањемстварногјош
увекнисуодустали,остављенајемогућностбављењаака
демским теоријским промишљањима или уметничким ис
траживањима,чија јеобластделовањасведена још једино
намаргинеинтересногутицајапедагогијестварног.Мисао,
каоиобјашњење,изгубилисунекадашњудоминантнупо
зицијууаргументацијипедагогијестварног,ањиховоместо
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заузелајефактографија.Увременудоминацијеиндустриј
ске производње, и сама потрага за разумевањем стварног
моралајебитииндустријализована,ааргументацијањеног
образложењаподређенапринципиматржишногпословања.
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MEDIAANDINTERPRETATIONOFREALITY

Abstract

The author analyzes the relationship between the media and
interpretationofreality.Itisstatedthat,incontemporarycircumstances,
priority amongmechanisms of the pedagogy of real is given to the
massmedia.Pedagogyof real is interpretedasakindof trainingfor
understandingdifferentinterpretationsoftheworldandsocialrelations
as acts of revealing reality. The repositioning of media during this

processisconnectedwithdevelopmentofindustrialproduction.
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КОНСЕНЗУСКОМПЕТЕНТНИХ
ДИСКУТАНАТА–МЕДИЈСКА
ИНТЕРПРЕТАЦИЈАИСТИНЕ

Сажетак: По чев од је зич коана ли тич ке фи ло зо фи је ко ја као исти
ну ис ти че ‘кон сен зус по стиг нут у кру гу ком пе тент них ди ску та
на та’ у јед ном кон тек сту и вре мен ском пе ри о ду, пре ко ва ри јан те 
ди ја ло га у ко ме је по ши ља лац по ру ке спре ман да из не се исти ну, 
али и да опо врг не су прот ста вље ни ис каз што го во ри да не ма ап
со лут не, већ пар ци јал не исти не, до ме диј ске ин тер пре та ци је ко ја 
ис ти че исти ни тост по ру ке као стан дард про фе си је по ка за ло се 
да је до сти за ње исти не још јед на нео ства ре на ам би ци ја. Ин тер
пре та ци ја ствар но сти у дру штву ме диј ског спек та кла ко ја је у 
пот пу но сти ис пу ни ла сло бод но вре ме ме диј ске пу бли ке, у гло бал
ном окру же њу про ши ри ла је сво ју по ну ду ме диј ски об ли ко ва них 
ма ни пу ла тив них фор ми. Иа ко се чи ни ло да ће ме диј ске пред ста ве 
ко је су уки ну ле ди ја лог, по су ста ти пред ин тер нет ко му ни ка ци јом, 
до го ди ло се да је ин тер ак ци ја по ста ла при вид ди ја ло га. Рад се 
ба ви пре и спи ти ва њем на чи на ме диј ске ин тер пре та ци је исти не у 
ме диј ски по сре до ва ној ствар но сти дру штва спек та кла, ци ви ли за
ци је сли ке у ин ду стри ји за ба ве и сно ва. 

Кључне речи: ин тер пре та ци ја, ре пре зен то ва ње, исти на,  
иден ти тет, сте ре о ти пи, ма ни пу ла ци ја

Увод

Полазећи од констатације да је домет медија у информа
ционом друштву глобалан и директан, као носиоци кому
никативне и симболичке функције медији имају огромну
одговорност, јер,подефиницији, требадарефлектујуста
вовеидоминантневредностидруштва,дапратеииници
рају важне друштвене теме дајући легитимитет и одајући

ВЕСНА МИЛЕНКОВИЋ
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поштовање појединцима и групама који су укључени у
медијскесадржаје.Збогмонополанадинформацијама,свет
скимасмедијисходноинтересимакојепромовишу,прено
семедијскипроизведенесадржајебазираненасензацијама,
стереотипима,полуистинамаилидезинформацијама,наин
дустријизабавеиснова,наодсуствудијалогаитако,мани
пулишући, добијају сагласност јавности за своје пројекте,
политичке,економске,културнеприроде.Преузевшинасе
беиодговорностредакцијскегрупекојојприпадајуимедија
каоорганизације,новинарипромовишукултурнеиморалне
вредностидруштва;одњиховогизвештавањазависеодлу
кејавностикојасвојимангажовањемутиченаобликовање
унутрашњеиспољнеполитикеудемократскимдруштвима.
Аутократскедржавемедијекористеупропаганднеимани
пулативнесврхерадиосвајањаизадржавањавласти.Уколи
косемедијскепорукебазирајунаистинитимиобјективним
чињеницама,безпрећуткивањаиспиновања,немогућеједа
јавностподржиморалнонеприхватљивуполитику.

Медијикаорепрезентивладајућеидеологије,креирајудру
штвенустварностиодржавајупостојећестање.Ујавноји
политичкој комуникацији, путем слике, мултимедијалних
садржаја, директних преноса, великог броја понављања и
истицањаважностивестипотеоријиagen da set ting медији
успостављајужељениредукомуникацији,селектујупонуду
информацијаињиховихизвора,фокусирајућитеме„којеће
постатиpu blic issuеs–питањауцентрујавнерасправе”1.На
важностинформацијеуказујевеличинаодвојеногмедијског
просторазаударнутему,коришћењепосебнихтермина,сте
реотипа,биранихепитетадабисенажељениначиндогађај
окарактерисао.Поруке,идеје,вредностикојемедијипрено
се,алиипроизводењиховазначења,потребнојепостави
тиуодређениконтекстдабисенаправиначиндекодирали
текстовимедијскекултуреизатимразумелињиховиефекти.
За то је потребно познавати основемедијске технологије,
развијатикритичкиодноспремамедијскимпредставамаи
дискурсима2штосеможедостићиуоквируизучавањаме
дијскеписмености.Осиманалитичког ’читања’медијских
садржаја,потребнојенаучитиикакосекористепредности
медија за достизање идеала демократије који је озбиљно
доведен у питање у време естетизације политике и њене
заменемедијскимспектаклом.

1 Радојковић,М.иЂорђевић,Т. (2001)Увод у ко му ни ко ло ги ју,Београд:
Заводзауџбеникеинаставнасредства,стр.224.

2 Келнер,Д.(2004)Ме диј ска кул ту ра,Београд:Клио,стр.551.
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Интерпретацијастварностикоја јеупотпуностииспунила
слободно време медијске публике раније заокупљене до
бромкњигомилиреализацијомсвојихкреативнихидеја,у
глобалномокружењупроширила јесвојупонудумедијски
обликованихманипулативнихформирадинаметањаидејаи
интересапредставникаполитичкихилиекономскихцента
рамоћи.Тозавођењепубликеширењемвладајућеидеологи
јеиполитикеилиделовањемнапотрошачкеукусепублике
крозпроменуњиховогначинаживотарадиприлагођавања
рекламираномпроизводу,илиутицањемнапроменунавика,
мерилавредностиистила,препознајесе,упрвомслучају
каоманипулација, затим, пропаганда и на крају, на нивоу
медијскипроизведене стварностикаоиндустрија забавеи
светаснова.

Ме диј ски кон стру и са на ствар ност  
дру штва спек та кла

Медијскитекстовиувекнудевишезначења,атзв.активној
публициостављаседанасвојначин’чита’садржај.Фиск
(J. Fi ske)истичедаоддруштвених,културолошкихииде
олошкихкомпетенцијапубликезависикојаћесеинтерпре
тативна стратегија употребити3 што значи да је медијска
интерпретација директно условљена положајемпублике и
њенепроизводњезначења.Акосепођеодтога дамедији
производевести,односностварајуизворнинаративида,у
исто време, снажно утичу наформирање субјеката јавног
мнења,контролисањеипредвиђањењиховогпонашања,он
дасеможерећидамедијишаљусимболичкимсредствима
обликованепорукекојимаутичунауверења,ставовеипо
нашањамасовне/глобалнепублике.Корисницидруштвених
итрадиционалнихмедијаобичнонисусвеснитаквихмедиј
скихактивностикојеукључујуислањетзв.сублиминалних
порука,јерсумедијикористећисвасвојапродукционатех
нолошкасредстваокренутикаједномциљу,атојепостиза
њеопштесагласностиускладусаинтересима,ставовимаи
вредностимаманипулатора.Поштопромовисањеставоваи
вредностиводикастварањупозитивнихмишљењаујавно
сти,манипулацијапокушавададоугледаличностиињихо
вихидејадођесиловитимпритискомнасвестпубликеради
усађивањаодговарајућегмишљењаилипонашања.Иакопу
блика,притом,нијесвеснаприсиле,временомсејављаосе
ћајизманипулисаности,а затимиморалнедилеме.Изтог
разлога,медијска етикапромовишеобезбеђивањеистини
те,објективне,правовременеинформације,чијећесадржаје
јавностмоћидаподвргнекритичкомвредновању.Тајпосао

3 Фиск,Џ.(2001)По пу лар на кул ту ра,Београд:Клио,стр.169.
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селектовања, обликовањаипреносапорукамогу да обаве
самомедијскипрофесионалциморално освешћении пра
вилноинформисаникојикаопредусловусвомрадуимају
пунуслободуизражавања.

Културасликеусадејствусамногобројниммедијскиммо
гућностимапродукцијевеомајепривлачнацентримамоћи,
јертелевизијаидруштвенимедијиодсликавајутенденције
друштвенополитичког контекста.Медијска култура у по
трошачкомдруштвупромовишућиинтеграцијуидемокра
тизацијусветскекултуре,уствари,представљахомогениза
цијуиамериканизацијукултура4,стварањесветскогтржи
штакапиталаподконтроломмалогбројамегакорпорација
у чијој су интересној сфери производи масовних медија.
Свакодневицамедијатизованогдруштвасастојисеизмно
штваразличитихпризоракојефорсирајумедијиипрепору
чујукаопожељанначинживота.Дејствоизвођењаииден
тификовањесамедијскимличностимаудруштвуспектакла
посталојевладајућиобликприсутанумедијскимсадржаји
маукојимајеграницаизмеђувестиизабаве(in fo ta in ment)
постала невидљива. Као носиоци нестабилног тржишног
идентитетаиизразитипроизводимедијскиинтерпретирани,
личностисупермаркеткултуреутичунапубликукојапри
хватаилузијеосјајномживоту’звезда’,иидентификујући
семењасвојличниидентитетидоживљаватрансформацију
сопственихвредности5.Докјепроцесконвергенцијемедија
довеодомешањауметничкихимедијскихжанрова,преу
зимањемтржишнихстандарда,медијскапубликапостепено
сеизједначила са уметничком,што је довелодо тржишне
синтезеостваренезахваљујућивисокојтехнологији6.

На уједињеном глобалном тржишту, спектакл је постао
главнипроизводикултурнимоделмедијскипосредованог
друштваукомесе„стварностпојављујеуграницамаспек
такла,докспектаклпостајестварност”7.Каопроизводдру
штваобликованогзахваљујућиразвојутехнологијеинових
медија,спектаклчијијенајважнијипринциппрофит,постао
јевладајућиобликживотакојиузслике,звукеиосталемул
тимедијалне елементе непосредно учествује уформирању

4 Стојковић,Б.(2008)Религијскиизвориеколошкихпокретауепохигло
бализације,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.120121,стр.184197.

5 Вукадиновић,М.(2013)Зве зде су пер мар кет кул ту ре – ме диј ска сла ва у 
по тро шач ком дру штву,Београд:Клио,стр.138.

6 Вуксановић, Д. (2007) Фи ло зо фи ја ме ди ја: он то ло ги ја, есте ти ка, 
крити ка,Београд:Чигоја,стр.101.

7 Дебор, Г. (2003)Дру штво спек та кла, 3. 9. 2016, http://www.crsn.com/
debord///Drustvo_spe_ktakla_Gi_Debor.pdf,стр.9.
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садржаја свакодневног и социокултурног живота нудећи
грађузастварањесопственогидентитета.Култураспекта
клапосталајепривлачнамасовнојпублицизбогњеневизу
елнеснагекојаподразумевамоћиприказивањастварности
коришћењем атрактивних визуелних ефеката, раскошних
призора,необичнихфеномена.Таквесликедоносезаборав
иутехупублицинезадовољнојсопственимживотомкојаје
несвесначињеницедаживиусветупривида,масовнепо
трошње, естетизоване стварностиимедијскипроизведене
истине.Порукекојесешаљуусветусноваифантазијеса
држејасне,алииприкривенеинформацијекојепочивајуна
естетизацији стварности насупрот традиционалном појму
реалностикојисетрансформисаоутехничкирепродукова
нустварностиестетскипривидмедијскереалности.Појам
’реалистичног’Фискне везује замедијско репродуковање
стварности,већмедијскесадржајевидикаопроизводекоји
изазивају ’доминантниосећајреалности’8. „Границеизме
ђу текста и нетекста измеђупредстављањаи стварности,
постају замагљене”9.У складу са овиммишљењем, треба
посматрати конструисану стварност коју публика прихва
та као реалистички наратив иако је настала од реалности
ифантазијеукојемсепорукеизреалногсвета стапају са
културнимсадржајимакојидолазеизмедијскеивиртуелне
сфере као продукта дигиталнихмедија и нове технологи
је. Реалност сајбер простора интернет корисници почињу
дадоживљавајукаојединурелевантнустварностиакомно
гиауториуказујунаопасностиодпотпунезамененекада
шњеконцепцијереалног света10.Новадимензијапростор/
временаисхватањевиртуелнереалностиможесесагледати
икрозБодријарово (J.Ba u dril lard)промишљањеуоквиру
теорије симулакрума. Посматрајући симулацију у контек
ступроизводњеирепродуковањанечегнестварногпомо
делу,дефинишесеновонасталакомбинацијакаопроизвод
нестварног,нереалног.Тајпутмодификовањареалностидо
симулакрумакрећесеоднивоанереалнесликедоразвојне
фазеукојојсимулакрумсасвимпоништававезуреалностии
репрезентацијеипостајесимулакрум/хиперреално11.Меди
јиодносносимулакрумипрестајудаправеразликуизмеђу
реалностиирепрезентације,постајухиперреалнои,поисто
већујућисесадогађајем,производесопственуистинукао

8 Fiske,J.(1987)Te le vi sion Cul tu re,Routledge,LondonandNewYork,p.21.
9 Фиск,Џ.(2001)По пу лар на кул ту ра,Београд:Клио,стр.169.
10Вуксановић,Д.(2011)Са вре ме ни ме ди ји и дру штве на исти на, Кул ту ра 

по ли са,9(16),стр.131142.
11Бодријар, Ж. (1991) Си му ла кру ми и си му ла ци ја, Нови Сад: Светови,

стр.10.
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резултатманипулативногделовања.Светмедијскереално
стииестетизацијепривидауоквирумедијскекомуникације
иинтрепретације утичунаонтолошкиионтичкиприступ
сагледавањареалности12,јерједантретиратехничкумедиј
скупроизводњу,адругисетичесветавиртуелнихвизијаза
којеВирилиокористиназив’метафизичкидвојник’узначе
њу’стварностизсферепривида’13.

Иакомедији нису свемоћни у наметању значења, развили
сутехникефорсирањаодређенихтемаиметодеобликовања
информацијакаоштосу:изазивањеемоција,методезасно
ваненаформисадржаја,акционеметодеиширењегласина
усмислуметодолошкихприступа14.Медијскоконструисање
догађајакрећесеодмедијскеактивностиширењаипред
стављања,затимследиинструментализованоделовање,па
активностиоткривањатајновитог, спекулисања,величања,
уплитања,наметања,домодификацијепредстава,форсира
њатемедогађајаимењањаодносапремаисторији15.Мења
јућисвет,медијиутрцизаекслузивношћу,непроверавају
информације,модификујуихдабипублицибилезанимљи
вије,конструишудогађајефорсирајућиваријантекојеподр
жавајуоквируређивачкеполитикемедијаитакозаборавља
јунаистину.

Ме диј ске ин тер пре та ци је у сфе ри  
ме диј ске ре пре зен та ци је

Природа означавања тј. репрезентовања подразумева у
основи конструисање значења уз задржавање неких аспе
ката света реалности, а затим и „изражавање тог значења
уоквирусистемасимбола”16односнојезика/дискурса.Мо
жесеслободнорећидајекарактеристикадигитализованог
друштвасуженразмакизмеђуреалностииозначавања.Овај
нивоконструисањазначењаподразумеваистраживањемно
гобројних интерпретација догађаја, личности или група,
идејаилифеноменакојиулазеусферуинтересовањамедиј
скерепрезентације,јерјекомуникацијаунераскидивојвези
саинтерпретацијом.Анализасадржаја,дискурса,медијских
форми, интеракције директно води ка изналажењу разли
читих аспеката значења. Међутим, разнородни медијски

12Вуксановић, Д. (2006) При лог кри ти ци он то ло ги је ме ди ја, Зборник
ФДУ,Београд,стр.113122.

13Вирилио,П.(2000)Ин фор ма тич ка бом ба,НовиСад:Светови,стр.20.
14Јевтовић,З.(2003)Јав но мне ње и по ли ти ка,Београд:Академијалепих

уметности,Центарзасавременужурналистику,стр.150.
15Исто,стр.151.
16Лоример,Р.(1998)Ма сов не ко му ни ка ци је,Београд:Клио,стр.311.
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жанровиотежавајуанализууоквирустудијерепрезентаци
је која при селектовању, обликовању и конструисању зна
чења употребљава језик, знакове, слике. То се нарочито
можеуочитинапримерустандардаобрнутепирамидекоја
се користи за креирање вести; затим, специфичност теле
визијекојауизвештавањукористивидеоснимкекаоилу
страцијунаратива;филмскаиздањаслужесенајмодернијим
продукцијскимтехникамаприказивањамедијскереалности
која се креће у сфери наднаравног; такође, информисање
узкоришћењепредностимултимедијекоја јеразвилатех
нике презентовања сходно укљученим мултимедијалним
елементима.

Свакодневна медијска продукција фризирањем мање ва
жнихдогађаја,истестављауфокусјавностидабизамаглила
актуелнетемечијадебатанијеуинтересуполитичкогеста
блишмента.Темасадруштвенемаргине,медијскоминтер
претацијомпостајеударнавесткојасвојомманипулативном
активношћу може произвести ефекте узбуђења, несигур
ностиилиможедовестидодоношењазакључаканаосно
вукојихће се јавномнење заложити запогрешнеодлуке.
Такво медијско подилажење интересима власти, политике
ибизнисаузистицањепредрасудаистереотипа,примерје
преплитањамедијскерепрезентацијеистварности.Питање
репрезентацијеповезанојесарадомДеСосира(Fer di nand 
de Sa us su re)ињеговедвострукеструктурезнака:означите
ља(материјалнидеовредности)иозначеног(појмовнидео
вредностизнака),чијиодносодређенкултурнимкодовима
производи значењау смислуразличитихваријантиинтер
претације17.Променаодносаовадваелементауказујенаиз
мењенозначењапоруке/догађајакојисерепрезентује.Док
деСосирразматраозначитељаиозначеног,Барт(R Barthe)
унаративуводипојмове:ознакуозначено,каокомпоненте
знака (сигнал,индекс,слика,симбол,алегорија)иденота
цијуконотацију18,каотеоријскипаркојипредстављапрвии
другинивозначења.Доприностеоријирепрезентациједао
јеиДерида(J. Der ri da)појмовимадеконструкцијеидифе
рансе (differance)19; док је циљ деконструкције да измени
приоритете,диферансзбогнепостојањаоригиналногзначе
њаможедаодложи,замениилидодаинформацијекојетако
утичунапроменузначењапојма.Еко(Um ber to Eco)окôду

17ДеСосир,Ф.(1969)Оп шта лин гви сти ка,Београд:Нолит,стр.85.
18Барт,Р.(1971)Књи жев ност, ми то ло ги ја, се ми о ло ги ја,Београд:Нолит,

стр.340.
19Дерида,Ж.Штаједеконструкција,у:Злат на гре да, лист за књи жев

ност, умет ност, кул ту ру и ми шље ње,број37,годинаIV,ур.Беланчић
М.(2004),НовиСад:ДруштвокњижевникаВојводине,стр.52.
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говорикаоонајбитнијемелементукомуникацијекојипред
стављамодел ’комуникативнихконвенција’насталихради
објашњавања могућности комуникације20. Без постојања
кôда односно установљених друштвених правила помоћу
когадолазидокомуникацијенасвимнивоима,немаизгра
ђенихпротоколаимеханизамадруштва.Медијскопредста
вљањесеможесагледатикаопоновноприказивањесвета,
затимкрозпојамрепрезентативног,типичногзареалансвет,
кроз говорењеунечијеимеинакрају,путем значењако
јепубликадоделипоруци21.НасупротСосировојдиректној
вези између знака и означеног, ОгденРичардсонов (C. K. 
Ogden & I. A. Ric hards)модел значења22 упућује на однос
знакаиозначеногинаконцептуумукорисника.Оварела
цијафаворизујемислидоживљавајућиихкаоместонастан
ка и интерпретације значења у складу са контекстуалним
факторима.

Медијскарепрезентацијасастановиштатеоријемедијаса
гледавасекаомоћмедијаданаодређененачинепредстави
светодноснодакреиразначењаиобликујемедијскуреал
ност.Представљање личности или догађаја доживљава се
каомедијскидоживљајкојијезаснованнаселектованими
вештомонтиранимсликамаузкоментариосталеелементе
медијскогизражавања.Обиљеинформација,потребањеног
брзог преноса често резултира објављивањем непровере
них,неистинитихподатака;упроцесумедијскогфилтрира
ња,долазидоизражајасубјективнапроценаизакључивање
новинарашторезултираискривљеномсликомстварности;
такође, кориговање и обликовање  података под утицајем
сведочењаразличитихизвораинформацијапроизводидез
информације које доводе јавност у заблуду. Појаву нових
пољазначењаомогућиојеразвојтехнологијаидруштвених
медијакојисупонудилиновисмисаонарелацијамаразум
емоција,реалнофикција.Уцивилизацијислике,ококамере
представљајошједаннивопосматрањамедијскеинтерпре
тације.Осећајнепосредногприсуствапубликенекомдога
ћајупостиже се снимцимаиз вишеперспектива, крупним
кадровима,понављањима,успоренимснимцима.Заразли
куодпубликекојасеналазинаместудогађајаивидиједно
димензионалнуслику,увекдругачијуузависностиодтога

20Еко, У. (1973) Кул ту ра, ин фор ма ци ја, ко му ни ка ци ја, Београд: Нолит,
стр.57.

21Дајер(R.Dyer)према:МекКвин,Д.(2000)Те ле ви зи ја,Београд:Клио,
стр.181.

22Огден,Ч.К. и Ричардс,И.А. (2001)Зна че ње зна че ња (превод, пого
вор,коментари),НовиСад:ИздавачкакњижарницаЗоранаСтојановића
СремскиКарловци.
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којупозицијузаузимауодносунадогађај,публикапратећи
медијскупредставупутемекранскесликевидиприказекоје
јепоупутствимауредникапрограмасниматељселектовао
иснимио.Праћењемтехникемедијскепроизводњеодсни
матеља,новинара,монтажера,уредникадолазиседоправе
истинео аутентичности сликекојој сенајвишеверује, јер
сегледаоцимачинидасудогађајвиделисвојимочима.Ме
ђутим,сликамамонтиранестварностипубликасенајлакше
можеизманипулисатидаповерујемедијскипроизведеним
информацијамакојејевиделасвојимочима.Манипулација
узпомоћобјективакамеречестајепојаваумедијскојинтер
претацији догађаја, јер се чини да је објективност камере
несумњивазбогчињеницедасепубликаможе„убедитиу
различите,кроз ’објектив’понуђенеистине:подвлачењем,
бољимосветљењем,увеличавањемпојединости23.

Телевизијскиреализамосимнасликуитекстослањасеина
звуккојиилуструјућиатмосферууказујенамогућепутеве
тумачењаиразумевањаслике.Уређивачкаполитикамедија
којаподразумеваизградњуодговарајућемедијскестратеги
јеускладусапритисцимацентарамоћииузависностиод
доминантногменаџерског стила24масмедијскогпредузећа,
такође,украјњемисходуутиченамедијскуинтерпретацију
догађаја.Медијидакленису’огледалостватности’,нитису
’прозорусвет’,јеррепрезентујуинтересеивредностиса
могкреатора,штоуказујенарепрезентовањекојесебазира
науредничкојселекцији,кадрирањусниматеља,медијском
посредовањуисубјективномзакључивањуновинара.Ода
бирућитемеизвештавањаповажности, актуелности,про
сторнојблискостии занимљивостисапозицијепросечног
гледаоца,медијиуређујувестикоришћењемтеоријеagenda 
setting25итакоутичунадневниредјавнепажње.Развојмул
тимедијамаргинализоваојеовутеорију,јерновинаривише
нисујединикреаторивестиподневномреду.

Уидеолошкојсфери,конструисањестварностиподразуме
вапромовисањеодређенихидеја,политичких,економских
и културних интереса.Идеолошки обојен, медијски нара
тив,указујенаразликеудруштву,медијскиневидљивегру
пе,друштвенонеусклађенеидентитете.Томедоприносепо
пуларнитекстовимедијскекултурекојизбогобезбеђивања
пристанкајавностинареализовањеодређенихполитичких

23Вирилио,П.(1993)Ма ши не ви зи је,НовиСад:Светови,стр.27.
24Наредбодавни стил, консултативни, технократски, демагошки стил −

према:Милетић,М. (2003)Ме наџ мент ме ди ја, Београд:Факултет за
менаџментмалихпредузећа,стр.236.

25Радојковић,М.иЂорђевић,Т. (2001)Увод у ко му ни ко ло ги ју,Београд:
Заводзауџбеникеинаставнасредства,стр.223.
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ставова,утичуначлановедруштвадасхватеодређенуиде
ологијукао’стањествари’26.Доминантнаидеологијаодко
је зависи медијска репрезентација, путем порука преноси
представерода,пола,староснихгрупа,расеитд.Стереотипи
каотиповипредстављања„илуструјукључнеодносемоћии
ставовепремаодређенимкатегоријамаљуди”.27Идеолошки
обојени,ониутичуинанаметањевредносниходредницана
основукојихћедруштвоопределитисвојепонашањепре
маразличитостимаДру гог.Обликујућисубјектекултурних
садржаја,догађаје,феноменекојерепрезентују,медијипу
блициемитујусликеконструисанестварностиштоуказује
назлоупотребумогућностимедијарадинаметањапожељ
нихидентитетакојинеподразумевајуплуралитетДру гоги
Дру га чи јег,већопштеприхваћеног,препорученог.Поштоје
претпоставкаидентитетаикомуникацијепостојањеДру гог
наосновукогасеодређујеЈа/Ми,ондасезакључуједасеу
одсуствуДру гогнеможеуспоставитиодноскојиомогућава
остваривањекомуникационогчина28.Сходно томе, уместо
преузимањаулогезаговорникакултурнеразноврсности,та
квомедијскопромовисањеначинаживотаимишљењаука
зујенаиспланиранослањепорукајавностиомогућностима
’решавања’неусклађеностиидентитетаудруштву.Медији
своје представе изграђују путем препозбатљивих типова
које Бартон (G.Bur ton)29 дефинише као елементе (изглед,
понашање)−носиоцекарактернихзначењаиодноса.Кла
сификацијаових’поновљенихелемената’крећесеодтипо
ва,медијскипроизведенихличностикојинисустереотипно
приказани,затимстереотипа30којисуобавезноповезаниса
представљањем,доархетипа(нпр.Супермен)најснажнијих
представникакултуреизкојепотичу,јунацисапозитивном
илинегативномконотацијом,примеринајдубљихуверења,
вредности,чакипредрасуда.

Уза луд но тра га ње за исти ном?

Медијскокреирањемногобројнихинтерпретација значења
садржаја који се репрезентују указује на велике могућно
стиманипулисањаподацимакојићесеставитиуконтекст

26Келнер,Д(2004)Ме диј ска кул ту ра,Београд:Клио,стр.101.
27МекКвин,Д.(2000)Те ле ви зи ја,Београд:Клио,стр.184.
28Стојковић,Б.(2002)Иден ти тет и ко му ни ка ци ја,Београд:Чигојаштам

па,стр.5.
29Бартон(G.Bur ton,1990)према:Стојковић,Б.(2002)Иден ти тет и ко му

ни ка ци ја,Београд:Чигојаштампа,стр.182.
30Кадајесликатоликоискривљенадапостајегротескна,речјеокарика

тури,претеранојнамернохумористичнојслициопојединцуилигрупи,
према:МекКвин,Д.(2000)Те ле ви зи ја,Београд:Клио,стр.183.
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медијског садржаја: пре свега, одређивање критеријума
пресудних за избор личности које ће одлучивати о пода
цимаважнимзапредстављањедогађаја, затимпитањесе
лектовањаизвораинформацијаисубјекатаинформативног
пакета,питањаодносаактерадогађаја;важнаодлукаодно
сисеинапитањекојаћеистинадоћидојавности:истина
каоконсензускомпетентнихдискутанатаиликаомедијска
интерпретацијастварности?

Истинаи објективност, слобода и демократичност идеали
су којима се тежи.Путеви достизања и доказивања исти
немогусепратитикрозисторијуразвојафилозофијеина
укапроистеклихизње.Језичкоаналитичкафилозофијакао
истинуистиче „консензуспостигнутуодређеномвремен
скоммоменту,укругукомпетентнихдискутаната”31.Међу
тим,акосепођеодваријантедијалогаукомејепошиљалац
порукеспремандаизнесеистину,алиидаоповргнесупрот
стављениисказ32,ондасеможерећидајетешкоформирати
апсолутну,заувекдатуистину,већсамоделимичнуистину
којасетичеједногделареалности.Сталнинапредакнауке
као ’отвореногсистема’33подразумевапобијање законито
стиновимистинама.Комуникацијауоквируконвенционал
ногновинарстваистичеда јеистинитостпоруке стандард
професијештосепоказалосамокаојошједнанеостварена
амбиција. Иако извештавање више не зависи само од ин
ституционализованог информисања, већ и од активности
креативних појединаца у смислу прикупљања, размене и
дистрибуцијеважнихинформација,новинарисуусталној
борбизаистином,осталиодговорнизаочувањедемократ
ских, културнихи етичких вредности.Истинитост поруке
може сепроверити текпослеинтерпретативногобликова
њапорукеупоређивањемновонасталихмедијскихзначења
сареалношћу.Акосурезултатитепроверепозитивнион
дасеможерећидајеуспостављенапарцијална,друштвено
прихватљиваистина.

Састановиштакомуникологије,фактографскиивредносно
интепретативнинивоипредстављајуследећистепенанали
зекреирањамедијскихсадржаја.Интерпретацијаподразу
мевасубјективнуобрадучињеницанавредносномнивоуу
комекомуникаторуфокусјавностипостављасвојуинтер
претацију чињеница које је прикупио користећи дескрип
тивноаналошкипоступакобрадеинсистирајућинаизбору

31Радојковић,М.иЂорђевић,Т. (2001)Увод у ко му ни ко ло ги ју,Београд:
Заводзауџбеникеинаставнасредства,стр.75.

32Лиотар, Ј. Ф. (1988) Пост мо дер но ста ње, Нови Сад: Братство
Јединство,стр.42.

33Исто,стр.105.
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знаковакојићенајлакшеозначитињеговуверзијудогађаја.
Нафактографскомнивоуприкупљања,селекције,предоча
вањаинформацијакористе сеиндексични знацикојипро
сторноивременскиодређујупоруку.Ласвелово(H. Las swel)
’златно правило писања вести’ представљамодел облико
вањаистините вестипо коме јеинтерпретаторпостављен
уситуацијудасестрогопридржаваодговоранапоставље
напитања(5W)што,сдругестране,значидапублицини
је остављена превеликамогућност самосталног одређива
њазначењапоруке.Употразизаистином,уоквируетичке,
друштвене,политичкепраксенаилази сенаодлукеодко
јихсенеочекуједабудуистинитенегоправедне34.Приме
ритаквепракседоводедопотребедапубликасамаодабере
својувредноснуинтерпретацијудогађаја.Надругом,вред
носноинтерпретативном нивоу медијске обраде података,
интерпретатор тежећидапромовише своје вредности,ин
тересеинамерекомбиновањемсимболичкихформиодре
ђујесвесноилиподсвеснодејствоизабранихзнакова.Оче
кивани ефекти комуникатора односе се на међузависност
начинаразумевањапонуђенихзнаковаиадекватнихпона
шања публике.Догађа се, међутим, да се једном догађају
(илињеговомпројектованомсадржају)приписујусупротне
вредносноинтерпретативнеодредницештодоводидонесу
гласних реакција субјеката комуникације.Утолико је већа
одговорностновинарадаприинтерпретацијинеприбегну
манипулацији.Имајућиувидуразвојмедијазаснованихна
информатичкојтехнологији,развијенјеновиобликкомуни
цирањакојиподразумеваразменупорукапосредствомкум
пјутерскемреже између неограниченог броја корисника у
простор/временуукомесеостварујуравноправникомуни
кациониодносинарелацијиемитер−реципијентчимесегу
бивеликидеоразликаизмеђуинтерперсоналногимасовног
комуницирања35.Састановиштаглобалнихпромена,недо
статакобјективногинформисањаинепоштовањемедијских
слобода,таблоидизацијамедијаинеостварениидеалистине
указујунапостојањемедијскихпорукаизкојихсуизоста
вљениодређениаспектикојичинецеловитостинформаци
јеикојиутичунањенупарцијалнуистинитостштоуказује
намедијскусценукојојјепрофитувекиспредквалитетаи
достизањапрофесионалнихстандарда.

Појавомграђанскогновинарстваизредоваинтернеткори
сника издвојили су се активнипојединци који су постали
извори,комуникаториитумачисадржаја.УзпомоћWeb2.0

34Исто,стр.55.
35Радојковић,М.иМилетић,М.(2008)Ко му ни ци ра ње, ме ди ји и дру штво,

Београд:Учитељскифакултет,стр.167.
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и властите креативности, веб заједнице отвориле су реле
вантнетемеизабележилеважневестизбогкојихсузаслу
жилемањииливећипублицитет.Многобројнемогућности,
разноврсност приступа, улога хипертекста, могућност ин
теракције,брзинаинформисања,далесуновудимензијуме
дијскојинтерпретацији.Заинтересованапубликауреалном
временуобјављујесадржајечијисуактериилиочевици,а
постмодернимедијиихпреносечестобезпровереутркују
ћисесавременом.Иакосеизвештавањејавностивишене
одвијапосредствомкомуникатораповезанихуредакције,на
дневномредусупитањакојасеодносенаквалитетидобре
намереинтерпретацијепартиципативногновинарства.Иако
сагледанакаоприкупљање,разменаидистрибуцијаважних
информација путем Интернета, ова грађанска иницијати
ванијеимунанапропаганднаиманипулативнаделовања,
спиновањеидезинформације.Чакикадајеприсутнадобра
намераактивиста,неискуство,неприпремљеностинедоста
таккомуникационихвештина,можеујавностипроизвести
многобројне забуне, недоумице, услед порука које долазе
изграђанскогкорпуса.Затосенеможерећидаћеблогови,
постови,вебстраницезаменитиизвештавањепрофесионал
ногновинара,алићепомоћидамедијскаинтерпретацијауз
помоћмедијскеписменостидоживисвојутрансформацију
у облику избалансираног извештавања мул ти ме ди јал них 
storytel lera којићеинтернеткорисницимаинтерпретирати
догађајуразличитимформатима.

За кључ на раз ма тра ња

Изгубившиповерењеутрадиционалнепроцесеприкупља
ња,селектовањаиобрадеподатакапрофесионалнихкому
никатораповезанихуредакције,глобалнапубликасвојупа
жњу окренула је према грађанима активистима који су за
разликуодконвенционалнихмедијауспешноизвештавали
утренуцимавеликихкриза(природнекатастрофе,терори
стички напади). Међутим, има и примера када су много
бројнипојединциигрупепреузималиидентитетеизакојих
стојеорганизацијесаразличитим,неувек,хуманимнаме
рама.Служећисенајмодернијимтехнолошкималатима,не
доступнимконтроли,успостављалисукомуникацијусаљу
димаширомсветакојисунедовољномедијскиописмењени
наивноприхваталинаметнутемоделепонашањаимишље
ња, ставове и навике безрезервно верујући у истинитост
пласираних информација. Модернизоване информативне
стратегије друштвенихмедија ослобођене од селективних
активностимедијскихкомуникатораподразумевајуслободу
објављивањаинформацијанезависнуодмедијскихзабрана
илимедијскеинтерпретацијеиакосекомуникацијаизмеђу
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одређенихмедијскихадресаможеконтролисати.Ипаксво
јомнеограниченошћу,Интернетдозвољавадасеуслучају
цензуренекихсадржајауелектронскимиштампанимпост
модерниммедијима, пропагандна активност пресели уon 
li neсферу.Интернеткорисницисетрудедакрозсимболичке
представенаметнусвојуистину,својуинтерпретацијудога
ђаја уз коришћење сопствених техникаманипулације.Од
бранавиртуелногпростора,односнозаштитаододређених
информација које се деле путем Интернета добија облик
тзв.сајберсуверенитетакојиподразумевапокушајезашти
тевиртуелногпросторамрежногсаобраћајаодређенеземље
одсвихакцијакојебинарушилереалнидржавнисистем. 

Накрају треба закључити да се из поступкамедијскеин
терпретациједесигнатумамогуиздвојититриважнеодред
нице:представеодогађајузависеоднамерекомуникатора;
при том,медијскепорукемогубитиразличито вредносно
обликоване;иакосутеинерпретацијесведелимично’исти
ните’, оне нису у потпуности објективне. Праћење две
процедуре интерпретације порука, фактографске и интер
претативновредносне, указало је на поступкемедија који
нетрагајузаистиномкаосазнањем,којичестопреузимају
манипулативнуулогуикреирајупорукеузимајућиуобзир
својереферентнеоквире,утицајеинтереснихгрупа,медиј
ских организација, притиске политичке културне, научне
сфере.Наиме,представаодесигнатумунијеапсолутнаре
плика, већњеговпривидштонаводина закључакда се о
истинитостиможеговоритисамоуоквируодређеногвре
мена,контекстаиредундантнихсадржаја.Акосеисказпо
сматравантиходредница,разумевањепорукеседоводиу
питањеиинформацијапостајенеистинита36.

Када се преиспитивањемедијске интерпретације и репре
зентације стави у контекст комуникације на друштвеним
мрежамаондасезакључуједасуудруштвуспектаклаумре
жени људи непрекидно онлајн доступни. Њихова пажња
окренутаекранскојслициконвенционалнихидруштвених
медија,усмеренајекапотрошачкојсупермаркеткултурии
индустрији забаве, ка различитимперформансимаи креа
тивнимукључивањимаусветрекламнепродукције.Дакле,
преиспитивањемначинамедијскеинтерпретацијеистинеу
медијскипосредованојстварностидруштваспектакла,ци
вилизацијеслике,уиндустријизабавеисновадошлоседо
закључкадаинтерпретативнинивообрадеподатакаукљу
чује реконструкцију контекста десигнатума у комемедији

36Радојковић,М.иЂорђевић,Т. (2001)Увод у ко му ни ко ло ги ју,Београд:
Заводзауџбеникеинаставнасредства,стр.7880.



36

ВЕСНА МИЛЕНКОВИЋ

истичуонеаспектекојиподупируњиховуинтерпретацију
догађаја;такође,онисеруководесопственимвредностимау
жељидаистакнуједнуинтенцијуизадобијупажњуреципи
јенташтоби,поправилу,требалоданосиодређенеризике
губљењаугледаиповерењајавностиуколикосусезалагали
занеостваренуинтенцију.

Кадајеречоконсензусупостигнутомукругукомпетентних
дискутанатауједномвременскомпериодуи,ураду,супрот
стављенојмедијскојинтерпретацијиистине,требарећида
јеиједанидругиначиндостизањаистиненеухватљивиде
алиакосесматралодаћевремедруштвенихмедија,појава
алтернативног, ’независног’ и недовољно уређеног сајбер
простора донетивеликепроменевезане заслободу,објек
тивностиистинитост. Нажалост,тиидеалинисудостигну
ти.Показалоседајевиртуелнипросторкомуникацијеспе
цифичанпоблискости,друштвености,мултимедијалности,
интерактивностиуреалномвремену,уствари, веомапого
дан за пропагандуиманипулацију приразмениинформа
цијакојесеолакопроглашавајузаистинитеиакочестопо
тичу саизмишљенихпрофилаи страницана друштвеним
мрежама.
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CONSENSUSOFCOMPETENTDISCUSSANTS–
MEDIAINTERPRETATIONOFTHETRUTH

Abstract

Startingfromthelinguisticanalyticalphilosophywhichemphasizesthe
truthof“aconsensusreachedwithinthecircleofcompetentpanelists”
ina certaincontext andacertainperiodof time, througha sortof a
dialogueinwhichthesenderofthemessageisnotonlywillingtotell
the truthbutalso todisprove theopposedstatement,which indicates
thatthereisnoabsolutebutonlypartialtruth,toamediainterpretation
that emphasizes the veracity of themessage, reaching the truth as a
standard of profession seems to be yet another unfulfilled ambition.
Interpretationofrealitywhich,togetherwiththemediaspectacle,has
fullyoccupiedtheleisuretimeofthemediaaudiences,hasexpandedits
offerofthemediashapedmanipulativeformsinaglobalenvironment.
Although it seemed that the media performances which abolished
dialoguewouldfalterduetotheInternetcommunication,itturnedout
thatinteractionbecameanillusionofdialoguewithouttheopportunity
of reaching the truth.Thepaper dealswith the reexaminationof the
methodofmediainterpretationoftruthinthemediamediatedreality
of the society of spectacle and the civilization of the image in the

entertainmentanddreamindustry.

Keywords: interpretation, representation, truth, identity, stereotypes, 
manipulation
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ПРИНЦИПИМЕДИЈСКОГ 
УТИЦАЈА

Сажетак: Ме диј ски ути цај под ра зу ме ва при ме ну од ре ђе них ви до
ва ко му ни ка ци је са ци љем про ме не на ви ка, по на ша ња или уве ре ња 
љу ди ко ји ма се обра ћа мо. Раз вој но вих тех но ло ги ја и ма сов них ме
ди ја мно го је бр жи од раз во ја на ших спо соб но сти про це су и ра ња 
не пре глед ног мно штва ин фор ма ци ја са ко ји ма се су сре ће мо. Због 
не мо гућ но сти пре ва зи ла же ња соп стве них ког ни тив них огра ни че
ња, по сле ди ца убр за ног раз во ја ме ди ја је да се све ма ње ан га жу је
мо у ана ли зи да те си ту а ци је као це ли не. Свет у ко ме жи ви мо по
стао је мно го ком плек сни ји, а на ше ре ак ци је знат но упро шће ни је. 
Ме ди ји су иде ал но сред ство да се у та квим окол но сти ма оства ри 
же ље ни ути цај, а основ на так ти ка је ве о ма јед но став на – до вољ
но је са мо по ну ди ти па жљи во иза бран и огра ни чен број ин фор ма
ци ја. У са вре ме ном до бу, за ве ћи ну љу ди до го ди ло се са мо оно што 
је об ја вље но у ме ди ји ма, од но сно оно што је по сре до ва но је зи ком 
ме ди ја. Се ман тич ка функ ци ја ме диј ског про сто ра омо гу ћи ла је 
јед но став ну и ефи ка сну при ме ну мно гих тех ни ка ме диј ског ути
ца ја. У овом ра ду из ло жи ће мо основ не прин ци пе на ко ји ма се оне 
за сни ва ју.

Кључне речи: ме ди ји, ути цај, ко му ни ка ци ја, ма ни пу ла ци ја, 
доноше ње од лу ке

Увод

Један од пионира пропаганде, односа са јавношћу и при
мене принципа медијског утицаја, био јеФројдов (Freud)
нећакЕдвардБернеиз(EdwardBernays),који јевећпочет
комдвадесетогвекауочионеопходносткоришћењамедија
каосредствапутемкојегјемогућелакоиефикасноутицати
наљуде:„До јавностисеможедоспетисамопосредством

МИЛАН РАДОВАНОВИЋ
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постојећих медија комуникације.”1 Физичка раздаљина
одавновишенијепрепрекаукомуникацијисапотенцијал
нимкупцимаиклијентима.Посебнопојавомновихмедија,
она јеупотпуностипревазиђена.Приступљудимапостао
јевишенегоикадаперсонализованидиректан,амеђусоб
накомуникацијачешћаиједноставнија.Познавањемедија
неопходнојесвакомекожелимењатијавномњење:„Онмо
радапознајефизичкасредствакојимаприступасвојојпу
блици: радио, говорница,филм, писмо, реклама, памфлет,
новине.Онморазнатикакодаидејупреведеупојмовекоји
одговарајусвакомобликукомуникације,такодатоњегова
публикаможеразумети.”2Будућидоброупознатсадостиг
нућимаФројдовешколепсихоанализе, Бернеиз је схватио
дајемогућеутицатинаљудедасепонашајуирационално
акопроизводекојеимнудимоповежемосањиховимпоти
снутимемоцијама,жељамаиосећањима.Стваринекупу
јемо на основу рационалних разлога зашто су оне за нас
добре, него на основу тогашто сматрамо да ћемо сеосе
ћа ти бо љеакоихкупимо.3Свакипроизводкојисенудина
тржиштуможезанаспостатиснажанемоционалнисимбол
оногакакожелимодабудемовиђенииприхваћениодстра
недругих.Говорећи језикомсемиотике,мизаправонеку
пујемопроизводенегозна ко ве.Кадабирамоаутомобил,ми
небирамопревозносредствокаопрактичнупо тре бу,јерби
ондаскоросвакибиодовољнодобар,негобирамоикупу
јемознакнашегживотногстилаилистатусакаонештошто
же ли мо.Кадавидиморекламузапарфемнакојојдоминира
лицепознатеглумице,мижелимодакупимоњенумладост,
лепотуисексепил,анебочицупарфема.Овакваодлукаје
ирационална,икаоштоћемодаљевидети,тамогдеизостаје
рационалностотварасевеликипростормедијскомутицају.

Заокрет од приказивања карактеристика производа и њи
ховефункционалностикаповезивањупроизводасанашим
емоцијама,великиједоприносБернеизаразвојупропаган
де,маркетингаирекламнеиндустријеуцелини.Оствари
вањенашихжеља,постаједоминантнијеодзадовољавања
нашихпотреба.Циљјебиодасепроизводивишенекупују
самозбогбазичнихпотреба,негодапостануизразнаших
унутрашњихпотиснутихжеља.Натојоснови,могло једа

1 Bernays, E. (1961) Crystal li zing Pu blic Opi nion, New York: Liveright
PublishingCorporation,p.125.

2 Bernays,L.E.(1928)ManipulatingPublicOpinion:TheWhyandTheHow,
Ame ri can Jo ur nal of So ci o logy,Volume33,Issue6,Chicago:Universityof
ChicagoPress,p.961.

3 Curtis,A.TheCenturyoftheSelf–Part1:„HappinessMachines“,20.March
2018.,https://www.youtube.com/watch?v=DnPmg0R1M04
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серазвијепотрошачкодруштвокојејетребалодапокрене
капиталистичкотржиштекојесенашлоузастоју.Кадасвоје
основнепотребељудизадовољеондапрестајудакупују,а
жељеникаданећебитизадовољене,увекћепостојатинове
којећенепрекидноодљудистваратипотрошаче.Стимула
цијомунутрашњихжељапотрошачаињиховимзадовоље
њемпутемкуповинепроизвода,откривенјеновначинупра
вљања и контролисања ирационалних сила маса. Бернеиз
јетогабиоупотпуностисвестан:„Свеснаиинтелигентна
манипулацијаорганизованихнавикаиставовамаса,важан
јеелементудемократскомдруштву.Оникојиманипулишу
овајневидљивимеханизамдруштваконституишуневидљи
вувласткојајеистинскавладајућасиланашеземље.”4Иако
напрвипогледовамисаоизгледакаодаоправдаваманипу
лацијукаотакву,Бернеизсматрадајеутицајнаљуденео
пходанкакобидруштвенисистеммогаодафункционише,
односноданебибиопрепуштеннеконтролисанимдеструк
тивним силама индивидуалног и колективног несвесног.
Стручњаци пиара који разумеју колективну свест и знају
какодаутичунању,посредујуизмеђуцентарамоћиијав
ности.Њихова улога неморанужнобитинегативна. Зато
своју чувену књигу „Пропаганда” Бернеиз оптимистички
завршаваречима:„Пропаганданикаданећенестати.Инте
лигентниљудиморајуразуметидајепропагандасавремени
инструментузпомоћкојегсемогуборитизапродуктивније
резултатеипомоћидасеухаосунесеред.”5Овајдалекосе
жниувидомогућио је даљиразвој различитих стратегија,
тактикаи техникаутицајачему јепосебнодопринеопро
фесор социјалнепсихологијеимаркетингаРобертЋалди
ни (Robert Cialdini). Он је развио теорију утицаја која се
засниванашесткључнихпринципа:ре ци про ци те та, оба
ве зи ва ња и до след но сти, дру штве не по твр де, до па да ња, 
ау то ри те та и оску ди це.Његоврадјеимаоогроманутицај
намаркетиншке имедијске праксе друге половине дваде
сетогвека,апосебнопостајерелевантануериновихмеди
јаињиховеприменеудвадесетпрвомвеку.Разумевајући
дубљепсихолошкеи социолошкемотиве понашања купа
ца,клијенатаикорисникамедијскихуслуга,Ћалдининуди
алатекојикреаторимамедијскихсадржајаомогућавајубрз
и ефикасан утицај на циљану публику.Велики број науч
нихистраживањаиексперименатакојисуспроведени,као
инепрекиднапрактичнаприменапринципакојејеЋалдини
издвојио,потврдилисуњиховуделотворност.

4 Bernays,E.(2005)Pro pa gan da,NewYork:IgPublishing,p.28.
5 Исто,стр.127.
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Ре ци про ци тет
Ре ци про ци тет јепотребадаузвратимоуслугу јер сеосе
ћамодужнидатоучинимо.ПрофесорсоциологијеФилип
Кунц(PhillipR.Kunz)извеојеједанексперимент.6Послао
јебожићнечеститкепотпунонепознатимљудима.Већина
њих јељубазноузвратила слањембожићнечеститке, а да
имнијебиопознатидентитетособекојаимјепослалаче
ститку.Реаговалисупоаутоматизму–добилисучеститку
иосећалисуседужнимдаузврате.Правилокаже„дасмо
дужнидаузвратимо,нанекиначин,кадаоддругеособедо
бијемонешто.”7Тајосећајћебитиизазванунамаиуситу
ацијикадаништанисмонитражилидадобијемо.Скорода
немачовекакојинеосећапотребудаузвратипозивнавече
руиликададобијерођенданскипоклон.Људисестриктно
придржавајуовогправилајернежеледабудуодбачениод
странедруштвенегрупекојојприпадају.Снагаовогпринци
папосебносеогледаутомештојепотпуноделотвораниу
односунаљудекојинамнисублиски,илинамсенесвиђа
ју.8Консеквенцепотпадањаподреципроцитеткаотехнике
утицајамогубитивеомаозбиљне,јерсмочестоспремнида
забилокојељудеилиорганизацијеурадимооноштоони
желе,самозатоштосунамучинилинекумалууслугупре
постављањасвогзахтева.Правилореципроцитетанетражи
даразменабудеуједначена:„Малаиницијалнауслугаможе
произвестиосећајобавезедапристанемоназначајновеће
узвраћањеуслуге.Каоштосмовећвидели,правилодозво
љава једној особи да изабере природу задуживања током
чињењапрвеуслугеиприродувраћањадугатокомузвра
ћањауслуге,збогчегалакоможемобитиизманипулисаниу
неправеднојразмениодстранеонихкојижеледаискористе
овоправило.”9

Принцип реципроцитета најлакше је разумети на основу
пракседавањабесплатнихузоракауадвертајзингу.Циљје
дапотенцијалникупацпробаодређенпроизводилиуслу
гу,какобиседодатнозаинтересовао.Кадатокомпромоци
јепроизводадобијемобесплатниузорак,осећамоседужни
дананекиначинузвратимоизбогтогаћемосепреодлу
чити на куповину понуђеног производа. Истраживања у

6 Kunz,P.R.andWoolcott,M.(1976)Season’sgreetings:Frommystatusto
yours,So cial Sci en ce Re se arch,5,Amsterdam:Elsevier,pp.269278.

7 Cialdini,R.(2009)In flu en ce, Sci en ce and Prac ti ce,Boston:PearsonEduca
tion,p.19.

8 Regan,R.T.(1971)Effectsofafavorandlikingoncompilance,Jo ur nal of 
Ex pe ri men tal So cial Psycho logy,7,Amsterdam:Elsevier,pp.627639.

9 Cialdini,R.(2009)In flu en ce, Sci en ce and Prac ti ce,Boston:PearsonEduca
tion,p.33.
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угоститељствупоказујудаконобарикојигостимаузрачун
дајуислаткишдобијубакшишвећиупросекуза3,3про
цента.Акосвакомгоступоклонеподваслаткиша,бакшиш
можебитивећичакдо14процената.10Уериновихмедија,
посебноинтернета,нудинамсевеликибројбесплатнихи
кориснихсадржаја,слободанприступвеомавреднимдиги
талним ресурсима, могућност да испробамо и користимо
софтвернаодређеновреме(FreeTrial),аунајвећемброју
случајевазаправосерадиопромотивнимпраксамазасно
ванимнапринципуреципроцитетасациљемвећепродаје,
јерврлобрзоследиикомерцијалнапонудакојакорисници
мапостајемногоприхватљивија.Натајначининтересенти
брзопостајуредовникупципроизводаиликорисниципо
нуђенихуслуга.Например,можемодобитинеколикогига
бајтаскладиштеногпросторанаинтернетубесплатно.Када
нас јепривукласвојомвеликодушномпонудом,компанија
намнудијошбесплатногпростораакоуслугуузвратимота
коштоћемопонуђенилинкшероватинашимвиртуелним
пријатељима.

Оба ве зи ва ње и до след ност
Принцип оба ве зи ва ња и до след но сти заснива се на изра
женојпотребидасачувамосопствениинтегритет.Тозначи
даћемотежитидабудемомаксималнодоследниономешто
смо претходно рекли или учинили, без обзира на околно
сти,чињеницеилимишљењедругихљуди.ТомасМориар
ти(ThomasMoriarty)саУниверзитетауЊујоркуспровеоје
експеримент који добро илуструје примену овог правила.
Једанистраживачјебиоуулозикупачанаплажи,адруги
лопова.Упрвојфазиексперимента,посленеколикоминута
лежањанапешкируислушањамузикесарадија,купачби
устаодапрошетаплажом.Убрзобисепојавиолопов,згра
биорадиоикренуодабежи.Истраживање јепоказалода
последвадесетизвођењаексперимента,самочетворољуди
јепојурилозалоповом.Међутим,кадајеекспериментмало
измењентакоштојекупачпреодласказамолиоприсутнеда
мупричувају ствари,резултатисусе значајнопроменили.
Покренутиправиломобавезивањаидоследности,уистим
условима је чак деветнаесторо људи кренуло да заустави
лопова.11

10Strohmetz,D.B.,Rind,B.,Fisher,R.andLynn,M.(2002)Sweeteningthe
till–theuseofcandytoincreaserestauranttipping,Jo ur nal of Ap plied So cial 
Psycho logy,32,Hoboken:WileyBlackwell,pp.300309.

11Moriarty,T.(1975)Crime,commitment,andtheresponsivebystander,Jo
ur nal of Per so na lity and So cial Psycho logy, 31, Washington: American
PsychologicalAssociation,pp.370376.
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Битичовекодинтегритетакојиједоследансвојимставови
маособинајекојасепоштујеуљудскомдруштву.Међутим,
честоупадамоузамкудаостајемодоследнииуситуација
макадајетоштетнозанассамеилидругељуде.Уданашње
време то јепосебноизражено, јернасмедијинепрекидно
излажувеликомбројуинформацијакојејенемогућестално
провераватииликритичкипромишљати.Најлакшејесамо
остати доследан ранијим ставовима и одлукама, и посту
патиускладусањима.Наовајначинселакшеносимоса
комплексношћу савременогживота јер редукујемопроцес
обрадемногобројнихинформацијаибржедоносимоважне
одлуке.

Какоједоследностпретходнимуверењимачестасубститу
цијазакритичкистав,овоправилосевеомауспешнокори
стиодстранеонихкојижеледаимодговоримонањихове
захтевебезпретходногозбиљногпромишљања.Социјални
психолозисуутврдилидаиспољавањедоследностиоства
рујесвојмаксималниефекатакотомепретходиоба ве зи ва
ње.Тозначидааконекогнаведемодасеобавеженанешто,
он ће даљепо аутоматизмуостати чврстодоследан својој
одлуци.12Например,можемопосредствоминтернетадоби
тиједноставанупитник.Одговарањемнаодређенапитања
изражавамосвојставкојинасобавезује.Посленеколикода
на,творацупитникаможелакоискориститинашупотребу
даостанемодоследниодговорима,какобиоствариожеље
нициљ.Тестможедапошаљедобротворнаорганизација,а
једноодпитањаможебити„Штабистеодговорилиакоби
васнекозамолиодадонацијомпомогнетеДруштвозаборбу
противрака?”Већинаиспитаникабиодговориладабирадо
помогла.Акоубрзопослетогадобротворнаорганизацијаза
молизадонацију,можемоочекиватимноговишедонатора,
негоуслучајудасељудипретходноничимнисуобавеза
ли.Стратегија која сепримењује упримениовогправила
је веома једноставна.Људи се прво наведу на тривијално
обавезивање,нанештоштоимделујеситноизанемариво,а
затимсепопринципудоследностивеомалаконаведунаве
ћеобавезивање.Например,можемонаинтернетунаићина
веомаповољнупонудукојанасинтересује,којајескоробе
платна,коштасамоједандолар.Иницијалнициљнијепро
фит,негообавезивање.Кадасмосеједномобавезали,више
нисмосамоинтересенти,већсмопосталиклијентииликуп
ци:„Начелнаидејаједасеотворипутзапунудистрибуцију
такоштосепочнесамаломнаруџбином…Погледајмото
наовајначин–кадаособапристанедапоручивашуробу,

12Brownstein,A.(2003)Biasedpredecisionprocessing,Psycho lo gi cal Bul le
tin,129,Washington:AmericanPsychologicalAssociation,pp.545568.
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иакојезарадатакомаладанепокриванитрошковезвања,
онавишенијеинтересент–онајепосталаклијент.”13Зато
многи ауториупозоравајудапазимокаданамнеко тражи
пристанакнаситнезахтевејертоможезначајноутицатина
променусликекојуимамоосамимасеби,навредностикоје
заступамоинакрајунапристајањенамногокрупнијезах
тевенакојеиначеиницијалнонебисмопристали.14Видимо
дајемогућесаскоробезначајнимпочетнимобавезивањем
утицатинапроменусликекојунекоимаосеби,салакоћом
гаодинтересентатрансформисатиулојалногклијентаили
купца,акојићенакрајуиспунитицеониззахтевакојисуу
складусановомсликомкојујеосебистворио.Затоправило
обавезивањаидоследностипокомељудичестопоступају
функционише по принципу: „Нису они креирали одлуку;
одлукајекреиралањих.”15

Могућностдасепосредствоминтернеталакодођедопоје
диначнихпотенцијалнихклијената, компанијеобилатоко
ристе.Распишесенаградниконкурснакојиучесницитре
бадапошаљутестимонијалонајбољимкарактеристикама
производа које користе.Не само да је очигледна примена
принципа обавезивања и доследности на сваког учесника
конкурса,већијавнопубликовањењиховихтестимонијала
тајутицајзначајноповећава.МортонДојч(MortonDeutsch)
иХеролдЏерард(HaroldGerard)саУниверзитетауЊујор
ку, спровели су истраживање у коме су јаснопоказали да
смонајмањевољнидамењамосвојеставовекојесмојавно
исказали,чакиуслучајуизношењааргуменатаичињеница
којиихоспоравају.16Многекомпанијеоглашавајуконкурсе
надруштвениммрежамакаоштојеФејсбук,несамодаби
допрледовећегбројапратилаца,негоидабиприменомпра
вилаобавезивањаидоследностимногобројнеинтересенте
претворилиулојалнекупце.Кадасељудипријавенакон
курс,онисевећјавнодекларишудаподржавајубренд,што
јеобликобавезивања.Одтогтренутка,њимаћебитисвете
жедасеодупрупонудамакојећестизатиодкомпаније,због
потребе да остану доследни и избегну стање психолошке

13Green,F.(1965)The„footinthedoor“technique,Ame ri can Sa le smen,10,
Burlington:NationalResearchBureau,p.14.

14Freedman,J.L.andFraser,S.C.(1966)Compliancewithoutpressure:The
footinthedoortechnique,Jo ur nal of Per so na lity and So cial Psycho logy,4,
Washington:AmericanPsychologicalAssociation,pp.195203.

15Cialdini,R. (2009) In flu en ce, Sci en ce and Prac ti ce,Boston:PearsonEdu
cation,p.93.

16Deutsch,M.andGerard,H.B.(1955)Astudyofnormativeandinformati
onal social influences upon idividual judgment, Jo ur nal of Ab nor mal and 
So cial Psycho logy, 51,Washington:American PsychologicalAssociation,
pp.629636.
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нелагодностикојесеупсихологијиназивакогнитивнади
сонанца. На пример, компанија може расписати наградни
конкурснакомесуглавненаградепетодневнопутовањеу
некуегзотичнуземљуикомплетпроизводанапоклон.Уче
шћенаоваквомконкурсукарактеришејавнаидентификаци
јаучесникасабрендомимогућносткоришћењапрвобитног
обавезивања учесника конкурса за касније комерцијалне
понудеодстранекомпаније.Другипримерможебитикори
шћењеинстаграмакаофотоцентричногмедија.Компанија
можерасписатифотоконкурс,уоквирукојегћенајинтере
сантнијефотографијебитиодштампаненашољамазакафу
иобјављененаинстаграму.Великибројучесникаконкур
са јавноћеобзнанитисвојулојалностбренду,штокомпа
нијиствараидеалнуциљнугрупузакаснијекомерцијалне
понуде.Кадасеправилноприменинадруштвениммрежа
маисајтовима,овајпринципутицајапостајемоћанфактор
повећањаконверзијаипродаје.

Дру штве на по твр да
Гледаноизугласоцијалнепсихологије,принципдру штве не 
по твр деузимауобзирутицајмишљењаипонашањадругих
људинанашеодлукеудатојситуацији.Једанодпримераде
лотворностидруштвенепотврдеумедијима јенаснимљен
смех карактеристичан за телевизијски формат ситкома.17
Иакобисмосесложилидајетаврстаефектабанална,при
мењујесе јерсуистраживањапоказаладасе захваљујући
наснимљеномсмехупубликавишеичешћесмеједокгледа
комедију,којутакођевреднујемноговишекаозабавнијуи
смешнијунегокаданемадодатогсмеха,збогчегајењегово
увођењепотпунооправданогледаноизуглателевизијских
продуцената,посебнокадасерадиосеријамаслабијегква
литета.Урекламнимкампањамасасвимједовољнонагла
ситидајепроизводbest sel ler,дагакупујевеликибројљуди,
чимесечестопостижевећиефекатпродајенегоистицањем
његовихдобрихкарактеристика.Билокаквуидејујемогуће
пласиратиумедијима,самоакосепубликауверидајепри
хвата већина: „Принцип друштвене потврде каже:Што је
већибројљудикојисматранекуидејуисправном,вишеће
одређенипојединацвероватидајетаидејатачна.[…]како

17„Наснимљенсмехукомедијаманамомогућаваувидутенденцијудана
смехкојичујемоодговоримосопственимсмехом–радисеотехници
контролепубликекоја јеексплоатисанаодстранеимператораНерона
каоиодстранепродуценатаI Lo ve Lucy.”,Provine,R.(2001)La ug hter: A 
Sci en ti fic In ve sti ga tion,NewYork:PenguinBooks,p.3.
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физичкидоказнијемогућепроменити,неопходнојепроме
нитидруштвенидоказ.”18

Друштвенапотврдајевеомачестокоришћенатехникаути
цајанаинтернету.Онаможедаимаразличитеформеувиду
дељења различитих садржаја, текстуалних и видео сведо
чанставанасајтовима,приказаиоценаодстранекорисника,
итд.Објављивањетестимонијаланаглавнојстраницисајта
салинковимакауслугамакојесуклијентикористили,веома
успешнопратиоцесајтапретвараулојалнекупце.Дабисе
подстаклоштовишепријављивањазадобијањеnewslet te ra,
праксаједасенаопцијизапријављивањеистакнебројоних
којисусевећпријавили.Кадапунољудипратиодређеног
блогера, првапомисао је дабимождаими требалода га
пратимо.Сигурнопишеонечемважномштонебисмосме
лидапропустимо.Кадажелимоданаручимонекукњигу,
прећемосеопределитизаонукојаимавишестотинапо
зитивнихрецензија,негозаонукојанеманиједну.Постови
надруштвениммрежамакојиимајунастотинекоментара,
свакакозаслужујуинашупажњудаихпрочитамо.Прећемо
прочитатичланаккојијешерованвишестотинапута,него
самонеколикопута.Иаконамовакавначиндоношењаод
луканапрвипогледделујеблиско,друштвенапотврдајега
ранцијамасовногкоришћења,алинеиквалитетапонуђеног
садржаја.Уконтекступрименеправиладруштвенепотврде
компаниједобрознајудасуљудинапрвомместудруштвена
бића,атекзатимпотрошачи.Затобирајустратегијемедиј
скогутицајакојеовудруштвенудимензијуозбиљноузимају
уобзир.Коришћењедруштвенепотврдејеуспешанпутиз
градњекредибилитетабренда,преусмеравањапажњенеод
лучнихпотенцијалнихклијенатаисамимтимостваривање
жељеногутицаја.

До па да ње
Правилодо па да њакажедаћемонајрадијепристатидаис
пунимоодређензахтеводљудикојепознајемоикојинам
сесвиђају.Штонамсенековишесвиђа,бићеивећенаше
поверењеуњега.Истраживањапоказујудаутицајдруштве
невеземноговишеутиченаодлукуокуповинипроизвода,
негоонсам.19Најчешћипримерприменеправиладопада
њајеприказивањевеликогбројалепихиатрактивнихљуди,
највише девојака, којима нас медији непрестано засипају.

18Cialdini,R.(2009)In flu en ce, Sci en ce and Prac ti ce,Boston:PearsonEduca
tion,pp.108109.

19Frenzen, J.R. andDavis,H.L. (1990) Purchasing behavior in embedded
markets, Jo ur nal of Con su mer Re se arch, 17, Oxford: Oxford University
Press,pp.112.
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Једнапозитивнакарактеристикаособе,афизичкиизгледје
најочигледнија,одређујеначиннакојијетаособаперципи
ранаоддругихљуди.Истраживањасупоказаладафизички
атрактивниљудиимајубољиположајудруштвујерћепре
добити посао, у просеку ће имати већу плату, имаће веће
шансезаунапређењенапослу,сматраћесезаинтелигент
нијеипаметније,бићеимпоклањанавећапажњаимањеће
битикажњавани.20Затонијеслучајнодасе занајразличи
тијемедијскесадржајенајвишеангажујуљудикојидобро
изгледају.Натајначинсепостижебрзитренутачанутицај
напублику.Несвеснапречицаузакључивањуједаонајко
јидоброизгледаморабитиидобар.Уљудекојисудобри
имамоповерење,штозначидасмовишеспремнииспунити
захтевекојенамонипоставе.Истраживањекојејеспрове
лаШелиЧејкен(ShellyChaiken)саУниверзитетауТорон
ту,потврдило једаће атрактивниљудилакшеутицатина
променумишљењакодпублике:„Углобалу,експериментсе
бавиоважношћуатрактивностионогакојикомунициракао
детерминантеубеђивања.Дабисеразмотрилоовопитање,
у експерименту су учествовалеживе,физички атрактивне
инеатрактивнеособе,којесуималезадатакдапренесупо
рукукојајетребалодаубедициљнугрупу.Предвиђањеје
билодаћеатрактивнеособеукомуникацијибитивишеубе
дљиве, негонеатрактивне.”21У адвертајзингуи рекламној
индустрији непрекидно се примењује правило допадања.
Маркетиншкистручњаци знајудамедијски садржај треба
креиратитакодајепроизводповезансанечимштосепо
тенцијалнимкупцимасвиђа.Збогтогајетешкозамислити
већинурекламабеззгоднихисексепилнихдевојакакојеу
њимапозирају,иаконајчешћенемајуникакведиректневе
зе сапроизводомкоји сенуди.Стручњацидобро знају да
ће потенцијални купци одреаговати на производ на исти
начин како реагују на атрактивнемоделе.Уистраживању
којесуспровелиСмит(Smith)иЕнгел(Engel)фотографија
аутомобилајепоказанастодвадесеторицимушкараца.Пола
испитаникаједобилофотографијунакојојјебиосамоауто
мобил,аполафотографијунакојојјеиспредаутомобилапо
зиралазгоднадевојка.Испитаницикојисугледалифотогра
фијусадевојком,оценилисуаутомобилкаопривлачнијии
бољедизајниран,негоиспитанициупрвојгрупи.Такођесу
гапроценилидајескупљи,бржиимањебезбедан.Већина

20Olson,I.R.andMarshuetz,C.(2005)Facialattractivnessisappraisedina
glance,Emo tion, 5,Washington:AmericanPsychologicalAssociation, pp.
498502.

21Chaiken, S. (1979) Communicator physical attractiveness and persuasion,
Jo ur nal of Per so na lity and So cial Psycho logy, 37,Washington:American
PsychologicalAssociation,p.1388.
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испитаникајенегираладајенањиховуоценуутицалопри
сустводевојке,иакојеистраживањетонедвосмисленопока
зало.22 Принцип допадања у овом случају функционише
веомаочигледно:потрошачивидеатрактивнудевојкукоја
имсесвиђаитајдоживљајаутоматскипреносенапроиз
водкојисенуди.Култселебритиличноститакођејезасно
ваннапринципудопадања.Разлог је веома једноставан–
маркетиншкимодељењимакомпанијалакшеједапроизвод
асоцирајусанекомпознатомличношћукојасевећсвиђаве
ликомбројуљуди,негодаодпочеткамукотрпноградекам
пањузасампроизвод.Битнојесамодасепознаталичност
допадаљудима,ауопштенијебитнодалиимабилокакве
директневезесапроизводомкојирекламира.

Генерално говорећи, волимо све оношто нам је блиско и
познато.Фреквентноприказивањеодређенихљудиилица
умедијима,ствараутисакблискостиидопадањакодпубли
ке.Збогтогаимпубликаверује,иакоихникаданијелично
упознала.Поредфизичкогизгледа,постојеидругифактори
којимогуизазватидопадање.Свиђајунамсељудикојису
намаслични.Затомаркетиншкеагенцијезатестимонијале
бирајупросечнељудекадажелепродатипроизводеширо
кепотрошње.Важноједациљнагрупанарекламамавиди
људекојисусличнињима:„Мићемонаосновупоступака
другиходлучитиштајеисправнопонашањезанас,по себ
но ка да ви ди мо да су ти дру ги слич ни на ма.”23Тоукључује
сличнеставовеиразмишљања,личнеособине,понашање,
заједничка интересовања, одевање, порекло или животни
стил.Бергер (Burger)исарадницисаУниверзитетауСан
таКлари су закључили: „Унашемистраживању, случајна
сличностсанекимкојеупутиозахтев,каоштоједатумро
ђења или име, била је довољна да изазове реакцију. Дру
ге студије су утврдиле да су кратка конверзација, слично
одевање,коришћењеличногимена,чакинеколикоминута
присуства,довољнидапокренуовајпроцес.”24

Јошједнапознатастратегијаутицајапотпадаподпринцип
допадања.Тојечувениметодуислеђивањуназван„добар
полицајац”/„лошполицајац”.Циљполицијскогислеђивања

22Smith,G.H.andEngel,R.(1968)Influenceofafemalemodelonperceived
characteristics of an automobile,Pro ce e dings of the 76th An nual Con ven
tion of the Ame ri can Psycho lo gi cal As so ci a tion, 3,Washington:American
PsychologicalAssociation,pp.681682.

23Cialdini,R.(2009)In flu en ce, Sci en ce and Prac ti ce,Boston:PearsonEduca
tion,p.118.

24Burger,J.M.,Messian,N.,Patel,S.,delPrado,A.andAnderson,C.(2004)
Whatacoincidence!Theeffectsofincidentalsimilarityoncompliance,Per
so na lity and So cial Psycho logyBul le tin,30,ThousandOaks:SAGEPublica
tions,p.42.
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је да сештопредобијепризнањеод странеосумњиченог
лица.Првонаступа„лошполицајац”,претиосумњиченом,
агресиван је и веома непријатан. После њега „добар по
лицајац” игра улогу особе која разуме осумњиченог, која
је добронамерна и којаму је блиска.Наравно да због то
га по правилу допадања задобија поверење осумњиченог,
којинајчешћепризнаједелокојејеучинио.Овастратегија
утицаја веома често се користи умасовниммедијима.На
пример,акојенеопходнодаелектричнаенергијапоскупиза
15процената,вестбинаишланавеликиотпоркодграђана.
Затопрвонаступапредставниквладеуулози„лошегполи
цајца”којиумедијимаобјавидаструјаморапоскупетиза
32процента,штонаравноизазивавеликонезадовољствои
бескодграђана.Посленеколикодана,премијерилимини
старуулози„доброгполицајца“каонекокопотпуно„раз
уме”грађанеистајенањиховустрану,сматрадајетолико
поскупљењенедопустивоидаћесезбогграђаназаузетида
поскупљењебуде„само”15процената.Грађанисуодахну
ли,прихватилисузначајномањепоскупљење,којејеиначе
ибилопланиранодасеуведе.

Стратегијаутицајадопадањем,лакојеприменљива.Довољ
ноједасеумасовниммедијимапојавељудикојиседопада
јуизабранојциљнојгрупи,илиданастраницамадруштве
нихмрежа25исајтовабудењимадопадљивсадржај.Натај
начинкреирасеамбијентукомесеможеочекиватињихова
позитивнареакцијанаодређенупонуду.

Ау то ри тет
Правилоау то ри те таодносисенаситуацијеукојимаћемо
безпреиспитивањаоправданостизахтевапоступитионако
какооднастражиособакојусматрамозаауторитет.Бернеиз
означајуауторитетакаже:„ТротериЛеБонсузакључили
да групни умнераз ми шља у стриктном значењу те речи.
Уместомисли,онимаимпулсе,навикеиемоције.Придо
ношењуодлуке,првиимпулс јепоправилудаследипри
мерлидераукогаимаповерење.Овојеједаноднајчвршће
установљенихпринципамасовнепсихологије.”26Психолог
Стенли Милграм (Stanley Milgram) са Јејл Универзитета
спровеојечувенусеријуексперименатаизсоцијалнепсихо
логијеукојимајемериоспремностиспитаникадабудупо
слушниауторитетукојиихјеинструираонапоступкекоји

25Skoro da nema bolje ilustracije principa dopadanja od opcije „Like” na
društvenojmrežiFejsbuk.

26Bernays,E.(2005)Pro pa gan da,NewYork:IgPublishing,p.55.
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суусупротностисањиховомсавешћу.27Уекспериментусу
учествовали екпериментатор као особа од ауторитета, ис
питаники„ученик”којијебиоглумац.Испитаникјеимао
задатакдасве јачимелектрошоковимакажњава„ученика“
засвакипогрешанодговоркојиданатесту.Кадабикрици
„ученика”поколебалииспитаникаудавањуелектрошоко
ва,експериментаторбимуиздаовербалниналогданастави
са кажњавањем. Резултати експеримента су били изнена
ђујући, јерје65%испитаникабилоспремнодаслушајући
инструкције експериментатора иде до краја, кажњавајући
жртву све док нису достиглимаксималну јачину електро
шокованагенератору.Пребацивањемодговорностинане
когдругог,човекјеустањудаучинизланевинимљудимаза
којаникаданијенимислиодајеспособан.Притоме,нетре
базаборавитидасуучеснициекспериментабилинормални
ипсихолошкистабилниљуди.Милграмјеосвомекспери
ментурекао:„Правниифилозофскиаспектипослушности
суодогромногзначаја,алинеговоремногоотомекакосе
људи понашају у конкретним ситуацијама.Извео сам јед
ноставанекспериментнаЈејлУниверзитетукакобихтести
раоколикуколичинуболабиобичанграђаниннанеодругој
особисамозатоштомујетонаређеноодстраненаучника
којиизводиексперимент.Чврстауторитетјесупростављен
моралномимперативуиспитаникакојинисужелелиповре
дитидруге,идоксууушимаиспитаникаодзвањалијауци
жртава,ауторитетјеувећембројуслучајеваоднеопобеду.
Екстремнаспремностодраслихдаидудокрајаподутицајем
ауторитетапредстављаглавнирезултатстудијекојинајхит
нијетражиобјашњење.”28Покоравањеауторитету,показало
сеуексперименту,увеликомбројуслучајеваможебитијаче
иодсопственесавести.Експеримент јепоказаодавећина
испитаниканебиишладокрајаукажњавању,данијебило
инструкцијаекспериментаторакаоауторитета.

Постојањедруштвенехијерархије,асамимтимипозиције
ауторитета, важан је аспект функционисањаљудског дру
штва. Зато смо „од рођења васпитаванида је послушност
исправномауторитетудобра,анепослушностлоша.”29Како
смоодмалихногунавиклиданамприхватањеауторитета
доносизначајнукорист,склонисмодасеслепоипоаутома
тизмуприклонимосвакомекогаприхватимокаоауторитет.

27Milgram,S.(1974)Obe di en ce to Aut ho rity, an ex pe ri men tal vi ew,London:
TavistockPublicationsLtd.

28Milgram, S. (1973) The Perils of Obedience, Har per’s Ma ga zi ne 1973 
Decem ber,247(1483),NewYork:HarperCollinsPublishing,p.62.

29Cialdini,R.(2009)In flu en ce, Sci en ce and Prac ti ce,Boston:PearsonEduca
tion,p.180.
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Собзиромнато,даунајвећембројуслучајеванисмоумо
гућности, или не желимо, да преиспитамо релевантност
ауторитета,ондареагујемонаспољашњупојавносткаодо
вољну зањеговоприхватање.Утомсмислу, трисунајва
жнија знака која унамаизазивајуприхватање ауторитета:
титуле,начинодевањаиприсустволуксуза,штосеумеди
јимамаксималноексплоатише.Каданамсенекопредстави
каодоктор,судијаилипрофесор,илиакоусвечаномоделу
изађеизскупогаутомобила,носивредансатилинакиткао
знаксвогстатуса,свакакоостављаутисакауторитета.Пра
вилоауторитетасезаснивананашојтенденцијидареагу
јемовишеназнаковеауторитетанегонањеговусуштину–
захтевечовекауполицијскојуниформинећемодоводитиу
питање.

Урекламнојиндустријивеомауспешносекористипринцип
ауторитета. На пример, када жели да се промовише неки
фармацеутскипроизвод,присустволекараубеломмантилу
састетоскопомкојипрепоручујепроизводуштампанимме
дијимаилинателевизији,значајноповећаваповерењепо
тенцијалнихкупацауквалитетпроизвода.Упраксисеиде
још један корак даље. Кадаљуди виде рекламу они знају
да јециљпромовисањепроизводаидасе збогтогачесто
претерује саистицањемњеговог квалитета.Маркетиншки
стручњаци су користећи принцип ауторитета пронашли
многобољиначинутицајанаизабрануциљнугрупу.Уместо
рекламе,урадисестручанприлогсалекаромкојиговорио
одређенимпроблемимаиоквирутогстручногприлогакоји
можебитиуформитекстаилигостовањанателевизији,не
наметљивосепоменеипроизводкојисепромовише.Људи
неверујумногорекламама,алиупотпуностиверујуструч
њацимаислушајуњиховепрепоруке.30Уериновихмедија,
познатиблогерипредстављајуауторитетзасвојемногоброј
непратиоце,штокорпоративнисветвеомачестокористиу
оквирусвојихмаркетиншкихкампања.Захваљујућиблого
вима,читаоцидолазедоинтересантногикорисногсадржаја
увидусавета,туторијала,анализаиизнесенихставовакоји
су уфункцијипромоције и тржишногпозиционирањаод
ређеногбренда.Компанијанеморадаулажевеликиновац

30Неморамопосебнонагласити, коликиутицајмогуимати веб сајтови
типа pi taj dok to ra.co m у оквиру којих корисници могу постављати ра
зна питања стручњацимаиз областимедицине.У видеоприлозимаи
нафотографијама,лекарићенаравнобитиусвојимбелиммантилима
са стетоскопима као знаковимањиховог стручног ауторитета.Прису
ствонеупитногауторитеталекара,уклонићесвепотенцијалнебаријере
иучинитисвакутржишнупонудупроизводаилиуслугаприхватљивом
завећинупратиоцасајта.
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усвојукампању,јерћеинформацијекојеобјављујеблогер
читаоцисамишероватиизмеђусебе.

Оску ди ца
Правилооску ди цекажедаинтересовањерастезасвеоноче
ганемадовољно.Оскудицаузрокујестрахдавишеникада
нећемомоћидоћидооногаштожелимо.Колекционарису
добарпримеркојисеруководиовимправилом.Штојепред
меткојискупљајуређиитежеједоћидоњега,онјеаутомат
скивреднијиитраженији.Истраживањапоказујудаљудеу
различитимдруштвенимситуацијамавишемотивишестрах
одгубитка,негомогућностдобиткаистевредности.31Изтог
разлога,најчешћаприменапринципаоскудиценатржишту
јенамерноизазивањенесташиценекогпроизводаилипро
изводњаограниченесерије.Уобаслучајациљједасекупац
убедиунедоступностодређеногпроизводакакобитрену
тачнопораслањеговавредност.Оноштојенајмањедоступ
но, постаје највише тражено. На распродаји, постављање
временскогограничењадокадајеодређенпроизводсасни
женомценомдоступан,такођеспадауовутехникуутицаја.
Принципоскудицесвојуделотворностзасниванадванаша
искуства.Првојеувереностдасустваридокојихтежедо
лазимобољеиквалитетнијеодонихкојесулакодоступне.
Тојепречицауодлучивањукојанампомажедабрзодонесе
моисправнуодлуку.Другоискуствоговоридакадаресурси
постануограничени,тоограничаваинашуслободуизбора.
Збогпотребедасачувамопостојећуслободуизбора,жеља
даимамооноштојетешкодоступнопостајемногојачанего
раније:„Каданештопостајемањедоступнотоограничава
нашуслободудагапоседујемо,такодарастенашажељаза
њим.Ми,додуше,реткопрепознајемодајепсихолошкаре
акцијаузроковаладапредметжелимовише;свештознамо
једагаже ли мо.Дабинашапојачанажељаималасмисла,
почињемо предмету приписивати позитивне квалитете.”32
Ограничењеприступамедијскимсадржајима,лимитирање
временскогинтервалауоквирукогајемогућеиматиинтер
акцијусажељенимауторима,одређивањекрајњегрокадо
когајенештодоступно,свесутоприменетехникеоскудице
сакојомсевеомачестосусрећемо.

31DeDreu,C.K.W.andMcCusker,C.(1997)Gainlossframesandcoopera
tionintwopersonsocialdilemmas:Atransformationalanalysis,Jo ur nal of 
Per so na lity and So cial Psycho logy,72,Washington:AmericanPsychologi
calAssociation,pp.10931106.

32Cialdini,R. (2009) In flu en ce, Sci en ce and Prac ti ce,Boston:PearsonEdu
cation,p.210.
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Је дин ство
Ћалдинијесвојихшестпринципадопуниоиседмимприн
ципомје дин ства.Потомпринципу,штосевишеидентифи
кујемосадругима,вишећемобитиподњиховимутицајем:
„Односиукојимаљудинајефектнијефаворизујудругогни
суониукојимаћерећи’О,таособајеналикнама’,негоу
којимаћерећи’О,таособајеједнаоднас.’“33Искуствоје
динствасенеодносисамонамеђусобнесличности,негона
питањезаједничкогидентитета.Светвиртуелнереалности
омогућавапостојањеонлајнвиртуелнихидентитетакојисе
најчешћеоганизујууоквиругрупанадруштвениммрежа
ма,штозначајнопроширујеспектармогућностимедијских
утицаја.

За кљу чак

Бернеизјевеомараноуочиодајезбогобјективненемогућ
ностидаанализирамоииспробамосвеврстепроизводакоји
намсенуденатржишту,важнаулогапропагандекојанам
информацијепружанапоједностављенначинкакобинам
олакшалаиубрзаладоношењеодлука:„Дабисеизбеглаова
конфузија,друштвопристаједамусемогућностизборасу
зинаидеје и објекте на које пропаганда усмеравањегову
пажњу.”34Увременувеликедоминацијесавременихмедија
који значајноутичунаубрзањесвакодневногпословноги
приватногживота,суженесунаммогућностидаистражимо
сверелевантнеидоступнеинформацијекакобисмомогли
донетиисправнуодлуку.Збогтогасе,какозакључујеЋал
дини,опредељујемодаодлукедоносимонаосновуограни
ченог приступа информацијама у датој ситуацији: „Веома
честокададоносимоодлукеонекомеилинечемунекори
стимосверелевантнеидоступнеинформације.Уместотога,
користимосамоједанрепрезентативнидеоцелине.Изоло
ванопарчеинформације,чакикаданамјеодкористи,може
насдовестидотогадаучинимоглупегрешке–грешкекоје,
када искористе други који су паметнији, чине да изгледа
моглупоилигореодтога.[…]Ипореднашесклоностика
доношењу лоших одлука када се ослањамона само једно
својстводоступнихподатака,темпосавременогживотазах
тевадачестопосегнемозаовомпречицом.”35Употрошач
комимедијскипосредованомдруштву,немамомогућност
даседетаљнобавимосвимрасположивиминформацијама.

33Cialdini,R.(2016)Presu a sion, A Re vo lu ti o nary Way to In flu en ce and Per
su a de,NewYork:Simon&Schuster,p.169.

34Bernays,E.(2005)Pro pa gan da,NewYork:IgPublishing,p.29.
35Cialdini,R. (2009) In flu en ce, Sci en ce and Prac ti ce,Boston:PearsonEdu

cation,p.228.
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Ћалдиније,каоштовидимо,дошаодосличногзакључкадо
когаједошаоиБернеиз.Препознаојеиформулисаооснов
непринципеутицајакојинампомажудаудатимоколно
стимадонесемобрзуодлуку,безвеликогнапораисаочеки
вањемдаћетаодлуказанасбитиисправна.Гледаношире,
медијскиутицајјенеопходанусловдруштвенекомуникаци
јеизмеђудруштвенихелитаиграђана,какобисесачувао
друштвени поредак ињегова стабилност.36Са друге стра
не, медијски утицај се непрекидно злоупотребљава зарад
очувањадруштвенемоћиистицањадобитипривилеговане
мањинекојаимаприступмедијима.37Збогтогајеразумева
њепринципамедијскогутицајаиначинанакојисеприме
њују,веомаважанаспектмедијскеписменостииживотау
савременомсвету.

ЛИТЕРАТУРА:
Bernays,E.(1961)Crystal li zing Pu blic Opi nion,NewYork:Liveright
PublishingCorporation.

Bernays,L.E.(1928)ManipulatingPublicOpinion:TheWhyandThe
How,Ame ri can Jo ur nal of So ci o logy,Volume33,Issue6,Chicago:
UniversityofChicagoPress,pp.958971.

Bernays,E.(2005)Pro pa gan da,NewYork:IgPublishing.

Brehm,S.S.andBrehm,W.J.(1981)Psycho lo gi cal Re ac tan ce, A 
The ory of Fre e dom and Con trol,NewYork:AcademicPress.

Brownstein,A.(2003)Biasedpredecisionprocessing,Psycho lo gi cal 
Bul le tin,129,Washington:AmericanPsychologicalAssociation,
pp.545568.

Burger,J.M.,Messian,N.,Patel,S.,delPrado,A.andAnderson,C.
(2004)Whatacoincidence!Theeffectsofincidentalsimilarityon
compliance,Per so na lity and So cial Psycho logyBul le tin,30,
ThousandOaks:SAGEPublications,pp.3543.

Chaiken,S.(1979)Communicatorphysicalattractivenessandpersua
sion,Jo ur nal of Per so na lity and So cial Psycho logy,37,Washington:

36„Медијипомоћукојихспецијалнизаступниципреносесвојепорукејав
ностипосредствомпропагандеукључујусвасредствапомоћукојихљу
диданаспреносесвојеидејеједнидругима.Непостојисредствољудске
комуникације које уједнонеможебитии средствопромишљенепро
паганде, затошто јепропаганда једноставноуспостављањеузајамног
разумевањаизмеђуиндивидуеигрупе.”;Bernays,E.(2005)Pro pa gan da,
NewYork:IgPublishing,p.121.

37„Убеђивањеипропагандасунеопходнеудемократијама,затоштоони
који имају моћ морају константно да реафирмишу и рационализују
своју доминацију како би пацификовали сумње и жалбе грађана, чи
нећидадруштвенипоредакизгледаприродноиподстичућиповерење
усистем.”,Soules,M. (2015)Me dia, Per su a sion and Pro pa gan da,Edin
burgh:EdinburghUniversityPressLtd,p.10.



56

МИЛАН РАДОВАНОВИЋ

AmericanPsychologicalAssociation,pp.13871397.Cialdini,R.
(2009)In flu en ce, Sci en ce and Prac ti ce,Boston:PearsonEducation.

Cialdini,R.(2016)Presu a sion, A Re vo lu ti o nary Way to In flu en ce and 
Per su a de,NewYork:Simon&Schuster.

DeDreu,C.K.W.andMcCusker,C.(1997)Gainlossframesandco
operationintwopersonsocialdilemmas:Atransformationalanalysis,
Jo ur nal of Per so na lity and So cial Psycho logy,72,Washington:
AmericanPsychologicalAssociation,pp.10931106.

Deutsch,M.andGerard,H.B.(1955)Astudyofnormativeandinfor
mationalsocialinfluencesuponidividualjudgment,Jo ur nal of Ab nor
mal and So cial Psycho logy,51,Washington:AmericanPsychological
Association,pp.629636.

Freedman,J.L.andFraser,S.C.(1966)Compliancewithoutpressu
re:Thefootinthedoortechnique,Jo ur nal of Per so na lity and So cial 
Psycho logy,4,Washington:AmericanPsychologicalAssociation,
pp.195203.

Frenzen,J.R.andDavis,H.L.(1990)Purchasingbehaviorinem
beddedmarkets,Jo ur nal of Con su mer Re se arch,17,Oxford:Oxford
UniversityPress,pp.112.

Green,F.(1965)The„footinthedoor“technique,Ame ri can Sa le
sman,10,Burlington:NationalResearchBureau,pp.1416.

Hall,S.,Hobson,D.,Lowe,A.andWillis,P.(2005)Cul tu re, Me dia, 
Lan gu a ge,London:Routledge.

Kunz,P.R.andWoolcott,M.(1976)Season’sgreetings:Frommysta
tustoyours,So cial Sci en ce Re se arch,5,Amsterdam:Elsevier,
pp.269278.

Milgram,S.(1974)Obe di en ce to Aut ho rity, an ex pe ri men tal vi ew,
London:TavistockPublicationsLtd.

Milgram,S.(1973)ThePerilsofObedience,Har per’s Ma ga zi ne 1973 
De cem ber,247(1483),NewYork:HarperCollinsPublishing,
pp.6278.

Moriarty,T.(1975)Crime,commitment,andtheresponsivebystander,
Jo ur nal of Per so na lity and So cial Psycho logy,31,Washington:Ame
ricanPsychologicalAssociation,pp.370376.

Olson,I.R.andMarshuetz,C.(2005)Facialattractivnessisappraised
inaglance,Emo tion,5,Washington:AmericanPsychologicalAssoci
ation,pp.498502.

Provine,R.(2001)La ug hter: A Sci en ti fic In ve sti ga tion,NewYork:
PenguinBooks.

Regan,R.T.(1971)Effectsofafavorandlikingoncompilance,Jo ur
nal of Ex pe ri men tal So cial Psycho logy,7,Amsterdam:Elsevier,
pp.627639.

Smith,G.H.andEngel,R.(1968)Influenceofafemalemodelon
perceivedcharacteristicsofanautomobile,Pro ce e dings of the 76th 



57

МИЛАН РАДОВАНОВИЋ

An nual Con ven tion of the Ame ri can Psycho lo gi cal As so ci a tion,3,
Washington:AmericanPsychologicalAssociation,pp.681682.

Soules,M.(2015)Me dia, Per su a sion and Pro pa gan da,Edinburgh:
EdinburghUniversityPressLtd.

Strohmetz,D.B.,Rind,B.,Fisher,R.andLynn,M.(2002)Sweete
ningthetill–theuseofcandytoincreaserestauranttipping,Jo ur nal 
of Ap plied So cial Psycho logy,32,Hoboken:WileyBlackwell,
pp.300309.

Wood,W.,Wong,F.Y.andChachere,J.G.(1991)Effectsofmedia
violenceonviewer’saggressioninunconstrainedsocialinteraction,
Psycho lo gi cal Bul le tin,109,Washington:AmericanPsychological
Association,pp.371383.

MilanRadovanović
AlfaBKUniversity,AcademyofArts,Belgrade

PRINCIPLESOFMEDIAINFLUENCE

Abstract

The concept of media influence involves use of certain types of
communicationinordertochangethehabits,behaviororbeliefsofthe
peopleweareaddressing.Thedevelopmentofnewtechnologiesand
themassmediaismuchfasterthanthedevelopmentofourabilityto
processtheimmenseamountofinformationweencounter.Duetoour
cognitiveconstraints,theconsequenceofsuchaccelerateddevelopment
ofthemediaisthatwearelessengagedinanalyzingthegivensituation
as a whole. Theworldwe live in has becomemuchmore complex
whileourreactionsareconsiderablysimpler.Themediaaretheideal
means to achieve the desired impact in such circumstances, and the
basictacticisverysimple–itsufficestoofferacarefullyselectedand
limitedquantityof information. In themodernage, formostpeople,
onlythatwhichwaspublishedinthemediahappened(orthatwhichis
mediatedbythelanguageofthemedia).Thesemanticfunctionofthe
mediaspacehasenabledasimpleandeffectiveimplementationofmany
mediainfluencetechniques.Thebasicprinciplesof influencehelpus
makeaquickdecisioningivencircumstances,withoutmucheffortand
withtheexpectationthatsuchadecisionwillberightforus.Therefore,
media influence is a necessary condition for social communication
betweensocialelitesandcitizens,inordertopreservesocialorderand
itsstability.Ontheotherhand,mediainfluenceisconstantlymisusedin
ordertopreservesocialpowerandgainoftheprivilegedminoritywhich
hasaccesstothemedia.Therefore,understandingoftheprinciplesof
mediainfluenceandthewayinwhichtheyoperateisaveryimportant

aspectofmedialiteracyandlifeincontemporarysociety.

Keywords: media, influence, communication, manipulation, decision 
making
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Résumé: Le présent texte vise à comprendre les enjeux médiatiques 
les plus récents dans le domaine de l’art scénique et la façon dont ils 
repensent les possibilités d’atteinte de l’aire perceptuelle du spectateur. 
Pour ce faire, dans un premier temps, nous allons présenter quelques 
exemples où les technologies nouvelles modifient ou remettent en cause 
certains aspects culturelles, tel que l’éducation, mettant ainsi à mal 
les règles établies. Nous allons ensuite analyser l’installation scénique 
Stifters Dinge de Heiner Goebbels. Notre démarche sera de l’analyser 
selon une perspective intermédiale pour soutenir l’hypothèse pouvant 
être ainsi formulée : la création artistique Stifters Dinge manipule 
l’expérience esthétique du spectateur car elle repose sur un acte de 
communication médiatique et non sur un acte rhétorique. En outre, 
par l’utilisation de dispositifs audiovisuels, l’installation scénique 
développe un langage scénique spécifique reposant sur les illusions 
optiques, sur l’immersion, sur la mise en scène de machines complexes. 
Dans un deuxième temps, nous allons aborder le cadre conceptuel 
du paradigme communicatif dont l’application permettra à la fois 
une meilleure appréhension de la forme sous laquelle ce spectacle 
apparaît et une mise en perspective plus large du phénomène théorique 
dans lequel il s’inscrit. Dans cette section, nous nous appuierons 
essentiellement sur les ouvrages d’Yves Citton, de JeanMarc Larrue, 
de Branko et Dejana Prnjat, de Rémy Rieffel et de Violeta Jelacic
Srbulj. L’hypothèse de travail présentée dans le cadre de cette seconde 
section suppose que cette forme artistique nouvelle, reliant les médias, 
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le théâtre et les arts plastiques crée un nouveau modèle de la politique 
culturelle, basé sur une hybridation des technologies et de l’art. 

Mots-clés: intermédialité, manipulation, scène, dispositif, 
communication

Prélude : L’homme et les technologies –  
de l’endogène au technogène

« Enfer ou paradis ? » C’est avec cette phrase, qui s’attarde
au paradigme technologique ainsi que à son influence sur
l’êtrehumain,queJeanFrançoisLyotardconclut sonouvrage
La Condition postmoderne (1979)1. Véhiculant une variété
d’informations et de données, et ce à très grande vitesse, les
nouvelles technologiesd’aujourd’hui jouentun rôle important
qui affecte tant nos comportements, que nos habitudes, notre
accèsàl’information,notresantéetnotrerapportaumonde.

Les téléphones intelligents, les ordinateurs, les tablettes, sans
oublierleursdérivés–podcasts,Facebook,Youtube,envahissent
lasphèredesactivitéshumainesdefaçonconsidérable.Enayant
desifortesincidencessurnotreviequotidienne,ilestdeplus
enplusdifficiled’imaginerunindividusanstéléphoneportable
ousansaccèsàl’internet.Lesdonnéesactuellesdémontrentpar
exempleque75%delapopulationmondialeutiliseaujourd’hui
un téléphone intelligent.2 Ce fait témoigne d’un changement
progressifdansledomainedelacommunicationainsiqued’un
nouveautournantàlafaveurd’unesociétéinformationnelle.Les
outilstechnologiquesdeviennentdeplusenplusaccessibles,les
appareils de plus en plus puissants et sophistiqués tandis que
la culture numérique semble s’imposer comme modalité qui
caractérise les préférences culturelles, la création personnelle
et la représentation sociale de notre époque. À cet égard, le
développement de l’internet constitue également un virage
important ; selon les données de L’Union internationale des
télécommunications (UIT), plus de 84% des ménages des
pays développés ont accès à Internet.3 Ainsi, l’inflexion des

1 Lyotard,JF.(1979)La condition postmoderne,Paris,LesÉditionsdeMinuit.
2 Cettedonnéeestàprendreavecprécaution.Elleprovientd’uneétudemenée

par la compagnie GSMA intelligence. La méthodologie employée par la
compagnieconsisteàmesurerlenombredeconnexionsmobilesactivessur
leréseaudansl’immédiat.Cependant,cenombreestapproximatifpuisqu’ily
aungrandnombredeconnexionsquisedésactiventparallèlementetdontla
compagnienetientpascompte.Demême,lefaitqu’unportablesoitbranché
surunréseaunesignifieaucunementqu’ilestutiliséparunusager.Pouren
savoirplusconsultezlesite:https://www.gsmaintelligence.com/(consultéle
20avril2018).

3 Statistiques etméthodologiede recherchepeuvent êtrevérifiées en ligne :
https://acei.ca/dossierdocumentaire/donn%C3%A9essurlestendances
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pratiques informationnelles, étayées par connexion internet,
entraîne une dynamique dans laquelle la communication et
la circulation d’informations se diffusent à un rythme très
accéléré. L’ampleur des transformations provoquées par les
technologies numériques, ainsi que l’interconnectivité induite
parlessystèmesdeconnexionsetdepartages,ontdéjàconduit
certainschercheursàdésignercephénomènesousl’appellation
« révolution numérique ». Dans son ouvrage Révolution 
numérique, révolution culturelle ?,RémyRieffel proposeune
réflexionsurceconceptenconsidérantque:

«Si l’onencroitdenombreuxanalystes,nousserions
aujourd’hui les témoins et les acteurs d’une troisième
révolution industrielle liée au développement de
ces nouvelles technologies de l’information et de
la communication. Après une première révolution
industrielle fondée sur l’essor de lamachine à vapeur
et du chemin du fer, puis une deuxième révolution
symboliséeparl’exploitationdel’électricitéetdupétrole,
lessociétésoccidentalessontàprésententréesdansune
troisièmephasegrâceàl’électronique,l’informatiqueet
Internet.»4

Ledomainedelaconnaissance,quantàlui,setrouveaussiaffecté
ettransformé.Enpremierlieu,depuisplusd’unedécenniedes
universités coorganisent des séminaires et des soutenances de
thèsesquis’inscriventdansunelogiqueintermédiale.Eneffet,
parlebiaisdestechnologies,lavidéoetlesonpeuventdésormais
être transmis en direct, ce qui permet à des conférenciers de
voir et d’entendre sur un écran des participants se trouvant
dansd’autressallesoulieux.5Grâceàcesvidéoconférencesun
nouveaurapportspatiotemporelseprofile.Ledispositiféducatif
reposeicisurunedynamiquetechnologique–lediscoursd’un
conférencierestcaptéettransmisentempsréelentredeuxlieux
se trouvant parfois sur deux continents différents. Ces deux
lieux, investis par les dispositifs technologiques, deviennent
des environnements interactifs dans lesquels on retrouve des
interactions qui relèvent du registre théâtral. Les participants,
assimilables à des acteurs, occupent le même espace que les
spectateurs (le public qui écoute et intervient), car l’effet de

internetaucanada/l%E2%80%99acc%C3%A8s%C3%A0internetetson
utilisationdanslemonde(consultéle21avril2018).

4 Rieffel, R. (2014) Révolution numérique, révolution culturelle ?, Paris,
Gallimard,p.13.

5 Un de ces séminaires interuniversitaires a été organisé en hiver 2017 par
l’Université de Montréal et l’Université Rennes 2. Intitulé « Cinéma et
nouvellestechnologies»,leséminairesedéroulaitentéléprésencependant
troismois.
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l’écrandevantlequelilssetrouventannuleladistancephysique
entre les participants. Un sentiment d’immersion se crée.
Une inclusion particulière des technologies dans l’éducation
s’établit.Danscetteconfiguration,ladiffusiondusavoirparla
vidéoconférencebriselemodèleétabliselonlequellediscours
d’un professeur, d’un conférencier ou d’un étudiant doit se
limiteràlasalleoùdesgenssontphysiquementprésents.Cette
nouvelle forme de diffusion du savoir se pose également en
ruptureavecl’archétypedelalinéaritéetcontribueàuneplus
grandecirculationdusavoir.

Endeuxièmelieu,immédiatementaccessibles,lesencyclopédies
et les dictionnaires en ligne se substituent aujourd’hui à
leurs versions imprimées. Ceci est le cas par exemple avec
Encyclopædia Britannica, la plus ancienne encyclopédie de
langue anglaise. Le 13mars 2012, JorgeCauz, son directeur,
a annoncé qu’après 244 ans d’existence, cette encyclopédie
neseraplusimprimée,maisseratoujoursaccessibleenligne.6
Pareille décision altère inévitablement le rapport au savoir, et
ce selondeuxperspectives opposées.Premièrement, la nature
du contenu des articles est devenue instable, car les usagers
sont invités à contribuer en ligne en modifiant des articles
existants. Chaque article peut ainsi être alimenté, enrichi par
tout le monde, mais également déstabilisé, voire délégitimé.
Ainsi,lesmodalitéshabituellesdelégitimationetdecrédibilité
intellectuelle d’un auteur d’articles en ligne sont remises en
question.Àladifférencedelaversionenligne,dansl’édition
imprimée de l’encyclopédie, tous les articles sont rédigés par
des spécialistes du domaine concerné et aucune modification
provenant de sources extérieures n’est permise. Non sans
inquiétude,Rieffelpoursuit:

« Les nouvelles technologies numériques engendrent,
à des degrés divers, une perte de repères traditionnels
en matière culturelle qui confronte l’émergence d’un
phénomènemajeur : la fin (ou dumois la diminution
del’influence)desmédiateursetdesintermédiaires(la
«désintermédiation»danslejargondesspécialistes).À
partirdumomentoùchacunpeutprendrelaparolesur
tout type de sujet, poster des commentaires, se forger
uneopinionenconsultantdirectementunsiteenligneet
mettreàladispositionduplusgrandnombresonsavoir
ou savoirfaire ; àpartirdumomentoù tout lemonde
peuta priori expérimenteretcréergrâceauxnouveaux
supports et outils numériques (contenus autoproduits),

6 L’entretienavecJorgeCauzdisponibleenligne:https://mediadecoder.blogs.
nytimes.com/2012/03/13/after244yearsencyclopaediabritannicastops
thepresses/(consultéle19avril2018).
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le rôle des professionnels et des experts perd de son
importance. Pourquoi continuer à faire appel à des
spécialistespatentés,àdesautoritésétablies?»7

Deuxièmement, le fait de rendre accessible l’encyclopédie
en ligne en donnant l’accès à tous par internet encourage la
circulationdesconnaissancesetcontribueaudéveloppementde
ladémocratisationdessavoirs.Cettedémocratisationreprésente
unmodèleculturelspécifiquequelachercheuseDejanaPrnjat
désignecommeune«culturedémocratique».Lathéoriequ’elle
proposedanssonlivrelaconduitàidentifierdeuxpropositions
différentes:«Onpeutdistinguerdeuxaspectsdifférentsdece
modèle : le modèle démocratique avec les fonctions d’états
équilibrées, typiques pour les pays européens et le modèle
démocratiquedemarché,typiquepourlesÉtatsUnis.»8Nous
appuyant sur ce constat de Prnjat, nous classerions le cas de
l’encyclopédie en ligne dans la deuxième souscatégorie,
celledumodèledémocratiquedumarché,carlamiseenligne
n’estjamaiscomplètementisoléedescourantspolitiquesetde
l’économie de marché. Le savoir ainsi mis en ligne favorise
également l’impression d’une proximité et d’accessibilité de
laconnaissance,carl’usagerestsousimpressionque«toutest
àportéed’unclic». Lepassageà l’éditionnumériqued’une
encyclopédie altère la notion de la distance. Les lecteurs ne
sont plus obligés de se déplacer jusqu’à la bibliothèque pour
la consulter. Ils ne sont également plus soumis aux dépenses
souventcoûteusespourl’achatdesvolumes,carlaconsultation
enligneestdanslamajoritédescasgratuite.9Enoutre,l’accès
en ligne facilite la recherche selon desmotsclés. La version
numérique permet aux utilisateurs d’effectuer des recherches
d’articles plus rapidement grâce aux moteurs de recherches
adaptésetauxoutilspermettantuntriagerestreintetprécis.

Faceàl’essortechnologique,lepaysagemédiatiquesetransforme
également.Unbrefpanoramadesmédiascontemporains (que
cela soit la presse, l’ordinateur, la télévision ou l’internet)
imposeuneculturedepartagequise traduitconcrètementpar
unecourseauxclicsetauxlikes. Danscetteoptiquelechercheur
YvesCittonconstate:

« On entre dans la sphère propre des médias – et
de la médiarchie en tant que conscience du pouvoir

7 Rieffel, R. (2014) Révolution numérique, révolution culturelle ?, Paris,
Gallimard,p.265.

8 [notretraduction]Prnjat,D.(2013)Kulturna Politika, Beograd,Akademija
Umetnosti,p.22.

9 Unedesexceptionsest,parexemple,l’encyclopédieUniversalis dontl’accès
enligneestpayant.
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déterminant des médias – à partir du moment où la
consolidationd’audienceapparaîtcommelepointnodal
dumattering, commelepointdelevierarchimédiendont
dépendentà la fois lasurviematérielledumédiaetsa
significationhistorique».10

Par ce passage, Citton souligne l’importance accordée aux
médiasdupointdevuepolitique.Unfiltweet,unepublicitésur
FacebooketunevidéosurYouTubesontaujourd’huidescalculs
de croissance économique. Désormais devenu le partenaire
financier des institutions concernées, le public participe au
jeu de l’économiemédiatique puisque lamajorité des actions
proposéesaupublicsur lesplateformeset lesréseauxsociaux
comme Facebook ou YouTube sont ensuite réinvesties en
budgets publicitaires. De fait, l’impératif technologique fait
en sorte que l’attention collective du public est orientée en
fonctiondelavaleurd’usaged’unmédiaetnonseulementselon
une politique du libre choix. Ce bouleversement marque un
changementimportantparrapportàlapériodeprécédente.11

Suivantlamêmelogiqued’intégration,ilfautvoirquel’emprise
dunumériqueaffecteaussilesactivitésjournalistiques.Aucours
desdernièresdécennies,unenouvellemodalitéd’appropriation
de l’information par le public semble s’être dessinée. Cette
modalité repose sur un changement du paradigme de la
réception et de la diffusion de l’actualité. Avec l’essor de
l’internet, les lecteurs se tournent de plus en plus vers la
lectureenligne.Certainesdonnéesmontrent,parexemple,que
des journaux imprimés vont disparaître enAustralie en 2022,
en Espagne en 2024, en France en 2029.12 Selon cettemême
source, 150 quotidiens aux ÉtatsUnis ont cessé d’imprimer
desversionspapierdeleurséditionsàlafaveurdeplateformes
en ligne.De lamême façon que les encyclopédies, il semble
queleshabitudesdelecturedesconsommateursconnaissentun
changementquitendprogressivementversladématérialisation
dessupportsinformationnels.Encesens,lasituationmédiatique
actuelletémoigned’unchangementdeparadigmemenantàdes
pratiquesdelectureessentiellementenlignegrâceàl’expansion
desnouvellestechnologies.

10Citton,Y.(2017)Médiarchie,Paris,ÉditionsduSeuil,p.127.
11Nouspensonsplusparticulièrement à la périodedes années1970 et 1980

oùledegrédeparticipationdupublicdansledomainemédiatiqueétaitplus
modeste.C’estavecledéveloppementdel’internetques’établitune«culture
departagenumérique»mettantenavantl’implicationdel’individudansle
milieuWeb.

12Nousnousréféronsàl’articled’EricDeSaintAngelpubliépourlejournal
L’Obs (anciennement Le Nouvel Observateur). Source en ligne : https://
teleobs.nouvelobs.com/laselectionteleobs/20140825.OBS7118/pressele
papierestilvoueadisparaitre.html(consultéle23avril2018).
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Quant à elle, la création artistique semble particulièrement
touchéeparl’impactdesnouvellestechnologiesquiouvrentle
champauxinnombrablesdébatslancésdepuisplusieursannées.
Aucœurd’unetellesituation,lethéâtrecontemporainsetrouve
particulièrement concerné. C’est pour cette raison que nous
lui accordonsunepart importantedenotre analyse, et ce, par
rapportauxautresformesdepratiquesartistiques.

Longtemps considérés comme un art du « vivant » et de la
«présence»,lesspectacleslesplusrécentsexposentunemise
en distance à l’aune de cette conception. Les technologies
nouvelles qui créent des dispositifs immersifs (Ryoji Ikeda),
desenvironnementsinteractifs(Nonotak),desavatarssurscène
(LemieuxPilon) ou des machines (Romeo Castellucci, Bill
Vorn)proposentd’autresfaçonsd’impliquerleschémasensoriel
dupublic.Cesspectaclesopèrentsurlafrontièreinstableentre
l’artmédiatique,lesartsplastiques,laperformanceetladanse,
mêlantdesdisciplinesetdesformesvariéesdansuneréalisation
scénique unique. Mais une question essentielle se pose :
commentlesnouvellestechnologiesàl’œuvredanscescréations
altèrent, augmentent ou modifient la sphère perceptuelle du
spectateur ? Ces manipulations technologiques sontelles de
simples effets techniques parfaitement incompatibles avec
l’artscénique?Ouleurproliférationouvretelleunenouvelle
dimensionesthétiqueet à cetteoccasion,un champdedébats
inédit ? Nous allons tenter de répondre à cette question par
l’analyse de l’installation scénique Stifters Dinge d’Heiner
Goebbels,exempleemblématiqueoùlestechnologiesjouentun
rôleprimordial.

Interlude: La disparition comme  
vecteur (inter)médiatique

Présenté en en septembre 2007 auThéâtreVidy à Lausanne,
Stifters Dinge (littéralement«LeschosesdeStifter»)estune
référence à l’auteur autrichien Adalbert Stifter. Suivant le
dossierdepressedecespectacle,onconstatequelavolontéde
Goebbelss’inscritdansundésirdemonterunspectacle«sans
acteurs »13. En effet, selon lui, cette création scénique doit
être envisagée comme « uneœuvre pour piano sans pianiste,
mais avec cinq pianos, une pièce de théâtre sans acteur, une
performance sans performer – un non onemanshow ou peu
importe la dénomination que l’on choisira. »14 Le spectacle
débuteparl’arrivéededeuxtechniciensquiouvrentlesrobinets

13Dossier de presse de Stifters Dinge disponible en ligne : http://vidy.ch/
stiftersdinge(consultéle24avril2018).

14Ibid.
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decuves,lesquellescommencentàremplirtroisgrandsbassins
aumilieudelascène.Leplateauétantintégralementsonorisé,
le public entend clairement l’eau qui coule très lentement.
Parallèlementàcesondiffusé,onentendégalementdeschants
de PapouasieNouvelleGuinée. Les deux sons sont diffusés
parleshautparleurs,cequicréeunesensationd’homogénéité.
L’attentionduspectateurn’estdoncpasguidéepardeuxsons
différentspuisqu’illesperçoitcommeuneinhérencenaturelle.
Une fois lesbassins remplisd’eau, la scène ressemble à trois
lacsnoirsrectangulaires.

Quelques instants plus tard, la dimensionmusicale prend une
nouvelle tournure.D’unepart,deuxdescinqpianossurscène
sont joués automatiquement ; le spectateur s’aperçoit que le
sonestproduitpardesmarteauxfrappantlescordes,maisces
marteaux sont manipulés par voie électronique, à distance.
Cela déclenche un effet de distanciation, car le spectateur a
l’impressionquelestouchesduclaviersontjouéespardesdoigts
invisibles.D’autrepart,lestroisautrespianoscréentuneffetde
désordre : ils sontdésaccordésalorsque lamusiqueest créée
par le déplacement deminces bras robotiques attachés contre
unestructuremétallique.Justeàcôtédespianos,lespectateur
voitdestuyauxgrisposéssurlaverticale,lesquelscomplètentle
dispositifpianistique.Cestuyauxassurentlespercussions–on
entendainsidesfrappes,dessonssecsparfaitementsynchronisés
aurythmedespianos.Ledispositifscéniqueestparachevépar
deuxmachinesàbrouillardquipulsentdelavapeurdanstoutes
lesdirections,plongeantainsileplateaudanslebrouillard.

Aufuretàmesurequeletempss’écoule,lascènesereconfigure
progressivementsouslesyeuxduspectateur.Lesécransmobiles
se déplacent verticalement donnant à voir une succession
de tableaux. On aperçoit deux scènes, soit deux peintures
différentessurlesécrans: lapremièreestChasse nocturne de
PaoloUccelloetladeuxièmeLe marais dans une forêtdeJacob
VanRuisdael.Durantlaprojectiondeladeuxièmepeinture,le
publicentendunlongextraitdutexted’AdalbertStifter,Histoire 
de la glace,tirédeLes cartons de mon arrièregrandpère. Le
texteportesurlanatureetdétaillelessonsquisontproduitsdans
lesairs,auseind’uneforêt.Ilsetermineparunedescriptionde
chute de glace, après laquelle le narrateur « s’engage dans la
chose».C’estàpartirdecemomentquelespectateurdécouvre
une autre dimension du spectacle. L’installation l’invite à se
mettre à l’écoute de toute nuance sonore, du moindre détail
audibledelanature,commelefaisaitleprotagonistedeStifter. 
Dans ce contexte, le spectateur est porté à identifier les sons
étrangesde lanature et qui proviennentdeshautsparleurs. Il
s’associeaumilieufictifquiestoffertàsacontemplation.Puis,
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lesprojectionssurlesécranslaissentplaceàunentretienentre
ClaudeLéviStrauss et JacquesChancelle.Ensuite, on entend
lesvoixdeMalcomXetdeWilliamBurroughsaccompagnées
par un concerto de Johan Sébastian Bach. Enfin, dans la
séquencefinaleunegrandeaverses’installe.Lapluieclapotesur
lasurfacedestroisbassinsetproduitunsonquirésonnepartout
danslasalle.Cetorageestd’autantplusmisenreliefquedes
imagesstroboscopiquespuissantessontprojetéesverslepublic.
Aufinal,touscesjeuxdecirculationthématiquessemblentne
pasavoirdefilnarratifcommun.Cependant,unelogiqueinterne
auspectaclefaitensortequelespectateurperçoitdesmotifsdu
mêmeordre;c’estavanttoutleconceptdenaturequis’impose
aupremierplan.

À la fin du spectacle, les pianos se mettent en mouvement.
Posés sur des ponts roulants, qui émergent très lentement de
l’arrièrescène, ils se dirigent vers les spectateurs. Un effet
esthétiquesolennelseprofile.Misesenappositionafindecréer
uneffetdegrandeuretl’emphase,lesgrandspianosfranchissent
successivementplusieurscouchesdebrouillardets’approchent
jusqu’aux limitesde la scène, commeunemenacemécanique
provenant de l’inconnu. Dinge – la chose – personnage de
cette pièce sans acteurs apparaît finalement devant le public,
attendantdesapplaudissements.Quelquesinstantsplustard,un
destechniciensentredenouveausurleplateauetinvitelepublic
àlerejoindresurlascènepourvérifierl’agencementdespianos
etlesmécanismesinformatiques.

Même si cette création scénique deGoebbels se déroule sans
acteurs « vivants » sur scène, toute présence humaine n’est
pascomplètementmiseà l’écart.Eneffet,deuxfoisdurant le
spectacledestechniciensentrentenscène.Lorsdeleurseconde
apparition,ilsinteragissentmêmeaveclepublic.Deprimeabord
trivial,cedétailestparticulièrementimportant,cariltémoigne
d’une situation esthétique propre au processus de création.
Tout comme un grand nombre d’autres spectacles intégrant
les technologiesdansuneproportionélevée, cettepiècene se
déroule pas en disparition complète. Même si les acteurs ne
sont pas physiquement visibles, l’humain reste quand même
présentaudébutetàlafinduspectacle.Celaestlecasaussi,par
exemple,dansSacre du printemps (2014)deRomeoCastellucci.
Ce spectacle repose sur des machines complexes qui sont
porteusesde l’ensemblede l’action scénique.Cependant, tout
comme chezGoebbels, dans la dernière séquence de la pièce
(d’uneduréed’environ10minutes),troispersonnesentrenten
scènepourramasserlescendresd’osquisonttombéesaucours
delareprésentation.Cesdeuxexemplesdémontrentquemalgré
l’intentiondesmetteursenscènedemonterunspectacleoùlerôle
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del’êtrehumainseraitremisenquestion,surleplanstrictement
matérialiste,cedésirerencontredeslimitespratiques.

En adoptant cette position, il convient donc d’observer ce
spectacle de Goebbels comme une fusion entre les nouvelles
technologies et l’homme. Dans cette optique, cette création
scéniqueincorporedesdispositifsaudiovisuelsquiorchestrent
unpaysagevisuelsingulier.Maisenquoiconsisteprécisément
ce dispositif ?Au début du spectacle, il semble se déployer
grâceauxmachinessonores : lespianosautomatisés jouent la
musiqueclassiquetandisquelesmodulesrobotiséssedéplacent
latéralementtouchantleurscordes.Enoutre,ledispositifrepose
surlesyncrétismevivant/artificiel,carl’environnementnaturel
estintégréaucontextepurementtechnologique:l’eaudubassin
quibouillonnecréeungrandbrouillardautourdesmachines,la
pluietombeduplafondmétallisé,lesondiffuséévoquelepaysage
sonore(soundspace)delaforêt,etc.Ladémarcheartistiquede
Goebbels réside dans un geste biotechnologique constituant
unappelauregardetàl’écoute«deschoses».Oscillantentre
lamatièremusicale et l’alliage sculptural complexe, ce geste
invitelesspectateursàréfléchiràladialectiqueentrel’homme
et lamachine,ouplutôt,à lamachineorganique.Parailleurs,
lemetteur en scène allemand élabore un rapport spécifique à
l’espace. Rigoureusement scénographié, cet espace est en
constantemétamorphose.Ladispositionvariabledespianos,les
élémentsrobotiquesenmouvement,lesécransquisedéplacent
surleplateau;lespectateurestletémoind’unjeudecirculations
complexesquifondelespectacle.

Le dispositif audiovisuel précédemment décrit nous
conduit à observer Stifters Dinge selon une perspective des
communications. Les acteurs étant physiquement absents, ce
sontlesmachinesquiprennentlerôledel’ordredramaturgique
dans ce spectacle. Dès lors, la dramaturgie scénique cherche
à transmettre le message « des choses ». Elle tente de faire
entendre un substrat sonore qui consiste en la musique du
piano, en bruits de machines, en texte diffusé sur les haut
parleurs, en son de la nature et en concerto deBach.Tout se
dérouledansundialogueentrelesmachinesetlesspectateurs.
L’attention est portée à l’acte de communication et non sur
celui de la rhétorique.15 Lorsque nous évoquons la notion de
rhétorique,nous l’entendonsdeprimeabord tellequ’elleétait
théoriséeparlachercheuseVioletaJelacicSrbulj:«C’estdans
l’acte de persuasion – dans ce chemin de la logique jusqu’à
l’intelligencede l’auditeur–que la rhétoriquematérialiseson

15Lorsquenousévoquonslanotionde«rhétorique»nousl’entendonsdansle
senslargedutermecommeunaspectdiscursifquichercheàconvaincrepar
l’argumentationetladialectique.
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impératifmoral».16MarieChristineLesagesoulignecetaspect
communicatifduspectacledeGoebbelsdanssontexteEspace 
sonore et présence des choses : 

«Laperformativitédesobjetsetdeschosesscéniques
résidedansleursvibrationssonoresetleursmouvements
visuels qui agissent les facultés associatives et
imaginatives des spectateurs, les invitant à entrer en
dialogueaveclesrythmesdelamachinescénoacoustique.
Unsoundscape etunlandscape poétiquessemettenten
marche,selonunetemporalitédelalenteurquipermet
la contemplation et le rêve, l’écoute des sons, les
associations subjectives créant une « dramaturgie des
choses»quin’estpasfixéeàl’avanceetquin’estpas
sansrelationavecles«chosesdeStifter».17

Dans ce passage, Lesage met de l’avant la perspective
communicativecommemodediscursifdanscespectacle.Deux
détails soutiennent cette thèse. Lemot « dialogue » dans cet
extraitexpose ladimensionauditivecommeunéchangeentre
lesspectateurset lespectaculaire.D’unepart,enl’absencede
récit dramatique – et d’acteurs, en l’occurrence – l’opération
performativeestnégociéeparlesmachinesetlamusique.Elle
faitéchoauximagespicturales,àladescriptiondelanature,au
rêve,etnonàlaconstructiondurécitquiraconteunehistoire,
interprétéparlespersonnages.D’autrepart,l’absencedetexte
dramatique fait en sorte que l’acte communicatif conduit les
spectateursdirectementdansl’imaginaire,sanslesfairepasser
préalablement par un ordre symbolique – texte dramatique
écrit/lu/prononcésurscène.Letextequisedécouvreaufildu
spectacleestessentiellementdenaturemédiatique.Ilévoqueun
mondeàmichemin entre levivant et lemachinique, entre le
natureletl’artificiel,plongeantlepublicdansununiversauditif
insolite.

Le deuxième élément qu’illustre l’optique communicative
correspond au constat de Lesage selon lequel la dramaturgie
dans ce spectacle n’est pas « fixée à l’avance ». Le langage
des machines dans cette installation invite définitivement le
spectateuràentrerdansledialoguesedéroulantdevantlui.Son
attention est guidée et portée vers des stimulations affectives
et cognitives générant une expérience unique de l’imaginaire.
Cette expérience n’est nullement arrimée d’avance ni par le
jeu théâtral du comédien ni par le texte dramatique qui, dans

16[notre traduction] JelacicSrbulj, V. (2007) Rhetorikè téchne. Retoricka 
vestina kroz retorske vezbe,Belgrade,L’autoédition,p.18.

17Larrue, JM. (2015)Théâtre et intermédialité, Villeneuve d’Ascq, Presses
UniversitairesduSeptentrion,pp.287288.
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une certaine mesure, prédétermine les contours de l’action
dramatique. La représentation de Goebbels repose sur un
agencement dans lequel les séquences scéniques se succèdent
librement, communicant des images, des bruits et des aspects
visuels.Cetagencementrefusetoutelogiquecausale.Eneffet,
il est très difficile de trouver un point en commun ou un fil
rougereliantlapeinturedelaChasse nocturnedePaoloUcello,
l’entretiendeClaudeLéviStraussavecJacquesChancelleetles
voixdeMalcomXetdeWilliamBurroughsdiffuséesquelques
instantsplus tard.Mais, laconstellationesthétiquehétérogène
ainsi figurée, sonorisée et présentée rend impossible toute
possibilitédemise enordre linéairedes faitsd’unehistoire–
élément primordial de tout récit dramatique.C’est donc cette
rupturecausaleethiérarchiquequimarqueunpassagevers la
communicationcommemodus operandi dansStifters Dinge. 

Postlude: Manipulations esthétiques comme 
expression de la politique culturelle de l’art

Depuis lapériodedesannées2000,lesprojetsartistiquescomme
Stifters Dinge occupent une place de plus en plus importante
sur les scènes européennes et nordaméricaines.Assurément,
cescréationsnemarquentpasuneruptureradicaleparrapport
auxpériodesprécédentes. Ilsuffitdeserappelerparexemple,
demanièretrèsschématique,lesmanipulationsscénographiques
de Josef Svoboda pour le spectacle The Firebird (1972), qui
incorporaitdesprojectionsvidéosurleplateau.Danslamême
lignée, Robert Wilson dans Einstein on the Beach (1976)
développait aussi des paysages visuels au croisement de l’art
scéniqueetdel’artmédiatique.Plusencore,depuislesannées
1960, l’artiste suisse Jean Tinguely fait également intervenir
desmachinessurscène.Ceciétaitnotamment lecasdansson
installationHomage to New York (1960) qui comprenait des
interactionsavecunrobotsurscène.

Au fil de cettemise en perspective historique de l’utilisation
des nouvelles technologies, il faut toutefois noter que les
installationslesplusrécentesrévèlentunedifférenceauniveau
dudegréd’hybridationaveclestechnologies.Depuisdesannées
2000,certainesœuvresradicalisentlacontinuitétechnologique
danslacréationartistiqueparrapportàladeuxièmemoitiédu
XXesiècle.Fusionnantlesmédias,lesmachines,lesprojections
vidéoetlessimulationsnumériquesaveclascène,ellesillustrent
un bouleversement profond des expériences esthétiques. Ce
passageinstaureuneautredimensiondelapolitiqueculturelle
del’art.Danssonouvragede2006,L’introduction à la politique 
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culturelle18 se référant aux plusieurs auteurs, Branko Prnjat
proposeuneréflexionsurlemodèledelapolitiqueculturelleà
l’èreinformatisée.Ilécrit:

« […] les nouveaux canaux de communication et de
technologies informatiques favorisent la création de
nouvellesformesdel’identitéculturelletoutenmettant
à l’écart les anciens modèles.Mais toute tentative de
limiterleurimpactàl’intérieurdesfrontièresd’unpays
estcondamnéàl’échec.»19

DanscepassagedePrnjat,onvoitquelemodèlecultureldominant
aujourd’hui repose sur une configuration transnationale,
dépassant le périmètre conventionnel du domaine de l’art, de
l’enseignementetdesmédias(nousrevenonssurnotreexemple
dudébutdel’articleàproposdel’enseignementàdistance).Cette
politiqueculturelleprendnotammentappuisurlestechnologies
de communication sans lesquelles sa prolifération ne serait
possible.Dèslors,l’impératiftechnologiqueincarneunepratique
d’ordrepolitiquepermettant«unecommunicationplusintense
etserréeentrelesmembresdelamêmecommunautépartageant
les mêmes valeurs, notamment la langue ».20 Or, les chaînes
satellitairespanarabes, l’internet, les téléphones intelligents et
lesvidéoconférencesdanslesuniversitéspermettentdedonner
unéchomondialauxnouveauxterritoiresdelacommunication
numérique.

Toutefois, cet essor qui fascine nécessite une la prise d’une
distancecritique.Cequisembleseprofileravecl’établissement
du paradigme communicatif est aussi une potentialité de
manipulation médiatique. Par ce terme de « manipulation »,
nousentendonslaprisedeconsciencedupublicdudéterminisme
médiatique dans la sphère socioculturelle. En revenant à
notre exemple théâtral, nous pouvons constater qu’il conduit
à une sorte de fascination pour les technologies, les plaçant
au centre du processus de création. Cette fascination déjoue
inexorablementlesrèglesdramatiquesprécédentesquireposent
surunehiérarchiedeladramaturgiquetextuelle.Conduitepar
uneesthétiquedelamachineoùlesmessagessontcommuniqués
et non pas rhétorisés, la sphère perceptuelle du public ne
connaît pas lesmêmesarticulationsdepensées, ni lesmêmes
associations dérivantes, ni le même esprit critique à l’œuvre
d’art.Or, son imagination subjective est soumise à l’ordre de

18[notre traduction] Prnjat, B. (2006) Uvod u kulturnu politiku, Beograd,
Stylos.

19[notretraduction]Ibid,p.129.
20Ibid.
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synthèsestechnoartistiquesdépendantesduréeletsimuléepar
desoutils,pardesrobots,pardesillusionsnumériques,etc.

Dans un tel contexte où les mises en scène privilégient le
visuelpar simulations, l’audiblepardesdispositifs sonores et
l’imageriescéniquepardesprojections,lespectateurestfaceà
desdispositifsdenarrationquisontsusceptiblesdemanipulersa
capacitéd’attention.C’estàdirequelamédiationtechnologique,
malgré sa puissance esthétique et son omniprésence actuelle,
pourraitconduirelesspectateursàs’enfermerdansdes«pièges
del’image»21,lesdétournantdel’essencedelareprésentation.
Afin de conserver l’intégralité de la réflexion esthétique en
analysantleseffetsproduitsparlerecoursauxnouveauxmédias
ettechnologies,uneattentionparticulièreauxmoyenscritiques
devrait être portée à ces spectacles. Ils inspirent, fascinent,
provoquent de multiples sensations vertigineuses. Leur
esthétiquetechnologiqueséduitetproposeunautreregarddela
beauté,àl’émouvant,àlacatharsis.Àcetégard,larigueurdu
raisonnementcritiquepeutpermettreunressortdelafascination
discursive afin de mieux penser la technique et l’ensemble
des retentissements sociétaux que la technologie provoque
aujourd’hui.
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МЕДИЈСКЕМАНИПУЛАЦИЈЕУОБЛАСТИ
САВРЕМЕНЕЕСТЕТИКЕ

Сажетак

Темаовоградајепоимањенедавнихмедијскихпитањаизобласти
извођачкихуметностииначинанакојионеизноваосмишљавају
могућности за обликовање перцепције гледаоца. У том циљу, у
уводу је конципирано неколико примера како нове технологије
модификују и представљају изазов за неке аспекте културе као
што је образовање, уз супротстављање претходно утврђеним
правилима. Након тога, дата је анализа сценографије за албум
Stifters Dinge Хајнера Гебелса. Циљ је испитати његову
интермедијалнуперспективурадипотврдеследећепретпоставке:
ова уметничка креација манипулише естетским искуством
слушалаца пошто зависи од медијске комуникације а не
реторичкогчина.Такође,применомаудиовизуелнихалатаразвија
се специфичан сценски језик који користи оптичке илузије,
урањање и комплексне машине. Затим се креира концептуални
оквирзаснованнакомуникацијскојпарадигмикојаомогућавакако
бољеразумевањеовихсценскихпримератакоишируперспективу
овогтеоријскогфеноменаукојисеонуклапа.Уовомделу,моје
теоријске референце усмерене су на радове Ива Ситона, Жан
Марка Ларуа, Бранка и Дејане Прњат, Реми Рајфел и Виолете
ЈелачићСрбуљ.Хипотезанакојојсезасниваприступдругогдела
радаједаовеновеуметничкеформекојеповезујумедије,театар
и визуелне уметности стварају нови модел културне политике

заснованонахибридизацијитехнологијеиуметности.

Кључнеречи: интермедијалност, манипулација, сцена, средство, 
комункација
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Уни вер зи тет у Кра гу јев цу, Фи ло ло шко-умет нич ки фа кул тет – 
Ка те дра за ан гли сти ку, Кра гу је вац
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ОСКАРВАЈЛДУ
СЈЕДИЊЕНИМДРЖАВАМА
ЕСТЕТИЦИЗАМ,КОМЕРЦИЈАЛНА

ФОТОГРАФИЈАИЗАЧЕЋЕ 
МОДЕРНЕСЕЛЕБРИТИКУЛТУРЕ

Сажетак: Кра јем 1881. го ди не, мла ди ир ски есте та по име ну 
Оскар Вајлд оти снуо се пут Но вог све та у по тра зи за сла вом и 
бо гат ством. Вајл до ва јед но го ди шња тур не ја по Се вер ној Аме ри
ци има ла је де фи ни шу ћи ути цај на ње го во ста са ва ње у кул тур ну 
ико ну по зно вик то ри јан ске епо хе. У том крат ком пе ри о ду, Вајлд је 
по стао сла ван на осно ву сла ве, а не ка квог опи пљи вог до стиг ну
ћа, што га из да на шње пер спек ти ве чи ни пи о ни ром са мо про кла
мо ва ња и ве сни ком мо дер не се ле бри ти кул ту ре. Овај рад на вра ћа 
се на Вајл до ву тур не ју као пре лом ни тре ну так у ком се ви спре
ном ма ни пу ла ци јом ме диј ским про сто ром ам би ци о зни умет ник 
на мет нуо као слав на лич ност у мо дер ном сми слу те ре чи – као 
кон тро верз на фи гу ра упит них за слу га ко ја од у да ра од хе ге мо них 
вред но сти сред ње кла се, али и као осо ба ко ја је ду бо ко увре же на у 
са вре ме ну кул ту ру и као та ква би ва опа жа на као ре ле ван тан дру
штве ни ко мен та тор. Тур не ја је сме ште на у кон текст тра ди ци је 
књи жев них пре да ва ња у Сје ди ње ним Др жа ва ма и ко ло ни јал не по
тре бе да се одр жи спо на са кул тур ним трендовима у матици. По
себ на па жња по све ће на је ко мер ци јал ној фо то гра фи ји с кра ја XIX 
ве ка као ме ди ју у екс пан зи ји и ино ва тив ном сред ству про мо ци је 
са ра сту ћим ути ца јем у ли те рар ној се ле бри ти кул ту ри. Фо то
гра фи ја је ва жи ла за нај е фи ка сни ји ме тод гра ђе ња ико но гра фи
је слав не лич но сти, а ра до ви На по ле о на Са ро ни ја су се у Вајл до
вом случа ју пока за ли као бес пре кор на илу стра ци ја потентности  
но вог медија.

Кључнеречи: Оскар Вајлд, есте ти ци зам, вик то ри јан ска фо то
гра фи ја, На по ле он Са ро ни

АЛЕКСАНДАР РАДОВАНОВИЋ
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Уко ли ко је Ла бу ше ру тре ба ло три ступ ца да до ка же да сам 
за бо ра вљен, он да не ма раз ли ке из ме ђу сла ве и оп скур но сти

ОскарВајлд,
Њу јорк хе ралд,12.август1883.

ТокомуводнедеценијеXXIвека,уакадемскојикњижевној
јавностисеусталилапредставаоОскаруВајлдукаопретечи
модернеселебритикултуре.ПремавиђењуЏајлсаБрендре
та,ауторасериједетективскихроманаоВајлду,онједанас
„бренд,сабрендовскимвредностимакојесунампријемчи
ве”икојесупрепознатљивенасампоменњеговогимена.1
Изнашемиленијумскевизуре,Вајлд јеписац, забављачи
сатиричар, једнаоднајчешћецитиранихисторијскихлич
ностинаинтернету, гејмученик,моднаикона,франкофил
ихелениста, оданиколонијалниподаникипркосниирски
националиста.Усвоједоба,међутим,пренегошто јена
писаоиштаод значаја,Вајлд јебиооваплоћењемодерног
типаславекојасенезасниваназаслузи,већнавидљивости
ујавномпростору.Упитањујеславакојапосредујеизмеђу
дивљењаипоруге,глорификацијеивилификације,славако
јапроизилазиизамбивалентностихаризмепознателично
стииподељеностијавнереакцијенању.Биојетофеномен
модернитета који, с једне стране, премошћава јаз између
високеинискекултуре,асдругеуносиконфузијуунека
дајасностратификованувредноснухијерархијукултурних
производа.

У својој утицајној студији америчке културнополитичке
сцененаконАјзенхауера(Eisenhower),ДанијелБорстинсе
пежоративно осврнуо на једну савремену врсту еминент
ности:„Се ле бри ти је осо ба по зна та по сво јој по зна то сти.
[...]Онјељудскипсеудодогађај.Онјеизмишљеннамерно
какобизадовољионашапретеранаочекивањаодљудскеве
личине”.2Ускладусаовомраномдефиницијом,селебрити
каосоцијалнифеноменсенареднихдеценијапревасходно
разматраокаонуспроизводдвадесетовековнихмасмедија,
филмскеиндустријеипотрошачкекултуре.Прекретницау
приступуовојпојавибилесустудијеселебритикултуре,као
интердисциплинарноакадемскопољекоје јестасалоупо
следњихпетнаестакгодина.Селебритистудијесуизместиле
фокуссаСједињенихДржаванаСтариконтинент,враћајући
наспритомчитаввекранијеуодносунадобакојеБорстин
наводи као преломно. Рађање селебрити културе данас се

1 Brandreth,G.(6April2008)ThebrandofOscarWilde,The Sun day Ti mes.
www.thetimes.co.uk/article/thebrandofoscarwilded7hgf92t5v8
2 Boorstin, D. J. (1961) The Ima ge; or, What Hap pe ned to the Ame ri can  

Dre am,NewYork:Atheneum,pp.57–58.
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невезујесамозаXXвекиамеричкишоубизнис,већи за
викторијанско капиталистичко устројство и период у ком
су појава високотиражних листова, растући утицај меди
ја и помаљање потрошачке културе издигли култ славних
личности на знатно видљивију платформу у односу на
претходнеепохе.

Књижевниселебритивикторијанскогдобајавиосекаодру
штвенакатегоријакојапратикомодификацијукњижевности
крозуспонрекламнеиндустрије,развојновихтехнологија
иправнорегулисањетржишнеекономијепроизводњеипро
даје књига. Успостављајући дистинкцију између чувеног
писцаикњижевногселебритија,ЕндруЕлфенбајнодређује
потоњегкаосписатељску„фигуручијајеличностстворена,
купљена,продатаирекламиранакрозкапиталистичкеодно
сепроизводње”.3ОскарВајлдсе,утомсмислу,беспрекорно
уклапаумоделлитерарногселебритија,каодаровитогпи
сцакојијесвестантржишнихусловаиумешанупласира
њусамогсебекаоконкурентногпроизвода.Премасећању
ФренкаХериса,Вајлдјебиоуверендапророкморасамда
обзнанисвојдолазак:„Уколикожелишугледиславуусвету,
иуспехзаживота,морашприграбитисвакуприликузаре
кламу.Сећашселатинскеизреке:’Славаизвиреизсопстве
не куће’”.4У сличномдуху, једна од епизодаиз Јејтсових
рукописасведочиоВајлдукаоменторукојига јеураним
списатељскимгодинамаподстицаодаодсебеначинимит.5

Вођенуправотомамбицијомдаодсебеначинимит,Вајлд
је, пре књижевне славе, постао селебрити сам по себи.
Његова северноамеричка турнеја сматра се пресуднимпе
риодомустицањутогстатуса,апоследњихгодинасеуче
сталонаводиикаокључнидогађајуформирањумодерне
селебрити културе. Такво гледиште изнето је у самомна
слову студијеДејвидаФридмана оВајлдовој турнеји, док
је у сличној књизи Рој Морис истакао: „Делом хотимич
но,деломинстинктивно,Вајлдјевршиопионирскиутицај
наначиннакојимодернеславнеличностибивајукреира
не, култивисане и комодификоване”.6 У свом проучавању

3 Elfenbein, A. (1995) Byron and the Vic to ri ans, Cambridge: Cambridge
UniversityPress,p.47.

4 Sherard, R. H. (1916)The Real Oscar Wil de, London:T.Werner Laurie,
pp.103–04

5 Ellmann, R. (1967)Emi nent Do main: Yeats Among Wil de, Joyce, Po und,  
Eli ot and Au den,NewYork:OxfordUniversityPress,pp.12–13.

6 Friedman,D.M.(2014)Wil de in Ame ri ca: Oscar Wil de and the In ven tion of 
Mo dern Ce le brity,NewYork:W.W.Norton;Morris,R.J.(2013)Dec la ring 
His Ge ni us: Oscar Wil de in North Ame ri ca,Cambridge:HarvardUniversity
Press,p.2.
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књижевне реномираности и модернитета, Џонатан Гоулд
мантакођеиздвајаВајлдовутурнејукао„формативнитре
нутакмодернеселебритикултуре”.7Имајућиувидунаве
денастановишта,овајрадтежидаподробнијеиспитакул
турне околности Вајлдове турнеје наспрам модерног кон
цепта славе.Иако се селебрити култура данас доживљава
каофеноменпроизишаоизамеричкогидеолошкогсклопа,
Вајлдовоискуствосугеришедајеонувеликојмериувезен
изЕвропеипотхрањенколонијалномжудњомзаблискошћу
са матицом. Вајлдова предавања остварила су успех кроз
индивидуалнеиступе,алиикрозстратешконадовезивање
на традицију књижевних посета из Британије. Рад ће, с
другестране,предочитидајеодсуднуулогуунагломскоку
Вајлдовепопуларностиималафотографија.Упоредосаме
дијскомпокривеношћуВајлдовихактивности,распростра
њеностњеговихфотографијауамеричкомјавномпростору
показаласекаосуштинскичинилацууспостављањуњего
веиконичностиииницијалномиспредањумитологијеоко
његовогимена.

Пролећа1881.године,комичнаопераГилбертаиСаливана
Стр пље ње; или, Бан тор но ва не ве ста(Pa ti en ce; or, Bunt hor
ne’s Bri de,1881)посталајехитуЛондону.Надовезујућисе
напопуларнекарикатуреЖоржадуМоријеа(GeorgeduMa
urier)уПан чу,ГилбертиСаливан(GilbertandSullivan)су
својомоперетомпародиралиестетицизамкаопретенциозну
новотаријукојауЕнглескојузимамаханапољусликарства,
поезије и моде. Када се позоришни импресарио Ричард
Д’ОјлиКарт(RichardD’OylyCarte)одлучиодаСтр пље ње
постави у Сједињеним Државама, потенцијални проблем
виђен је у неупућености домаће публике у материју коју
представаисмева.Таквебригебилесураспршенеуспехом
њујоршкепремијереусептембру,алисемеђуорганизато
рима свеједно јавила идеја да би присуство неког од екс
понената естетицизма пружило додатни публицитет пред
стави.Токомразговораукојимасусеразматралиподобни
кандидати,најчешћејефигуриралоимемладогестетеОска
раВајлда,којијевећдемонстрираоредакдаруодносимас
јавношћуикојијеуправоиздаозбиркудекадентнепоезије
којајеусталасалакритичкекругове.Квалитетикојисупо
врхтогаквалификовалиВајлдабилисуформалноуметнич
кообразовање,упућеностутоковеестетицизмаидиректне
спонесаглавнимименимавезанимзаправац,укључујући

7 Goldman,J.(2011)Mo der nism Is the Li te ra tu re of Ce le brity,Austin:Univer
sityofTexasPress,p.23.
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пријатељствасаПејтером(Pater),Раскином(Ruskin)иВи
стлером(Whistler),каоипознанствасаСвинбурном(Swin
burne),Розетијем(Rossetti)иМорисом(Morris).Испитујући
шареноликотржиштеСједињенихДржава,пуковникМорс
(Morse),усвојствуКартовогпосредника,послаојеупиткул
турниминституцијамаширомземљеукомјенајавиомогућ
ностда„господинОскарВајлд,новиенглескипесник”одр
жинизпредавањаукојимаће„најавниначинилустровати
својепоимањеестетског”какобиамеричкодруштвоодње
гадобило„истинскуиисправнудефиницијуиобјашњење
тогнајновијегвидапомодарскелудости”.8

Почетком јануара 1882. године,ОскарВајлд се искрцао у
Њујорку.Непосреднопретога,цариницимајенаводнопору
чио:„Немамдапријавимништаосимсвојегенијалности”.9
Самопрокламованиапостолестетицизмапрешао јеАтлан
тикспремандасеухватиукоштацсамеричкомпубликом
инамерандасеустоличикаомесијанскигласновекултуре.
Насупрот естетиним грандиозним стремљењима, Картова
иМорсовазамисаобилајепарадиратиВајлдакаопредмет
спрдњеуСтр пље њуипрофитиратинаосновуновоизгра
ђеногпублицитета.Појаваестетеодкрвиимесаслужила
бикаопотврдадаестетицизамнијепозоришнаизмишљо
тина,већистинскифеноменпомоднеЕнглеске,причемуби
Вајлдуочимаамеричкепубликепредстављаоотелотворење
Реџиналда Банторна (Reginald Bunthorne), феминизираног
протагонистеСтр пље ња.Иакопозвандаговориусопстве
ноиме,Вајлдјеусуштиниунајмљендаизводиживипер
формансестетекогаоперетапародира,докјесамањегова
афектиранапојаватребалодабудејасанпоказатељзаштоје
естетицизамизложенпорузи.Изкомерцијалнеперспекти
веорганизатора,Вајлд јебиоаквизицијакојасеумногоме
уклапалаутржиштециркускихатракција,паифрикшоуова
којисуутодобанесамобилипопуларни,већсусеидали
маркетиншкипласиратикаоаутентичнaамеричкакултурна

8 Ellmann,R.(1988)Oscar Wil de,NewYork:AlfredA.Knopf,p.152.Увек
жељандаседоведеуспрегусаславнимличностима,Вајлдјетврдиода
јеКартоваиМорсоваиницијативадагадоведууСједињенеДржаведо
шланапрепорукуСареБернар(SarahBernhardt);Исто,стр.151.Према
Морсовомнаводу,идеја јепотеклаодудовицеФренкаЛезлија (Frank
Leslie),оснивачанедељникаIllustrated Newspaper.

9 Harris,F. (1916)Oscar Wil de: His Li fe and Con fes si ons,NewYork:Self
Published,p.75.ИакоједаноднајчешћихВајлдовихцитата,оваизјава
јепо својприлици апокрифна.Попрвипут сеууправном говору ја
вила кодХериса, а попрвипутуопштекодРенсома, пуних тридесет
годинанаконштојенаводноизречена.Савремениизвориобилокаквом
сличномисказунепостоје.
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творевина.10ПремамишљењуДионаБусикоа (DionBouci
cault),утицајногирскогписцакојијеуСједињенимДржа
вамаделаокаозаштитниксвогмладогсународникаијемац
његовогкредибилитета,КартјеуВајлдупрвобитновидео
„самомарионету–предметспрдње–средстворекламе”.11

Вајлдовасеверноамеричкатурнејабила јеосмишљенакао
промотивна потпора Стр пље ња, али организаторима је
убрзопостало јаснода јењеговдолазакпрерастаоувећи
догађајодбилокојепредставе.Вајлдјезаузеоцентармедиј
скепозорнице,аСтр пље ње јењеговојпредставислужило
каокулиса.Бусикосведочиотомтренутку:„Картјемислио
да седомогаопопуларнебудале.Када је схватиода јеуз
јахаоживуживотињу уместо дрвене играчке, био је зате
чен”.12Првобитниплановипредвиђалисудатурнејатраје
неколиконедеља,алитајвременскиоквирсепретвориоу
непунугодинутокомкојејеВајлдодржаоимпозантних140
предавањаширомСједињенихДржаваиКанаде.13

Уколикојециљтурнејебиопласиратиестетизовануфигуру
Вајлдакаокомично,шармантноиузнемирујућесведочан
ствооновомкултурномфеномену, самВајлдбио јевише
него вољан да у тојшаради учествује. Турнеја је постала
платформазаперформативничинкојимсеписацунастан
кусвесноподвргаопроцесусамокомодификацијенебили
привукаопажњујавностисобестранеокеанаииздигаосе
нараванчувенеличности.Уопсежнојпредставипредна
ционалним,паичитавиманглосаксонскимаудиторијумом,
„Вајлдјезаправоиграосебе,некаоособа,већкаоперсони
фикацијаестетскогстилакомјеудахнутживот”.14Тајпер
формансгајеукраткомрокусврстаоуредславних.Чиње
ницадајеВајлдтооствариомимотрадиционалнихмаркера
заслужности учинила га је оличењеммодерног културног
селебритија,јерјеизокренулауобичајенутрајекторијуам
бициозногмладогуметника:„Славаћепо кре ну тиВајлдову

10Simmons, J. C. (2000) StarSpan gled Eden: 19th Cen tury Ame ri ca Thro
ugh the Eyes of Dic kens, Wil de, Fran ces Trol lo pe, Frank Har ris, and Ot her  
Bri tish Tra ve lers,NewYork:Carroll&Graf,p.298.

11Wilde,O.(2000)The Com ple te Let ters of Oscar Wil de,eds.Holland,M.and
HartDavis,R.,NewYork:HenryHolt,p.135.

12Исто.
13ПостојећиизвориодатумимаВајлдоветурнејесенеподударајуупот

пуности,такодапрецизанбројњеговихпредавањајошувекнијеутвр
ђен.Затренутнонајподробнијулистудатума,погледатистраницуwww.
oscarwildeinamerica.org/lectures1882/comparisonwithpreviousitinerari
es.html.

14Goldman,p.23.
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каријеру,анедоћикаоњенврхунац”.15Утомсмислу,Оскар
Вајлд, као славни естета, представља изворну креацију
Вајлдауметника.

Вајлдова предавања одвијала су се у јеку британске фа
сцинације СједињенимДржавама као парчетом сопствене
земљекојесеотрглоодимперијалнематицеипрераслоу
грандиозандруштвенополитичкиексперимент.Наконзапе
тљаног расплета наполеонских ратова, очи читавог запад
ногсветабилесуупртеупостреволуционарнуАмерику.Из
визуреполитичкихтеоретичарапопутАлексиjадеТоквила
(AlexisdeTocqueville),СједињенеДржавепредстављалесу
надудемократскогустројстваисвојеврснулабораторијубу
дућности.KрајемXIXвека,посталојејаснодаталаборато
ријаврвиодексплозивнихматерија,алиидајеустањуда
изродиреткедаровесоцијалнеалхемије.

СједињенеДржавекојејеОскарВајлдзатекаобилесумлада
државакојајеупретходнихполавекапрошлакрозпериод
којиЏејмсСимонсописујекаосуштаственутрансформаци
ју„одпримитивнеграницедомодернеиндустријскедржа
ве”. Било је то доба „брзе индустријализације, експлозије
знања,имиграције,огромнограстапопулације,урбанизаци
је,географскогширењаинајвећегоружаногсукобакојисе
икададесионаамеричкомтлу”.16Вајлд јете1882. године
дошао у земљу у којој су се још увек осећала друштвена
превирањанакон грађанског рата, али која је захваљујући
привредном замајцу, расноји класној експлоатацији,мно
гољудностииколективнојамбицијиушлаутзв.позлаћено
доба(The Gil ded Age)инезадрживосекреталакаглобалној
лидерскојпозицији.Америчкодруштвобилојепоноснона
својматеријалнипрогрес,алиижељноевропејскесофисти
цираностииобележенокомплексомнижевредностиуслед
недостаткакултурногпедигреа.

Утаквимдруштвенимоколностима,Вајлдоватурнејапоја
вила се као атрактиван тржишни артикл који је профити
рао на апетиту огромне државе за културним садржајима
и народној знатижељи у вези са европским трендовима.
Додатни фактор који је Вајлду ишао на руку била је већ
устаљена пракса довођења знаменитих Британаца у Сје
дињене Државе како би широм земље држали предавања
и ревитализовали културне споне са матицом. Четрдесет
годинапреВајлда,Дикенсова (Dickens) турнеја је, упркос
моментимаузајамнеразочараности,заАмериканцепостала
централнинационалнидогађај,чимејеутрлапутсличним

15Friedman,p.31.
16Simmons,p.2.
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подухватима. 1867. године, тада већ занемоћали Дикенс
упутиосенајошједнучиталачкутурнејупоисточномделу
СједињенихДржаваипоновионекадашњиуспех.Мимома
совногинтересовањакојесуизазвалииДикенсиВајлд,њи
ховетурнеједрастичносусеразликовале.Једанјеборавио
уСједињенимДржавамакаонајпопуларнијиписацнасвету,
а други као списатељски анонимус. Један је био књижев
ни,адругикултурниселебрити,алисâмопостојањетради
цијелитерарнихпосетаизБританијепружилојеВајлдовој
турнејикруцијалнулогистичкупотпору.Иакоњиховикњи
жевнистатусинисубилининаприближнојравни,Вајлдје,
премавиђењуСандреМајер,„свакакопарираоДикенсовој
изванреднојдаровитостизабрижнокореографисани јавни
перформансипомноорганизованимаркетинг”.17

КакосеВајлдоварепутацијауСједињенимДржавамагра
дилакрозштампу,односсамедијимабио јеодпресудног
значаја за целокупни исход турнеје. Битан чинилац у том
односубио јеинтервју,каоскорашњановинскаформако
јаомогућавадиректнијеобраћањепублициинепосредније
профилисање свог тржишногпроизвода.Креирањемедиј
скогсадржајакрозразговорбеспрекорнојеодговаралоВајл
довојприроди.Новинскитекстовиизтогпериодаостављају
утисакда је естетаистинскиуживаоућаскањус америч
кимновинарима,заводећиихсвојимразговорнимвештина
маиличнимшармом.Каоособакојајерођениприповедач
и која је одмалена пролазила кроз обуку ирског беседни
штва,Вајлд јепретвориоинтервјууненаданоиефикасно
промотивнооруђе.

Вајлд се током турнеје показао подједнако вичнимупри
добијањупубликеулуксузнимсалонимаметрополанаис
точнојобалиијефтинимсалунимаупограничнимместима
наДивљемзападу.Предавачјеплениореторскимумећеми
дендијевскомпровокацијом,пребацујућисенеприметноиз
међудискурсаестетскогпросветљењаиполитичкесубвер
зије. Говорничкепозорницеиинтервјуинудили суширок
креативнипросторзасамопромовисање,штојеВајлдкори
стиокаоприликудазабавииподучи,асвременанавремеи
даобзнаникаткадафирмативна,каткаддисентнамишљења
оБританскојимперији.

17Mayer,S.TheArtofCreatingaGreatSensation:OscarWilde(1854–1900),
in:Celebrity Authorship and Afterlives in English and American Literature,
eds.Franssen,G.,Honings,R.,(2016),London:PalgraveMacmillan,p.114.
Заувидутрадицијулитерарнихпредавањаикњижевнуселебритикул
турууСједињенимДржавамапреВајлдовогдоласка,погледати:Moran,
J.(2000)StarAuthors:LiteraryCelebrityinAmerica,London:PlutoPress,
рр.15–34.
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ИскрцавшисенаобалуНовогсвета,Вајлд јемоментално
изазваосензацију.Америчкајавностсуочиласесамладим
Вајлдомнаврхунцуестетскогпериода,жељногпублиците
таиспремногнаконфронтацију.Пажњакојујезадобионије
биобајроновскислучајукомсеромантичнијунак„пробу
диоједногјутраиприметиодајеславан”,18алинесумњиво
јестепредстављалаизненаданинеочекиванподвиг.Двене
дељеподоласкууЊујорк,ВајлдјеуЛондонпослаораздра
ганизвештај: „Великиуспеховде; ништаниналиковоме
јошодДикенса,кажуми.Друштвомераздиренакомаде.
Огромни пријеми, божанствене вечере, масе које чекају
мојукочију.Махнемимштапомодслоноваче,срукавицом
наруци,аоникличу”.19Тадашњапреписканаговештавада
јеисамВајлдиспрвабиозатеченнапрасномпопуларношћу
његовихпредавањауЊујорку.ПишућипријатељициуЛон
дону,онсеизновахвалиодасетаквимодзивомипробра
ношћупубликениДикенснијемогаоподичити.Поручују
ћидамусеприређујекраљевскитретмандостојанпринца
одВелсаидапубликахистеришезањим,Вајлдјенавеода
су га околности приморале да унајминеколицину личних
секретара:

„Једанпоцеоданисписујемојеаутограмеобожава
тељима,другипримацвећекојенекоостависваких
десетминута.Трећи, чија је коса наликмојој, има
обавезу да шаље сопствене праменове безбројним
девамапограду,такодасевеликомбрзиномприми
чећелавости.”20

Вајлд јеодмахпоприспећуувидеода језаефектнусамо
промоцијунеопходнаштоширадисеминацијањеговихсли
какрозмедијскипросторирекламнематеријале.Каорела
тивноновмедијумсарастућимкомерцијалнимпотенција
лом,фотографијесубилеустањунесамодаповећајуброј
пословнихприлика, већида „обликујуначиннакоји јав
ностразуменечијесопствоизацементирајунечијуиконич
ност”.21Комерцијалнафотографијаушлајеекспанзијукада
је препозната као визуелно сведочанство тренутне славе,
алиикаосликачијарепродуцибилностомогућаваизмешта
њеудругипросторивремеукојимастатуспознатеособе
биваизновапотврђен.ГоворећионачиниманакојесеМарк

18Byron,G.G.(1830)Let ters and Jo ur nals of Lord Byron, with No ti ces of his 
Li fe,ed.ThomasMoore,London:JohnMurray.

19Wilde2000,p.127.
20Исто,стр.126.
21Dumortier,L.(2015)OscarWilde’sMultitudes:AgainstLimitingHisPho

tographicIconography,En glish Li te ra tu re in Tran si tion, 1880‒1920,58:2,
ELTPress,p.150.
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Твен(MarkTwain)служиосвојимпромотивнимфотографи
јама,ЛиндаРагнаводи:„Сликепознатихособапромовишу
телокаопроизвод,сопствокаотраженуробу[...]иподстичу
јавнупрепознатљивостлицакојесепотомповезујенесамо
саименом,већисамоћистицањановца”.Спајајућислику
тела са књижевном и предавачком персоном, фотографи
ја јеуТвеновомслучају,каоиВајлдовом,наводиланарод
да „плати какоби видео то телоизнова уједињеноипои
стовећеносасвојомдисеминираномсликомиименом”.22

Моћфотографије да покрене или пружи подстрек карије
ри несумњиво је била јасна иВајлду, јер у том полазном
стадијумуонјебио„познатзатоштојебионаширокосли
кан, анеобратно”.23Иакосусеилустрованимедијиида
љепревасходноослањалинакарикатуреигрубоосликане
портрете,фотографијајебиламодераниелегантанвидпре
зентацијеукомсеогледаопрестижсубјекта.Фотографијаје,
притом,публицинудилаувидунепосреднуреалност,иако
је препостављена истинитост новог медија представљала
само „убедљивијуилузију, у којој селекцијаи вештачкост
вребајуизапривидненепристрасностимеханичкогока“.24

Напослетку,фотографијеславнихличностипобуђивалесу
чежњу,поистовећивањеикласнепретензијеупосматрачу.
Захваљујућиновимтехнологијамарепродукције,селебрити
фотографијепосталесудоступнеширокојјавностиуразним
формама,апотражњазањимакреиралајеуноснотржиште.
Из тог разлога,Вајлд се већ 5. јануара упутио каБродве
јуипосетиостудиоНаполеонаСаронија(NapoleonSarony),
којијеутодобаважиозанајцењенијегкомерцијалногфо
тографауСједињенимДржавама.

Према својој скромној процени, Сарони је фотографисао
200.000особа,одкојихје30.000одредиокаочувенеихи
љадукао„светскипознате”.25Међупотоњимасеиздвајају
СараБернар,ЛилиЛенгтри(LillieLangtry),ЕленТери(El
lenTerry),председникКливленд(Cleveland),аизкњижев
ногсветаВилкиКолинс(WilkieCollins),Лонгфелоу(Long
fellow),ТвениВитман(Whitman).Каопосебанкуриозитет
за наше просторе, међу Саронијевим делима налази се и

22Rugg,L.H.(1998)Pic tu ring Our sel ves: Pho to graphy and Au to bi o graphy,
Chicago:UniversityofChicagoPress,p.42.

23North,M.(2010)ThePictureofOscarWilde, PMLA: Pu bli ca tion of the Mo
dern Lan gu a ge As so ci a tion of Ame ri ca,125:1,p.185.

24Wilson, E. (2003) Adorned in Dreams: Fashion and Modernity, New
Brunswick:RutgersUniversityPress,p.158.

25Novak,D.A.(2008)Re a lism, Pho to graphy, and Ni ne te enthCen tury Fic tion,
Cambridge:CambridgeUniversityPress,р.131.
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најпознатијипортретНиколеТесле,усликан1893.године.
СаронијевојимпозантнојколекцијимоделаВајлдјекасније
саизвесномсписатељскомиронијомдодаоиликамеричког
политичара из своје хумористичке готске приче „Кантер
вилскидух”(„TheCantervilleGhost”,1887).Купившидрев
ну палату у Енглеској, Вајлдов самоуверени дипломата је
упредворјеокачиосвојпортретсасупругом,алитаслика
нијебилатрадиционалноуљенаплатну,већмодернафото
графијачијијеауторбиоуправоСарони.

Усвојојпионирскојделатности,Саронијеистовременопо
пуларизоваоиексплоатисаоновоформиранотржиштефото
графскихпортретаславнихличности.Фотографијејеумно
жаваоувидукартонскихразгледницаразличитихквалитета
иформатаипотомихдистрибуираотрговинамаширомзе
мљекојесуихпродавалекаосувенире.Захваљујућисвом
реномеу,Саронијезадржаваоексклузивнаправанадистри
буцијупортретакојенаправи,стимштојесвојимславним
моделимазаузвратнудиохонораркакавконкуренцијаније
могладаприушти.Далиизнемарности,лакомислености,
великодушности или просто због мањка популарности,
Вајлд није остварио директну финансијску добит од сво
јихфотографија.ЗаразликуодДикенсакојијеодбиодасе
сликабезпозамашнефинансијскенадокнаде,Вајлдсена
водноодрекаоСаронијевогхонорара.26Штавише,естетаје
том приликом потписао уговор којим се обавезао да неће
позиратиниза једногдругогфотографатокомсвогборав
кауСједињенимДржавама,збогчегаје,посвојприлици,
зажалиовећумартуподоласкууСанФранциско.27

Упркосуговорнимрестрикцијама,сесијасаСаронијемпо
казаласекаоизврстанпословнипотез.Вајлдовапојавабила

26Lewis,L.andSmith,H.J.(1936)Oscar Wil de Di sco vers Ame ri ca [1882],
NewYork:Harcourt,Brace,p.39.ЧестонавођениподатакдаВајлдније
наплатиофотографскусесијукодСаронијавероватноводипореклоиз
књигеЛуисаиСмита.Какоауторинеидентификујусвојизвор,ањи
ховаромансиранаприповестсегенералнонеодликујеакадемскомпоу
зданошћу,овутврдњутребаузетисарезервом.Вашингтонскидневник
Evening Starписаоједасуњујоршкифотографипочелиснадметањему
понудамазаправанасликањеВајлдапренегоштојеонуопштеиспло
виоизЕнглеске(Art’sApostle:England’sÆestheteatthePhotographer’s
Gallery,The Eve ning Star: Was hing ton,21January1882,p.3).Уновинама
Philadelphia Press срећемо навод дафотографи нису били издашни у
својимпонудама,уверениданамушкомлицунемогузарадитиколико
наженском,алидајеСаронибиојединимеђуњимакојијебиодовољ
нопромућурандаувидиестетинтржишнипотенцијал,збогчегаје„са
задовољствомплатиозаВајлдаколикобиизабилокојужену”(Извор:
www.oscarwildeinamerica.org/works/morriserrata.html).

27Friedman,p.84.Wilde,O.(2010)Oscar Wil de in Ame ri ca: The In ter vi ews,
eds.Hofer,M.andScharnhorst,G.,Urbana:UniversityofIllinoisPress,p.
127.
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јемаркантнаинесвакидашња,аискуснифотографјезнао
какодајеовековечи.„Живописноглимодела!”,повикаоје
омалениСаронипоВајлдовомуласкуустудиоипреданосе
бационапосао.28Резултатјекомплетод27фотографија,ко
јеиданданаспредстављајунајчешћерепродукованеслике
Вајлда.Саронијевефотографије„извршилесудубокитра
јанутицајнаВајлдовуфотографскуиконографију,паина
његовстатускаокултурнеиконе”.29Сликанеуразноврсним
позамаиодевнимкомбинацијама,онесусвојомупечатљи
вошћуираспрострањеношћупрактичноодредиленачинна
којијеисторијаупамтилаОскараВајлда.

Oscar Wil de, No. 4(1882),NapoleonSarony;
www.loc.gov/resource/ppmsca.40825/

СудећипопорукамаледиВајлд,Саронијевесликестиглесу
уБританијуурокуодпарнедељаиизазвалеопштедивље
ње.30Преманаводимаизштампе,Вајлд јебиоочаран, јер
никадаранијеније доживеода сењеговафотографија од
ликујеиуметничкимдојмомиквалитетомрепродукције.31
ДиректнијупотврдудајеВајлдсматраосликерепрезента
тивнимналазимоумартовскомписмуКарту,укомтражи
дасеизраде„великелитографијесмојимликомкакобисе
подстакаопрометуовиммалимградовима,укојималокал
цитакомалотрошенарекламе.Фотографијамојеглавена
којојгледампрекораменабилабинајбоља–самоглаваи

28Lewis,Smith,p.39.
29Dumortier,pp.147–48.
30Tipper,K.S.A.ed.(2011)Lady Ja ne Wil de’s Let ters to Oscar Wil de, 1875–

1895: A Cri ti cal Edi tion,Lewiston:TheEdwinMellenPress,p.66.
31Аноним,Art’sApostle:England’sÆestheteat thePhotographer’sGallery,

The Eve ning Star: Was hing ton,21January1882,p.3.



85

АЛЕКСАНДАР РАДОВАНОВИЋ

крзнениоковратник“.32Наосновуовогописа,реклобиседа
јеВајлдовфаворитизСаронијевог сетабилафотографија
број4,стимштојемаловероватнодајењеговажељабила
услишена.33УтисаккојипорукаостављајестедаВајлдније
биосвестандаоннијеполагаоправонаштампањесвојих
слика,којеје,премаодредбамауговора,припадалоискљу
чивоСаронију.

Oscar Wil de, No. 18(1882),NapoleonSarony,
TheMetropolitanMuseumofArt;

www.metmuseum.org/art/collection/search/283247
УСаронијевомсетупосебнојечувенафотографијаброј18,
итонесамокаоједнаоднајпрепознатљивијихсликаВајлда,
већикаоповодзапарницукојаје1884.годинедогураладо
ВрховногсудаСједињенихДржава.Упитањујеслучајкоји
сеиданасцитиракаопараметарпопитањимазаштитефото
графскихауторскихправаислободнеупотребезаштићеног
материјала. Са наглим порастом Вајлдове популарности,
пиратизованеверзијеСаронијевихсликабрзосусепојавиле
упродајиипочелесусекориститиурекламнесврхезаниз
производа,укључујућишешире,цигаре,шпорете,корсетеи
козметичкасредствазарастженскихгруди.Саронијетужио
литографску компанију БароуЏајлс (BurrowGiles) која је

32Wilde2000,p.152.
33Преосталедве сликекојеодговарајуВајлдовомописусуфотографије

број19и23.ЗапотпунсетСаронијевихфотографија,погледатипоро
дичниалбумприређенодстранеМерлинаХоланда (1997:65–91)или
страницу www.oscarwildeinamerica.org/sarony/saronyphotographsof
oscarwilde1882.html.
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штампала85.000фотографијаброј18,наводећидасутиме
прекршенањеговаауторскаправа.Туженастранасебрани
ладафотографијенепредстављајуделоаутора,већсериј
скипроизводнастаомеханичкомрепродукцијомстварности
идакаотаквенемогупотпадатиподзаштитузаконаоинте
лектуалнојсвојини.Посленизажалби,Врховнисудјепре
судиоукористтужиоца,прогласившифотографијуброј18
уметничкимделом,чимејепопрвипутуамеричкојправној
праксипридатоауторствоједномфотографу.

НепостојеназнакедајеВајлдбиоупознатсаовимсудским
процесом,асвеидајесте,његовапозицијауслучајубила
бимаргинална.Безобзиранаисход суђења,Вајлдунеби
следиланикаквакомпензација, јер тадашњизаконштитио
јесâмокреативнодело,алинеисубјекат.Таквуситуацију,
којајетешкозамисливауданашњемправу,МајклНортсли
ковитообјашњава:„Премазаконуоинтелектуалнојсвојини,
ВајлдјестогасамоједанодСаронијевихреквизита,попут
драперијаилитепиха”.34

Невезано за својеправнеособености, овај случај значајан
јеуконтекстуовоградаизатоштодокументујеразмереу
којимасуСаронијевефотографијебилепиратизоване.Не
контролисаноумножавањетихсликаињиховараширеност
крозрекламнематеријалеиколекционарскесличицедове
лесудотогадаВајлдпостанепрепознатљиволицеупро
сечномамеричкомдому.Посебнојеупадљивподатакдасе
упродајиналазило85.000примерака само једнеВајлдове
сликештампаних од стране само једне компаније. Уз сву
културну фасцинираност селебрити фотографијама и ко
лекционарску манију коју су изазивале, такав тираж је у
најмањурукуимпресиванииндикативанзаВајлдовпрела
закудоменславнихличности.Иакосуприсутносткојује
Вајлдуживаоуштампиипопуларностњеговихпредавања
служиле као основањеговог публицитета,фотографија се
показалакаопотентнијемаркетиншкооруђеодречи,била
онаизговоренаилизаписана.Свеидајенекочује,свеида
будепрочитана,речбрзоишчилиизпамћења,док јеемо
ционалниутицајсликенаимагинацијудалекодуготрајнији.
Утомсмислу,Вајлдоватурнејадасеописатикао„прируч
никзаодносесајавношћу”,алиикао„тријумфсликенад
текстом”.35

34North,p.187.
35Custen,G.F.(28June1998)Wilde,theCelebrityParadigm:Punishingthe

ThingWeLove,Los An ge les Ti mes.http://articles.latimes.com/1998/jun/28/
opinion/op64351
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Вајлдов постхумни визуелни идентитет одређен је Саро
нијевимфотографијама,штојечињеницакојанијелишена
извесне ироније. Како Саронијеве слике приказују Вајлда
каомладогестету,онјекаотакавпостаодеокултуролошког
памћења.Међутим,ураспонуВајлдовецелокупнекаријере,
његов естетски период био је релативно кратког даха.Он
је,штавише,биоокончанвећприизмакуамеричкетурнеје
кадаје,строгоговорећи,нацифраниестетапреиначенузре
лијуфигурудендија.Утомпроцесуреконцептуализације,
помпезниестетскикостимуступиојеместоодмеренојотме
ностидендијевскогодела.Уместодугекосеикраткихпан
талона,Вајлдјепочеоноситикраткукосуидугепанталоне,
чимеје,поШерардовимтврдњама,прогласиосмрт„Оскара
првогпериода”.36Ипак,широказаступљеностСаронијевих
фотографија и обиље карикатура насталих у том периоду
заувек су фиксирали Вајлдову иконографију за визуелне
одредницеестетицизма.

Иако није био родоначелник овог правца, Вајлд је током
америчке турнеје постаоњеговнајпознатијипрокламатор.
АкосуРаскин,МорисиПејтербилипророциестетскеми
сије,Вајлдсепостављаокаоњиховнајревноснијиапостол
инапослеткукрозисторијуостаоупамћенкаооличењењи
ховеидеје.РеџиналдБанторн,првобитносхваћенкаоиро
ничниамалгамВистлера,СвинбурнаиРозетија,ретроспек
тивноједоживљенкаопародијаВајлда,штојеперцепција
којаистрајаваиданас.

Вајлдјесвојимпредавањимаосавременојуметностиимо
дерноментеријеруприступиосапосвећеношћуипрофесио
налномозбиљношћу,алисамњеговсценскинаступиоднос
самедијима били су обележени естетскомпозом.Та поза
била јевидневербалнекомуникацијекојом јеВајлдкомо
дификовао естетско сопствоипласирао гакао атрактиван
тржишнипроизвод,убирајућитимеплодовемедијскеекс
понираностии уједнопародирајући комерцијалнунастро
јеностамеричкетржницеукојојсесвеможетретиратикао
артикл.Перформативностњеговихнаступапредстављалаје
самапосебиироничникоментаронормамаселебритикул
турепремакојимасеодећаипозаписцадоживљавајукао
валиднијивидпрезентацијеодњеговеписанеречи.

Узвишенициљкоји јеВајлдпрокламоваобио јепромови
сањеестетицизмауновукултурнунорму:„Желимдаовај
уметнички покрет учиним основом за нову цивилизаци
ју”.37 Вајлд можда није остварио своју племениту мисију,

36Sherard,p.200.
37Wilde2010,p.99.
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алиСједињенеДржавесвакако јесуосетилестимулативни
ефекатњеговогприсустваикултурнерасправекојујеиза
звао.Сдругестране,Вајлдовенепосреднеамбицијеувиду
личнеафирмацијеипоправљањабанковногсалдабилесу
остваренеинадмашене.Наконсвојетрансатлантскеаванту
ре,естетасеуЛондонвратиобогатијизапозамашнусвоту
од6000долараибројнепословнеконтакте,алиисастату
сомславнеличностикаоглавнимкапиталом.Сатимимет
комуџепу,ОскарВајлдјепочеосвојметеорскиуспонкроз
викторијанскикултурниестаблишмент.

ЛИТЕРАТУРА:
Boorstin,D.J.(1961)The Ima ge; or, What Hap pe ned to the Ame ri can 
Dre am,NewYork:Atheneum.


Brandreth,G.(6April2008)ThebrandofOscarWilde,The Sun
day Ti mes.www.thetimes.co.uk/article/thebrandofoscarwilde
d7hgf92t5v8


Byron,G.G.(1830)Let ters and Jo ur nals of Lord Byron, with No ti ces 
of his Li fe,ed.Moore,T.London:JohnMurray.


Custen,G.F.(28June1998)Wilde,theCelebrityParadigm:Punis
hingtheThingWeLove,Los An ge les Ti mes.http://articles.latimes.
com/1998/jun/28/opinion/op64351


Dumortier,L.(2015)OscarWilde’sMultitudes:AgainstLimiting
HisPhotographicIconography,En glish Li te ra tu re in Tran si tion, 
1880‒1920,58:2,ELTPress,рр.147–163.


Elfenbein,A.(1995)Byron and the Vic to ri ans,Cambridge:Cambridge
UniversityPress.


Ellmann,R.(1967)Emi nent Do main: Yeats Among Wil de, Joyce,  
Po und, Eli ot and Au den,NewYork:OxfordUniversityPress.


Ellmann,R.(1988)Oscar Wil de,NewYork:AlfredA.Knopf.


Friedman,D.M.(2014)Wil de in Ame ri ca: Oscar Wil de and the  
In ven tion of Mo dern Ce le brity,NewYork:W.W.Norton.


Harris,F.(1916)Oscar Wil de: His Li fe and Con fes si ons,NewYork:
SelfPublished.


Holland,M.(1997)The Wil de Al bum,London:FourthEstate.


Goldman,J.(2011)Mo der nism Is the Li te ra tu re of Ce le brity,Austin:
UniversityofTexasPress.


Lewis,L.andSmith,H.J.(1936),Oscar Wil de Di sco vers Ame ri ca 
[1882],NewYork:Harcourt,Brace.


Morris,R.J.(2013),Dec la ring His Ge ni us: Oscar Wil de in North 
Ame ri ca,Cambridge:HarvardUniversityPress.


North,M.(2010)ThePictureofOscarWilde, PMLA: Pu bli ca tion of 
the Mo dern Lan gu a ge As so ci a tion of Ame ri ca,125:1,pp.185–191.


Novak,D.A.(2008)Re a lism, Pho to graphy, and Ni ne te enthCen tury 
Fic tion,Cambridge:CambridgeUniversityPress.




89

АЛЕКСАНДАР РАДОВАНОВИЋ

Ransome,A.(1912)Oscar Wil de: A Cri ti cal Study,London:Martin
Secker.


Rugg,L.H.(1998)Pic tu ring Our sel ves: Pho to graphy and  
Au to bi o graphy,Chicago:UniversityofChicagoPress.


Sherard,R.H.(1916)The Real Oscar Wil de,London:T.Werner
Laurie.


Simmons,J.C.(2000)StarSpan gled Eden: 19th Cen tury Ame ri ca 
Thro ugh the Eyes of Dic kens, Wil de, Fran ces Trol lo pe, Frank Har ris, 
and Ot her Bri tish Tra ve lers,NewYork:Carroll&Graf.


Tipper,K.S.A.ed.(2011),Lady Ja ne Wil de’s Let ters to Oscar Wil de, 
1875–1895: A Cri ti cal Edi tion,Lewiston:TheEdwinMellenPress


Wilde,O.(2000)The Com ple te Let ters of Oscar Wil de,eds.Holland,
M.andHartDavis,R.,NewYork:HenryHolt.


Wilde,O.(2010)Oscar Wil de in Ame ri ca: The In ter vi ews,eds.Hofer,
M.andScharnhorst,G.,Urbana:UniversityofIllinoisPress.

AleksandarRadovanović
UniversityofKragujevac,FacultyofPhilologyandArts,Kragujevac

OSCARWILDEINTHEUNITEDSTATES

AESTHETICISM,COMMERCIALPHOTOGRAPHY
ANDTHECONCEPTIONOFMODERNCELEBRITYCULTURE

Abstract

Towards theendof1881,ayoungIrishaesthetenamedOscarWilde
set sail for theNewWorldonaquest for fameand fortune.Wilde’s
oneyeartouraroundNorthAmericahadadefiningeffectonhisgrowth
intoa lateVictoriancultural icon.Within thisbrief timespan,Wilde
becamefamousforhisfameratherthanaspecificachievement,which
today makes him a pioneer of selfpromotion and a forerunner of
moderncelebrityculture.ThispaperevokesWilde’stourasadecisive
moment inwhich an ambitious artist adeptlymanipulated themedia
spaceand imposedhimselfasacelebrity in themodernsenseof the
word–asacontroversialfigureofquestionablemeritswhostandsapart
fromthehegemonicmiddleclassvalues,butalsoasapersonwhois
deeply ingrained in contemporary culture and therefore perceived as
arelevantsocialcommentator.Thetourwasset inthecontextof the
traditionofliterarylecturesintheUnitesStatesandthecolonialneed
topreserveculturaltieswiththemotherland.Particularattentionispaid
to the late nineteenthcentury commercial photography as amedium
on the rise and an innovative promotional toolwith growing impact
in literarycelebrityculture.Photographywasrecognizedas themost
efficientmethodofbuildingafamousperson’siconography.InWilde’s
case,theworksofNapoleonSaronyprovedtobeaperfectdisplayof

thenewmediumpower.

Keywords: Oscar Wilde, aestheticism, Victorian photography,  
Napoleon Sarony



90

Универзитет у Новом Саду, Академија уметности, Нови Сад

DOI 10.5937/kultura1858090P
                     УДК 75.071.1:929 Гог В. 

                 791.221.227 
          791.228

оригиналан научни рад

ПОСЛЕДЊИДАНИ 
ХОЛАНДСКОГСЛИКАРАУ
ФИЛМУС ЉУ БА ВЉУ,  

ВИН СЕНТ: МИ СТЕ РИ ЈА  
ВАН ГО ГА

Сажетак: Фа сци нан тан рад, жи вот пре пун ства ра лач ке стра
сти и дра ма тич на смрт Вин сен та ван Го га не са мо да су би ли че
ста те ма на уч них ра до ва, већ су го ди на ма рас плам са ва ли ма шту 
и ве ли ког бро ја умет ни ка, а са мо у обла сти филм ског ства ра ла
штва хо ланд ском сли ка ру по све ће но је ви ше де се ти на крат ко ме
тра жних и ду го ме тра жних, до ку мен тар них и игра них оства ре
ња. У фил му „С љу ба вљу, Вин сент: Ми сте ри ја ван Го га” се, на 
осно ву умет ни ко ве пре пи ске с бра том, ин тер пре ти ра ју до га ђа ји 
ко ји су прет хо ди ли ње го вом тра гич ном кра ју на на чин ко ји ар гу
мен то ва но до во ди у пи та ње одр жи вост зва нич не вер зи је ње го ве 
смр ти, а у исто вре ме, „ожи вља ва ње” ње го вих слика пред очи ма 
гле да ла ца, по ку шај је да се ин тер пре ти ра на чин на ко ји је сли кар 
до жи вља вао свет око се бе. Циљ ра да је да ис тра жи ове две ин
тер пре та ци је.

Кључне речи: Вин сент ван Гог, филм ска интер пре та ци ја, 
филмска умет ност

Готово да нема човека који није чуо за Винсента ван Го
га(VincentWillemvanGogh),безобзирадалијељубитељ
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сликарстваилиније.Можда јечуо занекуодверзијање
гових „Сунцокрета”, можда да је боловао од менталне
болести,дајесебиoдсекаоувоилидасеубио.

Некисугаупамтилиипотомештојеживеоусиромаштву
иштојетокомживотауспеодапродасамоједнуслику,1под
називом„Црвенивиноград”,итосвојојбелгијскојколеги
нициипријатељици,2докседанасњеговаделапродајуза
милионскеизносе.

Такоје,например,уновембрупрошлегодинеслика„Рад
никупољу”из1889.годинепродатаза81.3милионадолара
на аукцији у њујоршкомКристису (Christie’s),3 док „Пор
третдоктораГашеа”(PortraitofDr.Gachet)из1890.године
идаљедржирекорднуценупродаје–зањује1990.године,
тачностогодинанаконштојенастала,јанапскикупацпла
тио82,5милионадолара,штојојједонелотитулудотада
најскупљепродатесликенајавнојаукцији.4

Њеномновомвласникусликајебилатоликобитнадајеу
првоммоментужелеодаје,кадаумре,спалезаједносањим,
а јавност је одахнула текнаконшто се онпредомислиои
одлучиоданаправимузејукомебијеизложиосацеломсво
јомколекцијом.5ПремаподацимаГалеријеванГог,овасли
каједоданаспроменилапетнаествласника,а1938.године
јебилаиупоседуХерманаГеринга(HermannGöring).6

Иакојекаснопочеодаслика,аживеојекратко,ванГогје
биоизузетноплоданаутор.Заједнудеценију,коликојетра
јалањеговасликарскакаријера,засобомјеоставиоокохи
љадууљанаплатнуивеликибројцртежаискица,ањегова
продуктивностјебилареалноивећа,јерјепрекоготовотре
ћинерадоваизраногпериодарадионовемотиве,прекрива
јућипостојеће.7Предкрајживота,штосевидиизњегових

1 Постоје различита мишљења о броју слика које је Винсент ван Гог
продаo–некиауторипомињуједну,некидве,анекиитри,алијејасно
даниуједномодтихслучајева,поценамакојесутадабилеактуелнеза
његовадела,одњиховепродајесликарнебимогаодапреживи.

2 http://annaboch.com/theredvineyard/(11.04.2018)
3 https://www.christies.com/features/LabourerdansunchampbyVin
centvanGogh86433.aspx(18.03.2018)

4 https://www.vincentvangogh.org/portraitofdrgachet.jsp(12.05.2018)
5 КакопримећујеВикторијаЧарлс,јавностбиистогчасаизгубилаинте

ресовањезасудбинуовесликеуколикобисеутврдилодајенасликао
некианонимниуметник.Вишеу:Charles,V. (2011)VincentVanGogh,
NewYork:ParkstonePressInternational,p.7.

6 http://www.vggallery.com/painting/p_0753.htm(17.04.2018)
7 Dik,J.atall.(2008)VisualizationofaLostPaintingbyVincentvanGogh

UsingSynchrotronRadiationBasedXrayFluorescenceElementalMapping,
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писамамлађембратуТеу(TheodorusTheovanGogh),8имао
јефазекадајерадиоивишесликанедељно.9

Осимслике„Људикоји једукромпир” (1885),најпознати
јаделаурадиојетокомпоследњихпаргодинасвогживота,
од„Црвеногвинограда”(1888),свихверзија„Сунцокрета”
увази (1888), „Спаваћесобе” (прваверзија1888,адруге
двегодинуданакасније),„Звезданеноћи”(1889),„Ириса”
(1889),„Аутопортасазавијенимухом”(1889),„Житногпо
љаичемпреса”(1889)и„ПортретадоктораГашеа”(1890)
до„Житногпољасвранама”(1890).

Стручњаци,међутим, доводе у питање аутентичност свих
радовакојисеводеподњеговимименом.Укњизи„Прави
ванГог“наведенјеслучајсликаркекојаје1897.године,ди
већисехоландскомсликару,копиралаједанњеговаутопор
треталистављајућисвојпотписнаслику,дабичетрнаест
годинакасније,наизложбињеговихрадоваупарискојга
леријипрепозналатајсвојрад.Напозадинијебилодосли
каноцвеће, ањенпотписуклоњен.Дело јеубрзопродато
каоВинсентово,ауврштенојеиукаталогњеговихаутопор
третаподназивом„Аутопортретсацвећем”,иако јеаутор
каталогазнаокојенасликаотодело.10

Сла ва на кон смр ти

ВинсентјесахрањеннаградскомгробљууОверу,свомпо
следњемпребивалишту,окруженсликамаисунцокретима,
узприсуствомањегбројаљуди,пресвегапријатељаипо
знаникакојисудошлиизглавногградадасеопростеодње
га.Теоjeпланираоданаконсахранепокушадаскренепа
жњуштоширејавностинабратоврад,алигајесмртпред
ухитрила.Четвртвекакасније,ињеговотелојепребаченоу
Овериодтададвабратапочивајуједандодругога.

ЗаВинсентовуславупобринуласеТеовасупругаЏо(Јоhana
vanGogh–Bonger).ОнајепревеланаенглескиВинсенто
ваписмаиобјавилаих,ањеговесликеслаланаизложбе.11

Analyti cal Che mi stry,Vol.80,No.16,August15,Washington,D.C:Ameri
canChemicalSociety,p.6436.

8 Тео јебратаиздржаваоиподржавао.Уписмуод22.05.1889.године
тешигаштомусесликенепродајуинаводидасеуПаризу,гдејеон
живео,непродајуниделаГогена,Писароа,Реноара.Вишеу:Charles,V.
(2011)Vin cent Van Gogh,NewYork:ParkstonePressInternational,p.158.

9 http://vangoghletters.org/vg/search/simple?term=bedroom(02.04.2018)
10Tromp,H.(2010)А Real Van Gogh, How the Art World Strug gled with Truth,

Amsterdam:AmsterdamUniversityPress,pp.1314.
11VincentVanGogh,Ever Yours: The Es sen tial Let ters, Jansen, L, Luijten,

H.,Bakker,N.eds.(2014),NewHavenandLondon:YaleUniversityPress,
p.35.
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Мада је имала прилику да само неколико пута срет
не девера,12 1913. године објављује и књигу под називом
„МемоариВинсентаванГога”.

Мождањеговраднијеодмахбиоширокоприхваћен,алије
биопрепознатукругупознаваоцаликовнеуметности,пре
свегадругих сликара,13 критичараиљубитељауметности,
пасенеможесматратипрецизномтврдњаданијебиоце
њензавремесвогживота.14

Први позитиван чланак оњему објавио је последњихме
сеци његовог живота француски критичар под називом
„Изоловани:ВинсентванГог”,паргодинанаконсмртивећ
почињудаганазивајугенијем,атокомследећихнеколико
деценијафранцуски и холандски критичари направили су
доњегалегенду–хероја,мученика,несвхаћеноггенија.15

Званична верзијa догађаја у којој сликар у тренуцима ра
стројстваодузимасебиживотдоводисегодинамаупитање.
ДокторРеј(FélixRey)јевероваодаВинсентиманекуфор
муепилепсије,докданашњистручњацитопобијају.Чиње
ницаједајеуњеговојпородицибиломенталнихболести,
одтогадасесумњадамусеједанбратсеубио,дајеједна
одсестарапоследњегодинепровелауизолацији,анедоста
такмедицинскогкартонаонемогућавадасепрецизноутвр
дикакојеумроТео.Некиауторисматрајуда јеионсеби
одузеоживот,16другитооспоравају17алиупородицинико
нијеимаоепилепсију.18Урадуповодом150тегодишњице
од рођења холандског сликара под називом „Болест Вин
сента ванГога”наводиседа јеВинсентпатиооднаслед
ногпоремећаја, алинеод епилепсије, каоида је количи
наалкохолаидуванакоју јеконзумирао,узнередовнуис
хрануиизложеносттоксичнимбојама,условилатоксичну
психозу.Урадусеоповргаватезадајесликару„креатив
номлудилу”сликаотаконадахнутоизакључујеседаније

12Gayford,M.Introduction,in:VanGoghBonger,J.(1919)A Me mo ir of Vin
cent van Gogh,LA:TheJ.PaulGettyMuseum,p.16.

13Оњеговомживотуисмртиписалисуинекиодњеговихпријатељасли
кара,попутЕмилаБернара(ÉmileBernard)изкојихсевидидасувеома
ценилиВинсентоврад.

14http://vangoghletters.org/vg/publications_2.html(14.03.2016)
15Heinich,N.(1996)The Glory of Van Gogh, an An thro po logy of Ad mi ra tion,

Princeton,NewJersey:PrincetonUniversityPress,p.3.
16Еiss,H.(2010)Christ of the Coal Yards: A Cri ti cal Bi o graphy of Vin cent van 

Gogh,NewcastleuponTyne:CambridgeScholarsPublishing,рp.253254.
17Geneeskd,N.T.,ThecauseofdeathofTheovanGogh(18571891),05.04.

2018.,https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20051145
18Arnold,W.N.(2004)TheIllnessofVincentvanGogh,Јo ur nal of the Hi story 

of the Ne u ro sci en ces,Vol.13,No.1,Philadelphia:Taylor&Francis,p.33.



94

ДЕЈАНА ПРЊАТ

уметников поремећај производиоњегову креативност, већ
дајенапротив,онупркосболестибиогенијалансликар.19

Данассеоњемуучикаоосликарукојијепрвиувеоизра
жавање бојом на начин који није опонашање објекта који
сеслика.УписмуТеуод18.августа1888. године,које је
данасозначенокаописмо663,Винсентобјашњава:„Уместо
дапокушавамдапренесемштопрецизнијеоноштомисе
налазипредочима,јакористимбојепроизвољнијекакобих
себеснажнијеизразио”.20

Његовапопуларностјеполакорасла,а„одтрећегенераци
јенаконњеговесмрти, ванГог јепостепеноинтегрисану
популарну културу у различитим формама”.21 Уколико се
занемарисвапонудаширокепотрошњесањеговимликом
или мотивима његових дела, попутшоља, тањира, одеће,
накита, роковника,могуће јепутеминтернетанаручитии
његовесликеодштампаненапапируилиплатнууВанГо
говој галерији изЊуЏерсија22 илиВан Гоговоммузеју у
Амстердаму.23

Филм ска ин тер пре та ци ја до га ђа ја  
из 1890. го ди не

Малојесликаракојисутоликоинспирисалидруге.ВанГог
једобиозаслуженоместоуисторијиуметности,посвећени
сумумногинаучнирадови,алииопера,24балет,25делаза
бавне музике,26 направљена је изложба посвећена само
једној његовој слици под називом „Спаваћа соба”, на ко
јојсуприказанесветрињеневерзије,аупонудијебилаи
могућностдасепреспаваукопијисобесаслике.27

Када се говори о филмским ствараоцима, они су му по
светили на десетине својих остварења.28 Вероватно су

19Исто,стp.41.
20http://vangoghletters.org/vg/letters/let663/letter.html(21.04.2018)
21Heinich,N.(1996)TheGloryofVanGogh,anAnthropologyofAdmiration,

Princeton,NewJersey:PrincetonUniversityPress,p.99.
22http://store.vangoghgallery.com/VanGoghCollection.aspx(16.04.2018)
23https://www.vangoghmuseumshop.com/en/printingondemandmasterpie

ces(16.04.2018)
24https://www.youtube.com/watch?v=dzjvByrEzKc(16.04.2018)
25https://www.youtube.com/watch?v=beKucA5mBVk(16.04.2018)
26https://www.youtube.com/watch?v=oxHnRfhDmrk(15.04.2018)
27Prnjat,D.(2017)ObservingorUsingVanGogh’sBedroom:NewApproach

toAttractingtheArtAudience,Jo ur nal of Ak de niz,Issue20,vol.10,Ankara:
DergiParkAkademik,p.94

28Премакаталогусаамстердамскеизложбе„ВинсентванГогнафилму
ивидеу”самоупериодуод1948.до1990.годинепосвећенасуму82
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најпознатији „Ван Гог” из 1948. године, филм „Жудња за
животом”из1956.годинеифилм„Снови”АкиреКуросаве
(AkiraKurosawa)саМартиномСкорсезеом(MartinScorsese)
уулозиванГога, анепрекидносеснимајуиновифилмо
висаовомтемом,паћемоускоромоћидагледамоифилм
„Врата вечности” са Вилјемом Дафоом (Willem Dafoe) у
главнојулози.29

Ипак, филмско остварење посвећено холандском сликару
„Сљубављу,Винсент:МистеријаванГога”,којиједобио49
номинацијаи17награда,30међукојимасуинајпрестижније,
разликујесеодсвихпретходнихнесамопоинтерпретацији
догађаја,већивизуелно.

Сценаристи филмаПољациДорота Кобјела (DorotaKobi
ela), Јацек Денел (Jacek Dehnel) и Британац Хју Велчман
(HughWelchman), на основу 819 сачуваних Винсентових
писама31 која се налазе уМузеју ван Гога у Амстердаму,
представљајугледаоцимановуинтерпретацијудогађајако
јисуседесили1890.годинеуОверу,којисукулминирали
уметниковомнеочекиваномсмрћуу37.години.

Радњасеодвија годинудананаконВинсентовесмрти,ка
даглавнијунакАрманРулен(ArmandRoulin),синЖозефа
Рулена (Јoseph Roulin),32 на очев захтев креће уПариз да
ТеупредапоследњеВинсентовописмо.Пошто сазнаје да
јеТеопреминуополагодиненаконВинсента,одлучуједа
сеупутикапоследњемВинсентовомодредиштуидапреда
писмодокторуГашеу.Тамо,крозразговоресаљудимакоји
супознавалисликара,свевишеверуједајеВинсентубијен.
УтогапосебноуверавадокторМазари(DrJosephMazery),33
локалнидокторкојигајепрвипрегледаонаконштојебио
погођен,истичућидазбогуглапрострелнераненијебило
могућедајеВинсентпуцаоусебе,аподсећагаидаљуди
којижеледасеубијуреволвером,торадетакоштопуцају

филмскаивидеоостварења.Вишеу:Heinich,N.(1996)The Glory of Van 
Gogh, an An thro po logy of Ad mi ra tion, Princeton, New Jersey: Princeton
UniversityPress,p.100.

29https://www.imdb.com/title/tt6938828/(25.04.2018)
30http://lovingvincent.com/news,202,pl.html(25.04.2018)
31Винсентнијеводиомногорачунаописмимакојајепримао,пасеуМу

зејуванГогачувасамоњих83.Вишеу:Brower,R.(2000)ToReacha
Star:thecreativityofVincentvanGogh,High Abi lity Stu di es,London:Car
faxPublishingLtd.Vol.11.No.2,2000,p.179

32Жозеф јерадиокаопоштар,али јеуфилму„добиоулогу”директора
поште

33ДокторМазари је представљенпреко дела „На вратима вечности”из
1890. године,иаконијепоузданода јеуправоонбиомоделприказан
наслици
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себиуглаву,услепоочницуилиууста,анеутело,каошто
јебиослучајсаванГогом.Оовојтемисегодинамараспра
вљаисвејевишеонихкојисеслажусаставомкојиуфилму
износидрМазари.34

ГлавнијунакпостављаипитањеодаклеВинсентуватрено
оружје и како јемогуће да у пољу, ако се уопште тамо и
догодиланесрећа,нисупронађениниреволвер,нињегове
слике?

Револвермарке „лефоше” (Lefaucheux)калибраседамми
лиметара,закојисепретпостављадајесмртнораниоВин
сента,пронађенјетек1960.годинеибиојеједанодекспо
натанаизложбиподназивом„Наивицилудила.ВанГоги
његоваболест”,којајеодржанауМузејуванГогаод15.јула
до22.септембра2016.године.35

Стручњаци који су радилина изложбине тврде безрезер
внодајеуправоизњегапуцанонахоландскогсликара,али
истичудасенерадиопосебноефикасномреволверуида
сугаутовремепродавцикористилидабињимеплашили
потенцијалнекрадљивце,штобимоглодаобјасникако је
Винсентнаконзадобијенеповредеуспеодасевратиусвоју
собу.Наводеданијебиозакоченкадајепронађен,каоида
сепоњеговомстањуможезакључитидајележаоуземљи
између50и80година.Чакиакосевременомдодатнимана
лизамаутврдидасуониуправу,идаљеостајепитањекоје
сеуфилмупоставља–којеповукаоороз?36

Ви зу ел на ин тер пре та ци ја ван Го го вог све та

„Сљубављу,Винсент:МистеријаванГога”разликујесеви
зуелнонесамоодсвихфилмовакојисупосвећениванГогу,
већодсвихикадаснимљених.

Упитањујепрвидугометражниигранифилмкојијенакон
снимањацеоосликануљанимбојама,уманируукомејето
радиоВинсент,аинспирацијазафилмнасталајенаоснову
реченицеизпоследњегВинсентовогписмаТеу:„Неможемо
говоритидругачијенегокрозсвојеслике”.37

34Каопримервидетиизвештајод24.јуна2013.године:VINCENTJ.M.DI
MAIO, M.D vangoghbiography.com/documents/FullVanGoghForensic
Report.pdf(25.04.2018)

35https://www.vangoghmuseum.nl/en/whatson/exhibitions/pastexhibitions/
onthevergeofinsanity(24.04.2018)

36НајчешћесеокривљујуГогенидрГашезаВинсентовусмрт.Вишеу:
Morgan,T.(2014)The Stran ge De ath of Vin cent Van Gogh,Rockville:Ame
ricanHeritage–NewWorldCity

37http://lovingvincent.com
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Тако пред очима гледаоца као да оживљавају ван Гогова
осликанаплатна,дајућипублициилузијудасу,попутАли
сеуземљичуда,некакоушлиуњеговсвет,дагледајуоно
штојеонвидео,наначиннакојијеонвидео.

Ликови из филма су личности чије је портрете радио по
следњихпаргодинаживота,којисекрећупоентеријеримаи
екстеријеримакојејесликаоиоткривајуглавномјунакукао
укласичнојдетективскојпричи,различитедетаљеодогађа
јимакојисусеодигралитокомпоследњихданаванГоговог
живота.

Мада јепрвобитнаидејабиладасенаправикратакфилм,
кадасуауторифилмавиделилондонскупубликукојајеса
тимачекаладабивиделаизложбуванГоговихписама,схва
тилису„даљуденезанимасамоњеговауметност,већито
какавјечовекбио”,38пасупроменилиодлуку.

Након снимањафилма уЛондону иВаршави, сликари су
потрошили6.500тубаи1.300литарабоје39опонашајућиван
Гогов стил и користећи палету боја коју је користио пред
крајживота.Уматеријалузановинаренаводиседајеби
лопотребноручноуљемосликати65.000фрејмовавеличи
не 67х49цм, јер је за сваки секундфилмабилопотребно
12сликаидајенањемурадило125ликовнихуметникаиз
целогсвета.40

Кобјелајепокренулапројекат.Онаје,уствари,ималаидеју
дасамаосликафилм,алисеиспоставилодабијојзатобило
потребнооко80 година.41Покушала јеидапотезечетки
цомсимулиракомпјутерскоманимацијом,алиниједобила
жељенирезултатјерјебилоочигледнодаихнијеурадила
људскарука.

Дабифилмбиореализованангажованоје20,затимјош30
ликовнихуметника,аондајепостављенионлајногласна
којисепријавиловишехиљадауметникакојисужелелида
будудео тима.42Међуонимакоји супрошлитестирањеи
билиангажовани,билојеидвојенаших,БисеркаПетровић

38Popadić,A.KadportretiVanGogaprogovore,10.05.2015.,23.03.2018;
http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:547120KadportretiVanGoga
progovore

39 Roberts, B. (2017) On Pa in terly Im pres sion, Com pu ter Grap hics World  
Sep tem berOc to ber,London:BreakThruFilms,p.9

40http://lovingvincent.com/images/zdjecia/Loving%20Vincent%20Press%20
kit.pdf

41Idelson,K.(2017)Real Li fe In spi res Ani ma ted Art,VarietyOctober31,LA:
PMCp.76.

42Wolf,E. (2018)Lo ving Vin cent’ Can vas,Variety February 22,LA:PMC,
p.28.
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иВладимирВинкић.ЗаПетровићевујеанимацијабилaново
искуствокојејеутицалонањендаљирад.Билајеочарана
кадајевиделаликкојијесликала„какосекреће,гестику
лира,говори”,пасу„послеовогфилмаиванГоговихбоја,
мојебоје(...)добиленајачинииконтрасту...аподутицајем
раданафилму,посталасамнаративна.Узеласампрофесио
налнеглумцеиснимиласеријуфотографија...Поовимфо
тографијамасадрадимслике.”43Уистомтекстусенаводии
дајеВинкићвећимаоискуствасаанимацијом,алијеовај
пројекатутицаоинањега,јерјесхватиоколикомуодговара
тимскирад,пајепочеодасебавиисценографијом.

Упроцесураданафилму,сликарисусесусреталиисараз
личитим проблемима. Неке слике су морали да „допуња
вају”детаљимакојихнаоригиналиманема,надругимасу
моралидамењајубоједабиприказалидругогодишњедоба
илидругодобадана, а даби сеиспричалапричанафил
му,било јенеопходнонаправитиионесценекојеванГог
никаданијенасликао.Дагледаоцинебибилидоведениу
заблудуидабиразликаизмеђуВинсентовихрадоваирадо
вауметикаангажованихнаизрадифилмабилаштојаснија,
таквесценесуприказанекаофлешбековиицрнобеле.

Уме сто за кључ ка

ВанГогјеједаноднајзначајнијихсликара19.века,ањегов
животпрепунстваралачкестрасти,необичнихинцидената
ипоготовотрагичнасмртучинилесугапознатимширокој
јавности.„Сљубављу,Винсент:МистеријаванГога”,кроз
форму детективске приче интерпретира уметникову смрт
каонеразјашњеноубиство,акоришћењемликовасањего
вихпортретакаопротагониста,ирадњомсмештеномуам
бијентимакојејеоннасликао,гледаоциманудијединствену
визуелнуинтерпретацијуњеговогдоживљајасвета.

Упрвомизасадајединомдугометражномиграномфилму
осликаномуљанимбојамапокрећусемноге темекојeдо
воде у питање одрживост званичне верзије о уметниковој
смрти. Нови увиди у догађаје који су се одиграли у лето
1890. године засновани су не само на креативном надах
нућуауторафилма,већинарезултатимановијихнаучних
истраживања.Какојезапроцесизрадефилмаутрајањуод
94минутабилопотребношестгодинаиангажовањевише

43Аnonim.Živipraznikbojanavelikomekranu:„Sljubavlju,Vinsent:Miste
rijavanGoga”ubioskupuDOB,21.12.2017.,07.02.2018.,http://www.
domomladine.org/vesti/zivipraznikbojanavelikomekranusljubavlju
vinsentmisterijavangogaubioskopudob/
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одстосликара,вероватносепредфилмскомпубликомјош
дугонећепојавитисличноостварење.
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THEFINALDAYSOFTHEDUTCHPAINTER
INTHEFILMLOVING VINCENT

Abstract

The fascinating work, life full of creative passion and the dramatic
death ofVincentVanGogh, have not only been a frequent topic of
scientificpapers,buthavealso sparked the imaginationof anumber
ofartists.Intheartoffilmmakingalone,dozensofshortandfeature
length,documentaryandliveactionfilmshavebeendedicatedtothe
Dutchpainter.Inthefilm“LovingVincent”,basedoncorrespondence
betweentheartistandhisbrother,theeventsthathadprecededhistragic
endhavebeeninterpretedinawaythatarguablyquestionstheviability
oftheofficialversionofhisdeath.Atthesametime,the“revival”ofhis
canvasesbeforetheviewers’eyesrepresentsanattempttointerpretthe
wayinwhichthepainterhadperceivedtheworld.Theaimofthispaper

istoexaminethesetwointerpretations.

Keywords: Vincent Van Gogh, film interpretation, art film
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THE REPRESENTATION OF 
HONG KONG AS A SUBJECT 

OF NOSTALGIA IN THE  
KAR-WAI’S TRILOGY

Abstract: Hong Kong is a city which has been amalgamating Eastern 
and Western cultures, and formed identity of its own multicultural 
structure. Hong Kong from colonial times until the transition in the 90’s, 
experienced a vicious cycle of capitalistbased economy and the ever 
increasing economicsocial pressure of China(1). The phenomenon has 
affected the Hong Kong cinema’s reflection of the notion of dual identity 
and identity confusion in the postcolonial era. This identity confusion 
showed itself as a deep feeling of nostalgia in the works of Wong Kar
wai, a member of Hong Kong cinema. In Karwai’s films, Hong Kong is 
not just his individual reality but also a portrayal of the country’s history. 
His films present cultural and social transformations to the audience. 
In Karwai’s films, Hong Kong is a metaphor of these cultural artifacts, 
and additionally reflecting the existential anxiety of ambivalence 
and duality. His focus on themes such as love, deception, loneliness, 
disidentification and alienation is rising from the tension between Hong 
Kong, China, Britain, and Japan. Moving from the fact that a cinematic 
space reflects ideologies, political system and social relationship, this 
study aims to analyse Wong Karwai’s trilogy which includes Days of 
Being Wild (1990) In the Mood for Love (2000) and 2046 (2004) in 
a sociological perspective to understand the representation of Hong 
Kong’s colonial and diasporic identity – taking a Lefebvre framework 
which asserts that (social) space is organic, lively, and changeable and 
it is a social product, into consideration. The study is focused on the 
daily life of the film characters to understand their relationship with 
space.

ZEHRA YIGIT
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Key words: Wong Karwai, Hong Kong, Modernization, identity 
crises, nostalgia

Introduction

Lefebvr1 explains the production of the space with the
conceptual triad; spatial practice, representation of space and
representational spaces. The space is a producer of social
relationsandatthesametimeproductofthesesocialrelations.
The spatial practice of a society secretes that society’s space,
creates its own space. The transformation of the space can
be explained by the transformation of individual existence,
society,powerandthelifeasawhole.AccordingtoLefebvre,
transformation takes place in everyday life (daily routine or
daily reality); the space is politics and leads us to power.To
Lefebvre, capitalism has built new spaces, occupied existing
spacestosolvethecrisesandthussucceededingrowing.New
spaceshavecreatednewsocialrelations.Thispointofviewbuilt
byLefebvreistheconceptualtriadwhichalsopointsoutwithin
thespacebothresistanceanddominance.

Inorder toapplyLefebvre’s theory to thecinema,oneshould
focus on the production of space in the cinematic narrative.
A physical place is different from cinematic space (setting):
Setting combines all cinematic elements such as cinematic
narrative,characters,cinematictimes,settings,lenses,light,edit,
colour,etc.whichsupportseachother.Itisfictionalizedbythe
director’sviewasarepresentationoftheworld.Itismoreabout
humanexperiencethanbeingahistoricalandpoliticalnarration.
Cinematicspacesarebuildingofreality;theynotonlyshedlight
oncollectivehistory,mindset,andpsychology,butalsocreate
ananalyticalenvironmentthatdescribesthehumanbeingasan
individualandthesocietyasawhole.Settingincludeseconomic,
political,cultural,ideological,andsociologicalelementswhich
describesocietyandcharacter(thecharacteritselfandsituations
of them).These elements providedirectors necessary tools to
disseminatetheirmessagetothepublic.Itisalsocrucialtostudy
how the space itself produces meaning, power, ideology and
discourse,andhowitisprovidedthroughcinema.

Inrecentyears,criticismofcinematicspacehasbeenreflected
bystudiesinfilmstudies.Althoughnewstudiescriticisingthe
cinematic space, some ofwhich approach cinematic space as
afilmelementandfocusontheimportanceofconstructingits
narrative,hasbeenpublishedintherecentyears.Thereisstill

1 Lefebvre,H.(1991)The Production of Space,translatedDonaldNicholson
Smith,Blackwell:UK;Lefebvre,H.(2013)Kentsel Devrim,Türkçesi:Selim
Sezer,SelYayıncılık:İstanbul.
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a gap in the existing literature. Realizing this gap, this study
attemptstoconductasociologicalanalysisofthespace.

ThehistoryofHongKongisdifferentfromthehistoriesofother
colonialcommunities.HongKongisanexceptioninthesense
thatitismoreprosperousthancolonialcountries.Thecolonial
history is marked by an interesting journey starting from a
fishing village to a postmodern metropolis. Hong Kong has
beenexperiencingmanyconflictsanddualities,e.g.modernvs.
postmodern,Chineseidentityvs.HongKongeridentity,colonial
era vs. postcolonial era. Karwai’s cinematic experience is
crucialbecausehehaslivedinthiscountryandhehasreflected
theseconflictsanddualitiestocinematicrepresentations.These
conflictscreatedastrongfeelingofnostalgiaandidentitycrises.
Understanding Karwai’s cinema is vitally important while
studying the society, their relationship and history of Hong
Kong.

Hong Kong as a Cinematic Landscape  
in the new wave of Hong Kong Cinema

Bytheendof1970sandearly1980s,acinemamovement,the 
new wave of Hong Kong Cinema inspiredby theFrenchNew
Wave, was developed by foreigneducated directors in Hong
Kong. “In the changing sociocultural and political context 
of 1970s and 1980s, a new generation of more cosmopolitan 
and betterfinanced filmmakers, mostly graduates of American 
film schools, including Ann Hui, Allen Fong, Tsui Hark/Xu Ke, 
and Michael Hui, emerged to reinvigorate local cinema by 
articulating an aesthetic of local identification with Western 
inspired film language.”2The Extra (YimHo1978) iswidely
acceptedasthebeginningoftheNewWave,andfollowedbyThe 
Secret (Ann Hui1979), The Butterfly Murders (Tsui Hark
1979),Cops and Robbers(AlexCheung1979),etc.Thedirectors
ofthemovementdonothavecommoncinematographicstyles,
techniques, narratives, genres or etc. but have idiosyncratic
cinematographicview.

ChangesinhistoryofHongKongtookroleintheHongKong
NewWaveMovementasthemaintheme.Recurringthemesof
thisnewwavecanbelistedasfollows:gendercrisis,political
anxiety due to Chinese takeover, identitybelonging issues,
andwesternization.Forexample, “Their loss of selfconfidence 
was reflected in films showing that protagonists were unable 
to control their fate and therefore were forced to cooperate 

2 Poshek, F. (2002)The 1960s:Modernity,YouthCulture, andHongKong
CantoneseCinema,in:The Cinema of Hong Kong History, Arts, Identity,ed.
Fu,P.andDesser,D.(2002),USA,CambridgeUniversityPress;pp.7189.
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with Beijing. This was perhaps an allegory of the partnership 
between China and Hong Kong.”3Itpossibletogiveanexample
fromMandarinfilmtoo. “While the Shanghainese attempted to 
build a Shanghai in Hong Kong. Hong Kong eventually asserted 
its own reality and assimilated the Shanghainese. By the 1960s, 
the Mandarin cinema had made a transition from a conscious 
nostalgia for Shanghai to a fuller integration with Hong Kong 
and its environment. (…) The characters in Mandarin films 
increasingly acknowledged Hong Kong not as a place of exile 
but a destination to put down roots.”4

These revolutionary directors (e.g. Ann Hui, Stanely Kwan,
JohnWoo,andWongKarwai)haveusedlocalscenes innew
perspectiveandlocationsshootingleavingstudios:toKar“The 
New Wave films made Hong Kong itself a star.”5  Spaceplays
avital role inTheNewWaveHongKongCinemabecause it
reflects the anxieties and issues of the society.HongKong is
a heterogeneous city has inherent conflicts of traditional vs.
modern.

This paper is focused on Karwai’s cinematic space in
order to understand the changes Hong Kong and its people
has gone through. I choose Karwai’s cinema because
of its larger scope compared to his contemporaries. He
is a writerdirector of As Tears Go By (1987), Days of 
Being Wild (1990), Chungking Express (1994), Ashes of 
Time(1994),Fallen Angels(1995),Happy Together(1997),In 
the Mood for Love(2000),The Follow (2001), 2046 (2004), The 
Hand (2004), My Blueberry Nights (2007), The Grandmaster 
(2013). “Cinematic space inWong’s films requires close and
sustainedstudybecausetheconstructionofurbanHongKong
is closely related to the development of local identity. In
Wong’s films, space has a critical role in shaping individual
identity, determining who and what the characters are and
whattheirrelationsare.”6 Iwillselectivelyfocusthefollowing
films:Days of Being Wild(1990)In the Mood for Love(2000)
and,2046(2004)becausesettingsofthesefilmsare60sHong
Kong itself and they focusonmodern, colonial anddiasporic
Hong Kong identity. So, in all films, characters have strong

3 Botang,Z.andCheuk,P.T.(2008)Hong Kong New Wave Cinema (1978
2000),Intellect:Bristol,Uk/Chicago,USA,Accessed:01.06.2017,p.25.

4 Kaufman,A. (2008)Buffolo film seminars, (XVII:13), http://csac.buffalo.
edu/moodforlove.pdfcsac.buffalo.edu,Accessed:01.06.2017.

5 Kar, L. (2001) An overview of Hong Kong’s New Wave Cinema, in:
Hong Kong’s New Wave Cinema,ed.Esther,C.andYau,M.Universityof
MinnesotaPress:London,pp.3152.

6 Li,H.(2012) Cinematic Hong Kong of Wong Karwai,DoctorofPhilosophy,
Athens,Georgia,Accessed:01.06.2017,p.1.
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nostalgicwishes.Thecharactersofthesemovieshaveasimilar
background toKarwaihimself  just likeanyfirstgeneration
Chinese immigrants inHongKong.Othermovies ofKarwai
present postJoint Declaration (1984) Hong Kong reflecting
postmodern,postcolonialandHongkongeseidentity.

The Presentation of Hong Kong as a Subject of 
Nostalgia in the Karwai’s Trilogy

This part looks at the representation of space (HongKong)
with conceptual triad inKarwai’smovies by focusing on its
nostalgia aspect.AsLefebvre claims, the space is a producer
of social relations and product of these relations. Changing
economic, social and political conditionswould have impacts
onthespaceandthepeopleusingthatspace.ThecityofHong
Kongwentthroughrapidchangesthathadimpactsonthelife
ofitsinhabitants(2)includingKarwai’slife.ToAckbarAbbas
“The Hong Kong person is a bird of a different feather, perhaps 
a kind of Maltese Falcon.7” Karwai explains his reason to
chooseHongKongasthesettingofIn the Mood for Loveinan
interviewwithScottTobiasasfollows:8

“Atfirst,wethoughtthestorywasjustaboutthesetwo
people, but then we realized it was really about the
period,1962HongKong. Iwasborn inShanghaiand
movedtoHongKongtheyearIwasfive.Inthosedays,
there were a lot of people moving from Shanghai to
HongKong,andtheylivedintheirownisolatedpartof
thecity.Theyhadtheirownculture,theyhadtheirown
language, and they had their own music and cinema.
Forme, itwas averymemorable time. In thosedays,
the housing problems were such that you’d have two
orthreefamilieslivingunderthesameroof,andthey’d
havetosharethekitchenandtoilets,eventheirprivacy.I
wantedtomakeafilmaboutthosedays,andIwantedto
gobacktothatperiod,becauseatthattime,westillknew
allourneighbors.Andnowadays,wedon’tevenknow
wholivesnextdoortous.”

Nostalgiaisdefinedasanexperienceofmelancholystemming
frommissingthepast.ToChow9It is commonly understood to 

7 Ackbar,A.(2002)HongKong:CultureandthePoliticsofDisappearence,3rd
printing,MinnosetaPress:USA,Accessed:01.06.2017.p.2.inintroduce.

8 Tobias,S.(2001)Interview with Wong Karwai,TheOnion,Vol.37,No.07,
http://www.avclub.com/wongkarwai1798208135,Accessed:01.06.2017

9 Chow,R.(2001)AsouvenirofLoveinAtFullSpeed:HongKongCinema
inaBorderlessWorld,ed.Esther,C.andYau,M.,UniversityofMinnesota
Press,London,UK,Accessed:01.06.2017,p.210.
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be a longing for the past or etymologically, a homesickness. The 
Chinese huaijiu literally means missing or reminiscing the past. 
Nostalgia is often assumed to be a movement backward in time.
Recent studies have pointed to issues such as diaspora, exile,
journey,migrationrelatedtohome/homeless.Themotivationof
thetrilogyisthecommonfeelingofnostalgiathatmanyHong
Kongershaveexperienced.“(…) Hong Kong, a society with a 
huge number of immigrants from Mainland China, who are used 
to hold a strong national identity. Although these immigrants 
share the same cultural heritage and language with local
born people, the two groups are remarkably different in their 
values, beliefs, and life style. In the process of acculturation, the 
Chinese immigrants tend to develop various degrees of cultural 
identity to the host and home society. Hong Kong thus provides 
a unique context to examine the relationship between cultural 
identity and outcomes of adaptation for Chinese immigrants.”10

Thistrilogyhasanautobiographicalaspect.TheyrepresentKar
wai’s childhood, his family, conditions of his childhood and
hisemotions in thatperiodwhenhemoved toHongKongas
the5yearoldsonofaShanghaifamilyinsomeways.“Wong 
has spoken of feeling isolated as a Shanghainese child living in 
Cantonesespeaking Hong Kong, and it may be said that this 
perception has translated into his status as a maverick film
maker in the Hong Kong film industry. On the other hand, like 
most mainland migrants who grew up in Hong Kong, Wong has 
assimilated into Hong Kong Cantonese society, and his films 
also reflect this condition.”11 Karwaiwasmissing theHong
Kongwherehewasachild.So,allelementsofthetrilogy:the
narrative,thecharacter,thechoiceofcolour,setting,editing,etc.
setsanostalgicatmosphereforaudience.

InthenarrativeofDays of Being Wild,Yuddy(LeslieCheung)
wants to find his mother, because he believes his biological
mothercouldcoverhimselfasifhewasborn.InIn the Mood for 
Love,Mr.Chow(TonyLeung)andMrs.Chan(MaggieCheung)
look for metaphysical love in the old times. In 2046, main
characterswanttorecapturelostmemoriesinwhichtheywere
happy.AsLacanian literaturesuggests, itwasmostly ‘desired
objects’ (objecti petita) that the main characters misses and
wishes.Toreachtheirobjeti petita,charactersbeginajourney.
AnexamplewouldbeYuddy’sjourneytothePhilippinestofind
hisbirthmotherinthemovieDays of Being Wild.Thisjourney

10Ngo, H. and Hui, L. (2016) American Behavioral Scientist; “Cultural 
Identity and Adaptation of Mainland Chinese Immigrants in Hong Kong”,
Vol.60(56),SagePublication,USA.pp.730749.

11Kaufman,A. (2008)Buffolo film seminars, (XVII:13), http://csac.buffalo.
edu/moodforlove.pdf,;csac.buffalo.edu,Accessed:01.06.2017.
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bringshisdeath.Mr.ChowtravelstoSingaporetofindMissSu
in2046.InIn the Mood for Love,Mr.Chowgoestoatemple
ofBuddhistinKampucheatotellhissecrettoatreehollowin
AngkorWat.Actually,allthesejourneyswereinternaljourneys
throughwhichthecharactersaimedtoshapetheiridentities.

Thesearchfor identityshowsitself in theuseof theactors in
different rolesor in their reencarnetedversionsand in theuse
ofsamespaceinthesethreemovies.TonyLeungwhoappears
asMr.ChowinthemovieIn the Mood for Lovealsoappearsas
TideinDays of Being Wild.However,inthismoviethecharacter
Tideispresentedasareencarnatedversionofanothercharacter,
Yuddy.LeungalsoappearsasChiuWaiinthemovie2046.In
2046,ChiuWaistaysinthehotel2046whereMrChowandMrs
ChanmeetsinIn the Mood for Love.Theintertwinedcharacter
of these movies, the characters’ looking at mirrors in those
movies represents the search for social identity inwhichway
theyhavetriedtofindtheiridentity.

Remembering and ‘memory’ are two inherent features of
nostalgia, Karwai’s films underline the fact that the director
knows the future and shapes the storyline/perspective
respectively.Adialogueabout‘remembering’fromfilmofDays 
of Being Wild wouldbeanexample: “At one minute before 3 
pm. on April the 16th, 1960, you are together with me. Because 
of you, I will remember that one minute. From now on, we are 
friends for one minute. This is a fact, you cannot deny. It is 
done.”ThefilmfocusesonbelongingissueinChinebywayof
Yuddy.Attheendofthefilm,YuddysaidtoTide: “Tell Su that 
I forgot each minute with her.”Soaudienceswouldthinkabout
ifpeopledonotbelonganywhere,theydonothaveachanceto
embraceanythingsuchaslove,life,home,etc.

OtherexampleisthenameofthemovieDays of Being Wild itself. 
The twowords ofA Fei Zheng Chuan the original name of
themoviemeansthealienatedyouthinthedailylanguageof
Cantonese.ThefilmofThe Days of Being Wildtellsthestoryof
theYuddy’syouth.Yuddywants tofindhisbiologicalmother.
Yuddy’ssearchforhismothercanbeinterpretedasasearchfor
anidentity.Thissearchformother/identityalsosymbolizesthe
society’ssearchforidentitywhichisverymuchrelatedtothe
feelingofnostalgia,aswell.Yuddy,whoisoftenseeninfrontof
amirrorandhasnothingtogivetoanotherwoman,isactually
themetaphorofHongKongandChina.“The migratory theme 
prevalent in pre1997 films when Hong Kongers looked outward 
for clues to their identity also returns with scenes or character 
connections in Singapore, Phnom Penh, Japan and Hong 
Kong. Neither place nor time is fixed and the film is therefore 
very disjointed. The nostalgic theme also returns, through the 
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inclusion of the 1960s scenes as well as with the core purpose of 
travellers going to 2046 – for old memories.12”

The director, who wants to recreate the mood of the 1960s
throughhisfilms,transformsthecharactersintothesocialstory
ofthespaceandthetimetheylivein.Moreimportantly,allof
these feelings/mood that the director feels are aimed to pass
through to the audience.Thedirector shows the characters in
a constant movement. For example they are going from one
placetoanotherbytaxi,orwalkingontheroadormovingfrom
oneroomtoanother.Inthesameway,thecharacterofDays of 
Being Wilds startshisjourneyasapassengerinatrain.2046is
alsoabout a train journey. Inall threefilms, characters are in
sharedhouses,inhotelrooms,inthecarsortrains.Theseplaces
symbolizeidentitycrisisofHongKongesepeople.Thedirector
prefersnarrowandclaustrophobicplaces.Maincharactersare
distressedregardlesstheyarebeinginsideoroutside;theysweat
andfrequentlycleantheirfaces.

The director chooses costumes such as traditional Chinese
cheongsams with flowers which has not been used in the
contemporaryChinainnostalgicpurposes.InChineseculture,
flowers and their meanings are so important. The director
rebuildsmeaningandatmosphereoffilmwithflowerssuchas
Chinese rose, azalea, peony, etc.  For instanceflowers on the
cheongsamsinthefilmssymbolizemaincharactersituationlike
ChineserosesymbolsofbravesoulinIn the Mood for Love.  

Conclusion

All the movies analysed shows the importance of nostalgia
in the Karwai films.We also saw all the interactions of the
cinematographic subjects reflects and confirms Lefebvrian
viewofspace.Nostalgia,asexpected,hasbeenoneofthemain
subjectsofartproducedbythesocietiesthathasgonethrough
drasticchanges.Drasticchanges,evenifitdoesnotgoforthe
worse,mightcreatesuchinclinationstowardstothepast.From
thisperspective,HongKongcinema,justifiably,usednostalgia
asamainsubjectinmanymovies.Nostalgia,notonlyasamatter
ofsubjectbutalsoafeelingaimedtopassthroughtheaudience
needsastrongcinematographicconstruction.Space,asweused
asakeynotionofLefebvre,isoneofthemainbuildingblocks
ofthisconstruction.Therefore,spacebecameoneoftheleading

12Ferguson,L.(2010)HongKong:Communicating1997andbeyondthrough
FilmAuthor(s):eSharp,SpecialIssue:CommunicatingChange:Representing
SelfandCommunityinaTechnologicalWorldhttp://www.gla.ac.uk/media/
media_141049_en.pdf,pp.3049;Accessed:01.06.2017,p.43.
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toolsusedbydirectorsofHongKongcinemainordertocreate
anatmospherefortheaudience’sexperience.

NOTES

(1)WecouldmentiononimportanteventsinHongKong;1842,
ChinacededtheislandtotheBritishasacolonyaftertheFirst
OpiumWar, itwascontrolledofBritainuntil1997except the
datebetween194145 JapaneseoccupationduringWorldWar
II. 1970s  Hong Kong is established as an “Asian Tiger”;
1984,BritainandChinasignedSinoBritishJointDeclaration;
1997JulyHongKongishandedbacktotheChineseauthorities
aftermorethan150yearsofBritishcontrol.HongKongbecame
a SpecialAdministrative Region of the People’s Republic of
Chinaundertheprincipleof“OneCountry,TwoSystems.”

(2) The history of migration from mainland China to Hong
Kong cangenerallybedivided into four stages:First stage is
theperiodfromtheBritishreoccupationofHongKongtothe
introduction of immigration control in 1950. Second one is
theperiodfrom50suntil1974,whenthecolonialgovernment
restrict immigrations,3rdoneis theyearsbetweenfrom1974
till1980.Andlastoneistheperiodofafter1984.Indetailedand
withfurtherinformation:(Mizuoka,F.2017).13
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ПРИКАЗНОСТАЛГИЈЕХОНГКОНГА
КАОТЕМЕУТРИЛОГИЈИКАРВАЈА

Сажетак

Хонг Конг је град који представља спој источне и западне
културеикоји јесвојидентитетформираонамултикултуралним
структурама.Одколонијалногпериодадотранзициједеведесетих,
Хонг Конг је прошао зачарани круг економије базиране на
капитализму и растућем друштвеноекономском притиску Кине
(1). Ово је утицало на начин на који кинематографија Хонг
Конга одсликава појам свог дуалног идентитета и конфузије
идентитета у постколонијалној ери. Идентитетска збрка огледа
се у дубокомосећањуносталгије у остварењимаВонгКарВаја,
једногодпредставникакинематографијеХонгКонга.Уњеговим
филмовима, Хонг Конг није само део његове личне стварности
већипортретисторијеоведржаве.Његовифилмовигледаоцима
приказујукултурнеидруштвенетрансформације.ХонгКонгјеу
његовимостварењимаметафоракултурнихартефакатаидодатно
одсликаваегзистенцијалнинемируследамбивалентнедуалности.
Онсефокусиранатемекаоштосуљубав,обмана,усамљеност,
губитак идентитета и отуђење насталих услед тензија између
Хонг Конга, Кине, Британије и Јапана. Полазећи од чињенице
да кинематографски простор одсликава идеологије, политичке
системеидруштвенеодносе,овастудијаимазациљдаанализира
трилогијуВонгКарВајакојасесастојиодфилмоваDays of Being 
Wild (1990), In the Mood for Love (2000) и 2046 (2004), из једне
социолошкеперспективе,радиразумевањапредставеколонијалног
идентитетаХонгКонгакаодијаспоре–полазећиодЛефавровог
оквиракојиуважава(друштвени)просторкаооргански,животан
и променљив друштвени производ. Студија се фокусира на
свакодневицу филмских ликова ради схватања њиховог односа

премапростору.

Кључнеречи: Вонг КарВај, Хонг Конг, модернизација, криза 
идентитета, носталгија
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Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет –  
Од сек за ме диј ске сту ди је, Но ви Сад

                             DOI 10.5937/kultura1858113P
УДК 791.22(739.4)”1976/2015”

оригиналан научни рад

МИТОВИОБОЈЕНИ 
НОСТАЛГИЈОМ

ХОЛИВУДСКИПОГЛЕДНА 
НОВИНАРСТВО

Сажетак: Рад се ба ви пред ста вља њем но ви на ра и но ви нар ства 
у хо ли вуд ским фил мо ви ма са по себ ним фо ку сом на етич ке прин
ци пе но ви нар ства. Прет по став ка од ко је се кре ну ло при ли ком 
осми шља ва ња ис тра жи ва ња је да про из во ди по пу лар не кул ту ре 
на ста ју у од ре ђе ном дру штве ном окру же њу и да нам мо гу не што 
ре ћи и о ши рем дру штве нопо ли тич ком кон тек сту и о сли ци но ви
на ра и но ви нар ства у раз ли чи тим исто риј ским пе ри о ди ма. Циљ је 
да ис тра жи ка ко су се у хо ли вуд ском фил му, по чев ши од се дам де
се тих го ди на 20. ве ка и успо на ис тра жи вач ког но ви нар ства пред
ста вља ли но ви на ри, но ви нар ство и но ви нар ска ети ка. Ана ли зом 
де сет фил мо ва на ста лих у пе ри о ду из ме ђу 1976. и 2015. утвр ђе
но је до ми нант но по ја вљи ва ње по зи тив них сли ка но ви на ра и ни
је уо че на про ме на у при ме ни овог ме ха ни зма кроз раз ли чи те дру
штве не окол но сти у пет по сма тра них де ка да. Но ви нар ска ети ка 
до след но се пред ста вља као вр хун ски циљ и ме ри ло про фе си о на
ли зма, од го вор ност но ви нар ства као ин сти ту ци је се у фил мо ви
ма не пре и спи ту је, а сва огре ше ња о про фе си о нал не нор ма ти ве 
ин ди ви ду а ли зо ва на су и до след но ка жње на. 

Кључне речи: но ви на ри, но ви нар ство, но ви нар ска ети ка, 
холивудски филм, пред ста вља ње

Увод1

Уоквируамеричкихмедијскихстудијатемапредстављања
новинараиновинарстваухоливудскимфилмовимаодавно

1 РадједеомастеррадаПред ста вља ње но ви на ра и но ви нар ске ети кеу 
хо ли вуд ском фил му насталог под менторством доц. др Јелен Клеут и

ДРАГАНА ПРОДАНОВИЋ
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је препозната као научно интересантна и важна и читав
низаутораистраживаојеиобјављиваооњој.Унашојсре
дини, међутим, она до сада није привукла велику пажњу
истраживачатениједоступнанилитератураоњојнанашем
језику.

Улогаиположајновинараудруштвуврлосуспецифични
икрознеколиковековасвојеисторијеиумножавањаброја
медијаонисусемењали.Одувексупостојалимедијинаме
њениискључивоинформисањуиобразовањупублике,али
иготовоодсамогпочеткаштампеонинамењенисамозаба
ви.Уовомрадуфокуспажњеусмеренјенасликуновинара
којеможемоназватиозбиљнимаимајућинаумуонекојису
себавилиинформативнимиистраживачкимновинарством,
даклеврстамановинарствакојесуусмерененазаштитујав
ногинтереса.Претпоставкаодкојесеишлоприликомосми
шљавањаистраживањаједапроизводипопуларнекултуре,
уовомслучајуфилмови,настајууодређеномдруштвеном
окружењуиданаммогунешторећииоширемдруштвено
политичкомконтекстуиослициновинараиновинарствау
различитимисторијскимпериодима.Холивудскифилмови
изабрани су због своје планетарне популарности и гледа
ностиидугеисторијеутицајаамеричкепопуларнекултуре
инаовимпросторима.Такође,удомаћојкинематографији
небибиломогућесачинитиадекватанузоракјерфилмова
који себавеновинарствоминовинаримаимавеомамало,
поготовоонихукојимајефокуспажњенањима2.

Новинарство је врло рано побудило интересовање холи
вудскихфилмскихстваралаца.ОдфилмаНа слов на стра на
(The Front Pa ge)из1931.прекоремекделафилмскеумет
ностииз1941.ОрсонаВелсаГра ђа нин Кејн(Ci ti zen Ka ne)–
који је Амерички филмски институт 1999. издвојио као
најбољифилмсвихвремена–досавременихфилмова,но
винарство као тема и друштвена улога запослених у овој
професији инспирисали су холивудске филмске ауторе и
привлачили велику пажњу филмске публике. Велики је
бројоваквихфилмованастаоуХоливудутокомједногвека
његовеисторије.

У претходним истраживањима ове теме утврђена је дуго
трајнаприсутностновинарстваиновинарскеетикекаотеме

одбрањеног 12. 10. 2017. наФилозофском факултету Универзитета у
НовомСаду.

2 Осим југословенскогфилмаФадилаХаџићаНо ви нар (1979) који је у
фокусупажњеимаоположајиулогуновинараудруштву,МилошРади
војевићснимиоје1984.филмУна,премакњизиМомеКапора,оодносу
студенткињеновинарстваињеногпрофесора,аЦр ни бом бар дерДарка
Бајићаиз1992.представљасвојеврстаномажРа ди ју Б92.
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уХоливудувећодњеговихнајранијихдана.Вон(Vaughn)и
Евенсен3(Evensen)утврдилисудајевећтридесетихгодина
20.веканаправљенсвојеврстануговоромеђусобномнена
падањуизмеђуудружењаамеричкихновинараифилмских
продуцената и дистрибутера јер су две индустрије препо
зналекорисностмеђусобнедобресарадње4.Представено
винарауфилмовимаодтадасусемењалеииницијалнидо
говорубрзојенапуштен,алиобимпродукцијекојинидода
наснијеопао,потврђујетезуТомасаЗинде(ThomasZynda)
да„Холивудимавиртуалнимонополнасликуновинарау
јавности”идаусвојеврснојтранспозицијиулогафилмска
индустријапреузимадужностновинарскепа,„каоштоно
винарство има улогу „пса чувара”5 владајућих структура,
такоХоливуд,уимејавности–исасвојимкомерцијалним
мотивима–држиновинарствонаоку”6.

Зинда увиђа извесне паралеле и правилности и на теме
љуњих систематизује најчешћефокусе пажње у оваквим
екранизацијама:„Иакосетифилмовимеђусобноразликују,
онинајчешћепредстављају четири аспекта: карактере но
винара, новинску кућу за коју они раде, друштвену улогу
новинарстваиконтекстдруштваукојемновинарради”7.

Новинарство,ипак,никаднијепресталодапривлачипажњу
популарнекултуре,пајеамеричкиистраживачЏоСалцман
(JoeSaltzman)сачиниосвојеврснуинтернетбазуподнази
вом Ima ge of the Jo ur na lists in Po pu lar Cul tu re Da ta ba se у
којој је од 2008. до данас прикупљено 67.000 различитих
уносакојиобухватајуфилмове,књиге,телевизијскеирадиј
скеформе,стрипове,песмеисличноинспирисаненовинар
ством.Наовомсајтуобјављујесеи„ImageoftheJournalists
inPopularCultureJournal”којиокупљаиобјављујерадове
професионалацакојиистражујуовутему.

Двојицаистраживачакојисудалиогромандоприноснауч
ном препознавању важности ове тематске области Метју
Ерлих8 (MatthewEhrlich)иБрајанМекнер9 (BrianMcNair)

3 Vaughn,S. andEvensen,B. (1991)Democracy’sGuardians:Hollywood’s
PortraitofReporters,1930–1945,Jo ur na lism Qu ar terly.68(4),pp.829–838.

4 Исто,стр.830.
5 Енг.watchdog
6 Zynda, T. (1979)TheHollywoodVersion:Movie portrayals of the press,

Jo ur na lism Hi story6,p.22.
7 Исто,стp.17.
8 Ehrlich,M.(2004)Jo ur na lism in the Mo vi es,Urbana:UniversityofIllinois

Press.
9 McNair, B. (2010) Jo ur na lists in Film: He ro es and Vil la ins, Edinburgh:

EdinburghUniversityPress.
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сагласни су да су филмови врло често креирали митске
представеоновинаримаипоготовоодруштвенимулогама
новинарства.Тако јенепрестанорепродукованимитоно
винарствукао„седмојсили”,премаМекнеровимтврдњама,
дубокоидеолошкијернепрестаједапотврђујенормативно
уверењедановинарствонесамодатребадаправиразлику
удемократијаманеготоиморадачини10.Ерлихувиђада
некритичкопредстављањеположајановинарстваулиберал
нодемократскомдруштвукојеонназива„митонезависном
новинарствунадерегулисаномтржишту”можебитиопасно
јерможедапореметиреалнепредставеоодносимамоћии
„о удобности позиције комерцијалнихмедија у односу на
носиоцедоминантнеполитичкеиекономскемоћи”11.

Међутим,митовиникаднисуједнодимензионалниинемају
самоједнуфункцију,анетребаихтумачитиникаонеисти
ните,стогаЕрлихпризнајењиховунеопходностјер„пред
стављајузаједничкевредности,потврђујуосновнауверења
инегирајунекадругаипомажуљудимадасеангажују,цене
и разумеју сложене радости ижалости нашег заједничког
постојања,апопуларнакултураважанјеизвороваквихмо
делазаинспирисањељудскихживота”12.Истиаутортврди
ида„филмовионовинарствурефлектујумитовеобојенено
сталгијом,алиииспитујуконтрадикцијеиуновинарствуи
америчкојкултури”идодаједа„митовизаистамогуимати
конзервативнуидеолошкуфункцијулегитимисањапостоје
ћегстањаствари,међутимонимогуидакритикујуимења
јустатускво”13.КоментаришућианалогијуМајклаШадсона
дасупроценеосназииутицајуновинарстваукултурноми
политичкомживотупретеранеида„кадакритичаригледају
новинарство, они видеСупермена, који је, у ствари, само
КларкКент”14,Ерлихтакођеконстатуједапроблемсано
винарима у реалности није тошто су превишемоћни не
гоуправотоштонисудовољноодлучниидапредставеу
филмовимаоновинарствутонепроблематизујудовољно15.
Ондодаједапубликанебитребалодаочекујеодновинара
дасуперхеројскилетеиспасавајуиходсвихмогућихзала,
алидаонаможеидаитребадаочекуједановинариодбаце

10Исто,стр.144.
11Ehrlich, M. (2006) Facts, Truth And Bad Journalists In the Movies,

Jo ur na lism.Vol7,Issue4.р.515.
12Ehrlich,M.(2009)StudyingtheJournalistinPopularCulture,Ima ge of the 

Jo ur na list in Po pu lar Cul tu re Jo ur nal,Volume1,Fall2009,p.4.
13Ehrlich,M.(2006)nav.delo,рp.5–6.
14Schudson, M. (1995) The Po wer of News, Cambridge, London: Harvard

UniversityPress,p.17
15Ehrlich,M.(2004)nav.delo,str.180.
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стереотипне представе о себи и извештавају о ономешто
јавносттребадазна,чакионда,ипоготовоонда,кадајето
политичкииекономскиризично16.

Ерлих препознаје велики утицај и моћ филмова о нови
нарствуикадауидеализованимприказимасвеконфликте
решавајуукористновинара,алиикаданациничанначин
сугеришубеспомоћностпојединцапредогромноммоћиме
дијаидодаједа „унајгоремслучајуфилмовирадеоно за
штајеМре жаоптужилателевизију:умирујунашеоправда
неузнемирености,аунајбољемслучајумогунасинспири
сатидаразмишљамокритичкиоулозиновинарстваудемо
кратскимдруштвимаида,удухуфилмаСви пред сед ни ко ви 
љу ди,могуданасподсећајуданакоцкинијесамослобода
медијанегоибудућностземље17.

Мекнерпишедајеновинарствоприкладнозапредставља
њенафилму,јерњеговаприродагенеришесукобеинарати
векојиградедобрезаплетезбогтогаштојеновинару,као
иполицајцуилиприватномдетективу,посаодаразоткрива
оноштонекиљудижеледасакријуодјавности,даистра
жујускандале,заташкавања,корупцијуикриминал.„Тоје
њихов посао кроз векове либералне демократске историје
изагарантованјеууставимамногихземаља,поготовојето
случајуСАДукојимајевећинаовихфилмовастворена”18.

Етичкедилемепредкојимасеновинаркеиновинаричесто
нађуусвакодневномрадупредстављају,с једнестранеза
хвалнезаплетекојефилмможедобродаексплоатише,аса
другестранемогудапослужекаокориснеморалнепоукеза
целодруштво.ЕрлихусвојојкњизиJo ur na lism in the Movi es
тврди„дачакикадафилмовиприказујуновинарекаони
ткове амедије каокорумпиране, ониидаљенеоспорава
јуидејудамедијимогуиморајуигратицентралнуулогуу
друштву”19.Премањеговоммишљењу,причамаоморално
стиукојимасуновинарипрописнокажњенизасвојегре
хе,филмовиистичуиправилаисправногпрофесионалног
иприватногпонашања,азаједничкафункцијамитоваједа
употребомжртвеукажунапотребупоновногуспостављања
иприменедруштвенихнорме.„Чакиакофилмовиприказу
јусавременуситуацијуукојојновинарскапраксанеобавља

16Исто,стр.180
17Исто.
18McNair, B. (2010) Jo ur na lists in Film: He ro es and Vil la ins, Edinburgh:

EdinburghUniversityPress,p.25.
19Ehrlich,M.(2004)nav.delo,str.9.
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увексвојудужност,оничестоносталгичноуидеализованој
прошлоститражебољепримере”20.

Савременa свакодневна новинарска пракса понекад може
изазватизабринутостистрепњузбогстањаукојемсенови
нарскаетиканалазизбогчестихпримеракршењатемељних
професионалнихиетичкихнормиифилмскиауторинерет
коиздвајајуоваквепричеипретварајуихуфилмовечији
задатак,онда,постаједаукључепубликууразмишљањео
оваквимпојавамаињиховимпоследицаманаостатакдру
штва.УСАДпостојитрадицијаупотребеоваквихфилмо
вауправоунаставиЕтикеновинарстванаУниверзитетима.
ХауардГуд(HowardGood)уредниккњигеJo ur na lism Et hics 
Go es to the Mo vi esкојајеконципиранакаоприручникзана
ставуовогпредметаууводукаже:„Филмовиимајумоћда
испричајудуже,комплекснијепричеоновинаримакојису
сенашлипредетичкимдилемамаангажујућипознатезвезде
попутЏорџаКлунијаилиКејтБланчет.Акофилмовиимогу
битимедијзаразматрањеетичкихпитања,тонијетакозбог
њиховеспособностидапонудезаокруженемоделеиставо
веморалнефилозофије.Филмовионовинарствумногосу
функционалнијиуотварањудијалогаоетицинегоунуђењу
готовихрешења”21.

Циљовоградаједаистражикакосусеухоливудскомфил
му,почевшиодседамдесетихгодина20.векаиуспонаис
траживачког новинарства представљалиновинариинови
нарствоузпосебанфокуснапредстављањеетичкихприн
ципановинарства.Истраживачкапитањанакојаћерадпо
кушатидадаодговоресу:каквајефилмскапредставаистра
живачкихновинаракојиусвомангажманузаступајујавни
интерес, како се уфилму представља новинарска етика и
далисесликановинарамењалаухоливудскомфилмукроз
различитедруштвенеоколностиупериодуодседамдесетих
годинапрошлогвекадоданас.

Те о риј ски и ме то до ло шки оквир
Теоријску основу овог истраживања чини концепт пред
стављања развијен у оквиру британских студија културе
насталихуБирмингемскомцентру за истраживање савре
мене културе. Концепт представљања заузима значајно
местоурадовимаСтјуартаХола (StuartHall)22.Овај аутор

20Исто,стр.9.
21Good,H.(2008)Introduction,in:Good,H.(ed.)Jo ur na lism Et hics Go es to 

the Mo vi es,Lanham:Rowman&Littlefield,p.5.
22Hall, S. (1997) Re pre sen ta tion: Cul tu ral Re pre sen ta ti ons and Sig nifying  

Prac ti ces,London:Sagepublications,p.15.
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представљањеобјашњава каопроизвођењеконцепата зна
чењаунашемумукрозјезиккојимсестваравеза„између
концепата и језика помоћу којих реферишемо на стварни
светпредмета,људиидогађаја,илинаимагинарнесветове
измишљенихпредмета,људиидогађаја”23.

Уоквирустудијакултуре„начинипредстављањанесматра
јусесамоискривљеномиограниченом„рефлексијом”,већ
и„узроком”нашихдруштвениходноса”24.Увезисаовим
уведенјеконцептидеологије.ПратећиХола,БригсиКобли
доводепојамидеологијеувезусапојмомпредстављања,ко
је„каоактиванраднатомедастваридобијузначење”–не
миновноусвајанекеидејеивредности,тејестогаипред
стављањеидеолошко25.Аливременомјеконцептидеологи
јепреиспитиванидопуњенилизамењенпојмомдискурса:
„’Дискурс’, с друге стране, предочава представљање као
нештоштојеуплетеноуодносемоћи.Уместодапреноси
идеологијусадржајимапредстава,’дискурс’указуједасам
чинпредстављањаобликујенашеодносесасветом,собоми
другима.Премаовомсхватању,непостојиништа’изван’да
тог’дискурса’–никаква’реалност’каотаква–осимдругих
’дискурса’”26.

Ово је било једно од полазишта студија културе и у при
ступуанализифилма.Келнертврдиданамразумевањепо
пуларних холивудскихфилмова и других видовамедијске
културеможепомоћиуразумевањусопственогокружењаи
друштвачијисмодео,аданам„схватањеразлогазбогко
јиходређенисадржајипостајупопуларниможепомоћида
расветлимосоцијалноокружењеизкогаонипроизлазеиу
којемсекрећу,обезбеђујућинамувидуоноштоседешава
унашемдруштвуикултури27.

Заметодуистраживањаодабрана јеанализафилмакоју је
формулисао Лотар Микош. Он своју дефиницију анализе
филмачврсто засниваучињеницидањенциљморабити
дапосматраитумачикакоструктурефилмаделујууоквиру
комуникационихпроцесазбогчегасмештаовакоконципи
рану анализу у оквир комуникологије и студија културе и
тврдидајетооноштоодвајафилмскуанализукакојеонпо
сматраоддругихврстафилмскеанализеустудијамафилма

23Исто,стp.17.
24Brigs,A.iKobli,P.(2005)Uvod u stu di je me di ja,Beograd:Clio,str.470.
25Исто,стр.471.
26Исто,стр.475.
27Kelner,D.(2004)nav.delo,str.12.
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или књижевности28. У овако постављеној анализи филма
претпоставка је, као и у концепту представљања, да пуно
значењефилманепостојикаодатоичињеничновећдаоно
настајетекукомуникацијисапубликомилиистраживачем,
уоквирукојесеструктурефилмскогтекстаинтегришусе
значењимакојаимгледаоцидодељујуитокомовогпроцеса
настаје,такозвани,примљенитекст,којиуодређенојмери
денотира конкретно значење „оригиналног текста”29. Под
претпоставкомдасеанализауглавномодносинатокакоје
структурнафункцијафилмскихтекстовазначајназањегово
разумевање,Микошкажедасеондаконкретнакогнитивна
сврхаанализеможефокусиратинапетследећихнивоа:са
држајипредстављање,нарацијаидраматургија,карактери
и глумции естетика, узнапоменуда се свакифилмможе
истражитинаовимнивоимаидасеанализаможеограничи
тинаједанниво,алиможеузетиуобзириосталенивое30.
Будућидасепрвинивозаанализуфилмоваодносиуправо
науспостављањезначења,односнонаначиненакојесеса
држај приказује и како то доприноси стварању значења и
конструкцији друштвене стварности,фокус овог рада био
јеуправонаовомнивоуанализеинаанализикарактерауз
секундарнообраћањепажњеинаосталенивоеанализе.

Ис тра жи вач ки кор пус фил мо ва
У оквиру постављеног теоријско методолошког оквира, и
полазећиодпретпоставке да анализа холивудскихфилмо
вакојисузатемубиралиновинарствоиновинареможеда
нампружиувидеуначиненакојесуовапрофесијаиње
ниактерипредстављанинафилмукрозпоследњихнеколи
кодеценијаудатимдруштвенополитичкимоколностимаи
односимамоћи,каоиетичкедилемекојесуутомпроцесу
настајале,запотребеовогистраживањанаправљенјеизбор
оддесетфилмова.

Већинаизабранихфилмовасуекранизацијеистинитихдо
гађајаиправихновинараиновинаркиињиховихпрофесио
налнихискуставаилипостигнућаисвисе,умањојиливећој
мери,могу посматрати кроз призму новинарских етичких
норматива.Триодабранафилма–Мре жа(Net work),Без зле 
на ме ре (Ab sen ce of Ma li ce)иДо си је Пе ли кан(Pe li can Bri ef)–
екранизујуизмишљенепричеоновинаримаиуанализине
укључују аспекатверностиконкретнимреалнимдогађаји
макаоостали,алиимајупотенцијалпредстављањаауторске

28Mikos,L.(2014)AnalysisofFilm,in:Flick,U.(ed.)The SA GE Hand bo ok of 
Qu a li ta ti ve Da ta Analysis,London:SAGEPublications,p.410.

29Исто,стр.410.
30Исто,стр.413.
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интерпретацијеоногаштоједруштвенаиновинарскареал
ност.Онисечестокористедабисеуказалонапојавеили
проблемеуновинарствуилињеговомодносу саносиоци
мапозицијамоћи.Започетнутачкуузетјенајутицајнијиод
свихфилмовакојисуседосадбавилиновинарствоматоје
филмСви пред сед ни ко ви љу ди(All Pre si dent’s Men)из1976,
апотомсуизсвакедекадедоданасодабранаподвафилма.

Изседамдесетихгодина20.векапоредСвих пред сед ни ко вих 
љу диАланаПакуле(AlanPakula)изабран јефилмМре жа
(Net work)СиднијаЛумета(SidneyLumet)изистегодине.Из
осамдесетихгодина20.векаизабранисуфилмовиЦр ве ни
(Reds)ВоренаБитија(WarrenBeatty)из1981.иБез зле на
ме ре (Ab sen ce of Ma li ce)СиднијаПолака (SydneyPollack)
из1981.Изпоследњедекаде20.векаизабранисуфилмови
До си је Пе ли кан(Pe li can Bri ef)АланаПакулеиз1993.иИн
сај дер (The In si der)МајклаМена (MichaelMann) из 1998.
године.Изпрведекаде21.векаукорпуссууврштенифил
мовиЛа ку ноћ и срет но(Good Night and Good Luck)Џорџа
Клунија (GeorgeClooney) из 2005. ифилмФрост/Ник сон
(Frost/Ni xon) РонaХауарда (RonHoward) из 2008. године.
Последња два одабрана филма суИсти на (Truth) Џејмса
Вандербилта(JamesVanderbilt)из2015.иПод лу пом (Spo
tlight)ТомаМакартија(TomMcCarthy)изистегодине.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња о пред ста вља њу но ви на ра 
и но ви нар ства
Токоманализеодабранихфилмовауоченесунекеправил
ностикојесепонављајууразличитимфилмовимаиизмеђу
којих јемогућеуспоставитианалогије.Ограниченосткор
пуса не дозвољава уопштавање генералних закључака ко
ји би се односилинацелунемалу холивудскупродукцију
овеврстафилмова,алиуоквирукорпусапрепознатисуне
китрендовиуодређенимепохама,каоисличнипоступци,
карактеризацијеликоваислично.

Будућидапредстављањеникадниједословноприказивање
реалнихдогађајавећтајактивнипроцесподразумеваселек
товањеиобликовањеоногаштоћебитипредстављено,сли
кекојесунасталеауторскимпоступцимаупоменутимфил
мовиманисуувекупотпуностиодговаралеисторијскимчи
њеницама.ТакосуликовиБобаВудворда(BobWoodward)и
КарлаБернстина(CarlBernstein)уСвим пред сед ни ко вим љу
ди маиЕдвардаМароуа(EdwardMurrow)уЛа ку ноћ и срет
но представљенихеројскиикаобескомпромиснопосвећени
остварењу функције новинарства у надгледању оних који
сеналазена јавнимфункцијамаипозицијамамоћиичије
деловањеимадалекосежнепоследице.Тосуновинарикоји
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немајуправонагрешкујербудућностземљеињенихгра
ђанкииграђаназависиодњихионисутомзадаткудорасли.
Поготовоупрвомфилму,двојицановинарапредстављени
сукаобезгрешни,иакомладиинеискусни, заобилазениз
препрекаисасвимограничењимаизлазеуспешнонакрај.
Овојпредставидопринелајечињеницадафилмпредставља
екранизацијукњигекојусунаписалиВудвордиБернстино
свомуделууафериВотергејт.

Иакониједанодовадвафилманеексплицирадасууправо
поступањем новинара раскринкани један амерички пред
седники једансенатор,обаувеликојмерикодирајусвоје
поруке тако да публика у процесу декодирања врло лако
можеуправотодазакључи.Критичарисуданасуглавном
сагласнидасузаслугеприписаненовинаримауколектив
номсећањууобаслучајапреувеличане,алинекиодњихто
невидекаопроблем.Мекнерсе,рецимопиташтабибило
дасууНиксоновојерисвиамеричкиновинарибилипосве
ћениипреданикаоВудвордиБернстин: „Мождаондане
бибилопотребезаоваквимфилмомјермождадоВотергејт
скандаланикаданебинидошло”31.

ПредстављањеЕдвардаМароуаукључујеи једнуозбиљну
моралнудилему,алијеситуацијапредстављенатакодага
ослобађаодговорностизању.Његоваодлукаданеизгуби
фокусуборбипротивсенатораМакартија(Mccarthy)ине
узмеузаштитуколегујербитимеотворионовифронтпро
тив издавача Херста за резултат има самоубиство колеге.
Али,филмнудиоправдањезаовајпоступак:дајеодабрао
другачије,могаоједаизгубибиткукојујеводиоуимеин
тересацелејавности.Новинархеројуовојпредставиније
погрешионегојеподнеожртвузбогвишегциља.

ГлавниликуфилмуИн сај дерЛовелБергман(LowellBerg
man)такођејепредстављенхеројски,оннасупротсебеима,
са једнестране,моћнудуванскуиндустријубескомпроми
снуузаштитисвојихинтересаасадругестранесвогпосло
давцакућуЦБС,неспремнудајавниинтересставииспред
компанијског.Усветуукрупњавањамедијскогтржиштакоји
филмреконструише,Бергманјеморалникомпасикрозње
гаовапричаславиновинарскипрофесионализам.Но,нису
свиактериовихдогађајабилизадовољнифилмскимприка
зом.ЛовелБергмансарађиваојесаауторскомекипомфил
маиучествоваоуњеговојпромоцијиинесумњивјењегов
утицајнасценарио.ПродуцентДонХјуит(DonHewitt),пак,
тврдиоједајеБергман,усарадњисасценаристомстворио
ликиматрицудогађајакојинеодговарајуреалности,докје

31МcNair,B.(2010),нав.дело,стр.19–20.
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МајкВаласциничнокоментарисаодабифилмтребалодасе
зове„СедмогданаБергмансеодмарао“32.

ФилмПод лу пом,чинисе,одчетирипоменута,најреални
јепредстављасвојеновинаре јунаке.Уконструисањуњи
ховихликоваикаоновинараикаоприпадникалокалнеи
религијске заједнице није било сувишне романтизације
иинсистирањанабезгрешности.Свичланови тимаимају
дилемеикамерапратипроцесењиховихпреиспитивањаи
суочавањасагрешкамаипропустимаизпрошлостизакоје
преузимајуодговорностипретварајутаискустваумотива
цијудараднањиховомцентралномпројектууфилмубуде
бољи.ФилмскапредставаРезендеса(Rezendes),Робинсона
(Robinson),Керола(Carroll),СашеФајфер(SachaPfeiffer)и
њиховогуредникаБарона(Baron)одмерена јеинекреира
звездеодњих,алијекрозначиннакојифилмтранскодира
идеолошкепозицијеиодносеактераутисаковажностии
сназињиховогподвигасасвимјасан.

Насупрот херојима представљеним у четири екранизације
стварнихдогађајаукорпусуовогистраживањастојианти
херојскасликаДејвидаФроста(DavidFrost).Иакосеради
оновинарукоји јебившемпредседникуАмерикеРичарду
Никсону(RichardNixon)приредиосимболичкосуђењекоје
никаднијеимаојергајепредседникФорд(Ford)помило
вао,Фрост јеуфилмупредстављенкаонекоодкоганико
нијеочекиваоовакавуспех.Једаноднајближихсарадника
уфилмуописујегакаонај не о бич ни јег од свих хе ро ја и чо
ве ка без по ли тич ких уве ре ња ко ји ни ка да ни је гла сао али је 
имао ква ли тет ко ји је ма ло дру гих има ло – раз у мео је те
ле ви зи ју.Унаративној структурифилмаФрост је искори
шћен као средство у грађењуфилмске неизвесности те је
представљенкаоаутсајдеруполитичкомновинарствучија
амбицијанадилазењеговепрофесионалнеквалитетеитеку
последњихпетнаестакминутафилмаовајјунакдоживљава
својпрофесионалнитријумф.

Холивудскифилм све ситуације у којима се новинари хе
роји супротстављају моћним противницима структурира
поуобичајеномнаративноммоделупреузетомизкњижев
ностикоји се заснивана архетипскомсукобудобраи зла.
Дабинештобилоподвиг,неопходноједахеројиимајуна
супротсебеозбиљногпротивникасакојимнијелакоизаћи
накрај,пасеонитакосупротстављајупредседникуСАДи
његовојадминистрацији,цркви,корумпираномсистемуло
калнеуправеидуванскојиндустрији, алиивласницимаи
доносиоцимаодлукамедијскихкућаукојимасузапослени.

32Еhrlich,M.(2004),нав.дело,стр.144.
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Ибезобзиранатоштосеусвимовимслучајевимарадио
екранизацијиреалнихдогађајачијијеисходјавностиодав
нопознат, драматуршка структурареткооткриваисходна
почеткудабисеретроспективновраћаланаекранизацију
процеса,већсенајчешћерадиолинеарноструктурираним
наративима који укључују низ перипетија и неизвесност
дабинакрајуфилмскихеројиновинаритријумфовалинад
моћнимпротивницима.

Трифилмаукорпусукојисебаветелевизијскимновинари
ма–Мре жа,Ин сај дериИсти на–представљајуновинаре
каоборцезаодбранупрофесијеапонашањекорпоративних
власникањиховихмедијскихкућакаоопасноподемократ
ски поредак због спремности да се у име комерцијалног
успехаодрекнусвихсадржајаосимзабавнихиспектакулар
них или да чине компромисе у селекцији информативних
садржајазбогекономскихиполитичкихпритисакаспоља.
УсатиричномфилмуМре жанајснажнијајекритикаспек
такуларизацијесадржаја,чакјетоликозаоштренадакреира
светукојемјемогућедаменаџменттелевизијеорганизује
убиство свог водитељауживомтелевизијскомпреносу.У
таквомсветурејтинзисујединомериловредности.Удруга
двафилма,којисебавеистомСиБиЕсовомистраживачком
емисијом „60минута” у различитимпериодима, критичка
оштрица усмерена је ка корпоративној управи телевизије
због неспремности да стане у одбрану своје емисије, нај
дуговечнијетаквогтипанаамеричкојтелевизији,зарадза
штитесвојихекономскихинтереса,упрвомслучајуданеби
угрозилапроцесвласничкетрансакцијесаметелевизије,ау
другомданебиугрозилаинтересеполитичкихдоносилаца
легислативниходлукакојесууњеномекономскоминтере
су.Усватрифилмановинарисупредстављеникаофакто
рикојисесупротстављајуовимпроцесимаипокушавајуда
сачувајучастпрофесије.

ФилмовиМре жаиИсти напроблематизујуифинансијску
(не)исплативостинформативнихпрограма.Лукративнамо
тивација уМре жи је представљена кроз трансформацију
целеуређивачкеполитике,вртоглавиуспонинфотејнмента
и успостављање резултата мерења гледаности као једино
мериторних,ауИсти никрозчињеницудасеемисија„60
минута”боризатерминемитовањасапреносомевангели
стичке проповеди Била Грејема (Billy Graham) и токшоу
емисијомдоктораФила (Dr.Phil).НапитањеМериМејпс
(MaryMapes)уфилмукакојетомогуће,продуцентјојдого
вара:Вестинеплаћајурачуне.Уједномодмонологанакра
јуфилмаДенРадер(DanRather)објашњавакакојеСиби
есстигаодотле:Ако ин тер вју и шеш так ми чаре ријалитија 
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„Сур вајвор” уме сто оне ко ји су пре жи ве ли геноцид33 
имаћеш ви ше пла ће них огла са.

У корпусу су уочена и четири филма која би могла бити
оквалификована каоносталгични.Овај ауторскипоступак
користи се да би се одала почаст ликовима или догађаји
маизпрошлости,алиикаоопоменауодносунаактуелне
доминантнеидеолошкематрице.

ФилмЦр ве нивраћасевишеод60годинаупрошлостдаби
екранизоваопоследњихпетгодинаживотаамеричкогнови
нараЏонаРида (JohnReed)ипроговориоо заборављеној
историјиамеричкоглевичарскогпокрета.Овојесвојеврсна
романтичнапосветаВоренаБитијаликуиделуамеричког
новинара и левичара, једном од тројице Американаца са
храњенихуКремљу,алиииконамалевичарскогпокретаса
почетка20.векаодкојихсунекепредстављенекаоликовиу
филму,анекеучествујуудокументарномдискурсуфилма.

Носталгичан осврт на новинарске подвиге представљају
филмовиФрост/Ник сониПод лу пом.Обасавременскедис
танце,првиод30година,адругиод15година,подсећајуна
примереновинарскехрабростикојајерезултиралапозитив
нимисходимазаинтересјавности.РонХауардчакуимену
свогфилма,безобзирананесумњивовећупознатостпрези
менабившегамеричкогпредседника,напрвоместоставља
новинаревопрезиме.

Сви носталгични филмови, будући да се враћају у неке
претходне епохе користе уобичајена средства за постиза
ње аутентичности: костиме, шминку, сценографију и му
зику, док редитељфилмаЛа ку ноћ и срет ноЏорџКлуни
идекоракдаљепањеговфилмнекористисамоуобичајену
филмскуапаратурузастварањеутискааутентичности,већ
употребомцрнобелетехникеснимањаопонашаифилмску
технологијупериодакојиописује.

Трифилмакојанисузасновананаистинитимдогађајимана
сталасууразличитимдруштвенимконтекстимаиса,чини
се, различитим мотивацијама.ФилмовиМре жа иБез зле 
на ме репредстављајуотворенеетичкеопоменезапрофеси
ју.СидниЛуметиПедиЧајефски (PaddyChayefsky)Мре
жомвећседамдесетихгодина20.веканасатиричанначин
и служећи се претеривањем опомињу на забрињавајући
процес комерцијализације телевизијских програма и дају
најмрачнијупрогнозуњеговогисхода.

33Енг.ge no cid sur vi vors
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Ауторски тим филмаБез зле на ме ре, којиМајклШадсон
назива„Вотергејтомуновинарству”34,СидниПолакиКурт
Лутки (Kurt Luedtke) заоштрио је критичку ивицу према
неетичномбављењуновинарствомтоликодабилокомеко
је упућен у процес рада (аЛутки је упућен будући и сам
бившиновинариуредник)догађајикојеекранизуједелују
неаутентично.

Сценарио за трећи у овој групи филмоваДо си је Пе ли кан
адаптација је књигеЏона Гришама (JohnGrisham), веома
тиражногиуспешногаутора,асудећипобуџетуиубедљи
вонајвећој зарадиу корпусуовогистраживањаиуобича
јенојструктуриисплативиххоливудскихтрилера,тешкоје
уочитидругумотивацијуодкомерцијалне.Филмјережирао
АланПакулакојисе20годинакаснијевратионовинарству
каотемииуочљивисусличнимеханизмиупредстављању
новинарахеројакаоуСвим пред сед ни ко вим љу ди ма:ства
расесликабезгрешног,честитогновинараочијемживоту
ванпрофесионалноггледалацнесазнајеништа,алијефилм
наплану садржајаидраматургијемногоближи типичном
холивудском трилеруи он вишеистражује идеолошкепо
зицијеносилацавластииекономскемоћи,ановинарствосе
појављујекаоконтролнифакторбезмногофокусирањана
анатомијуновинарскогпроцеса.

Лик новинара Греја Грентама (Gray Grantham) у целом
корпусуиздвајараснаприпадност.Усвихпреосталихдевет
филмованесамоданемаглавнихјунакаАфроАмерикана
ца,негоихнемауопште.Устварањупредставеоновинар
скомсветуиновинарскимликовимаХоливудуанализира
ном периоду АфроАмериканце третира као невидљиве и
веомајетешкопронаћифилмовеукојимасеонипојављују.
Имајућинаумутумачењанасталауоквирустудијакултуре
орепродукцијипостојећихдруштвенихсукобаидискурса
крозпроизводепопуларнекултурекојимасепублиципружа
материјалзастварањеидентитетаитумачењасвета35,филм
ско репродуковање слике света у којој АфроАмериканци
немајугласинебавесеновинарствомограниченоје,далеко
одреалногиконтрапродуктивно.

Посматрајући доминантне кодове рода и пола, у корпусу
истраживањауочен јерелативномалибројженскихлико
ва,нарочитоуглавнимулогама,амеђуњимаврлосучесте
негативнепредставе.УглавнимулогамапојављујусеМе
ганКартер (MeganCarter)уБез зле на ме реиМериМејпс

34Schudson,M. (1992)Wa ter ga te in Ame ri can Me mory: How We Re me ber, 
For get and Re con struct The Past,NewYork:BasicBooks,p.120.

35Kelner,D.(2004)нав.дело,стр.261.
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уИсти ни, док су запажене и улоге Луиз Брајант (Louise
Bryant)уЦр ве ни ма,ДајанеКристенсен(DianaChristensen)
уМре жииСашеФајферуфилмуПод лу пом.Најнегатив
није супредставежена уфилмовима којинису засновани
наистинитимдогађајима.Дваогледналикакојесуаутори
сценарија, у оба случаја мушкарци, одабрали да предста
вљајусвелошеинеетичноуновинарствуМеганКартери
ДајанаКристенсенсужене.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња о пред ста вља њу  
но ви нар ске ети ке
Уконтекстуетичкихпорукафилмоваоновинарству,може
серећидасеетичностипрофесионализамвреднујукаоап
солутнанормативнаправилаињиховаодрживостсеника
данепроблематизујеинепреиспитује.Јединиизузетак је
филмИсти на који представља ретроактивни покушај од
бранедостојанствадискредитованеновинаркеМериМејпс.
Уњемусезаменомтезаоправдаваначињенагрешка,пасе
инсистирањемнаприоритетностиистинитостиобјављених
информација покушава компензовати недостатак њихове
утемељеностиуписаномизворучијујеаутентичностнемо
гућеутврдити.Свиосталифилмовирепродукујудруштве
никонсензусотемељниметичкимвредностимаамеричког
новинарства.

У систематизацији представљања етичке проблематике у
филмовимамогућејеупотребитимоделутицајанамасме
дијске садржаје Памеле Шумејкер (Pamela Schoemaker)
иСтивенРиса (StephenReese) који се састојиодпеткон
центричнихкруговапричемусвакиследећиобухваташире
пољеутицаја36.Петнивоаутицајапредстављају:индивиду
ални (лична својстваи уверења); професионални (улогаи
статусуредакцији,положајухијерархији);организациони
(медијскаорганизација);ванмедијски(другемедијскеорга
низације,интереснегрупеиповратнопублика)иидеолошки
(доминантнеидејеивредностивремена)37.

Индивидуалнинивоукључујеличнасвојстваиуверењано
винара.Будућидаучешћеупроцесупроизводњефактограф
скихмедијскихсадржајаискључујепристрасностбилокоје
врсте,пабилаоназаснованаиналичнимуверењима,уовом
пољуделовањаможедоћидоетичкихдилема.ФилмЦр ве
ниодличнопроблематизујеуправоутицајличнихуверења
напрофесионализамновинара,паприказујепутЏонаРида

36Shoemaker,P.andReese,S.(1996)Me di a ting the mes sa ge: The o ri es of in
flu en ce on mass me dia con tent,NewYork:Longman.

37Исто,стр.91–93.
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одновинарасимпатизеракојипратирадлевичарскихпар
тијапрекофазе активизмаичланствадопропагандистич
когангажманауОктобарскојреволуцији.Кадасеуфилму
Исти наМериМејпснађепреднезависномкомисијомко
ја утврђује степен професионализма у истраживачком по
ступкуњеногтима,њенаполитичкауверењапостајуједан
одкључнихпредметаистраге.

Нанивоуличнихсвојставаможесепреиспитиватидалисе
упредстављањууспостављаједнакостизмеђудобрихљуд
скихособинаиетичногбављењановинарством.Уоченесу
двематрицепредстављањановинаранаовомнивоу.Тамо
гдесуфилмовистворилихеројскепредставеоновинарима
имоделепрофесионалнеетичности,оњиховимприватним
животиманедајусеготовоникаквеинформације,такавје
случајсаВудвордомиБернстином,Грентамом,члановима
тимаПод лу помиЕдвардомМароуом(EdwardR.Murrow)и
ФредомФрендлијем(FredFriendly).ЈединиизузетакјеЛо
велБергманочијемпородичномживотуиличнимувере
њимафилмговоринавишеместа.Другаматрицаукључује
ликовепредстављенеширимпланомкојиобухватаињихо
вепородичнеулоге,личневредности,понашањепремадру
гимаи обухвата петпреосталихфилмова.Овде,међутим,
немауспостављањаједнакостиизмеђунеетичногпрофеси
оналногпоступањасалошимљудскимособинама.Чакни
најнегативније професионално представљени ликови нису
лошиљудиинечинезлодругима.

Нанивоукојисеодносинапрофесионалнерутине,тимски
рад,позицијеухијерархијиисистемдоношењаодлукауо
ченоједоследнопредстављањеснажногузајамногколеги
јалногподржавања.Уреднициштитеновинареусвојимре
дакцијамаитимовимаифилмовинеприказујусуревњивост
икомпетитивносткојихуправимредакцијаманесумњиво
има.Чакитамогденавишимнивоимауправљањапосто
јепритисционихкојистојеизмеђуновинараидоносилаца
одлукананајвишимнивоимаувексунастранионихнани
жојлествициухијерархијијеримајувишеосећајазавред
ну и добру новинарску причу. Било да се ради о уредни
кудошљакууредакцијулокалноглистакојег јепоставио
нови власникили о уреднику новинарке чији је неетично
поступање резултирало губитком једногживота, филмови
ихпредстављајукаоправементореизаштитникесвогти
ма. Тимско јединство такође се често представља на иде
ализован начин,ВудвордиБернстинпоступају складно и
укоракусеприлагођавају једандругом,тимуфилмуПод 
лу помпредстављен јекаопородица, екипаМароуовееми
сијеуједињенајеузаједничкојборби,атимМериМејпчак
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имазаједничкумотивационупорукучијатајновитостпред
стављаграницуизмеђуњихисвихонихкојинисучланови
тима.

Авишеинстанцеуправљањауовоммоделуутицајанама
смедијске садржаје обухватају организациониниво.Може
серећида су ауторифилмоваоновинарствуобухваћених
овим истраживањем најкритичнији управо према етичком
поступањунаовомнивоууправљањаидоношењаодлука.
Критичкисепропитујупоступциредакцијскогадвокатако
јегнезанимаистинитостновинарскепричевећсамофор
малнопоступањедаби,какотосценариоциничноформули
ше,демократијабилазадовољена,алииискључивоинтере
снимиекономскиммотивимавођеногпословањамедијских
кућа, билода се оноу сатиричномприказуназива корпо
рацијскакосмологијаилидакомпанијапроценупоступања
својеновинаркеМериМејпсстављаурукекомисијиукојој
немановинараизакојујојадвокаткаже:Ов де не ва же но ви
нар ски уџ бе ни ци, ни про фе си о нал ни ко дек си, са мо ми шље
ња.УфилмуИн сај дерзбогцензурекојојгауправаТВмре
жеизлажесклапапактсаколегамаиздругихмедијскихкућа
инатајначинусвојеврснојпараболиисампостајеинсајдер
којићеузбунитијавностискренутипажњудаCBSнапушта
својуулогуузаштитијавногинтересаиакојенатообавезан
кадамуједодељенафреквенцијазаемитовање.

Ванмедијски ниво обухвата утицаје ван медијске куће о
којој јереч, атомогубитиидругимедији, алииизвори,
оглашивачи,публикаисвидругидруштвениактери.Други
медијисечестоприказујукаонеколегијалниирадокористе
новинарскепропустеи грешкедругих редакција.Изложе
ностекономскимиполитичкимпритисцимапроблематизује
сеувишефилмоваукорпусуовогистраживања.Оглашива
чисеповлачезбогнеслагањасасадржајемемисија,пред
ставници политичких структура прикривају информације
од јавности, носиоци јавнихфункција обмањујуновинаре
и злоупотребљавају их за постизање сопствених циљева,
те филмови ове структуре врло често користе у драмској
структури као антагонисте који постављају препреке на
испуњавањеосновнихдруштвенихфункцијановинарства.

Наидеолошкомнивоупосматрано јепредстављањедоми
нантнихидејаивредностивременаукојемновинариживе
ирадеианализифилмаонојенајуочљивијеупоступцима
којима се креира друштвенополитички контекст догађаја.
Безобзиранатодалисерадиофилмовимакојиекранизују
савременадешавањаилионосталгичнимосвртиманадога
ђајеизпрошлости,дабигледалацбољеразумеотемуфил
маипоступањеликова,неопходнојепојаснитиоколности.
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Будућидасефилмовинеснимајудабисеприказивалисамо
уактуелномтренутку,негопредстављајуисвојеврснасве
дочанстваоодређеномвременузабудућегенерације,ауто
рисеупредстављањудоминантнеидеологијетогтренутка
служеистимсредствима.Референтниоквирепохеартику
лише се кроз представљање уобичајених пракси, а поред
сценаријаидодељивањаодговарајућихдискурсаликовима
иактерима,заовусврхукористесеикостим,шминкаисце
нографијаиосталаобележјатогдобадабисегледалацшто
ефектнијеувукаоурадњу.Такофилмовиизседамдесетих
годинаартикулишунезадовољствоизасићеностамеричких
грађана учешћем у дуготрајном рату, инфлацијом и рефе
ришунапревирањаунутарразличитихдруштвенихслојева
и деловањерадикалних организација,филмовииз деведе
сетих критикују успон корпоративизма и доминацију еко
номскемоћи,којајеприсутнаиуекранизацијамадогађаја
издругедекаде21.века.Обафилмаизпрведекаде21.ве
ка,арадисеионајпопуларнијимовеврстеизтогпериода,
носталгичнисуосвртинапретходнепериоде.Фрост/Ник
сонсевраћауседамдесетегодинеипредстављасвојеврсну
романтичнупосветуједномодновинарскихтријумфа,али
исимболичкуопоменудруштвукрозпаралелусаепохому
којој судоминиралеистеидеолошкевредности,докЏорџ
Клуниповраткомупедесетегодине,насамепочеткетеле
визијскогновинарства,доносисликудоминацијестрахаиз
периоданајоштријефазеХладногратаињеговезлоупотре
беуобликовањудоминантнеатмосфереудруштвуправећи
паралелусатренуткомнастајањафилма,првомполовином
прведекаде21.векакадајеобјаварататерорупокриласва
остала друштвена искуства након терористичког напада у
Њујорку11.септембра2001.иамеричкевојнеинтервенци
јеуИраку2003.године.Свифилмовиукључениукорпус
репродукујудискурсоновинаримакаозаштитницима јав
ностиичуваримадемократскогпореткакојискрећупажњу
назлоупотребеинепочинстваносилацафункцијаусистему,
алисамсистемникаданепреиспитују.

За кљу чак

Узакључкуможемоконстатоватидахоливудскифилмовио
новинаримакореспондирајусадруштвенимиполитичким
дешавањимаепохаукојиманастају,каоиначиниманако
јесеонаодражавајунановинарскепраксе,некадскрећући
пажњунањихуактуелнимтренуцима,анекадакористећи
манипулацију временскимпланомда би се послале пору
кеосавременимпојавамаилидабисеизразилапосредна
критикаидруштвенихиполитичкихиновинарскихактера.
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Анализомјеутврђенаитенденцијаглорификацијестварних
новинаракојизаступајујавниинтерескојапонекадпрела
зиоквирењиховихреалнихзаслуга.ТакосефилмовиСви 
пред сед ни ко ви љу дииЛа ку ноћ и срет но ослањајунавећ
постојеће митове у америчкој јавности о заслугама нови
нара Боба Вудворда, Карла Бернстина и Едварда Мароуа
ирепродукујуихпреувеличавајућињиховеулоге у ствар
нимдогађајима.Слична је ситуација и са представљањем
новинараЛовелаБергманауфилмуИн сај дер.

Резултати анализе у закључку нуде одговор на истражи
вачкопитањедасепредставеоновинаримакрозразличи
тедекаденисузначајномењале,али јеуоченокритичније
представљањемедијскихкућаињиховогпословања.Фил
мовиосуђујудоминацијукорпоративногначинапословања
инапуштањедобрихновинарскихпраксикојимасештити
интересјавностизбогкомерцијалненеуспешноститеврсте
програмаизаокретуређивачкихполитикакадоминацијиза
бавнихсадржаја.Новинарису,међутим,најчешћепредста
вљеникаоактерикојисесупротстављајуоваквојпраксии
наразличитеначинесеборепротивњих.

Честусликуновинаракаозаштитникајавногинтересанеки
ауторидеконструишукаоидеологијууроњенууформуто
плихљудскихпричакојетребадапробуденадуихранемит
о „седмој сили”. „Филмовионовинарствумогу сечитати
каомитолошки, уБартовом тумачењу овог појма; као ду
бокоидеолошкиурепродуковањунормативногуверењада
новинарствотребаиможеданаправиразликуудемократи
јама;дановинаримогудаисправљајунеправдеипозивају
оненапозицијимоћинаодговорност”38.

Новинарскаетикауанализиранимфилмовимапредставља
се као апсолутниидеал имерило професионализма.Фил
мовинепреиспитујуетичкепринципечакниуграничним
ситуацијама где крутост правила не оставља простора за
прилагођавањеконкретнимситуацијамапабилокојаодлука
можеиматилошепоследицезанекуодукљученихстрана.
Примерилошихновинаракојикршенормативепрописане
етичкимкодексомувексууфункцијиморалнепоуке,ањи
ховегрешкесуиндивидуализованеионидоследнобивају
кажњени за лошепоступање.Каопримерилошег етичког
поступањаиздвајајусеуправемедијскихкућакојеујурња
ви за профитом промовишу лоше новинарске праксе или
нештите своје запослене кад је то потребно. Анализира
нифилмовиненудемогућарешењауобластиновинарске

38McNair,B.(2012)FromTrueStoryToMorningGlory,Jo ur na lism Prac ti ce,
6:1,p.144.
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етикенегосеуглавномкористекаофункционалносредство
којимсеможеотворитидијалогоовојтемиујавности.

На крају закључних напомена овог истраживања којим је
утврђенодахоливудскифилмчестобирановинарствоино
винарскуетикузасвојетеме,алиидаутрадицијиамеричке
наставеновинарствапостојиуобичајенаупотребаовеврсте
филмоваунаставиновинарскеетике,каопрепоруказамо
гућупраксуиунашимусловимаистичесепогодностфилма
каомедија за разматрање ове области новинарске праксе.
Филмјевеомакомуникативанмедијнакојисустудентивећ
навикнути,аодабирпопуларниххоливудскихзвездазату
маченовинарскихулогаможедодатнодапривучењихову
пажњу.Уамеричкојпраксипостојеиуџбенициконципира
ниуправозаупотребууоваквесврхеукојимасефилмови
оновинарствуиновинаримаанализирајукрозпризмуно
винарскеетикеизатонаменскиосмишљеневежбекојесе
могу реализовати са студентима. Разматрање конкретних
примера етичких дилема у којима се новинаримогу наћи
можезнатноолакшатиразумевањекомплексностиоветеме
ипомоћистудентимановинарствадасеприпремезабудуће
професионалноокружење.
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MYTHSCOLOUREDBYNOSTALGIA:
HOLLYWOOD’SLOOKONJOURNALISM

Abstract

The paper analyses representation of journalists and journalism in
Hollywood films with additional focus on representation of ethical
principles of journalism. Original premise in designing the research
wasthattheproductsofpopularculture,inthiscasefilms,aremadein
aparticularsocialenvironmentandassuchtheycantellussomething
aboutthewidersociopoliticalcontextandtheimageofjournalistsand
journalismindifferenthistoricalperiods.Thegoalwasto investigate
how journalists, journalism and media ethics were represented in
the Hollywood film, beginning with the seventies and the rise of
investigative journalism and ending with contemporary movies. In
theanalysisoftenfilmsmadebetween1976and2015,thedominant
appearanceofpositiverepresentationsofreporterswasevident,andno
changeintheusageofthismechanisminvarioussocialcircumstances
overfivedecadeswasobserved.Mediaethicsisconsistentlyrepresented
as a goal and a measure of professionalism, the responsibility of
journalismasaninstitutionisnotquestionedinfilms,andallviolations
ofprofessionalnormsareindividualizedandconsistentlypunished.

Keywords: journalists, journalism, media ethics, Hollywood movie, 
representation
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Uni ver zi tet Do nja Go ri ca, Hu ma ni stič ke stu di je,  
Pod go ri ca, Cr na Go ra
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originalan naučni rad

ME DIJ SKE IN TER PRE TA CI JE 
DJE LO VA NJA SA BA TA JA  

CE VI JA I KRIP TO-JE VREJ SKE 
ZA JED NI CE DÖNMEH NA  

BAL KA NU
Sažetak: Osnov na te ma ra da je ana li za isto rij skih iz vo ra i za pi sa, čla
na ka i knji ga o ži vo to pi su Sa ba ta ja Ce vi ja, se fard skog ra bi na ro đe
nog u Smir ni (da naš njoj Tur skoj), ali iz po ro di ce ro ma ni ot skih Je vre ja 
iz Pa tre, te (pre ci zni je) nje go vog po li tič kog i du hov nog dje lo va nja na 
Bal ka nu, i to u So lu nu (da naš nja Grč ka) i u Ul ci nju (da naš nja Cr na 
Go ra). Ana li tič ki fo kus ra da je usmje ren ka opi su Ce vi je vog dje lo va
nja u So lu nu (16511658), i okol no sti ma for mi ra nja ta moš nje krip to 
je vrej ske gru pe Dönmeh te nji ho ve kul tur ne za o stavš ti ne da nas. Na ro
či to su in te re sant ne po sljed nje go di ne nje go vog ži vo ta u Ul ci nju gdje 
ga je 1673. go di ne prog nao osman ski sul tan Meh med IV. Sa ba taj Ce vi 
je umro u Ul ci nju 1676. go di ne, i tu je iz vje sno sa hra njen. Cilj ra da je 
da do dat no ob ja sni sve vjer ske i dog mat ske di ho to mi je i de no mi na ci je 
unu tar Dönmeh za jed ni ce, kao i raz lo ge nji ho vog na stan ka.

Ključneriječi: Sa ba taj Ce vi; Sa ba ta jan stvo; Dönmeh; Bal kan
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Uvod

Ovajradsetemeljinapolazištudajeknji ga –prvi medij,od
nosno dovoljno refleksivan i metodološki utemeljen da se na
osnovunje(ga)moguanalizirati idekonstruisatiraznolikeme
dijske(re)interpretacije,kojezadiruu istorijskeetapekojesu,
u pogledu kategorijalnosti, često nekomplementarne sa savre
menošću.U tompogledu, njena estetika i izražajnost joj daju
dodatnilegitimitetupogledunjenepostojanostikaomedija,koji
semožefleksibilnoseciratiitumačitinavišenačina.Ovdjese
možemoosvrnutinatezuWilliamaUricchiadamedijzapravo
simbolizujekul tur nu prak su,mnogovišenego štopredstavlja
običan tekst; ili naLisuGitelman koja zapravo konstatuje da
jekomunikacija–kulturnapraksa.1Ovaj termin je struktural
noneodvojivoddruštvene,socijalneinaučneulogeknji ge,bez
obzirananjenečestezloupotrebe(kojimajesklonsvakimedij).
Sadrugestrane,zaritiuproblematiku17.ili18.vijeka,uzambi
cijudamedijskatumačenjaondašnjihfenomenapredstavitešto
autentičnije,doistazahtijevapreciznosti(nužno)distanciranje
odsvakevrsteambivalentnosti.Zatojeraznolikostizvora,go
tovopa,akutnaodlikasvihonihradovakojisusebavililikomi
djelomSabatajaCevija,teovatemautolikopredstavljaposeban
metodološkiizazov.

SabatajCevijerođen1.avgusta1626.godineuSmirni,odno
sno Izmiru (današnjaTurska), u porodici romaniotskih Jevre
jaizPatre(današnjaGrčka).Ro ma ni o ti predstavljajunajstariju
jevrejskuzajednicunaBalkanu.Ranijesuseslužiliposebnim
vjerskimobredomkojisenaslanjaonaJe ru sa lim ski Tal mud,te
jevanskim (judeogrčkim)liturgijskimjezikom,kojisedanasza
držaomeđumalimbrojem romaniotskih Jevreja.Njihovo ime
sevežezanazivῬωμαῖοι (Romani; Romeji),kakosuoznača
vaninekadašnji stanovniciVizantijskogcarstva.Zarazlikuod
Se far da,kojisugovorilijudeošpanskimjezikom,ikojipočinju
naseljavatiBalkankrajemXVvijeka,Romaniotisubilibalkan
skistarosjedioci.PrisustvoJevrejanaovomprostorusebilježi
jošodantičkihvremena,dokčuvenijevrejskiputopisacBenja
minodTudelekonstatuje,jošuXIIvijeku,prisustvoRo ma ni o ta
uPatri,Korintu,Tebi,Solunu,Drami, itd.2Nakon istrebljenja
najbrojnije romaniotskezajedniceuJanjini,uvrijemeDrugog
svjetskog rata, i u konačnici, nakon formiranja države Iz rael,
uslijedićenjihovomasovnoiseljavanjeizGrčke.

UtomsmislujevažnokonstatovatiCevijevobalkanskoporije
klo.Onće,poduticajemsvogaocaMordekajaCevija(Mordecai

1 Trotter, D. (2013) Li te ra tu re in the First Me dia Age, London: Harvard
UniversityPres,p.2.

2 Stavroulakis,N.(1990)The Jews of Gre e ce,Athens:TalosPress,p.9.
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Zevi), uz posvećeno izučavanje Tal mu da, postati rabin 1644.
godine3,tepodutiskomkabalizmaIsakaAškenazija(IsaacAs
hkenazi)4 i tada popularnog milenarizma, 1648. godine sebe
prozvatime si jom.Zbogsvogučenja,bićeisključenizjevrejske
zajedniceuSmirniiprotjeranodtamo1651.godine,zajednosa
svojimsljedbenicima.NakonkraćegzadržavanjauCarigradu,
gdjejeodznamenitogpropovjednikaAbrahamaJahinija(Abra
hamYachini) ujednojknjiziprokazankaome si ja,konačnodo
laziuSolun,kojićepostaticentarnjegovogvjerskogdjelovanja
unarednimgodinama.

Bo ra vak u So lu nu

TokomsvogboravkauSolunu(16511658),Cevićeojačatita
mošnjukabalističkuzajednicu,ipridobitivelikibrojsljedbeni
ka, naročitomeđu nekadašnjimma ra ni ma5 u Šalom sinagogi.
KakoprimjećujeMošeIdel,njegovasimboličkaiharizmatska
uloga,temesijanskapropaganda,imalajeeshatološkiuticajna
tadašnjesefardskeJevreje.6SolunjebioidealnomjestozaCevi
jevevjerskeaktivnosti,uzmeliseuobzirčinjenicadajetamoš
njajevrejskazajednicabilaizuzetnosnažna.Onajebrojalaoko
22hiljadeljudi,asamojeuSolunupostojalotridesetsinagoga.7
Ceviupočetkunije insistiraonasvomme si jan skom sa mo pro
vi đe nju, te se uglavnompredstavljao tamošnjim rabinimakao
učenčovjek,štojeuistinuibio.NjegovopoznavanjeTal mu da 
ijevrejsketradicije,ukonačnomgajezbližilosasolunskimra
binskim redom. Ipak, na jednombanketu, započevšimističnu
ceremonijuvjenačanjasaTo rom8, uz po ziv pri sut nim ra bi ni ma 
da se is toj po vi nu ju, ini ci ra će sop stve no iz gnan stvo iz So lu na. 
Ka ko bi lje ži Hajn rih Grac ,,je zi kom Ka ba le,ovojetrebalozna
čitidaćeseTo ra,kćibožija,neraskidivosjedinitisaMe si jom,
sinombožijim.՚՚9OvasimbolikaćepratitiCevijadosamogkraja

3 Scholem,G.G. (1973)Sab ba tai Se vi: The Mysti cal Mes si ah: 16261676,
Princeton,NewJersey:PrincetonUniversityPress,p.111.

4 IsakAškenazi (15341572) – jevrejski kabalista, rabin i mistični pjesnik,
ZaslužanzarazvijanjeLu ri jan ske ka ba li stič ke ško le.

5 Ma ra ni (hebr.anu sim–primorani) subilipokrštenakriptojevrejska(sefard
ska) zajednica iz Španije (docnije naseljena naBalkan), koja je u tajnosti
praktikovalajudaizam.

6 Idel,M. (2011)Sa turn’s Jews: On the Witches’ Sab bat and Sab ba ta e nism,
London;NY:Continuum,p.99.

7 Kastein, J. (1931)The Mes si ah of Ismir: Sab ba tai Ze vi,s.l.:VikingPress,
p.68.

8 Pe tok njiž je Mojsijevo–svetaknjiga,kojapredstavljaosnovnudoktrinuju
daističkogmoralnogučenja.U jevrejskoj tradiciji, prvihpetknjigaSta rog 
za vje tanazvanesuTo ra.

9 Graetz,H.(2009)Hi story of the Jews, Vol. 5: From the Chmi el nic ki Per se
cu tion of the Jews in Po land (1648 C.E.) to the Pe riod of Eman ci pa tion in 
Cen tral Eu ro pe (c. 1870 C.E.),NewYork:Cosimo,Inc.,p.124.
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njegovogživota,uzmeliseuobzirdajeusvojimvjerskimgovo
rimaTo ru,neizostavno, označavaokaosopstvenunevjestu.10,11
IakosezaživotaCeviženiobaremčetiriputa,MetGoldišus
tvrđuje:,,Uovomslučajunijeteškozaključitidajebraksane
živim skrolom, prema kome je usmjeravao svoju privrženost,
bioizvjesnaformaerotskognadomještanja.Sabataj,nesposoban
da formira seksualnuvezusaženom, tražio jenamjesto tog–
popredmećivanjesimbolikeJevrejakoji jeu ljubavnojvezisa
Zakonom...՚՚12

AbrahamdeBoton,prvirabinSolunainačelniktamošnjeJe ši
ve,donijećeodlukuonjegovomkonačnomprotjerivanju.Cevi
jevćeodlazak,međutim,ostavitivelikeposljedicenajevrejsku
zajednicuuSolunu.Osimštoje(p)ostaladjelimičnopodijelje
na,mnoge ugledne porodice, fascinirane Cevijevommesijan
skomkoncepcijom,okrenuće se ekscentričnomnačinu života.
Bićezabilježeniprimjerisamozakopavanjaljudiubaštama,pro
dajeličnesvojine,zatvaranjatržnica;svesaciljemapsolutnog
posvećivanjapraćenjuiiščekivanjume si je.13

NakonkraćegboravkauAtini,CarigraduiAleksandriji,bićeza
bilježenonjegovokontinuiranodjelovanjeuKairuiJerusalimu
(16601665),podpokroviteljstvombogatogporeznikaRafaela
JozefaHalabija,nakončegaćeseuputitikaPalestini.Tamoće
upoznatičuvenogteologaNatana(Aškenazija)odGaze,kojiće
sestavitiuCevijevuproročkuslužbu,tvrdećidajevaskrsliizra
elskiprorok Ili ja.Zanimljivo jenaglasitidasegrobnomjesto
Natana odGaze, od 1680. godine nalazi u Skoplju (današnja
RepublikaMakedonija).

KaoiuSolunu,Ceviinjegovisljedbenicibićeizopšteniodstra
nejerusalimskograbinskogkruga,nakončegaćeseuputitika
Smirni,gdjećeseutamošnjojsinagogiformalnosamoproglasiti
zame si ju.Odtogtrenutka,SabatajCeviće,postepeno,dobija
ti svevećibrojsljedbenikaširomEvrope.14Na tuokolnostće

10Scholem,G.G.,nav.djelo,str.148,161.
11MetGoldiškonstatujekakoCevijevaekscentričnostnijebilaslučajna:,,Nje

govaličnostjeodavalanepravilnostiuponašanju,kojesusedocnijerazvile
upotpuneporemećaje,kasnijepoznatekaobipolarniilimaničnodepresivni
sindrom.(...)IspostavljasedajeSabatajaovajporemećajumladostipratio
vrlo rijetko, aliga je sve težepogađaodok je stario.՚՚ (izvor:Goldish,M.
(2004)The Sab ba tean Prop hets, Cambridge,Massachusetts, and London:
HarvardUniversityPress,p.3).

12Goldish,M.(2004)nav.djelo,p.5.
13Lukach,H.C.(1914)The City of Dan cing Der vis hes and Ot her Sketches and 

Stu di es from the Ne ar East,s.l.:MacmillanandCompany,p.200.
14Kaonajeklatantnijiprimjer,navodiseplanjevrejskezajedniceizAvinjona,

uProvansi, iz 1666. godine da emigrira u Izrael, čiju je restauracijuCevi
uvelikonajavljivao.
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najviše uticatimasovni zločini nadhiljadama Jevreja, napro
storu današnje Ukrajine (tada dijela Polj skoli tvan ske uni je),
odstranehetmanaukrajinskihkozakaBogdanaHmeljnickija.15
Kakobismobolje sagledali širinudijapazonaCevijevih sljed
benika,zanimljivojespomenutičinjenicudaćenjega,istovre
meno,podržavatiholandskirabinIsakAboabFonsekaijevrej
skiljekarBenjaminMuzafija;prvijeostaopoznatpofamoznoj
ekskomunikaciji Baruha Spinoze, dok je drugi bio Spinozin
sljedbenik.

KakopišeMetGoldiš,razlogCevijeveonovremenepopularno
stibiojevišestruk:,,SabatajCevibioječudančovjekučudnom
vremenu–vremenurapidnihdruštvenih,socijalnih,političkihi
vjerskihpromjena(...)Utakvojatmosferi,brojneličnostiuje
vrejskom,hrišćanskomimuslimanskomsvijetususeizdavale
zamesijeilispasiocesvijeta.՚՚16

Po vra tak na Bal kan

Već1666.godineSabatajCevićeseuputitikaCarigradu,me
đutim,odmahponjegovomdolaskubićeuhapšenipritvoren,i
ubrzoprebačenudržavnizatvornaAbidosu(gdjećeimatista
tusprivilegovanogzatvorenika17).Pretpostavljasedaiztogpe
riodapotičecrvena tkaninasavezenimmotivomlava,kojase
pripisujeCeviju,iakoneodoljivopodsjećanaOhmučevićevgrb
Makedonije.18Njegovohapšenjećedodatnouticatinarastnje
govepopularnostiuEvropi.Nakonštosesukobiosapoljskim
kabalistomiprorokomNemijomHaKoenom,kojigajeposje
tiouzatvoru,naćićeseponovonaBalkanu,tačnijeuzatvoruu
Jedrenima (današnjaTurska).Tadašnji veliki vezir (albanskog
porijekla) FazilAhmedpašaĆurpilić i sultanov izaslanik (je
vrejskogporijekla)iljekarMustafaHajatizaid,svjesnivelikog
uticajanjegovogvjerskogučenja,iniciraćeCevijevprelazakna
islam,useptembru1666.godine,itopredsultanomMehmedom
IV,kojićemuzauzvratdodijelitiplatuod150pi a ste radnevno
itituluka pi džiba še (KapıcıBaşı,štojenaosmanskomznačilo
ču var dvor skih vra ta).KakobilježiAbaSolomonEban,Cevi

15Armstrong,K. (2001)The Bat tle for God: A Hi story of Fun da men ta lism,
NewYork:TheRandomHousePublishingGroup,p.25.

16Goldish,M.(2004)nav.djelo,p.2.
17ProstorzatvoraćebitiluksuznouređensamozaCevija,itopouzorunakra

ljevskerezidencije.HroničarLeibbenOzerizvornosvjedoči:,,Zidovisobe
gdjejesjediobjehuogrnutizlatnimzastiračima,apodbješeprekrivenćilimi
manapravljenimodzlataisrebra.Bilajetokneževskasoba.(...)Bilojemno
gosobautvrđavi,kaoupalatiturskogkralja.՚՚(izvor:Putík,A.andVeselská,
D.,A Textile from Izmir with an Embroidered Lion, Ju da i ca Bo he mi ae,
No.43,2007,p.211).

18Putík,A.iVeselská,D.,nav.djelo,str.215.
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će, pristajanjem na takav čin, usvojiti muslimansko imeAzis 
Mehmed Efen di ja.19

UprkosvelikomnegodovanjunjegovihsljedbenikaširomEvro
pe, teoptužbamazanečuvenuapostazu,uneposrednojblizini
SabatajaCevijabićeformiranamalakriptojevrejskazajednica,
kojaćekolektivnoprećinaislam.Oniće,kasnije,međuislam
skimsvijetombitiprozvanikaoDönmeh,štonaturskomznači
kon ver ti ti.20Ipak,unarednimgodinama,ovazajednicaćetajno
upražnjavatiijudaizam,nakončegaćeSabatajCevibitiprognan
uCarigrad,inakoncu1673.godineuUlcinj(današnjaCrnaGo
ra21),kojisenalazionaobodutadašnjegOsmanskogcarstva.22
Kako bilježi Baruh Ben Geršon odAreca (Baruch Ben Ger
shon),uUlcinju,,nasamojgraniciizmeđuislamskeihrišćanske
zemlje՚՚Ceviseupotpunostivratioju da i zmu.23

Ulcinj,iako,,tvrdiveomalijepgrad՚՚ograđenvoltovima,kako
jepisaoEvlijaČelebija,utimgodinamabiojeosmanskapijaca
robova, koji su uglavnomdovođeni iz sicilijanskih, puljskih i
dalmatinskihgradovanaJadranu.Ulcinjskigusari,dominantno
domicilniAlbanci, uglavnom su živjeli od pljačkanja okolnih
gradova,naviknutinakonstantneratnesudareizmeđuOsmanli
jaiMletaka,naročitouvrijemeKandijskog(16451669)iMo
rejskog rata (16841699).U takvoj atmosferi, SabatajCevi je
obitavaonatrećemspratuBal ši ća ku le24 i bio pod stro gim nad
zo rom ta moš njih vla sti. Ko mu ni ci rao je sa ogra ni če nim bro jem 
lju di, dok se je dva po vre me no do pi si vao sa Na ta nom od Ga ze. O 
nje go vom, ma kar taj nom, po vrat ku na ju da i zam svje do če dva je
vrej ska ol ta ra u Bal ši ća ku li25 (na tre ćem spra tu ku le, na bi je lom 
mer me ru je vid no ugra vi ra na i Da vi do va zvi je zda). 

19Eban,A.S.(1984)He ri ta ge: Ci vi li za tion and the Jews,NewYork:Summit
Books,p.217.

20OdstranetradicionalnihJevrejabićeprozvanikaoMi nim (hebr.jeretici),dok
ćedioSebatejanacasebenazivatiMa’ami nim (hebr.vjernici).

21VažnojekonstatovatidasuugornjemprimorjudanašnjeCrneGore,tačni
jeusjevernomdijeluBokeKotorske, takođeživjeli Jevreji i tzv.Ma ra no
si(pokršteniJevreji),porijeklomsaIberijskogpoluostrva.(izvor:Popović,
T. (1924),Her ceg No vi,Dubrovnik, str.4344.;Körbler,Đ. (1917)Ži vot i 
rad hu ma ni sta Di da ka Pi ra Por tu gal ca, na po se u Du brov ni ku,Zagreb:Rad
JAZU,str.1169.)

22Elsie, R. (2001)A Dic ti o nary of Al ba nian Re li gion, Mytho logy, and Folk 
Cul tu re,London:Hurst&Company,p.141.

23Caygill,H.(2009)TheApostateMessiah:Scholem,TaubesandtheOcclu
sionsofSabbataiZevi,Jo ur nal for Cul tu ral Re se arch,Vol. 13, Issue34,
p.201.

24Sagrađenajeuvrijemevladavinesrpskihcarskihvlastelinaizetskihgospo
daraBalšića(13601421).Trećispratkule,nakojemježivioCevi,ranijesu
podigleOsmanlije,zajednosakuglastimsvodomunjenomprizemlju.

25HadžibrahimovićM.Dž.(2008)DalijeSabetajCvi(SabatajCevi)pseudo
mesija,sahranjenuUlcinju,Al ma nah,br.4142,str.56.
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Ipak, bo ra vak u Ul ci nju ni je do nio ni čeg do brog Ce vi ju. Nje
go vo unu traš nje sta nje na glo se po gor ša va lo, o če mu svje do če 
pi sma iz to ga vre me na. U jed nom od mno gih, na mi je nje nih Jo
ze fu Fi lo zo fu iz So lu na (ocu nje go ve po sljed nje su pru ge Ja ko
ve de – Aj še), bi lje ži ka ko ži vi da bi do ži vio po vra tak Je vre ja u 
Je ru sa lim. To kom nje go vog bo rav ka u Ul ci nju, na sta će i nje gov 
re li gij ski spis Mi ste ri ja vje re,kojijezabilježiojedanodnjego
vihsljedbenika.Prviputćebitiobjavljenodstranebosanskog
kabalisteNehemijeHajona,1713.godine,uBerlinu.Ostaćeza
bilježenodaje,predsamkrajživota,ujednompismuposlatom
nekimprijateljimauBeratu(današnjaAlbanija),zatražiodamu
pošaljumolitvenikzaJom ki pur (Dan po ka ja nja,međuJevre
jima).26Useptembru1676.godine,poslijekraćebolesti,onće
umrijeti.Premapredanju,naDan po ka ja nja,biće sahranjenu
Ulcinju.

Prema bajkovitoj legendi, koju bilježiKastajn, sahranjen je u
jednojulcinjskojpećini,rekavšisvombratuIliji,dadođenanje
govgrob,tridanapozavršetkusahrane.,,Ilijajeotišao.Aliis
predpećine,ležaševelikizmaj,kojimuprepriječiput.Mojbrat
mijenarediodadođem,rečeIlija,posliječegagazmajpustida
prođe.Ilijauđeupećinu,kojabijašeprazna,aliispunjenaužare
nomsvjetlošću.IondaljudidoznašedajeSabatajdošaomeđu
desetizgubljenihplemenaIzraela.՚՚27

Ipak,pretpostavljasedanjegovgrob(uoblikumauzoleja),na
svomprivatnomposjedu, čuvaju i održavaju generacije jedne
staremuhamedanskeporodice uUlcinju, bezobzira na to što
ovatezasasobomnosirazličitekontroverzeineizvjesnosti.Na
ime,premaporodičnompredanjuteporodice,ugrobusenalazi
izvjesniMuratDedej,okojemTihomirĐorđevićusvojojknjizi
Naš na rod ni ži votpišesljedeće:,,NakrajumahaleMeraje,idući
izUlcinjazapolje,nalaziseturbeukojemjeukopannekiMu
ratDedej.MuratjebiorodomizAnadolije.Imaojejošjednog
brata.Obojicasubilipobožniljudi.BratmujeotišaonaRodos.
Tamojeiumroinagrobumujepodignutovelikoturbe.Murat
jedošaouUlcinj.Tuježiviokaopropovjednik,aposlijesebe
jeostaviokućuitriralazemlje,stimdaseprihododtogadaje
sirotinji.Nagrobumujeozidanoturbe,kojesvijetvrlopoštuje,
dolazimunapoklonjenje,palisvijećenaMuratovugroburadi
zdravljaipokrivagapeškirima.՚՚28

Konkretni istorijski izvorioMuratuDedejunisupoznati.Na
rodno predanje koje je zabilježio Đorđević ostavlja nekoliko

26Nassi,G.(August,1992)SecretMuslimJewsAwaitTheirMessiah–Shab
betaiTzvi,Mo ment Ma ga zi ne,p.4152.

27Kastein,J.nav.djelo,p.324.
28Hadžibrahimović,M.Dž.nav.djelo,str.58.
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dilema.Zašto bi svi jet poštovao i klanjao se grobu čovjeka o
kojemne postoje (čak ni) latentnimaterijalni izvori?Da li je
Mu rat De dejtekalternativnoimezaMehmedaEfendiju(Saba
tajaCevija),smišljenosanamjeromdasesačuvanjegovgrobod
zatiranja,kojebiutovrijemeimalozaciljdaspriječinastanak
novoghodočasničkogmjesta?Dali je„Muratov’’brat,koji je
sahranjennaRodosu,moždaIlijailiJozef?Sveovehipotezei
pitanjatraženoveistraživačkeanalizeipoduhvate.

ZanimljivojenaglasitidaselikidjeloSabatajaCevijatretira
juiuromanesknimdispozicijama.IsakBaševisSinger,čuveni
nobelovac,usvomromanuRob (1962) predstavljaCevijakao
izdajnikailažnogmesiju,kojijeumalozarobio(ekskomunici
ranog)JakovainjegovogsinaBenjamina,inačeglavnelikove
uSingerovomromanu.UsvomneobjavljenomromanuGreš ni 
me si ja,ukojempišeosljedbenicimaJakovaFranka,dodatnose
osjećaSingerovresantimanpremaCevijevojizdaji: ,,Usvakoj
zemljigdjesusenaseliliJevreji, jošuvijekživisjećanjekoje
bioištajeučinioŠapsiCvi(SabatajCevi,prim.aut.).՚՚29

Sadrugestrane,srpskiakademikiknjiževnikjevrejskogpori
jeklaErihKoš,usvomromanuU po tra zi za me si jom (1978),
koji je izazvao izvjesne političke kontroverze u onovremenoj
Jugoslaviji, takođe opservira ličnost Sabataja Cevija, te ovaj
roman, kakonavodiGordanaTodorić (djelimičnoparafrazira
jućiPredragaPalavestru),,predstavljahibridhronikeiparodije
pustlovnog/pikarskog romana՚՚, u kojemKoš izvodi troslojnu
naraciju,uokvirukoje,,(...)potragazaSabatajevimgrobompo
stajefunkcija,predstavljaokvirzapričanjesamepriče,pričeko
jajetakođehermeneutičkiinstrument՚՚.30Crnogorskiakademik
ZuvdijaHodžić,usvomromanuDa vi do va zvi je zda(1993)seta
kođedotičeCevijevogživota,adovodiga,kakobilježiMajaGr
gurović,uvezu,,saosnovnimmotivom–motivomzvijezde.՚՚31

Stva ra nje Dönmeh za jed ni ce

Nakon smrti Sabataja Cevija, započeće okupljanje njegovih
sljedbenikauSolunu,kojisupouzorunasvogvjerskogvođu,
naročito između1683. i1686.godine, intenzivno ikolektivno
prelazilinaislam.Vremenomćesezaovumalukriptojevrejsku

29Miller,D.N.Fe ar of Fic tion: Nar ra ti ve Stra te gi es in the Works of Isa ac Bas
he vis Sin ger,Albany:StateUniversityofNewYorkPress,p.34.

30Todorić,G.(2014)Kretanjekaoprincip(de)konstrukcijeidentitetauromanu
U po tra zi za me si jom ErihaKoša,Сбор ник с до кла ди от XII ме жду на род
ни сла ви стич ни че те ния, Т. 2, Ли те ра ту ро зна ние и фол кло ри сти ка, Со
фийскиуниверситет,,Св.КлиментОхридски՚՚,Факултетпославянски
филологии,София,www.academia.edu/9909865.html

31Grgurović,M.,(2015)Liriskipostmodernizamu„Davidovojzvijezdi’’Zuv
dijeHodžića,ARS,br.12.,http://okfcetinje.org/arsbr12god2015.html
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zajednicu (koja se izdvojila iz originalne sabatajanske zajed
nice u Smirni32), među islamskim svijetom, odomaćiti naziv
Dönmeh.KakozanimljivozapažajevrejskipublicistaGadNa
si:,,Dönmehsudobrovoljnikonvertiti,fenomenbezpresedana
u jevrejskoj istoriji. Oni upražnjavaju islam javno, ali se pri
državajujeretičkejevrejsketeozofije.՚՚33

SinSabatajaCevijainjegovepretposljednježeneSareElahun,
Ismail(rođenvjerovatno1668.godine)bićeslavljenikaonje
gov duhovni nasljednik,međutim o njemu se gubi svaki trag
nakon1680.godine.PremapredanjuzajedniceDönmeh,Ismail
jeumrokadajeimaosamošestgodina.Međutim,prematuma
čenjuDejvidaDž.Halperina,radiseofaktografskojnetačnosti,
iakojenespornodajeIsmailumrojakomlad.34Ujednomsvom
pismu,neposrednoprije smrti,Cevi spominje idrugog sina–
Abrahama,dokseupismuSamjuelaGandora,govorikako je
SabatajevbratIlija,nakonnjegovesmrti,otpratioCevijevuudo
vicu(JakoveduAjšu?)i,,djecu՚՚(umnožini!)uJedrene.35Usvo
jojknjiziThe Shab ba tean Mo ve ment in Greece,MeirBenajahu
iznositezudajeIsmailCeviipakpreživio,idajeosamdesetih
godina17.vijekapromijenio imeuIsak, teslužbovaokaora
binuSarajevu,od1690.do1716.godine.Benajahusedodat
nopozivana jedangrčkidokumentkoji jeAbrahambenLevi
Konki(AbrahambenLeviCuenque)navodnovidioumanastiru

32Iz mir li – originalna sabatajanska zajednica uSmirni (Izmiru), često pove
zivana sa ortodoksnim hasidskim judaizmom.Kao organizovana grupa će
egzistiratido1706.godine,podvođstvomDanielaIzraela.Prematadašnjem
zapisuLudvigaHolberga:,,Nikovišenerazmišljaonjemu[Ceviju].Samo
jedanjediniJevrejin,DanielIzrael,štoživiuSmirni,govorašedaovajjoš
uvijekživiidaćesepojavitiposlije40godina(...)NitiTurci,nitiHrišća
nineznadošezaovo.Kadaotkriše,Danielbješeprimorandanapustigrad.
OvobješekrajlažnivostiSabatajaCevija...՚՚(izvor:Popkin,R.H.,Chasin,S.
(2004)TheSabbatianMovementinTurkey(17031708)andReverberations
inNorthernEurope,The Je wish Qu ar terly Re vi ew,Vol.94,No.2,p.315.)
Ipak,važno je rećida suostaci zajednice Iz mir li nakoncuopstali.Turska
štampaje1923.godineobjavilavijestdakuću,gdjejerođenSabatajCevi,
čuva jedna jevrejska porodica.Uprkos tome što je guverner Izmira 1925.
godinezabranioposjeteovojkući,turskaštampajetokom1940.godinezabi
lježiladakuću,,okićenusvetimslikama՚՚idaljepohodehodočasnici.Putopi
sacDžonFrili(JohnFreely)će1962.godinenaistommjestuopisati,,grupu
starihvjernika,kojipalesvijećeiizvoderitualenala di no jeziku,natrećem
spratukuće՚՚.Ranihsedamdesetihgodina,profesorsaUniverzitetaSjeverna
Karolina–MarkBergman,upoznaojenovestanovnikeovekuće–Rome,
kojisupotvrdilidaljudiidaljeobilazekućuimolesenanepoznatomjeziku.
(izvor:Cengiz,S.(2008)SaveSabbataiSeviHousefromOblivion,Cambrid
geUniversityPress,In ter na ti o nal Jo ur nal of Mid dle East Stu di es,Vol.40,
No.1,p.10.)

33Nassi,G.nav.djelo,str.49.
34Halperin,D.J.(1996)TheSonoftheMessiah:IshmaelZeviandtheSabba

tianAqedah,He brew Union Col le ge An nual,Vol.67,p.144.
35Isto,str.150.
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Ostrog, u kojem piše da je Ismail Cevi, u svojoj dvadesetoj
godinipostaosolunskiđak.36

NakonSabatajevesmrti,nastupićetakozvanodo ba na mje sniš
tva,usljedčinjenice,,daćeme si ja bitisamoprivremenoodsu
tan՚՚.CevijaćekaovjerskivođanaslijeditiJa kov Ce vi „Vo lje ni” 
(16501690),inačesinJozefaFilozofaibratJakovedeAjše,za
koga ćeSabatajevi sljedbenici vjerovati da jenjegova reinka
rancija. Jakov će 1687. godine zvanično preći na islam, uzeti
imeJakubČelebijaiostatipoznatkaoutemeljivačOsam na est 
za po vi je sti.Osnovaovihzapovijestijebilanaknadnareinterpre
tacijaCevijevihučenja(poputdozvoljivostirazvoda,isl.),što
ćeizazvaticijepanjemeđusabatajanskomzajednicomuSolunu.
IzvjesniMu sta fa Če le bi ja,optužićeJakovaVo lje nogdajeizne
vjerioučenjaSabatajaCevija,iformiraćeokosebezasebnugru
pusljedbenika,poznatukaoMu min ler (tur.vjernici),ilidocnije
Ka ra kaš.37NakonsmrtiJakovaCevija1690.godine,načeluJa
ku bi ta (kakoćeseprozvatinjegovisljedbenici),naćićeseMu
sta fa Efen di ja,prviha lif ovezajednice.MustafaEfendijaćese
zalagatizaintenzivnijuintegracijuJakubitaupolitičkiivjerski
sistemOsmanskogcarstva, i formulisaće zabranuvjenčavanja
sapripadnicimazajedniceMu min ler.

Uskoro će se na čeluKa ra ka ša naćiBerekijaRuso, poznatiji
kaoOsmanBaba(16761721),kojićese1716.godinesamopro
glasitizamesijanskureinkarnacijuSabatajaCevija.Toćepri
vlačitisvevećibrojJakubita uzajednicuKarakaš,tejeučiniti
najbrojnijomsabatajanskomzajednicomuSolunu.38Zanimljivo
jespomenutidaćeseovazajednicaproširitiinapojedinedje
loveIstočneEvrope,gdjećejepredvoditipoljskiJevrejinJakov
Frank39.NakonsmrtiBerekijeRusoa,doćićedocijepanjaunu
tarsameKarakaš zajednice,kadaćeIbrahimAgaosporitimesi
janskuuloguOsmanBabe,iformiratinovuzajednicupoznatu
kaoKa pan ci.40

36Isto,str.216217.
37Benjamin,P.(2012)And the Spi rit of Sab ba tai Ze vi Mo ved Upon the Wa ters: 

Mo des of Aut ho rity and the De ve lop ment of the Don me Sects,Thesis(B.A.),
HaverfordCollege,DepartmentofReligion,p.30.

38Baer,M.D.(2010)The Don me: Je wish Con verts, Mu slim Re vo lu ti o na ri es, 
and Se cu lar Turks,Stanford:StanfordUniversityPress,p.8.

39JakovFrank(17261791)ćeiniciratiformiranjezasebnevarijantesabatajan
stvauIstočnojEvropi,poznatekaofran ki zam,kojićekombinovatijudaizam
sahrišćanskimgnosticizmom.

40Benjamin,P.nav.djelo,str.35.
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Za klju čak

U tom smislu, solunsku kriptojevrejsku zajednicu Dönmeh
možemopodijelitinasljedećegrupacije:1)Ja ku bi ti (poznati i
podimenomMa a mi nim) –sljedbeniciučenjaJakovaCevijaVo
lje nog(JakubaČelebije),kojisutežilipotpunijojintegracijisa
islamskomzajednicomOsmanskogcarstva.Običnosuječinile
ugledneimoćneporodice,bliskepolitičkomvrhu;2)Ka ra kaš 
(Mu min ler) – sljedbenici Berekije Rusoa (OsmanBabe), koji
nijesupristajalinapotpunuasimilaciju.Težili suočuvanjuse
fardskogidentitetskogelementa,inaslanjalisusenasufistička
učenja41isaradnjusabek ta ši ma.Uglavnomsujojpripadali:za
natlijeiradnici;3)Ka pan ci–karakaškašizma,naprednihsvje
tonazora,kojajeslijedilaidejeIbrahimAgeikojajeinsistirala
nabalansuizmeđuvjereilogike.Onisuodbijaliidejuoposto
janju bilo kakvog reinkarniranog nasljednika SabatajaCevija.
Pretežnosuimpripadali:trgovciiučitelji.4)Le hli–frankistiiz
Poljske,kojisuudrugojpolovini18.vijekaizbjegliuSolun,i
pridružiliseDönmehzajednici.UmjestoTo re,pozivalisusena
učenjaizTal mu da.

Neizbježno jeprimijetiti da jepodjelauokviruovezajednice
bila(istovremeno)klasnodeterminisana.Jakubitesučinilipri
padnicivi so kog sta le ža,amnogiodnjihćeudocnijimvremeni
mazauzimativisokamjestauosmanskim(turskim)vladajućim
krugovima.Takozvanini ži sta ležjepripadaozajedniciKa ra kaš,
dokjeKa pan ci mapripadaoslojizrazitouticajnogsred njeg sta
le ža.ZanimljivojespomenutidasupripadniciKa pan ci zajedni
ce,1879.godineuSolunu,pokrenuličuvenuTe rak ki školu,koju
jepohađaoiMustafaKemalAtaturk,prvipredsjednikRepubli
keTurske.PripadniciJa ku bi ta iKa ra ka ša su se, ne slučajno,
razlikovaliipopitanjufizičkogstila.Prvisu,pouzorunatursku
modu,brijaliglavuipuštalibrkove,doksupotonjinosilidužu
kosuibradu.Gradilisuzasebnedžamije,istrogoseizbjegava
li.Jedinireliktnjihovognekadašnjegzajedništvabilojegroblje
Dönmehzajednice.

PremanjemačkomputopiscuKarstenuNiberu,1774.godine,u
Solunu je živjelo oko šest stotina porodica, koje su pripadale
Dönmehzajednici42,dokihje1908.godineuistomgraduobita
valooko16hiljada.43Zanimljivojespomenutidaseuvrijeme
Mla do tur ske re vo lu ci je osjećao snažan politički uticaj sabata
janskogreda,naročitounutarreformističkeorganizacijeKo mi tet 

41Sufizam–mističnastruja(učenje)uislamu,kojuodlikujeaskeza,meditacija
iekstatičkiodnospremaBogu.

42Landau,J.M.(2007)TheDönmes:CryptoJewsunderTurkishRule,Je wish 
Po li ti cal Stu di es Re vi ew,19:12,p.1.

43Nassi,G.nav.djelo,p.50.
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za na pre dak i je din stvo (It ti had ve Te rak ki Ce miyet i),pasutako
tripripadnikaDönmehzajednicebiličakiministriuprvojmla
do tur skoj vladi,ito:NuzhetFaik,MustafaArifiMehmetJavid
(inačepotomakBerekijeRusoa).44 Ipak,nakonGrč kotur skog 
ra ta (19191922),natemeljusporazumaorazmjenistanovniš
tva,najvećibrojpripadnikaovezajednicećenapustitiSolun i
preselitiseuTursku,dominantnouIstanbul.Članoviovezajed
nicesu,prethodno,zatražiliodsolunskograbinadaimdozvoli
povratakujudaizam,štoćeovajipakodbiti.45

PripadniciDönmehzajednicesuopstaliidodanašnjihdana,na
ročitouIstanbulu(Yeniköydistrikt),itosudominantnosljedbe
niciKa ra kaš grupe,kojihimanekolikohiljada.Njihovogroblje
ležinaazijskojstraniBosfora,doknjihovudžamijustanovnici
IstanbulapopularnonazivajuJe vrej ska dža mi ja.Ipak,ostaličla
noviove zajednice, čija sebrojnostprocjenjujena između40
i 60 hiljada46, imaju blijedo sjećanje na svoje korijene. Svoje
vjerskeaktivnostiisvojeobičajedržeustrogojtajnostiilisuih
u potpunosti napustili.U tom smislu je teškoutvrditi njihovu
vidljivostiprisutnostuturskojdruštvenojstvarnosti,uzmelise
uobzirdajenajvećidionjihupotpunostiprihvatioturskinacio
nalniidentitet.

Svi navedeni izvori, zapisi, predanja, literarni prikazi i nauč
ni radovigovoreuprilogkontraverznosti lika idjelaSabataja
Cevija,aliipostojanjaogromnogprostorazaistraživačedase
ovajtematskiokvirdodatnoispitaidekonstruiše.
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INTERPRETATIONSOFTHEACTIVITIESOF
SABBATAIZEVIANDTHECRYPTOJEWISHDÖNMEH

COMMUNITYINTHEBALKANS

Abstract

Themainobjectiveof thispaper is toanalyzehistorical sourcesand
records,articlesandbooksregardingSabbataiZevi’slife–aSephardic
RabbiborninSmyrna(presentdayTurkey)toafamilyofRomaniote
JewsfromPatras,and(moreprecisely)hispoliticalandsocialactivities
in the Balkans, in Thessaloniki (presentday Greece) and Ulcinj
(presentdayMontenegro).Theanalyticalfocusofthispaperisdirected
atthedescriptionofZevi’sactivitiesinThessaloniki(16511658),and
thecircumstancesofformingalocalcryptoJewishgroupDönmehand
theirculturallegacy.Particularlyinterestingarethelastthreeyearsof
hislifeinUlcinj,wherehewasbanishedin1673bytheOttomansultan
MehmedIV.SabbataiZevidiedinUlcinjin1676,wherehewaslikely
buried. The aim of the paper is to additionally explain all religious
and dogmatic dichotomies and denominations within the Dönmeh

communityandthereasonsfortheiremergence.

Keywords: Sabbatai Zevi, Sabbateanism, Dönmeh, the Balkans
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УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА

ШТАЈЕТОСРЕДЊИВЕК: 
ИЗПЕРСПЕКТИВЕДИЈАЛОГА 

ИСТОКАИЗАПАДА
Излажућисеопасностидасеоклизнемоујошједанубес
крајномнизу започетих а никад заистаи одржаних „дија
лога”ИстокаиЗапада,одважилисмосенатодаипакза
махнемо ка оним замишљеним странама где се јошможе
деситисусретдалекоисточне јапанскеи,назовимо јетако,
„субокциденталне”српскекултуре.Окупившитритекста,
којисе,надамосе,даљеусебииизмеђусебегранајуумно
штводругихрукаваца,чинимоноватризавеслајакаспру
дуразговора,никадзапочетогали,мождауправозато,овом
приликомнастављеног.Самосвесниусвојојсавремености,
унасловусмоупотребилиуображенуреч„дијалог”–која,
међутим,чешћенегоштобисмотоволелиозначаватекса
мозадовољанизатворенмонологсасопственимпомислима,
дакленештоштоми,бацајућиопрезнеипомалочежњиве
погледепремасредњемвеку,себинеможемодадозволимо.

Изаиста,каоштокажеједаннашпесниксавременик,нала
зимосенаместугденесмебитилажи,иакосмеи,реклиби
смо,морабитиснова.Јер,усвакомеснубујапресвегасвест
осамомесеби,увременуипросторубезвременоминеогра
ниченом.Управојеоваквосненорасположењепотребнода
бисепричаосредњовековљузачела,јерјеонанужнопотра
газаизгубљеном–адобројевероватидајеонапостојала–
целовитошћу,свогсопственогалиинародногапостојањаи
бића.Ипремдајеприповестосредњемвекунемогућабез
ивеснесамозаљубљености,онајеувекказивањеоодсутно
ме,оономештосмобили,илиштосмомоглибити–или
намседанасчинидасмомогли,самодасенисмоизгубили
назбуњујућимраскршћимавремена.

Српскиијапанскисредњивектекуприближноистимвре
менскимкоритом, ауисторијиобеју земаљаобављанису
у више наврата радови на откривању и чишћењу тих ко
ритајерсепробудиласлутњадајенештовредноунашим

ДАЛИБОР КЛИЧКОВИЋ
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култураманасталоуправозатихдавнихстолећа.УЈапану,
средњивекјепродужаваосвоједуховнотрајањеикаснијеа
његовонаслеђенијебилопотпуноодумрло–својдугпре
мадревнимпесницимазакојејепесмабилаиПутдуховни
признаојеиМацуоБашо.Совимпесникомкраткеформеа
дугогтрајањанашчиталацодавноразговара,несвестантога
дасумутимесаговорнициидругизнаменитигласовиЈапа
накрозвекове:Саигјо,Соги,СешуилиРикју.Ајошдаљеу
прошлост–никодругидодревникитајскимудрациЛаоЦе
иЧуангЦе.

Идокјејапанскаисторијапремреженаневидљивимсребр
нимнитимакоје јевезујуза јошстаријисветкопненеци
вилизације, многи од нас ће остати неми пред „средњим
веком”властитепрошлости.Докјезауобразиључовеказа
паднеренесансетобилонесрећнодобакојеихједелилоод
временаантике,кудасухрлилиусвојимсновима,засрпску
земљутајвекнијесредњинегопрвимеђубудућима.Овре
менупрењега–малосетогапоузданоможерећи.Скривена
јежеља,стога,покретачаовогпоглављанеутомедакроз
дијалограсплетемонекакверазмирицеИстокаиЗапада,јер
ихминисмонизамрсили,већтодапоразговарамосвекови
макојисунашимпросторомпрошлиипослекојихсмоми
дошли,призивајућиусвојупричуидалекејапанскегласове.

Данасзасредњивекрадокоришћенаречдругост,заводљи
вајефразазбогкојезаборавимоданикаданисмоупознали
ни„првост”, те таконемамоодакледанаучимоништа је
друго.Којимгодименомтодобаназвали,оноједобарсабе
седник,итонесамостогаштовероватнокријеблагакојих
бисеваљалосетитинакористдушеинаползубудућихве
кова.Ивишеодтога,ононамотваранастолећапогледаи
навековетрепетакаквимачовекможегледатиитреперити
самоондакаднаслутидаживотнијетеколовнипокровкоје
глобалновремекаокопренуизливапреконашихочију,већ
даондолазииувирестајном.Светотајинскидоживљајжи
вотанајвреднијејенаслеђекојенамзавештавајуисрпскои
јапанскосредњовековље.Четиригласасабрананаовомме
сту,свакинасвојуизабранутемунастоједашапатсакупљен
подревнимпутевимаразврстајупаопетизмешају,уграђују
ћигаскромноинеупадљивоумногометежнукулувремена
садашњег.
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Сажетак:Утекстусе,наосновувременскеимотивскеблиско
сти, као и просторне и поетичке удаљености, доводе у дијалог
ипоредбенопосматрајуједнајапанскаповестипарсрпскихха
гиографија,сапосебномпажњомобраћеномнапитањеодласка
одсветаиуласкаукњижевнисвет,инадвострукостпојединих
монахаписаца,каоистовременоаутораијунакасредњовековних
књижевности.

Кључне речи: средњовековна књижевност, јапанска књижев
ност, Хеиан период, свети Сава, Саигјо, Петар Коришки, вака
поезија

Годинудананаконнастанкаједногодпрвихдатиранихпи
саних споменика на српском језику,Повеље бана Кулина,
умиремонахипесникСаигјо(11181190),великанвакапое
зије.Насамимпознатимпочециманашеписмености,Јапан,
напрелазуизпериодаХеианупериодКамакура,имавећ
изванредно богату књижевну традицију, и своје класичне
песнике1.Знајућиоњиматекпонешто,аохрабрена,саједне
стране,идејом ,,дилетантизма”премабилокојојпрофеси
јиитакозваногсредњегпута,чијијеродоначелникуЈапа
нубиомеђупесницимаСаигјо2исадругеречимаДрагана

1 Miner,E,Odagiri,H.andMorrell,R.(1985)ThePrincetonCompanionto
ClassicalJapaneseLiterature,PrincetonUniversityPress,p.26;Keene,D.
(1968)AnthologyofJapaneseliterature:tothenineteenthcentury,Penguin
books.

2 Кличковић, Д. (2016)Између речи и просветљења: будизам и стара
јапанскакњижевност,Београд:Албатросплус,стр.165.

ИРЕНА ПЛАОВИЋ



154

ИРЕНА ПЛАОВИЋ

СтојановићаизпоговоракњизиСаигјоовихизабранихпе
самаПланинскакућицакакомуучитањуовогпесникане
познавање контекста само користи3, ауторка овог прилога
слободнојеодабраладаинокаСаигјоадоведеуразговорса
српскоммонашкомкњижевномтрадицијом.

КњижевностјеСловенимадошлаутеснојвезисхришћан
ством,религијомкњиге,дабирелигијауопштедошлакао
књига;мождајепретерано,алинесасвимнетачно,рећида
је књижевност дошла као религија.Писмо је створено да
би се на њему вршила сакрална комуникација. Вековима
касније,кадајеонозаједносајезикомизгубилонегдашњу
свечануулогу,великипесникмалихформи(утомесличан
јапанским великанима) Момчило Настасијевић, поезију
ћеодредитикаоумећеда сенаинструменту за свакидан
божанскизасвира4.

Насупрот таквом извирању, поезија је у Јапану ,,заузима
ла положај духовне дисциплине и будизму претходећег
друштвеногсакрамента”5.УцарскимзбиркамаКокиншуи
Шинкокиншубудизамјевећпродираоујапанскодруштво,
алиовомепретходидугатрадицијапребудистичкепоезије.

Уначелу,погледнаоведветрадицијеуглавномјенапуњен
разликамаидругостима,алиококојетражиувекћенаћии
сродства.Макакоонабилатиполошкаи/или ,,натегнута”,
потребадасезањиматрагавећједовољнодобарповодза
њиховоописивање.

Усредиштунашепажњеовдећесенаћиодрицањеодсвета
каоистовремениулазакусветкњижевности,штојеСаигјоа
учиниломонахомпутником који своје стазе испуњава пе
смамаилегендарномличношћу6јапанскогсредњегвека,а
нашегпрвогписцазачетникомбезмалоцеленашекултуреи
њеномнајзначајнијомличношћу.

НаконвојничкеслужбенадворуцараТобе7,одметнувшисе
одсветаидворскогживотаусвојојдвадесеттрећојгодини,
СатоНорикијо(умонаштвуСаигјо)започињевишедецениј
сколутање,алииврлоплодностваралаштвоуформивака

3 Стојановић,Д.(2015)Планинскакућица,Београд:Танеси,стр.105.
4 Настасијевић, М. (1991) Есеји, белешке, мисли, Београд: Српска

књижевназадруга.
5 Кличковић,Д.нав.дело,стр.111.
6 СемпричеоСаигјоуиразниханегдотаилегенди,онсепојављујеиу

нодрами,својимпесмама;Takagi,K. (1977)Saigyo:ASearchforReli
gion,JapaneseJournalofReligiousStudies,Vol.4No.1,NanzanUniversity,
р.42.

7 Heldt,G. (1997)Saigyo’sTravelingTale,MonumentaNipponica,Vol.52,
No.4,SophiaUniversity;Кличковић,Д.нав.дело.
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поезије,крозкојујенастојаодадостигнесамоиспуњење8и
изражаваосвојебудистичкоосећањесвета.Нашписацта
кођејемонах,одметнутистотакооддвора,накомејезау
зимаознатновишиположајодНорикија;посвемусудећи,
нањеговизборданапустиуправљањедатоммуоблашћуи
посветисеподвижничкомживоту(каоиСаигјо–наплани
ни/гори),утицалајеизмеђуосталогиповестоВарлаамуи
Јоасафу,укојојвладарскисинтакођенапуштасветиодла
зиупустињу.Тоједелозагонетногпорекла,саелементима
христијанизованелегендеоБуди9,прекоразнихпреводадо
спелоукорпуснашесредњовековнекњижевности.Нашпи
сацмонахпостараћесеидасеЈоасафнасликауманастиру
Студеници,чијијеигуманкаснијепостао.Речје,наравно,
оСветомСави.Његовомсусеизборууподобљавалиине
кикаснијиважниписцинашегсредњовековља–поменимо
засадсамоархиепископаДанилаIIиИнокаИсаију.

Мадајеинтимна10лиричностСаигјоовихвакапесаматешко
упоредива са темељним хагиографским и химнографским
делима чија је улога превасходно у васпостављању култа
првогнашегсвецаипозиционирањуотачаства11накултур
ној,,сцени”византијскогкруга,азгуснутостњеговогизра
за, речима Црњанског о јапанској лирици ,,ванредно брза
белешка импресије”12, јошмање слична гломазними сло
женимхимнографскимжанровимаприсутнимунашојпр
војписанојпоезији,ипакихвезујеистаокренутостодсве
такојијемногонудио,религиознамисаокојасекњижевно
обликовала,светпоезијекојисеотваранапутуодрицања.

8 Takagi,К.нав.дело.ПредкрајПричеоСаигјоу(Saigyomonogatari)ка
жесекакојеончистиосвојихшестчулатридесетједнимслогомвака
песме;Heldt,G.нав.дело,стр.520.

9 Оовомделуусрпскојрукописнојтрадицијивидети:Оташевић,Д.,Ра
кић, З. иШпадијер,И. (2016)Светсрпске рукописне књиге (XIIXVII
век),Београд:САНУ,стр.272273.

10Она се углавном доживљава као таква. Ево ипак и једног одељка ко
јисведочиописањузадржаву,понаруџбини,иказујенамдалирика
ипакниједоживљаванакаопревасходноинтимна:,,Чимбимуњегово
величанствозадалопоетскутемувезанузанекуприлику,онбиодмах
смислиостих”;Heldt(1997),нав.дело,стр.488.

11Маданиталирика,какојемождамалосувишеуплашеноиоштро,са
временимидеолошкимчитањимаблиско,приметиоМаркМорис,није
лишенаполитичкихимпликација.“Weshouldbeabletominethebeauty
andpleasure fromtheold textsandstill,given lessons learnedearlier this
centuryanddespiteourownreactionaryage,keepaneyeoutthattheynotbe
usedagaintoexaltpowerorlyricizeimperialism“;Morris,M.(1986)Waka
andForm,WakaandHistory,HarvardJournalofAsiaticStudiesVol.46No.
2,HarvardJenchingInstitute,р.610.

12Црњански,М.(2008)ПесместарогЈапана,Београд:Рад,стр.10.
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РасткоНемањићсвакаконијеотишаосамонапутподвига,
већиувеликимонашкицентар,штопрактичнозначивели
кицентаркултуреиписмености13.ПрелазећипутодСрбије
доПантелејмона,потомВатопеда,доХиландараиборава
кауСтуденици,Жичи,манастиримауЦариграду,Солуну,
Јерусалимуимногимдругим,онјеулазиоувећпостојећа
књигохранилишта,анекајевероватноисамоснивао.Ње
говмонашкипутбиојенајпоузданијипутобразовања.Са
игјоовоподвижништвонијебилоблискомакаквоминсти
туционалномкњижевномиобразовномсистему;билојето
луталаштво,укојемјепесмаистодобнобилаимолитва14.И
докјеСаигјооватежњадаувакапесмеуткабудистичкипо
гледнасветнаизвестанначинјошнова15иизазовназаову
форму,српскаписанапоезијатринаестогвеканијемоглада
настанеизванхришћанскогконтекста–онјојједаоформу,
теме,чакиписмо.СличнајеСаигјоовимнастојањимамо
жда по своме односу према византијској књижевности на
којусеослања:иједноидругосунастојањадасеустарије
песничкеобликеулијеновисадржај.

Књижевнозанимљивачињеница,међутим,моглаби,осим
њиховихдела,битииделаоњима.Српскисредњивекдоба
јеукомједанистичовекбиваиписацијунаккњижевно
сти–такосепочело,СветимСавомиСтефаномПрвовен
чаним, аинаставилоунареднимстолећима.То јемогуће
због специфичног односа средњовековног читаоца/слуша
оцапремакњижевности,збогпотпунодрукчијегположаја
којионазаузимауњеговомдуховномсвету,збогњене,може
сеусловнорећи,онтолошкеразличитостиуодносунаса
временоразумевањеовогпојма.Границаизмеђустварноги
књижевногнијеуспостављена–нарочитоненаначинкоји
јеблизакнашојидеји,,фикције”;књижевнитекстовисред
његавекаприпадајусферисакралног,папрематоменесамо
дасуистинитиистварни,негосудеоједневишестварно
сти,истиневере,којесуонтолошкиивредноснонадређене
световномреалитету.Семтога,такњижевностилидирект
ноучествујеузаснивањукулта(каослужба)илиједоказда
семожеживети јеванђеоскиидеал(каожитије).16Кадаби
Светописмобиловиђенокао једнавеликабеседа,житија

13О значајуАтоса за развој српске књижевности видети:Шпадијер,И.
(2014)Светогорскабаштина,Београд:Чигоја.

14Видети: Кличковић, Д. нав. дело; Takagi, К. нав. дело; Stoneman, J.
(2010)WhydidSaigyoBecomeaMonk?AnArcheologyoftheReceptionof
Saigyo’s“Shukke”,JapaneselanguageandliteratureVol.44No.2,Ameri
canAssociationofTeachersofJapanese.

15Кличковић,Д.нав.дело,стр.165.
16Вишеопоетицисрпскекњижевностисредњегавекавидетиу:Богдано

вић,Д.(1980)Историјастаресрпскекњижевности,Београд:Српска



157

ИРЕНА ПЛАОВИЋ

бибилапримериаргументи,изграђенисасвимускладуса
реторичким захтевом за прилагођавање времену, месту и
слушатељима–зато јепотребнодахагиографијудобијеи
српскисветац,аниједовољночутиипрочитатимноштво
странихпарадигматичнихживотописа.Елита која је ства
ралаиодржавалаидржавностиприврженостхришћанској
религији,налазисе,тако,саобестранеписаљке.Положај
светогаСавеутоме је,наравно,посебан,амногострукост
његове личностинема се с чиме у нашем средњовековљу
упоредити.Ипак,каокњижевниклик,оннијеусамљен.У
четрнаестомвекунепознатиСветогорацсаставиојеЖитије
ИнокаИсаије,нашегнајзначајнијегсредњовековногпрево
диоца;Савинживотописац,Доментијан,појављујесекаоју
накједногазаписаТеодораГраматика(аисамогсебеуводи
као,,јунака”сопственогкњижевногдела,говорећиутрећем
лицуо,,некомДоментијану”уседмоми33.поглављуСави
ногжитија)17;ДанилоIIдобијасвојежитијенакрајузбор
никакојисадржињеговасопственадела,пасестичеутисак
да јепричаописцуприроднинаставакњеговог стварала
штва,логично,,пресељење”изсветаписањауписанисвет,
укомесеместозадобијауправотаквимслужењемРечи.18

УПричиоСаигјоу,чијасенајранијаверзијасмештатако
ђеутринаестивек19,видљивјенапордасеСаигјопесник
уткауповестоСаигјоучовеку,итонаначиннепосреднији
одоногкојимсе,рецимо,хоћепредставитиСавиндуховни
склопкодДоментијана.Наиме,91одукупно94Саигјоове
песмекоје сууврштенеуцарску збиркуШинкокиншу (по
чему је они најзаступљенији аутор уњој), присутне су у
некојверзијииуовојпричи20.

Истраживачи углавном наводе да је катализатор настанка
овехагиографијебилањеговачудеснасмрт21накојусуис
првауказалидругипесници–ФуђивараноШунзеи,његов

књижевназадруга;Трифуновић,Ђ.(1990)Азбучниксрпскихсредњове
ковнихкњижевнихпојмова,Београд:Нолит.

17Видети:Доментијан(2001)ЖитијесветогаСаве,прир.ЈухасГеоргиев
ска,Љ.Београд:Српскакњижевназадруга.

18Нетреба заборавитикакав је статусималаухришћанскојлитератури
Реч.Писањесесматралослужбомиврстомподвига;Богдановић,Д.нав.
дело.

19Heldt,G. (1997)Saigyo’sTravelingTale,MonumentaNipponica,Vol.52,
No.4,SophiaUniversity,рр.479482,азанајстаријуваријантуизсре
дине13.векакажекакојењеноауторствоприписиваноједнојжени–
монахињиАбутсу.

20Heldt,G.p.477.
21Видети:Stoneman,Ј.нав.дело.



158

ИРЕНА ПЛАОВИЋ

синТеика(јошједанвакакласик)иЈиен22.Радисе,заправо,
оњеговомнаводномпредвиђањутачногдатумасопствене
смрти23,којеједатоуправоуформипесме.

Самодамије

Даумретимогуја

Упролећнидан

Подцветовима,другог

Месеца,зауштапа.24

(Ibeseechyou,

beneaththeblossoms,

inspringletmedie,

underthatfullmoon,

ofthesecondmоnth).25

Аутор(и)повестиоСаигјоунастојалисудањеговекратке
лирске импресије наративно осмисле, па је тако настанак
сваке песме објашњен догађајима на његовом бескрајном
путу, апоезија јеуједнои главничинилацконституисања
његовогмонашкогипутничкоглика.Готовосвакисусрети
свакаепизодапраћенисунеколициномвакапесамакојеих
сублимирају, у Саигјоовом посебном будистичком кључу.
Семпесама,његовдоминантанвидизражавањајецитирање
будистичкихсписа,штофункционишесасвимкаобиблиј
скицитатуизградњинашихсветачкихликова–упитању
јеприсећањенанекупараболу,илинекусажетумудростиз
светихтекстовакојисуиграликључнуулогууразвојуглав
ногјунаканањеговомпутукасветости/очишћењу/Вишњем
Јерусалиму/Чистојземљи.

Сава,којинамјекаопесникпознатсвојомСлужбомсвето
меСимеону,уДоментијановомжитијупроговарауглавном
крозмолитвуи,удругомделужитија,беседу(тзв.беседуо
правојверикоја,каоинештокаснијеобраћањеепископима,
заузимачитаво једнопространопоглавље),каоикрозпо
сланицеоцуибрату,одкојихјепрваустваричитавамала

22Heldt,G.нав.дело,стр.474.
23Нинашојкултурисличнелегендеопеснициманисустране–иточак

удвадесетомвеку(Дисиутапање,Лалићиживљењедоксененапише
последњазбирка)...

24Кличковић,Д.нав.дело.
25Heldt,G.нав.дело.
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проповедједногсветоназоракојићеозначитипочетакства
рањапрвогсрпскогсвеца(комејеиупућена).Различитост
овихдвајупоступака–уношењастварнихСаигјоовихпе
самасаједне,иауторскоосмишљавањеСавинихписанихи
изговоренихречисадругестране,потиче,каконамсечини,
и из богатства јапанске писане традиције, која је у то до
бакоднастекузачетку,аимаисвојихпоетичкихразлога,
одкојихјеможданајвидљивијионајштосетичесажетости
ваке,насупротсрпсковизантијскојслужби.

Имауовимделима,међутим,иврлосличнихпоступака.Је
данодтаквихвидљивјевећнапочетку.Уместоуобичајеног
богословскогпредговора,Доментијанјесрпскожитиједо
неклеиновирао,започевшигазаписом26.Иститакав,,запи
сничарски”уводналазимоиуповестиоСаигјоу,саистим
подацимаовременувладавине(овдецараТобе,коднасСте
фанаНемање),каоиподацимаопореклујунака,којисуов
дедативеомадетаљно,доксеунашојтрадицијипонекад
апстрахујудотледаодњихостајесамочудеснорођење.

ПренегоштоћепрећинадугачкуекспликацијуНорикијо
вежељеданапустисветиупутисепланинскимстазама,у
почетномсликањуњеговогкарактера,приповедачсекори
стинечимешто јеи унашој хагиографији, химнографији
иреторицивеомаприсутно,и токаотопоспрепознатиу
западној,уопштечитавојевропскојкултуријошодантике.
Курцијусгазовеsapientiaetfortitudo,каснијеипероимач27.
КодНорикија(Саигјоа)разлогтомејејасан:онјепрвобитно
служионадворукаовојник,алије,какосенаводи,одувек
биоикњижевнонадарен.Првобитно,уевропскојкултури
првидеоовогдвојствапредстављалојеговорничкоумеће,
елоквенција,дабисе,сапобедомписанеречи,онопремет
нулоуученостикњигољубивост.УПричиоСаигјоујасно
сенаглашавадајеупитањулитерарноумеће28,комеседо
дајеимузика,анакончегаседајезанимљивпрегледдота
дашњихвеликихмајстораваке.Упоређењусањима,онсе
,,нијемогаопостидети”,штојенакоракодјошједногнама
знаногтопоса–превазилажењаилинадмашивања,свакако
најприсутнијегупоређењиманакојимапочиваграђењего
товосвакогнашег јунакахагиографијеилислова.Ичита
лацпотпунонеупућенубудизамможеданаслутиизвесна
сакралнасвојствакојасеовдепоезијиприписују–кадасе
говори о Саигјоовим великим песничким претходницима,

26Осхемизаписакојајеиовдеприсутнавидети:Трифуновић,Ђ.(1990)
Азбучниксрпскихсредњовековнихкњижевнихпојмова,Београд:Нолит.

27Kurcijus, E. R. (1971) Evropska književnost i latinsko srednjovjekovlje,
Zagreb:Maticahrvatska,str.183.

28Heldt,G.нав.дело.



160

ИРЕНА ПЛАОВИЋ

кажеседасуониследилиПут,доксезасамењеговести
ховевелидасубиликадридаучинедадрвећепроцветаи
даомекшајусрцабезосећајнихдемонаибогова29.Иоваква
замисаоопосебниммоћималегендарногпесниканијенам
непозната.

МалочаспоменутаопширнаекспликацијаНорикијовихпо
буданапутуоддруштвакаподвижништвукореспондираса
самимпочецимаДоментијановогжитија,укомејенамно
госажетијиначинописанРастковизбор,уствари,његова
изабраност,асвадраматикаодлукеиконачногбеганаСве
тугорузавршена јевећупрвој глави.УПричиоСаигјоу
унутрашњапревирањамладогјунакаизраженасу,очекива
но,његовимпесмамаицитатимаизпојединихсписа,који
нисуувекидентификовани.Овдећемосезадржатисамона
једном.

Wives,children,jewels,treasures,androyalrankdonotfollow
afterwhenlifedrawstoanend.Onlytheprecepts,charity,and
a temperateheartareone’scompanions in thisworldandthe
next30.

Упитањујецитат,какопреводилацнаводи,изсписаДаи
ђитсу кјо, који је честонавођенуХеианиКамакура епо
хи31.Јошсенанеколикоместановимонахупричиосврће
напроблемостављањапородице,којајеувекпредстављена
упару,,женаидете/деца”,докујеванђељскомцитатукоји
сеповодомтогистогподвижничкогпитањаобилноунашем
средњемвекукористи(,,Кољубиоцаилимајкувишеодме
не,нијеменедостојан”,Мт10,37)тајпарчинеродитељи
подвижника.Односпремабракуисказанјетипскиумногим
аскетскимжитијима,исастојисеилиодпотпуногодбијања
женидбе(каокодПетраКоришког,илипросветитељаЋири
ла)илиод,,неконзумирања”брака(каокодАлексијаБожјег
човека).Ујапанскомделупроблемје,очито,нештодрукчије
природе,алисеуњемујављајујошдвамотивакојасемогу
упоредити сажитијиманашихнајвећиххагиографа.Први
јеупоредивсанеобичнимжитијемпоменутогПетраКори
шког,којејенаписаоодДоментијананештомлађиТеодоси
јеХиландарац, аукомеулогуженепрепрекеиграњегова
сестра.Идућиупорнозањимнањеговомиспосничкомпуту,
онабиваостављенаодподвижникаинедугозатимумире32.
Оваепизодаизазиванајвишечуђењаиполемикемеђучи
таоцима,башкаоиепизодаизповестиоСаигјоуукојојон

29Исто,стр.486.
30Исто.
31Исто.
32https://svetosavlje.org/svetipetarkoriski/приступљено26.4.2018.
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својучетворогодишњућеркубацасаверанденаконштоје
одлучиоданапустипородицу.Карактеристично једасуу
обаслучаја(мадакодСаигјоапостојиисупруга,алиепизо
дасањомнијениуполатакоупечатљива)препреканапуту
подвижништваженекојесусајунакомукрвномсродству.
Надобемајеучињенопосредноилинепосреднонасиљеи
обеимају амбицију даи самепођупутемподвижништва.
Саигјоовојћеркито,годинамакасније,полазисаруком,као
ињеговојжени–штонасдоводидодругогупоредивогмо
мента, овогапутапоновоу вези саСавомСрпским.То је
наглашеначежњајунакадасеичлановињеговепородице
придружењеговоммонашкомпуту.УДоментијановомжи
тијутојеопширноописаноутрећемпоглављу,којејецело
СавинапосланицаоцуНемањи,укојојгапроповедничким
тономубеђуједаисамдођенаАтос.УПричиоСаигјоуви
шесепутапонавља,нарочитопослепоновногобиласкаку
ће,какојејунаковајединажељадасеиженаићеркапосвете
вери,какобисесвизаједнонашлиуЧистојземљи.

Семтога,епизодасаСаигјоовимрањавањемнаброду,које
онмирноподноси,наликујенавишеструкеСавине,,брод
ске” невоље, нападе гусара и разбојника, које углавном
успевада,,превари”илипреобрати.Саигјоовјестав,међу
тим,неделатан,трпећи,доксууДоментијановомжитијуто
епизодекојеслужедасеприкажучуда,неопходнадабисе
изградиосветачкиликњеговогајунака.

Накрају,Саигјоовачудеснасмрт,закојујевећреченодаје
привлачиламногопажњеиодиграласвојуулогуустварању
легендењему,описанајенаврлоупечатљивначин:

HehadchantedAmidaBuddha’snameathousandtimeswithout
pause,whenallofasuddentheskywasfilledwiththedistantso
undofmusicandsong.Amarvelousfragrancewaftedoverfrom
farinthedistancewherepurplecloudstrailedthroughthesky.
TheappearanceofAmida,flankedbyhistwobodhisattvaatten
dants,KannonandSeishi,andaprocessionofamyriadjoyful
holybeings,startledtheearsandeyesofpeopleformanymiles
around.Andsoitwasthathefulfilledhisonegreatestdesireand
wasreborninthePureLand.33

Безсувишнихкоментара,остављамочитаоцумогућностда
узвишениописСаигјоове смртиупореди саТеодосијевим
описомсмртианахоретеПетраКоришког.

Теноћи,кадустадошезапоноћнуијутарњуслужбу,чуше
неизрецивепесмеигласовекојисладошћуумисрцеууми
љењеодводе.Ибрзоизпештереизађошеитражахудавиде

33Исто,стр.521.
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откудаовослаткоизаслухпријатнопојањедолази.Ипо
гледавшинастенустарчевуивидевшипештеруњеговукао
да је многим свећама осветљена, зачуђени тим, говораху:
„Кадодосмостарцасамогостависмо.Паниогњаранијеу
пештерињеговојнијебило.Икакосветлоствеликууњој
садвидимоимногихпојацагласеоткудачујемо?Данијеко
одпознатихмупренасдошаоисњимсерадује?Аликакво
јеточудноњихововесеље,јернипесамасилунеуспевамо
схватити?....Тадасхватишедасенисуизљудских,калних,
илажљивих,иклеветомоскврњених,инечистихусананего
бестелеснихичистихсветиханђелакојисталноБогапоју,
кадпојахусветогастарца,гласовиизпештеречули.”34

***

Напочеткумисленогпутауудаљенојапанскосредњовеко
вље, зауставићемо се на овим упоредбама, чија је намена
биладанаговесте како семного тогаможенаћиу компа
ративномсагледавању,например,самохагиографскихспи
са са јапанским повестима. СамСаигјо отвара јошмного
могућности–напрвомместузанимљивнам јебиоњегов
описпакла,којисепростонамећесагледавањууконтексту
апокрифаХодБогородице помукама, каоињегове песме
о одлажењу из света, које смо овомприликом навели као
деоповести,аликојеисамепредстављајукњижевнуцелину
вреднупосебнекомпаративнепажње.

Саосталимписцимаипериодимамогућностисе,сигурно,
изванредноумножавају.ИстинаједасмодоХеианиКама
курапериода,иуњимаСаигјоовефигуре,дошли,донекле,
случајно–истражујући,читајућисвашта,заустављајућисе
наономештонам,просто,привучепажњу.Тајнедостатак
осмишљеногпутаисвојеврснопрепуштањеудаљенојјапан
скојкултурибилојезаауторкуувеликојмериослобађајуће,
а једновремена заплашеност незнаним пространствима и
пркоссавладавањапутабезучењачкепотпореподсетилису
јенапрвесусретесасрпскимсредњовековљем,каонашом
временскомдругошћу.Додир сапросторнимикултуроло
шкимудаљеностимаоставиојеутисаксличанстрашнојљу
бавнојпомисли:моглоје,замисли,даседеси–дасеникада
несретнемо!

34https://svetosavlje.org/svetipetarkoriski/приступљено26.4.2018.
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THEPOETRYOFMONASTICISM(S)

ONEJAPANESEANDSEVERALSERBIANMONKS

Abstract

ReachingouttodistantJapaneseculture,inanattempttobringitinto
correlationwithSerbianmedieval tradition,acomparisonismadeof
TheTaleofSaigyo–astorybyanunknownauthoraboutoneof the
legendarypoetsoftheancientJapaneseliteraturefromthe13thcentury,
with several motifs from our haghiographies by Domentian and
Theodosios.ThepoetmonkSaigyoiscomparedwithSaintSava,asa
writer,aswellaswithPeterofKorisha,asanascete.Specialattentionis
paidtothemotifofdeparturefromthisworld,whichissimultaneously
an entry into theworld of literary creation, as thewritermonk also

appearsasaliterarycharacterinlaterwritings.

Key words: Medieval literature, Japanese literature, Heian period,
SaintSava,Saigjo,PetarKoriški,poetryofVaka
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ПОРЕЂЕЊЕБУДИСТИЧКОГ
ПОИМАЊАНЕСТАЛНОСТИ
СВЕТАУЈАПАНСКОМДЕЛУ

ХОЂОКИ ИСХВАТАЊА 
ПРОЛАЗНОСТИУСТАРОЈ
СРПСКОЈКЊИЖЕВНОСТИ

Сажетак: Проблем пролазности, или несталности, тематско
мотивскивеомајезаступљенкакоусредњовековнојјапанској,та
коиустаројсрпскојкњижевностиприближноистограздобља.
Иакосеонеготовопосвемуразликују,обемакњижевностимаза
једничкесуметафизичкабригазачовековобићеусветуискло
носткауспостављањуприсногодносапрематрансцендентално
ме.Овом својом онтолошком радозналошћу, амањеформалним
сличностима, „квалификују” се ове две традиције за упоредно
проучавање.Изистогразлогасматрамодасуједнадругојмеђу
собноближенегоштосутоданашњојкњижевностиматичних
земаља,тедадовођењемузаједничкудијалошкураванстичемо
јаснијусликуоњиховојвредности,засебеиуодносунанашевре
ме.Пролазностуњиманејављасетеккаожалзаживотом,већ
сељудскаконачностбеспоштедноразоткриваиувекизнована
глашава.Референтнатачкатумачењатеконачностиуобаслу
чајаналазисеванконвенционалногиантропоцентричногсисте
мавредности.Одсуствотаквеупоришнетачкечовекамодерног
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добадовело једоизбегавањанепосредногсуочавањаспитањем
могућностиутемељењаегзистенцијеувременскомтоку.Уовом
раду показаћемо, полазећи од универзалности оветеме, како су
различитеметафизичкеперспективе јапанскерелигије,поглави
то будизма, и, с друге стране, исихастичке праксе православне
цркве, условилеразличито,аопетузајамно упоредивои сродно,
искуствонесталностиљудскогбивствовањаусвету.

Кључнеречи:средњивек,јапанскакњижевност,Хођоки,стара
српскакњижевност,будизам,хришћанство,исихазам

Темапролазности1свеприсутна јеуисторијичовечанства,
у тој мери неминовно и, судећи по њеном значају већ у
древномЕпуоГилгамешу, толикодугодаби се свакода
љебављењењомемоглосматратиузалуднимпребирањем
појаловомпољутруизамачовечанства.Очигледнанужност
трајнеинезаустављивепроменесвегапојавногакаодаобе
смишљаваисвакинапордасетомсветскомнесталношћу
даљебавимо.Није,дакако,менамаподложансамосвет,већ
ичовекуњему–штавише,речпролазноствећозначавасу
бјективновреме,онокојесемериуодносунакраткуљудску
егзистенцију.Другимречима,опажањепролазностимогуће
јесамоуодносунадоживљенитоквремена,штојенужно
праћеночовековиммисаонимиафективнимодговором.

Овимесмозагазилиупитањевременитостиегзистенције,о
којојје,опет,немогућеразмишљатидругачиједокаооод
носучовековогбићаисмрти.Унутартројствабиће(човек)–
пролазност–небиће(смрт),највећистепенобјективности,
додушетекудихотомијскојрелацијипремаживоту,посе
дујесмрткаоапсолутнанегацијабића.2Доживљавањепро
лазности,каопотмулесвестиовластитојконачности,афек
тивни је одговориндивидуалне егзистенције на увекпри
сутнупретњусопственогпоништења.Тајодговорангажује
целокупне човекове интелектуалне и духовне снаге, па и

1 РадовиутематскојцелиниокултурисредњегвекаСрбијеиЈапанапро
истеклисуизусменихизлагањананаучномскупу„Штајетосредњи
век:дијалогИстокаиЗапада”,одржаног14.августа2017.године,участ
посетепроф.дрМићитакеСузукија,угледногјапанскогвизантологаи
историчарауметности.

2 Зенбудизам тежиће не трансценденцији у есхатолошком смислу већ
управоукидању,овдеисада,овогутилитаристичкимотивисаногиздра
воразумског,дихотомијскогмишљења,којеуводинепомирљиврасцеп
измеђуживотаисмрти.Утехаинадаузенунеполажусенаживотбуду
ћегвека,негосенадвременојединствоовихисвихдругихсупротности
настојиостваритивећуовомтренуткуиунутарконкретнихегзистен
цијалнихдатости.Отудасезен,изаспектахришћанства,можечинити
драстичнимпримеромљудскегордостииприкривеногнихилизма,јер,
укидајућиулогубожанскогначела,тражиодчовекадасампосебибуде
аутономнослободнобићеи,чак,Надумвасељене.
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физичке,постајућитаковечитипокретачусвимобластима
живљења.Уповестиљудскемислипроналазимозапажања
попутоногадаисторијапредстављазаписсвегаоногашто
човекчини са смрћу (Хегел), те да је човек створио смрт
(Јејтс).ОстрахуодсмртивећјеЕпикурговориокаооузро
кусвеколикељудскепатњеисталногнезадовољстваживо
том3аужасчовекасуоченогсасвешћуосопственомнестан
купомињеиБуда.Иакострахпредсмрћунеможемоодмах
иусвемупоистоветитисасвимманифестацијамаосећања
пролазности у светској књижевности имисли, неутешиви
–аданаснајчешћеприкривениисублимирани–жалзбог
коначностисвевременијеизворкакопоезије,такоимета
физичкемисли, представљајућинереткочакиоправдање
хедонистичкогначинаживота.

Таквожаловитоосећање,сасвимизвесно,основнијесенти
ментдубљегсубјективногсагледавањаживота,некадиса
да.4Оночакможе,каоштојеприметиоиЕпикур,умањити,
паионемогућитирадосноискуствосвакодневногживљења,
те навести човека да се, у антиципацији будућег губитка,
унапредидобровољно одрекне сваке везаности којаможе
узроковатитугуубудућности.5Свакапроменамоглабивећ
представљати предукус смрти и стога тражи суочавање с
тамномстраномсвести.6Исама свесткао таква, чини се,
усвакомтренуткунужно јестеинекимодалитетсвестио
неизбежности смрти. Управо поводом смрти човек често,
макариневољно,увекизновазапочињенеуспешнукомуни
кацију са сопственимбићем.Несупешнаостаје стогашто
упркоссвимизвесностиманакојимасвакодневнонастојида
утврдисвојуегзистенцијуитакојеучиниизвеснијом,остаје
несигурноступравоупогледуправогидентитетатогнајвла
ститијегбића,докојега,испостављасе,увекдолазимотек
посредноинакнадно–крозсимптоматологијуипатологију

3 Jalom,I.D.(2011)Gledanjeusunce:prevazilaženjeužasaodsmrti,Novi
Sad:Psihopolisinstitut.

4 Лако би се могло закључити да интензитет акутног бола и тескобе
пред коначношћу врхунац достиже тек с пунимиспољавањеммодер
неиндивидуалности.Несмемо,међутим,средњовековногчовекаолако
прогласитинеспособнимзаоваквадубокасубјективнапроживљавања
сопственогусуда.Изразиндивидуалностиуњеговомстваралаштву,до
душе,јошјесуспрегнутиштур,теотудаитежњакаобјективизацијии
посредномисказивањуунутарњетескобе.

5 Отаквојантиципацијиболауследнеминовнепропастисадашњеформе
говори,например,иФројду есеју „Опролазности”, у којемописује
меланхолијусвогмладогпријатељапесника(вероватноРилке)предсве
уништавајућомстихијомвремена.

6 О „земљисмртног сјена” говоривећпророкИсаија (Ис9, 2) а Јалом
стално„сећањенасмрт”називачовековомтамномсенкомодкојесеон
никаднераздваја.
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унутарњихзбивања.ЧедомилВељачић(убудизмуBhikkhu
Nāṇajīvako),парафразирајућиречифилософаОртегаиГа
сета(OrtegayGasset),изперспективебудистичкогкалуђера
потврђуједајељудскобићетек„пројекат”којинепрестано
бива„катапултиран”изпрошлостиубудућност.7Ибудизам
се, у Вељачићевом густом философском дискурсу, препо
знаје као прототип егзистенцијализма,8 будући да се бави
онтологијомнеесенцијеживота,већегзистенцијесхваћене
каопатња.Изоваквогразумевањабивстовањаодсуствује
сваканадаувечност.

Унеколикоскраћенимпутем,одпитањаљудскепролазности
дошлисмодобудизмакаорелигиознофилософскогсистема
најпознатијегбашпотомештојесвојусотериологијууте
мељионаучењуонесталностиинесупстанцијалностибића
светаичовека.Управојебудизамидеолошкиипојмовноу
Јапануобликоваосвестоономештољудскиродунаслеђе
завештавасвакомновомпоколењу–нужностсуочавањас
пролазношћу. Споменик те будистичке философије заоде
вене у књижевно рухо у средњовековном Јапану предста
вљаделоХођоки(1212),чијијеауторзамонашенипесники
несуђенишинтоистичкисвештеникКамоноЋомеи(Kamo
noChomei,1155?–1216).Управојераздобљесредњегавека,
чијесетрајањеуЈапанусмештаизмеђугодина1192.и1573,
периодкадасебудистичкоучењеопролазности(муђокан)
дубокоукорењујеујапанскомдруштвуисветоназору.

Укорењује се, међутим, не толико у свом првобитном бу
дистичком значењу, наиме трезвеног и, чак, рационалног
духовног увидашто непосредно води спасењу из ропства
у тамници постојања, већ као преовладавајући сентимент
према животним неизвесностима уопште. Штавише, са
времени аутори, као што је Караки Ђунзо (Karaki Junzo,
1904–1980),убудистичкојпролазностиреинтерпретираној
унутарјапанскекултурнематрицевидеитемељниестетски
принципкојиједаљеизнедриочитавниздругих,поопштој
сагласности данас, особено јапанских начела у поимању
лепога.9 Овакву продуктивну улогу у култури будистички

7 Bhikkhu,N.(2006)Anicca:TheBuddhistTheoryofImpermanence–AnAp
proachfromtheStandpointofModernPhilosophy,in:TheThreeBasicFacts
ofExistenceI:Impermanence(Anicca),TheWheelPublication202,Kandy:
BuddhistPublicationSociety,стр.21.

8 Veljačić,Č.(1997)Budizam,Beograd:Opus.
9 Каснијијапанскиестетскиконцептсаби,например,рађасеуправоиз

емоционалнеспознајенесталностисвета,којисеприхвататаквимкакав
јесте,одакледаљепроистичесагледавањелепогауутишаномиоскуд
ном,несавршеномаспектупојава.Оманифестацијиидејеопролазно
стиујапанскојкњижевностисредњегавека,вишеукњизи:唐木, 順三
(2013) 『中世の文学　無常』, 東京: 中央公論新社.
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схваћенанесталностстичетекуЈапану.Токомсредњегвека,
иподутицајемпоглавитозена,насличанначинпродуктив
нимћесепоказатиибудистичкоучењеопразнини,изкојега
онтолошкиусловљенанесталностиисходи.Унаставкуће
моукраткорамотритиуправосхватањепролазностиуделу
Хођоки,ипокушатидаизведемоосновнопоређењесодго
варајућимпредставамаустаројсрпскојкњижевности.Као
егземпларниреферентнитекстуовомпокушајупослужило
намјепрозноделоЕпистолијекирСилуанове,насталовеки
покаснијеодХођокија(око1371.године).

Ваљаодмахпризнатидапокушајупоредногпромишљања
овихдвејустарихкњижевностинепроистичеизњиховели
терарнеблискостиуформалномсмислу–јеронанепосто
ји.Системжанроваиисходиштакњижевногстварања,каои
општанаменакњижевностиСрбијеиЈапанаутовремераз
личитисуоноликоколикоразличитемогубитидвекултуре
укојимасуопстајале.Осимтога,старасрпскакњижевност
ауторуовоградапознатајесамоуопштимцртама,упрево
дунасавременисрпскијезикинатемељутекелементарног
познавањањенепоетикеипојединихводећихстваралаца.10

Оношто нас је навело на ово одступање с примарног ја
панолошког поља рада јесте уверење да иза добре рецеп
цијекласичне јапанскекњижевностиданаси,уодносуна
њу, слабије заступљености одговарајућег српског наслеђа
чакиуматичнојземљи,теупркоснепобитнојсверазличи
тостиовихдвејукњижевнихтрадиција,ипакстојипоређе
њавредансредњовековниетоскојиихповезује.Овајетос
назвалибисмостарањемобићу.11Речје,дакако,ометафи
зичкој укотвљености оновремених књижевних стваралаца
у својимдоминатним системима веровања– хришћанству
ИсточнецрквеРомејскогцарстваодноснонекојодгранабу
дизмауЈапану.Доданасјенастаовеликибројстудијакоје
изперспективањиховесличностиилиразличитостидоводе
хришћанство и будизам умеђусобнополемичку позицију.
Средњовековнистваралац,међутим,водиосењемупозна
тимиблискимпојмовимаиконцептимаспуномсвешћуи

10Свасазнањаостаројсрпскојкњижевностидугујемопонајвишенепро
лазниммонографијамаДимитријаБогдановића,ЂорђаТрифуновићаи
ИренеШпадијер.

11Ову тезу о дистинктивној одлици средњовековне епохеизванредно је
изложиоС.С.Аверинцев.Онкажеследеће:„Првосачимморадара
чуна тумач средњовековног гледишта, јесте за наснеочекиванпоглед
набићекаонапредност,наукупностсвихсавршенстава,укојаулази
иестетскосавршенство”;Аверинцев,С.С.(1982)Поетикарановизан
тијскекњижевности,Београд:Српскакњижевназадруга,стр.53.Исто
семожеказатиизамисаојапанскогасредњегвека,ипоредутискада
будизамуформиучењаопразнининаместобићауводинебиће.
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убеђеношћуунеопходностизбављењаизовогасветакоји
је,какоуправославномхришћанствутакоиусвимглавним
токовимајапанскогбудизма,схваћенкаогубилиштедушеи
местоњеногнајсуровијегтуђиновања.Овадвапута,стога,
нужноисамобитноступајуумеђусобнукомуникацијусве
доклепостојеоникојиихсповерењемследе.Такаввидко
муникацијеуносиједандругачији,мадасасвимнесавремен,
квалитетуодносунапојмовнасучељавањанапољуакаде
мизма,којимасепостижемногоиуглавномсвеосимоснов
ногзаједничкогциља–достизањапросветљењакаознања
овишимстварима.

Кажемо да је, дакле, средњовековни човек склон старању
забиће,којегасенајприснијетиче,итонеуданашњемап
страктномиразређеномспиритуалномсмислу.Биће јесте
вишенегоштојестепојединачнасубјективнаипсихолошка
егзистенција–ухришћанствујетоБогЛогос,оваплоћење
старозаветногЈахвеакојивечитостсвогприсустваобјављу
јеречима„Јасамонајкојијесте”(2Мој3,14).Убудизму,с
другестране,вечитајејединопросветљујућаистинапроја
вљенакрозБудиноучење(дхарма)отомедајесвелишено
сопства(шохомуга)и,будућитакво,билокакветрајнесу
штине (шогјомуђо) – дакленестално јеипролазно.Хри
шћански доживљај пролазности, међутим, праћен је пре
свега тугом због човековог пада у грех – отуда и његова
смртност – те губитка првобитне славе и достојанства.О
томенајбољеговореречиизпогребногопелакојесеприпи
сујусв.ЈовануДамаскину:„Плачемиридамкадапомислим
насмрт,ивидимугробугдележипообразуБожјемсазда
нанашалепота,безоблична,беславна,безлична,којанема
обриса(...)”.12

Одовогхришћанскога,будистичкомпоимањупролазности,
барспољашњимодјеком,сличнијесу,чинисе,чувенеувод
не речи из старозаветне Књиге проповедникове. Иако тај
текстнијелишенодређенихпротивречности,основнитон
задатјевећнапочетку.

Таштина над таштинама, вели проповједник, та
штинанадташтинама, све јеташтина.Каква је
користчовјекуодсвегатрудањегова,којимсетру
диподсунцем?Нараштајједанодлази,аземљасто
јиувијек.(...)Свејемучнодачовјекнеможеисказа
ти; око се неможе нагледати, нити се ухоможе
наслушати.(Пр.2,3,4и8)

12Флоровски, Г. (1990) О смрти на крсту, Теолошки погледи бр. 13,
Београд:„Православље“,стр.6995.
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Док се у Дамаскиновим речима јасно огледа хришћанска
антропологија која човеков првобитни лик види у образу
Божјем,повратаккојемујединиможепоништитичовекову
смртност,Проповедниковеречиговоретекоузалудности,
неиоспасењу.Нанекиначин,такоћеостатидосамогкра
јаовогнеобичногтекста,чијипесимистичкиодноспрема
егзистенцији одзвања и у философијама Шопенхауера и
Ничеа.Поричућиконцептспасењакаоповратказавечност
створенедушесвомапсолутномизворуизаговарајућига
шењепостојања,клицунихилизмаипесимизманосиусеби
ибудизам.Такоје,уосталом,веомачестоитумачен,наро
читоизсотериолошкеиесхатолошкеперспективехришћан
ства.Будистичкиодноспремаегзистенцијиилуструјесле
дећистих,којисеиданасрецитујетокомпогребногобреда
уземљаматхеравадабудизма.13

Несуштаствена су сва састављена бића – поста
ју и престају, таква им је природа. Долазе у по
стојање, па одлазе – избављење отуда врховно је
блаженство.14

Премабудистичкомучењу,човекје,каоисвакадругатвар,
сачињенодпетелемената(скандха)чијимраздвајањемне
стаје и индивидуално постојање као привремени агрегат.
Нека врста носиоца свести, међутим, преживљава и рађа
сеуновометелу,чимесенепродужаватрансцендентална
индивидуална егзистенција у виду душе, већ се наставља
егзистенцијалнапатњаускладуспрошлимделима.Врхов
нотрансценденталнобићекаотаквоупрвобитномбудизму
није постојало. Иако, дакле, будизам и хришћанство деле
мучноискуствоништавностиегзистенције,основнаразли
калежиутомештоухришћанствупорицањеовосветовнога
неминовно проистиче из сотериолошке свести о неопход
ности повратка Извору и пратеће аскетске методологије.
Премдаварљив,овајсвет,будућиодБогастворен,неможе
битилошпосеби,јер„видеБогдаједобро”(1Мој1,25)
оношто јестворио.15Таквабожанскаонтолошкаосновау

13Овајтипбудизмасматрасеближимпрвобитномеиданасопстајеузе
мљамајужнеАзије,каоштосуТајланд,Мјанмар,ШриЛанкаидр.На
супротњему,махајанабудизамшириосесеверноодИндиједокрајева
средњеАзије,идаљенаИсток,доКине,КорејеиЈапана.

14Piyadassi,T.Thefactofimpermanence,in:TheThreeBasicFactsofExisten
ceI:Impermanence(Anicca),р.5.

15ДостојанствотваринадахнутовраћаП.Флоренски,којипише:„(...)То
јеБогомстворенатвар.Живетииосећатизаједносасвимештојество
рено,алинекаоонатваркоју јеоскрнавиочовек,већкаоонакоја је
изашлаизрукуТворцаСвога”;Флоренски,П.(2008)Стубитврђава
истине: оглед о православнојтеодицеји у дванаестписама, Београд:
Логос,стр.191.
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будизмунепостојиасветивременемајунипочетакникрај,
већјеисторијаорганизованауциклусекојисесмењују.

Јапанскибудизам,међутим,израстаиз традицијекаснијег
будизмамахајане,обогаћеногсложенимпантеономипред
ставамаорају,те,последично,иверовањемутрајноинди
видуалнопостојањенекеврсте,којестремиуправорођењу
урајскимземљама.Иакојеједнаодтемељнихдогматских
тврдњитогкаснијегбудизмаидаљетода јебићелишено
сваке суштаствености и стога испразно, уводи се недво
смисленаподелапланапостојањананижесветове,којима
припадаиовајљудски,и вишитрансцендентални, који је
слободанодпатњеинечистоће.ДосредњегвекауЈапанусе
већразвилоововиђењељудскогсветакаонечистогипре
зрењадостојног(онриедо),насупротчемустојинекиодбу
дистичкихрајева,најчешћеонајзападнеЧистеземље,којом
господарибудаАмида.Свестоовомдуализмуземаљскоги
рајскогуЈапанупостојивећодвременапринцаШотокуТа
ишија,16комесеприписујуречикојекажудајесветлажанa
Будајединаистина(секенкоке–јуибуцузешин).17

До времена средњег века, када живи Камо но Ћомеи, у
претходним епохама већ однеговани доживљај ништавно
стисветаинтензивирасеипостајеосновноосећањекојим
аристократскаиклерикалнабудистичкаинтелигенцијаод
говаранадруштвенунестабилностиучесталератове.Увод
нидеоЋомеијевогХођокијапредстављавероватнонајчуве
нијипрогласопролазностиуцелокупнојисторијијапанске
књижевности:

Токрекекојапротиченезастаје,аводањенаника
данијеонаиста.Пенаштосестваранаместугде
бујицауспоравачаснестајечаснастаје,ноникада
не оста задуго. Такви су и светскиљуди ињихова
станишта.Убисерградунижуимсетеменаиуви
синикрововасвојихнадмећуседомовиблагородних

16ШотокуТаиши(ShotokuTaishi,574–622),другисинцараЈомеија,лич
ностјеоднајвећегзначајау јапанскојисторијиикултури.Својимна
поромдауградибудизам,тадановурелигијууЈапану,усаметемеље
државе,тезаконскимактимачијемусеауторствоприписује,каоибро
јним легендама које га прате, може се упоредити са значајем светога
Савезасрпскудржавностикултуру.Сличнопретходновећнаведеним
речима овог царског сина у Јапану, у свомеКарејскомтипику (1199)
Немањинсинзаписаћеследећеречи:„Јерпутјекратак,браћомојаљу
бљена,којимходимо.Димјеживотнаш,пара,земљаипрах;замалосе
јављаибрзонестаје.Малијетрудживотанашег,авеликоибесконачно
доброкаонаграда.”

17УЈапанусенационалнимблагомсматраручновезенасликарајакоје
гасепринцпосвојојсмртиудостојио.Овајрадприписујесењеговој
супрузи,принцезиОоирацуме.
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иониходнискарода,иреклобиседаимкрајанема
крозмногапоколења,алипогледашликакојеуисти
ну,реткесуонештостојеодавно.Илиизгорелани,
асадсеобнови,иливеликапропаде,анастадемала.
Такојеисажитељимањиховим.Местоистоимно
жинаљуди,алионихштоихнекадасретасмосада
јетекдвојеил’тројеоддвадесет,тридесетдуша.
Изјутраумиру,асвечерисерађајуизаконовајнали
кујеводенојпени.Незнаномијеоткудадолазеику
даодлазељудитишторађајусеиумиру.Инезнано
мирадикогадушусвојумучепривременимсврати
штима,чемулисеочињиховерадују.Домаћинидом
његов,непостојаниинезнашкоћепрвиотићи,баш
к’ороса нацвету ладолежа.Часросаоде, а цвет
остане.Остане,ал’најутарњемсунцуусахну.Час
увенецвет,аросапреоста.Преоста,новечерине
дочека.18

Хођокиседанассматраједнимодтринајважнијаделатзв.
есејистичке књижевности (зуихицу бунгаку) јапанскога
средњегвека,временакадасуносиоцикњижевногствара
ња често били будистичкимонаси. Будистичко замонаше
њеуЈапанунијеувекподразумевалопотпуноповлачењеиз
друштва,већсумонаси,углавномизредоваплемства,не
реткоостајалиудодирусасветом.Књижевностварање,по
правилупесничко,билојеважанначинуправодруштвеног
ангажовањачакипозамонашењу.Оваквапраксанаставља
традицијудревнеКине,кадајепесништвопредстављалова
жанвидинтеракцијеобразованогпојединцаидруштва.Та
социјалнафункцијакњижевностизадржаласеиуЈапану.

Ове замонашене личности које живот проводе луталачки
илиукаквојколиби,ауобаслучајаваноквираухрамовље
ног институционалног будизма, називају се пустињацима
(интоншаилитонсеиша)ањиховакњижевностпустињач
ком(интонбунгаку).Напрагусредњегвека,Ћомеијевне
посреднипретходникуовомсмислубиојеСаигјо(Saigyo,
1118–1190), чувени песник и замонашени самурај, који у
песничкипоступакуводиснажнуииндивидуалнудуховну
интроспекцију.ДокСаигјоживи луталачки, пишућимно
ге песме с мотивом пролазности, Ћомеи од своје педесе
те годинеживи анахоретскимживотом у брдима надомак
престоницеКјота.ИзХођокијасазнајемодатонијењегово
првопустињачкостаниште–његовеколибесмањивалесу
сесведоовепоследње,покривенетравомиповршинене

18Кличковић, Д. (2016)Између речи и просветљења: будизам и стара
јапанска књижевност, Београд:АлбатросПлус, стр. 188.Са староја
панскогоригиналапревеоД.К.
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веће од окошеснаест квадрата. Каошто показује наведе
ниуводнидео,Ћомеијевосхватањепролазностинијесамо
сетноосећањесопственеконачности,нитисепаксагледава
искључивособзиромнавишутрансценденталнуперспек
тиву.Оноимаизраженупросторнуисоцијалнудимензију,у
намеридаселичнидоживљајпотврдииоправданамакро
планудруштва.Испразностљудскогживотапосредованаје
ту,преописадруштвенихкатастрофакојиследе,мотивом
стаништакаосимболаудомљењабивствовањаусветуи,за
Ћомеија,узалуднељудскеташтинеинадања.

ЗаразликуодсвогсавременикаФуђивараноТеике(Fujiwa
ranoTeika,1162–1241),најчувенијегаристократскогпесни
ка тог времена, који објављује своју равнодушност према
главнимдруштвенимзбивањима,Ћомеиунаставкувизију
несталностипоткрепљујеупечатљивимописимапетнесре
ћа које су задесиле престоницу тих година.Пожари и зе
мљотреси, глад и разорни ветрови претворили суКјото у
жалосноибесмисленостратиштељудскихживота,аполи
тичкимотивисанипокушајпресељењапрестонице,незами
сливјошодвременањеногустановљења794.године,иза
зваојепустошнесамоуградувећиусамомсрцудворске
културеињенихносилаца.

Колико год ови описи људских страдања у окриљу света
били болни и саосећајни, Ћомеи после тога с ништа ма
њомстрашћуиуживљавањемговориолепотамавластитог
усамљеничкогживотанапланиниХиноипредностимата
квогживљења уопште.Наводимо добропознатоместо из
његовогбогатогописапланинскогборавишта.

Спролећа,гледамкакосеталасаглицинија.Попут
љубичастихоблакаје,свекраснијихтамоказапа
ду.Лети, чујемкукавицу.Свакипојњезинобећање
јепратњенапутуПланиномсенки.Сјесени,заглу
шујепесмацврчака.Каодаионитужезаовимис
празним светом. Зими уживам у снегу. Напада па
нестаје–људскимгресимасличан.19

Ранији радови већ су показали семантичку слојевитост
овихописасменегодишњихдоба,представљенихкаракте
ристичниммотивимасвакогаодњих.Конвенционалнимо
тиви,каоштосукаскадецветаглициније,пурпурниоблак
иликукавичјипојчинеинтертекстуалнумрежукојазахвата
какоукњижевнупрошлостКинеи Јапана, такоиубуди
стичку религиозну симболику. Запад је, на пример, јасна

19康作, 安良岡 [全訳注] (1991)『方丈記』東京: 講談社学術文庫,p.
137.СастаројапанскогоригиналапревеоД.К.
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асоцијацијанарајЧистеземљебудеАмиде,докљубичасти
облакпредстављасликускојомсесуочаваспасенадушана
исходуизтелаутренуткусмрти,кадајемноштводуховних
бићадочекујеиодводиурај.Кукавичјипој,сдругестране,
гласјесећањанасмрт,којепозначајуубудистичкојаскети
циЈапананезаостајезаважношћууправославнојаскетској
пракси.Планинасенкиместојекојимдушаразрешенателе
снихсвезамора,понекимверовањима,проћинасвомепуту
каоностраноме.

ВизијапролазностикодЋомеијаутемељенајенатадасве
присутнојидејиотомедајенаступилакрајњаетапаупро
цесудеградацијеипропадањабудистичкогучењаупослед
њим временима, због чега и он одустаје од света а своја
надањавезујезапресељењеурајсканасељаЧистеземље.
Уовомсмислу,Хођокијеправипримерсредњовековненео
двојивостикњижевнихмотиваодметафизичкихидеала.И
метафизичке тежње и књижевно деловање остварују се у
специфичнодалекоисточнојформиповлачењауидилично
станиште,некуврстуутопијештоштитипојединцаоддру
штвенихзалаинедаћа.Оваквапраксаповлачењапостојала
јеуКиниоддревнихвремена,ибилајезасновананаконфу
цијанскимитаоистичкимидеалима,дабиуЈапанудобила
јошједну,изразитобудистичкудимензију.Пустињакјеса
даискључивозамонашеналичносткоја јепрезреласвету
мањеиливишепесимистичкомрасположењу.Усвоме,пак,
књижевномраду,уколикоганаставља,оннајвећепоштова
њеисказује према дотадашњој литерарној традицији, која
неманепосредневезесабудизмом.

Код Ћомеија примећујемо утицај кинеског песника Баи
Ђујиа (Bai Juyi, 772–846), ињеговихидејаизнетиху тек
стовимаЧишангпиен (Chishangpian), оизградњивртова, и
Цаотангђи (Caomangji), о идиличномживоту на планини
Лушан.20Осимтога,структуромивизијомидеалногживље
њавандруштвенихконвенцијаистега,Хођокиодајеиути
цајкраткогесејаЋитеикииз982.године.АуторЈошишиге
ноЈасутанетуописујесвојслободниизаспољашњадеша
вањанезаинтересованиживотутадазапустеломзападном
делуКјота,уколибикојуградипремасопственомукусуи
у складу с личним будистичким и интелектуалним идеа
лима.Овакавначинживота,дакле, јошодвременадревне
Кинеодражаваојенезадовољствопојединцаизредовадру
штвенеелитенестабилношћусветаивластитогположајау
њему,којесетакоразрешаваповлачењемнаместолепшег

20田, 云明(2008)『方丈記』の白楽天詩文摂取に見られる中国隠逸思
想の変容, 言葉と文化 9, 名古屋:名古屋大学大学院国際言語文化研
究科日本言語文化専攻,рp.3351.
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илакшегживљења.Тубибиломогућедаљегајитинадуу
остваривањесвојихполитичкихидуховнихназора,пачак
ипредатисесвојеврсномкултивисаномхедонизму,узвино
иуметност.

Овимсвојимодликама,Хођоки,уширимкњижевнимокви
рима,припадатипуделасмотивомидиличногместа,locus
amoenus.21Ћомеијевпесимизампремасветуизадовољство
планинскимстаништемсавремениауторисклонисудапри
пишупркосуосујећеногчовекакојиличнуодбојностпрема
друштву изражава бунтовним повлачењем, подижући свој
друштвениressentimentнанивоопштевредности.Премата
квимтумачењима,иЋомеијевобудистичкоискуствопрола
зностипрејепроводникличногразочарењаимотивважан
задаљеразвијањефабуле,негоштопроистичеизорганског
развојаиприменебудистичкеидеје.22Сматрамо,међутим,
даоваквастрогатумачењапотичудонеклеиодпотребеда
сеунесенекаквановаперспективаупроучавањеХођокија,
каоделакојесетрадиционалносматратипичнимпримером
средњовековнекњижевностина темупролазности.Карак
тер Ћомеијеве религиозности у таквим интерпретацијама
такође јеподвргаванподозривомиспитивању,новерујемо
дауправоодређенадуховнаамбивалентностинесигурност
јесуоноштоомогућаванастанаковаквогкњижевногдела.
Тамо,наиме,гдесерелигиозниидеалнепоколебљивоследи,
немаместазакњижевностварањеусмислусамосврховите
делатности.23Оваквогкњижевногделовањакодпустињака
(отшелника)православнеаскетскетрадицијенеможебити.
Јапанскакњижевност,ипоредпонекаднапетогодносаиз
међустваралачкеиподвижничкесвести,утомсмислупо
седујевећистепенаутономије,чакиуданашњемсмислуте
речи,негоштојетобиослучајсасредњовековномсрпском.

Старасрпскакњижевностнеодликујеседоминацијомиде
јесветскепролазностизначајнепосеби,нарочитонеуне
каквим посебним тематским оквирима, као што би се то
моглоказатизаХођокиидруге јапанскетекстовеизистог
раздобља,укојимаонапревазилазичакизначајсамогбу
дизма.Мотивнесталностиу Јапану је општеприсутанбез

21Постојекомпаративнапромишљањатемеусамљеничкогживотаупри
родикодЋомеијасонимуделуWalden,америчкогкњижевникаТороа
(HenryDavidThoreau,1817–1862).

22長崎, 健(2005)無常感の文学『方丈記』日語日文学25,大韓日語日文
学会.

23Окарактеруифункцијисрпскекњижевностиуодносунавладајућуепи
стемолошкуидуховнупарадигмутогвременавишеукњизи:Богдано
вић,Д.(1980)Историјастаресрпскекњижевности,Београд:Српска
књижевназадруга.
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обзира нажанр и предуслов је сваке мудрости, готово на
истиначинкаокадсеујудеохришћанскомконтекстукаже
дајепочетакмудростистрахБожји(ПричеСоломонове1,
7).КњижевностЈапанасредњегавекаможесе,ипак,читати
инезависноодрелигијскихсврхаиконотација,ондакада
суважећеепистемолошкеионтолошкепретпоставкеутек
стутекимплицитноприсутнеилипотисунутеудругиплан.
Другимречима,онанијеподлеглаобавезидабудеотворе
ноу службиверовања, већ јепоредакбиоуправообрнут:
приматдуховноганалестивицивредностинијеседоводио
упитање,алијекултурнапарадигма,преузетанекоћизста
реКине,предностдавалакултивисањудухакрозлитерарно
усавршавање. Ово је био заједнички далекоисточни вред
носни образац с коренима у конфуцијанској друштвено
политичкојфилософији.24

Усрпскојкњижевностираздобљакојејеусредиштунаше
пажње,међутим,наделујебиладругачијапарадигма.Си
стемжанрова, којему је та књижевност припадала, био је
тесноповезансбогослужбенимлитургијскимживотом–у
тојвезиисцрпљивалисусеисврхаиобрасцикњижевног
стварања.ДокјеКамоноЋомеимогаода„заборави”сво
је монашке дужности, да би тек на самом крајуХођокија
приметио да се везивањем за своје планинско станиште
огрешиообудистичканачеланевезивања,такволутањепо
овоземаљскимбеспућима писцу наше старе књижевности
није било дозвољено.УКини, а та хијерархија прихваће
на је и у Јапану, књижевност је претходила будизму, који
се тек вековима касније постепено прилагођавао већ по
стојећојтрадицији.Уоквирувизантијскепоетике,превас
ходно оне сакралног карактера, идеје и израз хришћанске
вереграђенисутакођенатемељупретходећег,античкоги
позноантичкогнаслеђа,које јенатајначинпрерађиванои
подређиваносврхамахришћанства.Нарушевинамаантике,
хришћанскоделовањебилојемоћнијеирадикалнијеношто
јетослучајсбудизмомкојисенашаоупољуделовањаживе
конфуцијанскетрадиције.

Стара српскау својим главним токовима следила је упра
во византијску сакралну књижевност, с њеним системом
жанрова, тесно везаним за литургијскоаскетску прак
суисточнеЦркве.Бављењепролазношћуимало јесмисла
текуодносупремаесхатону,анипоштокаонеобавезујући

24Овакванеодређеност,пачакинеобавезност,уисповедањуипредава
њурелигиознимнормамаможесеповезатисхетерогенимкарактером
источноазијскерелигиозностипаисамогбудизмамахајане,којичакс
поносомистичесвојуприлагодљивост,уциљуизбављењасвихживих
бића,премањиховиммогућностима.
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сентимент25 или оправдање личног ескапизма,што је био
честслучајмеђуинтелектуалцимасредњовековногЈапана.
Даљеиспитивање,међутим,показалобитодапромишљање
мучнепролазности,иухришћанствуиубудизмуподједна
ко,заправопредстављакапијузасозерцавањавишедуховне
стварности,штојеизворнајвишенасладе–вечнимуместо
пролазним.Путтаквогдуховногнаслађивањаиумиљењана
нашимпросторимабиојеисихазампозновизантијскеепохе,
којијеугодинамапреипослеКосовскебитке,углавномде
ловањемученикавеликогисихастичкогучитељаГригорија
Синаита(1260–1346),„освајао”српскеземље.

Пример текста исихастичког усмерења ка вечним вред
ностима с дубоком свешћу о испразности овоземаљскога
представљајуЕпистолије кир Силуанове,26 настале, према
Д.Богдановићу,уоквирупрепискевођенеудеценијикоја
јепретходилаМаричкојбици(1371).Богдановић,којијеи
откриојединипостојећипрепис(изгодине1418)Епистоли
јауманастируСавина,уСилуановимписмимапрепознаје
историјикњижевностивећпознатогпесникаСилуана,све
тогорскогмонаха.Полазећиодсадржинесамихписама,чи
јиадресатостајескривен,Богдановићреконструишемогуће
окружењеСилуановоизакључуједањегачиневодећелич
ности српскога, и не само српског, исихазма тог времена:
старацИсаија,РомилоРаваничкииГригоријеСинаитМла
ђи(Горњачки).Дискурсопролазностикојисејављауово
метексту,реткомидрагоценомузоркусрпскеепистоларне
прозе,доброодражававећназначенеразликеправославно
исихастичкогијапанскогпоимањапролазности.

ЋомеисижејнитоксвогХођокијаводисистематскиисле
дећи одређену логику, тј. повезујући узрочнопоследично
свечиниоцекоји суусловилињеговоповлачењеиз света.
Трансценденталнабудистичкаперспективасе јаснопоста
вља, али не на тај начин да се у њој потпуно исцрпљује
смисаоњеговоганахоретства.Нашавшиутехудушидубо
ко у планини,Ћомеи ликује, као да је већ добио духовни
рат–заповести,каже,лакојенепреступитијертунемани
поводазапреступ,асветесписечитапремарасположењу,
неометано и не полажући рачуне никоме. Тек на крају се
његовасамодовољнатачкагледиштадестабилизујеаусрце

25Ћомеи,например,уХођокијупишекакоможеалиинеморадаизговара
молитвуненбуцу,јерганиконатонеприморава.

26КаоизворомподатакаоСилуануињеговомделупослужилисмосесту
дијамаИсторијастаресрпскекњижевностиДимитријаБогдановића
иСветогорскабаштинаИренеШпадијер.Приликомчитањаослонили
смосенаБогдановићевпреводобјављенукњизиШестсрпскихписаца
(Просвета/Српскакњижевназадруга,1986).
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мусеувлачизебња,ондакадпримећуједасезасвојуколибу
исувишевезаоитимесеогрешиоовеликенестјажатељне
светитељебудизмаисвојеузоре.27

Оваквеопијеностисамосврховитнимудаљавањемодсветау
старојсрпскојкњижевноститешкодаможебити.Иакоћемо
тунаићинаболанибезнадежануздахнадљудскомпрола
зношћу,какавјеПесмасмртинепознатогаутора,28честеме
дитацијеосамртничкојсудбиниљудскојнеостајулишене
наде.НиСилуановеЕпистолијенисуплодсубјективенемо
ћипредживотнимстихијаманитијадиковказбогкрхкости
инемоћиљудскогбића.КакокажеИ.Шпадијер,онесу„зах
тевноепистоларноштивоинајтананијарефлексивнапрозна
свогдоба.”29НасупротконкретностиЋомеијевогХођокија,
садржајписамајераздвојеноддруштвеноисторијскогкон
текста,теотудаиапстрактнији;тимеје,сдругестране,уни
верзалануквалитетусвојихобавезујућихувидаудуховни
смисаољудскогживотаизахтевакојеауторпостављапред
себеисвогневидљивогмонашкогсаговорника.30

ВећнапочеткупрвогписмазацртаваСилуаноквирунутар
којега се креће свањеговамисао, када своме ученикупо
ручује:„Желеосамдатесталногледам:несамовидљиво
телеснообличје,којесвимогугледати,већоноштојеневи
дљиво,удуши,штомалобројнипрепознајупомислимакоје
душапокреће(...).”31ЋомеиуХођокијутакођепредностдаје
духовномдоживљајуиумномпогледукојимсеизунутра
шњостидухапосматра спољашњост.Утомеон,међутим,
остајестатичан,докСилуанодмахунаставкуговориоусхо
дустепеницамакаБогудосједињењасњим,каизворусла
достикојапремашујесвеосталонанебуиземљи.Онкасни
јеуваријацијамаизлажеовакозадатухијерахијувредности,
пројављујућичассвојупросветљеност,часнедостојности
бојазандабигамрежесветамоглеповућиопетнатраг,тамо
јебиоповређениодаклејеједваумакао.

ИакојеЋомеинаизгледпрезреосвет,видимодасеонјошувек
стидидасемеђуљудимапојавикаонеугледнипустињак–

27Управослављу,познатпримерпустињакакојипролазностсветаживи
такоштосвоједрвенекаливијеуподножјуАтосаспаљујеусвомеве
читомкретањуканебескоме,представљаМаксимКапсокаливит (XIV
век).

28Витић, З. (2014) Нови препис „Песме смрти” из XVII века, Прило
зи за књижевност, језик историју и фолклор, књ. LXXX, Београд:
Филолошкифакултет,стр.149159.

29Шпадијер, И. (2014) Светогорска баштина: манастир Хиландар и
старасрпскакњижевност,Београд:Чигојаштампа,стр.104.

30Исто.
31ШестписацаXIVвека,стр.77.
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онјесветпрезрео,алиганијепобедио.УХођокијуБудајош
увекнијециљкојемонтежисвимсрцем,иако јекањему
окренут. Зато је ињегова победа над светом непотпуна и
самопроглашена,будућиданедостиже јединствос„оним
којијепобедиосвет”(Јн16,33).Силуанјерадикаланибес
компромисан:веруједасенијемогућебавитиземаљским
инебескимистодобно,теотудаиповлачењеизсвета.Своје
разлогеоноваконаводи:„Иникодаминеговорикакосе
тимежелимоиздвојитиизовогсветакаогубавци.Напро
тив,љубавсвојемиленудислаткимјелом:штајеслађенего
битисталносБогом.”32Српскиписацнеоправдавамона
шкиживот,барненапрвомместу,тегобамаизалимасвета.
Јер,надпролазнимнепрестаносијанепролазно.Једнадруга
врстасветлости,неоваисихастичка–нетварна,водиЋоме
ијауњеговомпантеизмомзачињеномобожавањуприроде.
Иакоауторсугестивнимописимачакиданашњегчитаоца
убедљивоводисведопрагатрансценденцијепројављенеу
природи,сусретсБудомизостаје,аостајунезадовољствои
стидзбогнеуспеха.

Кодобојицеаутора,дакле,пролазностсветаконтрастирасе
снепролазнимузвишенимистинама.Светјелажаниупро
пашћујеонекојигаљубе–оваСилуановатезамоглабијед
накопотицатииодјапанскогаутора.Тешкоје,међутим,ре
ћиштајесврханастанкаЋомеијевогесеја.Речје,такође,о
вредном,мождаинајбољем,примерурефлексивнејапанске
прозеXIIIвека,којанас,ипак,удуховномсмислунанеки
начиностављаунедоумици.НијелиЋомеијевциљдоиста
утомедасезабавијадикујућинадсудбиномсвојомисвет
ском,налазећинакрајуутехуусвомземаљскомрају?Тек
ћеследећењеговоделоХошиншу(1214),антологијаприпо
веткиобудистичкимподвижницима,показатијасноисказа
нунамерудасеукаженасветлеузореипримереонихко
јисуукротилиипреобразилигрешноинепоузданољудско
срце.Итује,међутим,приповедачкиоптимизам,ускладу
сосновномдидактичкомнамеромжанра,далековедријии,
уодносунаисихастичкусвест,мањеболанусагледавању
оногаштоухришћанствунебибилабедаљудскогживота
каотаквогавећвластитанедостојност.

Силуанове епистолије нису поетизовани есеј о свету или
приповествластитогживота,33већпоучнолитерарношти
водругачијеврсте–онокојеучитељуозбиљностиупућује
свомедуховномчеду.Осимтога,хришћанскиаскетскидух

32Исто,стр.81.
33Захваљујући Хођокију много аутобиографскога сазнајемо о његовом

аутору,докјеоСилуанубилоштасасигурношћунемогућеказати.
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мањејеготоводјапанскогбудистичкогадапрогласиконач
нупобедунадсветом.ИсихастичкиЈерусалиммораостати
горњи,инедостижануовомживоту,иакоподвижникније
лишенсозерцањаипредукусадобарабудућегвека.Прола
зносветско,стога,остаћеуправото–вештаственоинедо
стојнотрајнепажњеосимупролазу,каоупозорењеиповод
за покајање, и то увек у опозицији према есхатону. Ова
кваперспективапрожимакакоЕпистолије,такоицрквену
књижевностуопште,остајућиодсутнауХођокију.

Јапанскакњижевностсредњегвека, требаопетистаћи,по
своме карактеру није претежно и експлицитно сакрална,
нисвојомсврхомнитиусмерењем.Социјалнаисекуларна
литерарна функција одржавала се вековима, док су мета
физичкоирелигиозно,убудистичкомилишинтоистичком
смислу,остајаличестоневидљивгносеолошкииширире
ферентни оквир. У неким случајевима када се књижевни
текст не бави експлицитно религијским34 темама, идеоло
шки мотивисане интерпретативне стратегије накнадно су
„учитавале”итаквависокодуховна значења,чакиакосе
самодело,например,ограничаванакаквуљубавнутемати
ку.Утаквимусловима,будистичкинаглашенапролазност,у
јапанскојкњижевностиприсутнајошодVIIIвекаипоетске
антологијеМан’јошу,постајеусредњемвекунекомврстом
обавезног књижевноинтелектуалног топоса, или, у више
философскомсмислу,својеврснимпредикатомовогасвета
чијијеправиидентитетпразнина.

Свет,каонисамакњижевност,међутим,нећебитипрепу
штен пуком нихилизму нити порицању.Несклон утапању
уметафизичкоиплатонистичкиидеално,јапанскидухис
користиће монистички потенцијал будизма, који се мири
с књижевношћу на начин да обоје задржавају своју ауто
номију ифункције. Доживљај пролазности и сам ће бити
преображенодонтолошкогувидаупрвобитномбудизмуу
предикатскоодређењесвета,каоентитетабезјединственог
утемељујућег идентитета. Тако схваћена пролазност мо
глајепослужитикаоосновнимотивиподстрекозбиљном
подвижникуили,пак,каопсеудофилософскитропкојимће
некидругипустињаклитерата уоквирити своје књижевно
дело, без обавезе да раствори своје постојање у нирвани

34Билодајеречоаутохтономјапанскомшинтоизмуили,пак,окинеском
конфуцијанству,ритуалисууобаслучајаималирегулишућусоцијалну
функцију,устројавајућиодносеуоквирусамогдруштваиливезеизмеђу
друштвеногживотаинепознатогсветадуховнихсила.Иакосуметафи
зичкаи„антикултурна”веровањауЈапанстиглавећскинескимтаои
змом,текбудизамуводијаснусотериолошкудимензију,тј.учењеонео
пходностиизбављењаизовогсвета.Затоисампојам„религиознога”у
оваквојхетерогенојсрединитребасхватитивеомаусловно.
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непостојања. Велики јапански будистички философи тог
времена,нарочиточувенизенбудистичкисвештеникДоген
(1200–1253),трагаћезаначиномдаседуализампролазног
овосветовногивечнеистинеБудиногучењапревазиђе.Због
оваквеширокезаступљеностиујапанскомдруштвутогвре
мена,нереткојетешкоутврдитиукојојјемеримотивпро
лазноститек„орнамент”исредњовековнаконвенција, ау
којојпоказатељсврховитогангажовањабудистичкихидеја.

Док је за сам будизам оваква популаризација појмамуђо
кан(несталност)иупотребаукњижевностибилачакштет
на,будућидајезамагљивалањеговопрвобитнозначење,у
књижевностиикултурибилајепродуктивна,доприносећи
настанкудругихестетскихидеала, како средњегавека та
коикаснијихепоха.Ухришћанскојкњижевностисрпског
средњовековљасвеопштапролазностнијесамосталанпред
метпесничкогбављењајерпутидедаље,премациљукоји
је утврђену вечности.Визијепролазностии смрти, какве
видимо,например,у„МолитвамаБогородици”Димитрија
Кантакузина,представљајуплодпокајничкесвестииупозо
рењенемарнопроведеномживоту,дабисепогледврлобрзо
управиоканадиуживотбудућегвека,којавећсадаразве
јава смртну таму.У оваквој разлици у разумевању вечите
темепролазностиживотаисветаизмеђујапанскеисрпске
књижевности средњег века огледају се не само различита
учењахришћанстваибудизматогвремена,већиразличите
књижевнеиуопштедруштвенепраксе.

Резимирајући претходно казано, рецимо још једном да је
књижевностКинеиЈапанапредстављаладелатностзасе
бе,остајућичестотекимплицитноинеодређеноудодирус
хетерогенимдуховнимидеалимакојисучинилиепистемо
лошкуиидеолошкупоткудруштва.Сдругестране,пока
зујутоиСилуановеепистолије,билокакавактрефлексије
укњижевностиисихастичкеоријентацијемогаосебавити
јединоиискључивочовековимназначењемзавечност,док
јењеговобивствовањеуовомсветуништадругодоташто
и краткотрајно туђиновање. Књижевни израз таквог духа
био јеуслужбидостизања„оног јединопотребног”,Цар
стванебескога.Мотивчежњекабудистичкомрајуобилато
језаступљениуЋомеијевомделу,ноличнасубјективнамо
тивација,тетрадицијомнадахнути,поетизованииидеали
стички ескапизамусловљавају какоприповеднипоступак,
тако и тематскомотивски регистар Хођокија, чији аутор
блаженствотражиуокриљуприроде.

Погледнаљудскупролазностсинхронизоваосеипоистове
тиоуЈапанусдоживљајемменауприроди,којесу,нашав
шисвојнајвишиизразутрадиционалнојпоезији,поучавале
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припаднике дворске културе како да поетски сублимирају
иискажусвасвојаосећања,патакоиакутноосећањежа
лости због пролазности живота. Може се додати и то да
сеискуствопролазностиу Јапану, већ сасвимудаљеноод
оригиналногбудистичкогучењаонесталности,нанекина
чинублажаваикрозпредставуонеуништивостиживотног
начела.Такваверовањаделомпроистичуизаутохтоногја
панског анимизма, а делом се заснивају на пантеизму бу
дизмамахајане.Хришћанскиужаспредсмрћуиндивидуе,
каооскрнављенеираспадањемунакаженеиконеБожје,не
утрализујесеунутарјапанскемислимеханизмимазаштите
створенимуоквириматрадиционалнекултуреисинкрети
стичкерелигиозности.Упролазностисечакоткривалепота
аљудскаконачностпрепуштасевеликојтајниживота,који
наистиначинпостојикакоуживимбићима,такоиунежи
вим.Индијскебудеукључујусеуовупоетизованувизијуи
честосегуби,каоштовидимоикодЋомеија,драматично
осећањенеопходностиизбављењаизовогасвета,којејесте
јединициљпостојањабудизма.Утомележиосновнаразли
кауприступупроблемунесталностисветаизмеђустрогог
исихастичког модела и пантеистичкога махајанабудизма
токомсредњегвекауЈапануиСрбији.
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ONTHEBUDDISTCONCEPTOFTHEWORLDLY
IMPERMANENCEASMANIFESTEDINTHEMEDIEVAL
WORKHOJOKIINCOMPARISONTOOLDSERBIAN

LITERATURE

Abstract

The issue of impermanence of this worldly existence, not only in
humansbutsharedbyallsentientbeings,hadbeen,bothasathemeand
amotive,ubiquitouslypresentinthemedievalliteratureofbothSerbia
andJapan.Althoughverydifferentbyalmostallformalliterarycriteria,
bothofthemhaveincommonaninherentinclinationtothecareofthe
metaphysical status of thisworld and all its creatures.A seriousness
in theirrelationto the transcendental is themain traitbywhichtheir
heritagediffersfromtheliteratureoftheirrespectivecountriestoday.
Thatistheveryreasonwhytheycanbetreatedinthesamedialogical
context.Contemporaryconsciencewithitsbeliefthatnothingisleftto
sayabouttheevanescenceoftheworld,gaveupthisissuetobefurther
dealtwithonlyaccordingtoindividualneedsandrandomly.But,both
SerbianChristianandJapaneseBuddhistmedievalmindtendedtoput
thisproblemrightinthemiddleofalmosteveryliterarytext.Farfrom
onlydeploringthetransienthumanfate,peopleareencouragedtofoster
everlastingmemoriesofdeath,justtobeabletogetsaved–eitherby
returningtoGod,orinJapan,bybeingrebornintheBuddhistparadise
ofthePureLand.Yet,therearesomesignificantdifferencesintheway
impermanence is treated in these two traditions. This paper tries to
elucidatehowthesedifferenceswererootedintheirrespectiveliterary

andreligiouspraxis.

Key words: Middle Ages, Japanese literature, Hojoki, old Serbian
literature,impermanence,Buddhism,Hesychasm
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Сажетак: Основна хипотеза овог истраживања припада пољу
интердисциплинарногизучавањасрпскекњижевности,нарочито
променаукњижевнимпарадигмаманасталимнагранициинтер
акцијасловенскихинесловенскихлитература,којесезначајноди
намизујууобједињујућимперспективамановихмедија.Стогасе
главнапретпоставкаовеанализетичеодносаелеменатасредњо
вековногвизантијскогијапанскогкњижевногикултурногнасле
ђауконтекстуразвојаосновасрпскекњижевностисаизвесним
елементимапоетикедигиталногмодернизма.

Кључне речи: медијавелистичко наслеђе, Византија, Јапан,
српска књижевност, крај 20. и почетак 21. века, дигитални
модернизам

Начиннакојиисавременасрпскакњижевностстваралачки
реципираикреативноодговаранаизазовенаслеђасредњо
вековногкултурногконтекста,апосебноукомплексномин
тересовањузапосредовањевезаудаљенијихтрадицијских
сфера,каквеподразумевајуВизантиЈапан,указујеинамо
ментеформирањанекиходосновнихкарактеристиканове
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поетичке парадигме која се заснива на промени медија.1
Томепретходенекеодкључнихдетерминатикњижевности
модернизмаиавангарде,оличенеиучињеницидауправо
особеностипиктографскогиидеографскогписмапосредују
баштинуИстокауимажистичкомивортицистичкомаспекту
стваралаштваЕзреПаунда(EzraPound),2односнодаатмос
феравизионарске,езотеричнеимистичкефантастичности
ВизантабиватранспонованаикрозделоВилијамаБатлера
Јејтса (WilliamButlerYeats).3Овакавпресекмодернистич
ког и авангардног посредништва, каоизвесна претечаме
дијаморфне4стваралачкерецепцијеулитературикраја20.и
почетка21.века,одговоранаутискенаизгледудаљенихкул
тура,усвојеврснојнемогућојсимбиози,којаћеутицатии
наконституисањеаспекатамедијавелистичкогнаслеђаЈапа
наиВизантаусрпскојкњижевностисаизвеснимодликама
дигиталногмодернизма.5

Уколикобисепогледалинекиодтекстоваизсрпскелите
ратурекраја20.ипочетка21.векауконтекстусветскекњи
жевности (нпр.Девичанска ВизантијаМирољуба Тодоро
вића,Дамаскин: прича за компјутер ишестарМилорада
Павића,ОсмехВизантије:интернетроман,отворенакњи
га Миливоја Анђелковића, Византијски Интернет Радо
славаПетковићаидр.),уочилобиседасеуправоелементи
поетикедигиталнекњижевности,међукојимасуимултиме
дијалност,хипертекстуалност,жанровскахибридност,отво
реност дела, деконструктивност историјског, легендарног,
фикцијскогифантастичног,дисперзивносттекстаииденти
тета,активирањереципијентаунелинеарномнаративу,по
везујусатемама,мотивимаилихронотопомВизантије,као

1 ТекстјенастаокаорезултатраданапројектуИнститутазакњижевност
и уметност, Београд,Смена поетичких парадигми у српској књижев
ности двадесетог века: национални и европски контекст (178016),
којифинансираМинистарствопросвете,наукеи технолошкогразвоја
РепубликеСрбије.

2 Упоредити:Skrobanović,Z. (2014)Umodernističkoj čajdžinici:doživljaj
kineskogpismauevropskommodernizmu,Beograd:Geopoetika.

3 Упоредити: Бубања,Н. Супермен, у земљи за старце, у:Византија у
(српској)књижевностиикултуриодсредњегдодвадесетипрвогвека,
уредник Бошковић, Д. (2013), Крагујевац:Филолошкоуметничкифа
култет,стр.315–321;Живановић,Д.Византијакаоутопијскиконструкт
упоезијиВ.Б.Јејтса,у:Византијау(српској)књижевностиикулту
риодсредњегдодвадесетипрвогвека,уредникБошковић,Д.(2013),
Крагујевац:Филолошкоуметничкифакултет,стр.323–329.

4 Упоредити:Fidler,R.(2004)Mediamorphosis:Razumevanjenovihmedija,
prevelasengleskogAleksandraPopović,Beograd:Clio.

5 Заодређењедигиталногмодернизмаињеговогодносапремапретход
нимпоетичкимустројствима20.векавидети:Pressman,Ј.(2014)Digi
talModernism:MakingItNewinNewMedia,Oxford,NewYork:Oxford
UniversityPress.
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важномосновомпоетичкихметаморфозаимедијаморфоза.
Утимоквирима,раднастојидапокаженакојејесвеначине
икњижевностсаодређенимодликамадигиталногмодерни
змасвојеврснихипертекстуалниодговоруправонаизазове
средњовековногВизантаиЈапана,реципиранепретходноод
стране(англосаксонског)модернизмаиавангарднеуметно
сти,односнокакопоетичке,медијаморфнекарактеристике
таквог синкретизма, кроз примере из српске књижевно
сти краја 20. и почетка 21. века, утичу на конституисање
елеменатапоетикедигиталногмодернизма.

МилорадПавић,уконтекстуистраживањасветскекњижев
ностидефинисанкаоједанодистакнутихпредставникане
линеарнепрозе,6уразговорусаАномШомло,објављеному
књизиХазариилиобновавизантијскогромана,метафорич
кимзначењемпојмамрежепредстављарејонвизантијског
наслеђа:

„Тојецивилизацијаиконаифресака,уњојсупони
кли Јустинијани ЈованЗлатоусти,СветиЋирилои
Методије, Дамаскин иСветиСава српски, Ел Гре
коиДостојевски,ТолстојиМендељејев, Јонескои
Бранкуси,ИвоАндрићиМирчаЕлиаде,Чајковскии
Хачатуријан,КандинскииТарковски,МаријаКалас
иКазанцакис,Карпов,КаспаровиЉубојевићито
ликидругисведовашегсабеседникакојегјенедав
ношпанскаштампаможда,нажалост,тачноназвала
’последњимВизантинцем’”.7

Уделима српскекњижевностикраја 20.ипочетка21. ве
каусмеренимкааспектималитературедигиталногмодер
низма,Византија се, попутпримера у књизиВизантијски
Интернет Радослава Петковића, смисаоно рекреира „као
ризницапојмовакојеузимамоипотомихкористимоускла
ду са сопственим схватањима. Или као виртуелна мрежа,
образацИнтернета,којомлутамоисклапамоновецелине”,8
штојеисвојеврсноепистемолошкосведочанствоотомека
косеразумепотребадасеомедијавелистичкомнаслеђуу
савременојкњижевностиговориуконтекступредставеиз
весногтоталитетаитежњекаистицањуупориштаснажног
повезивања претпостављених фрагмената кроз трагање у

6 Арсет,Е.Ј.(2015)Нелинеарноститеоријакњижевности,превеосен
глескогДраганБабић,ЛетописМатицесрпске,год.191,књ.496,св.3,
септембар2015,стр.256–257.

7 Pavić,M.(1990)Hazari iliobnovavizantijskogromana:razgovorisaMi
loradom Pavićem, razgovore vodilaAna Šomlo, Beograd: BIGZ, Srpska
književnazadruga,Narodnaknjiga,str.106–107.

8 Petković,R.(2007)VizantijskiInternet,Beograd:Stubovikulture,str.175.
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оквиримаглобалног.Уформиинтернетскедискусијеипо
лиглосије коментара крозОсмехВизантијеМиливојаАн
ђелковића претходно би се могло поткрепити увидима о
томе како су „у виртуелном свету све чињенице и појаве
[…]равноправне.Свакодневица,духовноилиестетскодео
субесконачногкон/текста”,9тесе,сродноконцептумреже,
поставља особена пропорција „McWorld vs. ReVizant”.10
Таквуврстуузајамногпрожимањаразличитихсфера,уси
мултаностисвакодневноуобичајеногиванредноузвишеног,
премаЈејтсовомстановиштууВизији,ималајеуправокул
тураВизанта:„Мислимда[…]ураномВизантиону,може
битиникаднипренипослеуписанојисторији,религијски,
естетскиипрактичанживотнисубилиједно”.11Стогасеи
трагање за „византплавом”, „бојом са друге стране спек
тра”,12 у рекреирањуполиморфне стваралачке заједнице у
Анђелковићевој отвореној књизи, усредсређује на мета
физичност виртуелног, оличеног у „плавом свету Интер
нета”,13којипретпостављапоетикуконстантнихпроменау
несазнатљивостибесконачнихостварења.

Такворазумевањединамичностипојмовакојисеконтексту
алновезујузарецепцијувизантскогусрпскојкњижевности
саизвеснимодликамапоетикедигиталногмодернизмаиз
узетну сродност сусреће у рецепцији идеограмских писа
маИстока,којазначајноутичунаконституисањенекиход
поетичких ставова англосаксонскогмодернизма.14При то
месеимаувидукакообличјеписма,у„групи”карактера,
нуди„квалитетпокретнеслике”,15односнода„великиброј
идеографскихкоренаусебиносивербалнуидејуакције”.16
Промишљајућиопроменамамедијаињиховимутицајима
на метаморфозе у уметности, Маклуан (Herbert Marshall
McLuhan)сведочио„нефонетскимписмима”каооризни
цама„дубинскогопажањадоживљаја”,гдеје„идеограм[…]

9 Анђелковић,М. (2003)ОсмехВизантије:интернетроман,Отворена
књига,Београд:Апостроф,стр.197.

10Исто,стр.217.
11Јејтс,В.Б.(2011)Визија,превеоМиланМилетић,Београд:Службени

гласник,стр.285.ОтумачењуоваквогЈејтсовогдоживљајауњеговим
стиховимавидети:Живановић,Д.нав.дело,стр.327.

12Анђелковић,М.нав.дело,стр.143.
13Исто,стр.8.
14Упоредити:Skrobanović,Z.нав.дело,стр.75–118.
15Фенолоза, Е. (2014)Кинески карактери као носиоци поезије, уредио

ЕзраПаунд,превелаЈеленаГледић,Београд:Кокоро,стр.17.
16Исто,стр.18.
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укључив гешталт”.17Фенолозино (Ernest FranciscoFenol
losa) тумачењеакцијеидеограмскогписма, знаковнетран
спозиције и симболичкоструктурне констелације читавих
процеса, каоиМаклуаново увиђањеидеограмске, контек
стуалнезаједницецеловитихчулнихопажаја,крозидејуо
мотивацији мултициплиране рецепцијске сензитивности,
потенцијалне суосновеи српскекњижевности саодлика
мадигиталногмодернизма.Стогабисеимоглаиздвојити
својеврсна поетичка паралела – оно што је представило
„Паундованастојањадаиконичношћукинескихкарактера
својимПевањимаулијединамичностивизуелнусугестив
ност,алиидауњимасажме,кристализујезначењесвојих
идеограмскихпоетскихскупова”,18Павићјетооствариона
примеру интерактивног дела Дамаскин: прича за компју
теришестар.Интерактивностовогтекстаподразумевада
читалацсамрачвама,односнораскршћимабираредоследе
поглављаиначиненакојећесеизградитивластитасеквент
ностсазнавањаприче.19Рачвама,гдекликомиуланчавањем,
читалац/корисникбираследећепоглавље,крозиконичност
текстаостварујесепаундовскатежњака„динамичностии
визуелној сугестивности”,20 ау секвентностииндиректног
дочитавања подразумева маклуановски гешталт идеогра
ма,21 у овом случајуи кроз значењапаралелних, симулта
но нечитајућих поглавља, односно свести о неминовном
изостављању једносеквентне рецепцијске целине приче.
Фенолозинатумачењаидеограмакао„вербалнеидејеакци
је”22посредованасукроздвосмернуиконичностреактивног
рецепцијскогодговорачиталацаусрпскојкњижевностиса
карактеристикамадигиталногмодернизмаиодликамапое
тикекојеПавићиповезујесапреовлађујућомиконичношћу
новогмиленијума,23причемусеипотврђујекакосе„нај
ранија сликовна писмаи најновији вештачки језици у не
чемудодирујуиспајају”.24Натајначин,идеограмчитања
изналазисвојеостварењеуинтерактивномделуМилорада
Павића,укомесукаојунациизабраниосамнаестовековни

17Makluan,M.(1971)Poznavanjeopštila–čovekovihprodužetaka,preveosa
engleskogSlobodanĐorđević,Beograd:Prosveta,str.126.

18Skrobanović,Z.нав.дело,стр.52.
19Pavić,M. (2014а)Poslednja priča, priredioAleksandar Jerkov, Beograd:

Vulkan,str.18.
20Skrobanović,Z.нав.дело,стр.52.
21Makluan,M.нав.дело,стр.126.
22Фенолоза,Е.нав.дело,стр.17.
23Pavić,M.(2014а)нав.дело,стр.198.
24Jerkov,A.Pavićevintegralnismisao,u:Pavić,M.Poslednjapriča,priredio

Jerkov,A.(2014),Beograd:Vulkan,str.207.
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двојнициЈованаЛествичникаиЈованаДамаскина,25којисе
као„поштовалацикона”помињеиуПавићевојприповеци
„Иконакојакија”,26јошједнојпричиовезииконе,знакаи
писмена,27каопотенцијалномпримеруприпремеизвесних
поетичкихаспекатакњижевностидигиталногмодернизма.

У тексту „Мој портрет уXXI веку”,МилорадПавић кон
статујенесамодајеновимиленијум„иконичан”већидаје
„натопљенмузиком”,односнодасеуњему„бржеилакше
комуницирасликомимузиком”,јер„тунијенеопходнаспо
ровознареченица”.28Утомсмислујеиндикативнозапажа
њекакојеуправомузичкомрецепцијомјапанскехаикупо
езијеипоставкомхаикутекстаумузичкесистемеисторије
српскемузикедвадесетогвекаизвучнасензацијапостепено
задобијалаелементевизуелности.Тосеможеуочитикадасе
упореденачининакојеМилојеМилојевићприступаствара
лачкојрецепцијинаслеђаЈапанаудванаврата,1909.и1943.
године,илипакРајкоМаксимовићунекимодсвојихоства
рењаобликованимдо1967.године.ДокјесолопесмаМи
лојаМилојевића„Јапан”из1909.године,насталанастихове
песникакојејеуосмомвекуприредиоЈакамоћи,карактери
стичнапоснажној,скоропатетичнојизражајностиречита
тивневокалнедеоницевеликогопсега,29саизненађујућим
ефектоминтервала,клавирскапратњајеосталаумодалној
хармонији,30садоста„засићеним”,алислободнимсмењи
вањем акорада без функционалних односа, који у пратњи
покривају „опсег деонице гласа”,31 чиме се и допринело
„егзотичнојатмосфери”32илиризованопосредоваопренос
„поетскихсликаприроде”.33Уконтекстуизбораелемената
уметничкогпоступка,индикативнисуиставовикојеМило
јевићконституишеикрозкритичарскапроматрања,када,на
пример,1912.годинеуСрпскомкњижевномгласникуобја
вљујетекстповодомХристићевогораторијумаВаскрсење,

25Pavić,M.(2014а)нав.дело,стр.14.
26Павић,М.(2008)Свеприче,Београд:Заводзауџбенике,стр.80,83.
27Оодносу видљивогиневидљивогнапримеримаразумевањаиконич

ностиуЈапанувидети:Suzuki,M.(2011)Hibutsu(HiddenBuddha):Li
vingImagesinJapanandtheOrtodoxIcons,OkayamaUniversityResearch
ProjectReports17,pp.5–24.

28Pavić,M.(2014а)нав.дело,стр.198–199.
29Стефановић,А.Солопесма,у:Историјасрпскемузике:српскамузика
иевропскомузичконаслеђе,редакторВеселиновићХофман,М.(2007),
Београд:Заводзауџбенике,стр.370.

30Маринковић, С. (2000) Историја српске музике, Београд: Завод за
уџбеникеинаставнасредства,стр.66.

31Стефановић,А.нав.дело,стр.370.
32Маринковић,С.нав.дело,стр.66.
33Стефановић,А.нав.дело,стр.370.
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укомесеуместоначињеногодабирапентатонскеособено
сти музике Истока претпоставља управо старија музичка
традицијаовихпростора:

„Наманетребанипентатоникенихармонскеирит
мичке имелодијске егсотике.АГ.Христић се тим
материјаломдостаслужио.Миимамонашународну,
ицрквенуисветовну,музику,ибашзаовајпредмет
јебилопуноматеријалаунашојцрквенојмузици”.34

Ипак,променајеизразитавећкадасесолопесма„Јапан”и
уметничкиефектикојисууњојкоришћениупоредесаМи
лојевићевим циклусомХаикаи, насталим 1943. године, на
текст седамнаестовековног јапанског песника Башоа: овај
циклус садржидеветмањихслика „напентатонској осно
ви”, док је „семантичка и иконичка хомогеност” предста
вљена секвентним музичким током, изразите „аутономије
свакогречитативногфрагмента”,узштасеиздвајаиоквир
постепеногМилојевићевогокретањакапоетициискиданих
пауза,штосвеутичеинаразличитеаспектеистицањаима
жистичкогмомента35умузичкојстваралачкојрецепцијиха
икуизраза.КадасеузтоимаувидуиостварењеТрихаику
РајкаМаксимовића,накомејеауторрадиоупериодуизме
ђу1962.и1967.године,36запажасепостепеноустоличавање
контекстаукомеоснажујеалеаторнавредносткомпозициј
скихпоступка,уоколностидопуштањаизвођачудаутиче
наредоследприказапојединихсегмената,37дакле,каочи
талац/корисник/„извођач”наодабиртокапоглављауПави
ћевомделуДамаскин:причазакомпјутеришестар.Узто
и особености „интегралног серијализма”, „пунктуализма”,
„атоналности”,38карактеристичниинструментиИстока,ви
сокитонови,„поступакповлачењашакепожицамаклави
ракасеби[…]ударацшакомдиректнопожицамаклавира
[…]захтевзасвирањеизакобилице”,39удоменима„другог
преломногмомента”српскемузичкеавангарде,шездесетих

34Милојевић,М.(1912)Уметничкипреглед.Васкрсење.Библијскапоема
удваделазасола,мешовитихоривеликиоркестар.РечиодДрагути
наЈ.Илића,музикаодСтеванаК.Христића.УНародномпозоришту2.
маја1912.године,Српскикњижевнигласник,1.VI1912,књ.XXVIII,
бр.11,стр.867.

35Стефановић,А.нав.дело,стр.374–375.
36ПоповићМлађеновић, Т. Музичка модерна друге половине XX века,

у:Историја српске музике: српска музика и европско музичко насле
ђе, редакторМирјана ВеселиновићХофман (2007), Београд: Завод за
уџбенике,стр.225.

37Исто,стр.234.
38Исто,стр.224,225,229.
39Исто,стр.234.
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годинадвадесетогвека40образујуразноликостмогућности
којимасескрећепажњанаактивнуулогуизвођача,насам
чин свирања дела, као на аутономну и независну креаци
ју, односнона визуелизацију уметничкепродукције звука,
управонаначинкако текстура у књижевности са елемен
тима дигиталног модернизма, понуђеним рачвама и рас
кршћима из Павићевих дела, устоличује и отелотворује
процесчитања.

Визуализацијапроцесачитања,својеврснамонтажачита
ња,карактеристичназакњижевностдигиталнихпретензи
ја,успостављаизвеснеаналогијесамонтажнимпоступци
маавангарднекинематографије,којеУспенскиупоређујеса
„сумирањимавидногутиска”угледаочевом„пореткучита
ња”икона.41Упознијиммузичкиминтерпретацијамахаику
поезије,каоиупримеримасрпскекњижевностикраја20.
ипочетка21.века,сатопосомтемавезанимзаВизантијуи
са наклоном ка елементима поетике дигиталног модерни
зма,наразличитимплановимаиздваја сепоступакпознат
рускимавангарднимуметницима–монтажнипринципком
биновањакадроваСергејаАјзенштајна.42Усигналистичким
песмамаМирољубаТодоровића,посебноуонимобликова
нимузбирциДевичанскаВизантија,објављеној1994. го
дине,запажасеколикојемонтажностпојединихелемената
сродна типу везе идеограмских „радикала”,43 као, на при
мер,упесми„Затрављенапрепелица”:„Видимврт.Видим
кисеоник.Ружичасту|Аркадију.Томађијабасмар.Црвени|
црн.Уомамибожанскевртоглавице.|Потоњевремезазива.
Градусунцу.|Путусребрнепланине.Кудажуриш.|Деви
цеОрлеанска.Мрачанјеземљовид.|ТвојаломачауРуену.
Израњазвезда|гаљаста.Уораховојљусци.У|копитамако
ња.Чујемпламте светови. |Сморске лелије.Северни ве
тар.|Затрављенапрепелица”.44Хоризонточекивањасетако
монтажнопреобликујеиууводнимстиховимапесме„Деви
чанскаВизантија”МирољубаТодоровића:„Наивицишуме.
Сагоруном.|Сапраскозорјем.Пепеоипљусак.|Девичан
скаВизантија”,чијистиховиунаставкукаодапродужују
вишеструкиодјек разговора са елементимапоетикеВаска

40Исто,стр.224.
41Uspenski,B. (1979)Poetika kompozicije, Semiotika ikone, izbor i prevod

izmenjenihidopunjenihtekstovaNovicaPetković,Beograd:Nolit,str.332,
341,342.

42Skrobanović,Z.нав.дело,стр.127.
43Фенолоза,Е.нав.дело,стр.18.
44Тодоровић,М. (1998)Звезданамистерија, Београд:Сигнал, Беорама,

стр.129.
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Попе,45усликама:„У|сребрномзрнуросе.Потајаци|за
гонетка.Срцезвездознанца.|Откуцавајузгаришта.Градови
|развејани.Изистогкорена.|Маслачакимед”,46доксепо
блискостипоступакамонтажеповезујусаонимаучувеној
Паундовој песми „На станици метроа”: „Привиђање ових
лицаумаси;|петељкенавлажној,црнојграни”.47Сродност
АјзенштајновихпостулатаомонтажисаПаундовомдефи
ницијом симултаности слике, где се „презентује интелек
туалнии емоционални комплекс у одређеном тренутку”,48
издвојенајеунекимодпримеракњижевностидигиталног
модернизма,49ауТодоровићевимстиховимадатајекрозди
ректну упућеност на преосмишљавања једног хронотопа,
где имажистичка карактеристика стиха постаје карактери
стикасликечитања,уонтологијикојаподразумевабреме
ниттренутак„интелектуалногиемоционалногкомплекса”50
композиције читања. Таква врста читалачке „геометрије
песме”,51 у виду својеврсног композиционог одговора на
монтажнисклопписма,крозмиметичностмедијаморфних
одлика,преносисенаструктурутекстакњижевностидиги
талногмодернизма,каоинаструктуруњеговерецепције.

Пишућио„Византијскомканону”усрпскојкњижевности,а
посебнонапримеримапоезијеипоетикеИванаВ.Лалића,
АлександарПетровзначењеВизантијезасавременопесни
штвопредстављазнаком–„Византијајетроугао”,којиар
тикулишеакцију–„књига,просторкултуре[…]ипростор
природе”,52 односно „троугао аутопоетички: језик/поезија
–видљиво–невидљиво”.53Прематомебисемоглазасно
вати и полазишта тумачења у вези са начинима на које –
крозпренесенусемиотичностписмакаоосновестваралачке
рецепцијетрадицијеИстока,амеђуњимаијапанскекултуре,
и кроз стваралачки одговор на поетичку семиотичност

45ОрецепцијисредњовековнекњижевностиикултуреуделуВаскаПо
певидети:Радуловић,М.(2017)Српсковизантијсконаслеђеусрпском
послератном модернизму: Васко Попа, Миодраг Павловић, Љубомир
Симовић,ИванВ.Лалић,Београд:Институтзакњижевностиуметност.

46Тодоровић,М.нав.дело,стр.132.
47Паунд,Е.(2009)Настанициметроа,превеоиприредиоЖивановић,Н.
Градина,год.45,бр.29/30,стр.150.

48Pound,E.AFewDon’tsByAnImagiste,in:ImagistPoetry,introducedand
editedbyJones,P.(1972),London:PenguinBooks,p.130..

49Упоредити:Pressman,Ј.нав.дело,стр.88.
50Pound,E.нав.дело,стр.130.
51Тодоровић, М. (2014) Простори сигнализма, Зрењанин, Нови Сад:

Агора,стр.91–95.
52Петров,А.(2008)Канон:српскипеснициXXвека,Београд:Службени

гласник,стр.299.
53Исто,стр.300.
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иконе,54 као основе транспозиције медијавелистичког на
слеђаВизанта–ирецепцијаделакњижевностидигиталног
модернизмапостајезнак.Дасечитањеделадигиталногмо
дернизмаобликујекаоматрикс,55омогућујеидејапоистове
ћењаструктуретекстасаархитектуромазбукеспољашњег
света,какваје,измеђуосталих,архитектуранеговане,обра
ђенеземље,врта,честогкакоувизантијској,такоиујапан
скојкултури,нарочитосроднаструктурнојвезичитаоцаи
деладигиталногмодернизмауколикосеимаувидуиаспе
катекокритичкогпогледананеумитносаучесничкеодносе
субјектаиприродењеговогокружења.56Алегоријскаслика
партиципаторске естетике57 реципијента у идеограму чи
тањапонуђенајеуПавићевојприповеци„Чуварветрова”,
где се својеврсникључ заразрешење загонетке скривеног
благанудиусаживљавањуликаиреципијентасавизантиј
ским начином организације вртног окружења, који подра
зумевамонтажни,реверзибилнираспоредгласоваптицаи
„’тврдихгласова’”дрвећа,58каоусклађеногтекстаприродне
архитектуреиодгонеткетумачења:

„[…] и одмах дошао до закључка да се на једном
местујужноодГрадцаналазигрупатакоодабраног
дрвећадајеонопривлачилосвојомвисиномиврстом
сасвимодређеневрстепернатихпевица.[…]Према
свакомодседампрозорастарогконаканалазиосепо
једанмаливизантијскиврт,свакисасвојимпосеб
но укомпонованимптичијимпевањем, планираним
јошпрерођењаптицакојећепевати,игајентакода
порастеипропевапослесмртионогакогасади.Тих
седампевајућихвртоваопасивалисуГрадацукруги
чинилису’прстенкојипева’.[…]

Храстзоваврбабрезасмрдљикајасен(јабука)

Трсвдн(о)

Кадајетакоодгонетнуоречкојајегласилатрисвод
но,Прибацјеушаоузапустелихрамитамогдесе

54Поводом интерпретације „семиотичких проблема” „иконе као знака
и језика иконе”, а нарочито „паралелизма између визуелне и језичке
уметности”видети:Uspenski,B.нав.дело,стр.251,252,259.

55Оваријантама„уласкауматрикс”књижевнихтекстовавидети:Gordić
Petković,V. (2004)Virtuelna književnost,Beograd:Zavod za udžbenike i
nastavnasredstva,str.13–15.

56Berleant,A. (2005)Aesthetics and Environment: Variations on a Theme,
England:Aldershot,Hants,Burlington:AshgatePub.

57Berleant,A.нав.дело,стр.13.
58Pavić, M. (2014b) Srpske priče, priredio Aleksandar Jerkov, Beograd:

Vulkan,str.27.
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три готичка лука секу у сводуГрадцаинашаоме
стона којем је било зазидано благо свете краљице
Јелене”.59

ОдгонеткаконструкцијечитањакојасеприказујеовомПа
вићевом причом, семиотички постављена у посредованој
структуривизантијскогврта,показујесекаоидеограмме
тапоетикерецепцијскогчина.Медијаморфномодернистич
корекреирањеподтекстастаријихкњижевностиикултура
у српској књижевности са извесним одликама литературе
дигиталног модернизма кроз интермедијалне особености
посебноистичеивредностконцептадогађајностичитања.

Метапоетичка позиција интермедијалности, као елемента
поетскечитологије дела, евидентна јеиу корпусу српске
модернистичке и авангардне књижевности, који, у складу
саводећимстваралачкимрецепцијамауоквиримасветске
литературе, такође ступа у креативан дијалог са наслеђем
ЈапанаиВизанта.Типолошкиблисковишемедијалнимак
туализацијама аутоматског писма кроз Јејтсову Визију и
особеностимапесамапосвећенихВизанту,византијскона
слеђесеуинтермедијалној,музичкојподлозисарадњемеђу
браћом,музичаремипесником,саображаваиумелодијску
транспозицијуНастасијевићевогпреноса„Словаљубве”,60
док се траговиКине и Јапана у текстовимамодернистич
кихиавангарднихпесника,анарочитоуантологичарском,
преводилачкоми стваралачкомделовањуМилошаЦрњан
ског,61 у одређеним (не)свесним имажистичким претен
зијама показују изразито сродним аспектима Паундових
преводилачких и песничких принципа.62 Интермедијална
карактеристикаутичеинаконституисањеелеменатафанта
стичноститекстаунаслеђувизантијскеијапанскекултуре
крозпериодмодернизмаиавангарде,каопретечаупроцесу
формирања основа књижевности дигиталног модернизма,
штосвојеодјекеналазииупредставамамеханичкихптица,

59Исто,стр.25–27.
60Петровић, П. Авангардна Византија: недовршени или немогући про

јекат?, у:Византија у (српској) књижевности и култури од средњег
до двадесет и првог века, уредник Бошковић, Д. (2013), Крагујевац:
Филолошкоуметничкифакултет,стр.131–141.

61Поводомкомпаративногизучавањајапанскеисрпскеавангардевидети:
Jamasaki,K.(2004)Japanskaavangardnapoezijaupoređenjusasrpskom
poezijom,Beograd:„FilipVišnjić”.

62УтомконтекстуупоредитиАнтологијукинескелирикеиПесместарог
ЈапанаМилошаЦрњанскогсаПаундовимизборомиприступомпрево
димаукњизиКитај,каоисаписмимаизабелешкамакојејеПаундимао
поводомјапанскихизвора;видетии:Kodama,S.(1987)EzraPoundand
Japan:LettersandEssays,editedbyKodama,S.ReddingRidge,Connecti
cut:BlackSwanBooks.
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византијских „механичких играчака”, које инспиришу Јеј
тсаиПетковића,63односноупосредованомкултујапанске
лутке.64Примерисроднихтиполошкихваријацијафројдов
скогфеномена„Unheimlich”,65крозутискенеумитногпона
вљањасудбинског,проналазесеиуотвореностипоетички
поливалентнихпричараногАндрића,којепомаловинаве
ровски,ужанровскомсмислу,„губеравнотежу”,амеђуко
јима јеи „Причаиз Јапана”,из1919. године,66 чијинагли
завршетакиизвеснаенигматичносткаодамодернистички
посредују одлике традицијеИстока до савременијих књи
жевности.Натеначинеконституисанчитологемжанровске
имедијалнеполивалентностибиваједноодупориштаонто
логијечитањаукњижевностидигиталногмодернизма,соп
ствочитањаобразовано,измеђуосталих,истваралачком
рецепцијомбаштинехаикупоезије.67

На основу претходних претпоставки о концепту мреже
појмоваодређеногхронотопа,динамикеидеограмскихчи
нилаца у акцији њихове рецепције, снаге иконичности и
елеменатафантастичностиуонтологијичитања,идеограму
читањаичитологему,показујеседасуизвеснеодликеме
дијавелистичког јапанског и византијског наслеђа основа
иновативнихтехнолошкихимедијскихпосредништаваиу
књижевностисакарактеристикамадигиталногмодернизма,
штојесвојеврснистваралачкиодговоринавишемедијални

63Petković,R.нав.дело,стр.53.Поводомначинастваралачкерецепције
Јејтсове езотерије текста уПетковићевом грађењуроманескног ткива
видетии:Petković,R.(2017)Savršenosećanjenasmrt,Beograd:Laguna.
Павићеваразматрањаоинтерактивностиделакаокарактеристицикоја
води порекло од алхемичарских експеримената (упоредити: Павић,
М.(2005)Романкаодржаваидругиогледи,приредилаЈеленаПавић,
Београд:Плато,стр.52–53)суштинскисублискаодређенимпоетичким
опредељењимаЈејтсаиПетковићауделимапосвећенимвизантијским
темама.

64Упоредити:Suzuki,M.нав.дело,стр.12.
65Freud,S.(1999)GesammelteWerke,XII,FrankfurtamMain:Fischer,стр.

259;упоредити:Suzuki,M.нав.дело,стр.16.Oовомфројдовскомкон
цептунапримеримаАндрићевихприповедакаироманаукомпаратив
номконтекстувидети:Ђурић,М.(2012)Гномониuncanny–ЏојсиАн
дрић,41.НаучнисастанакславистауВуковедане,ИвоАндрићусрп
скојиевропскојкњижевности,41/2,Београд:МСЦ,стр.393–404;Ђу
рић,М.Чудноватаћуприја,у:Andrićevaćuprija,AndrićsBrücke,urednik
Tošović,B.(2013),InstitutfürSlawistikderKarlFranzensUnivertitätGraz,
Beogradska knjiga,Narodna i univerzitetska bibliotekaRepublike Srpske,
Svetknjige,str.283–293.

66Андрић,И.(2008)Сабранеприповетке,приређивањеипоговорЖанета
ЂукићПеришић,Београд:Заводзауџбенике,стр.11.

67Barthes, R. (1982)Empire of Signs, translated by Richard Howard, New
York:HillansWang,TheNoondayPress,p.78.
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оквир књижевности двадесетих година двадесетог века.68
СтогасепотврђуједајеинаслеђесредњовековногЈапанаи
Византаусрпскојкњижевностисаизвеснимодликамали
тературе дигиталног модернизма својеврсна „лектерна”,69
просторпоетикечитањанакојиинтерактивнаповестнеу
митнорачуна.
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Abstract

The basic hypothesis of this research belongs to the field of
interdisciplinarystudiesofSerbianliterature,especiallyofthechanges
inliteraryparadigms,formedontheboundaryofinteractionsbetween
SlavicandnonSlavicliteratures,whichreachedsignificantdynamics
in theunifyingperspectivesof thenewmedia.Themainassumption
of this analysis concerns the relationship between the elements of
medieval Byzantine and Japanese literary heritage in the context of
thedevelopmentofSerbianliteraturewithcertainelementsofdigital

modernism.
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ПОКРЕТКАОСТАЊЕФОРМЕ
Сажетак: Гли на као скулп тор ски ма те ри јал зна чај на је по то ме 
што је при мар ни ма те ри јал у ва јар ству и до да нас је одр жа ла ар
хе тип ску кон стан ту. У свом ис тра жи ва њу тра жим мо гућ но сти 
ко је ми гли на пру жа кре та њи ма у свим прав ци ма у ко ме је људ ско 
те ло пред мет ис тра жи ва ња. Бес ко нач ност по кре та људ ског те
ла и бес ко нач не мо гућ но сти ми омо гу ћа ва ју да на зи ду мог ате љеа 
ре а ли зу јем цр те же. Сво је ис ку ство цр те жа на ста вљам на „зид
ном си му ла кру му” (ко ји мал те ри шем, ле пим, на но сим и спа јам). 
Гли ну тре ти рам ин тер ак тив но са цр те жом. По том, иде на зрач
но пе че ње и та ко ви со ко син те ри зо ва на гли на до би ја цр ве ну бо ју 
као и цр те жи, та ко да та мо но хром ност од го ва ра укуп ном мом 
ис тра жи вач ком при сту пу. За оп ти мал но из ра жа ва ње од ре ђе не 
фор ме у при ме ни ве о ма је ва жно по зна ва ње свој ста ва ма те ри ја ла 
и ње го вих мо гућ но сти у оп се гу мог ис тра жи вач ког ра да. Гли на је 
по год на за упо тре бу у гра ди тељ ству, ке ра мич кој ин ду стри ји, за 
про це се син те ро ва ња. Ве ли ки број ма лих фи гу ра ко је сам ра ди ла, 
увек су би ле у дру га чи јем по кре ту. Не ке су би ле у по зи ци ји умно
жа ва ња и ре пе ти ци је, а оно што је нај ва жни је, све те фи гу ре у 
по кре ту су би ле из ло же не на јед ном од ре ђе ном те ре нупре зен та
ци ја из ло жбе. Фи гу ри це су пре зен то ва не на ква драт ној по вр ши ни 
ди мен зи ја (2x2 m) у хо ри зон тал ном по ло жа ју. На тој по вр ши ни 
би ло је 500 фи гу ри ца – фи гу ра до фи гу ре. На IV го ди ни основ них 
сту ди ја за је дан та кав рад до би ла сам на гра ду умет нич ке лив ни це 
„Ста ни шић”.

Кључне речи: гип костпо кре тљи вост гли не, кро ки ва ја ње, 
покрет, бо ја те ра ко те, син те ри за ци ја

Гип костпо кре тљи вост гли не

У ра ду са гли ном ве о ма је ва жно по зна ва ње ње них свој ста
ва. По сто је раз не бо је и вр сте гли не, а нај бо ља вр ста је гло
бу кор. Раз ли ку је се од дру гих сво јом мр ко зе ле ном бо јом и 
свој ством раз вла че ња. Си ве или све тло о кер обо је не гли не се 
на по вр ши ни пре си ја ва ју за раз ли ку од гли не гло бу кор, ко ја 
при об ли ко ва њу фор ме на по вр ши ни по ста је мат. Об ли ко ва
ње у гли ни углав ном се сво ди на упо тре бу ру ку и дланова. 

НАТАШАПАНИАН
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Мо гу, али не мо ра ју, да се ко ри сте шпа хтле од дрве та и 
метала, као и по ма га ла.

„Та кав је слу чај при об ра ди ма њих фи гу ра и по су да код свих 
на ро да ко ји су упо тре бља ва ли гли ну, од ста рих кул ту ра до 
ка сног нео ли та.”1 Mањe фигурe углав ном се об ли ку ју по мо
ћу пр сти ју. Др же се у јед ној ру ци а дру гом се об ли ку ју. Дру
га ру ка пот по ма же про цес. Гли на ко ја на дла но ви ма не оста
вља тра го ве, по год на је за об ли ко ва ње. Схва та ње ва жно сти 
ква ли те та гли не је од зна ча ја за ва ја ра ко ји се из ра жа ва у 
гли ни. Нај бо љи на чин при пре ма ња гли не је сте да се ду го 
гње чи.

Гли на је би ла зна чај на као ва јар ски ма те ри јал у од ре ђе ним 
епо ха ма, кул ту ра ма и у де ли ма по је ди на ца. Са њом се кроз 
ве ко ве об ли ко ва ла скулп тор ска фор ма. „Гли на је по сво јим 
тех нич ким свој стви ма сме ша ка о ли на, кварц ног пе ска и не
ких дру гих не рас твор љи вих ми не ра ла (CaC0з, MgC0з).”2 
Као нај е ле мен тар ни ји скулп тор ски ма те ри јал, има ши ро ке 
мо гућ но сти об ли ко ва ња – од нај оп шти јих фор ми до оних у 
ко ји ма је мо гу ће об ли ко ва ти де та ље. Упо тре бља ва на је још 
у па ле о ли ту за об ли ко ва ње фи гу рал них пред ста ва. Омо гу
ћа ва ме ко об ли ко ва ње због сво је вла жно сти, па је за пред
ста вља ње по кре та по го дан ма те ри јал. На кон су ше ња и пе
че ња, гли на до би ја цр ве ну бо ју, бо ју те ра ко те, за ко ју сам 
за ин те ре со ва на. Та ко до би јам бо ју ко ја ме ин те ре су је – бо ју 
пе че не зе мље. 

Ма ле фи гу ре сам об ли ко ва ла ис кљу чи во пр сти ма. Гли на по
ка зу је све ка рак те ри сти ке мо гу ћег кре та ња умет ни ка. Ње го
ва аван ту ра у том ме ди ју му осло ба ђа га од те шких от по ра 
ма те ри ја ла и ма те ри је, да ју ћи му мо гућ ност бр жег по ка зи
ва ња ре зул та та ства ра ња у вла жној, гип кој и по кре тљи вој 
ма си, и то у свим прав ци ма. Ње не мо гућ но сти у том сми
слу су то ли ко ве ли ке да мо гу би ти и је су увек ак ту ел не и 
неисцрп не.

Мо је ис тра жи ва ње је је дан ма ли део без гра нич них мо гућ
но сти ко је гли на са др жи.  Гли на тр пи екс трем но ни ске тем
пе ра ту ре и на рав но до ла зи у по зи ци ју и да има су прот не 
екс тре ме (нпр. на + 60 ºC). Оп ста је у свим тим усло ви ма и 
има свој од го вор. Та ко, ка да  ства ра мо са гли ном, већ има мо 
ма те ри јал ко ји је до те ме ре био ин тер ак ти ван са под не бљем 
да нам да је сву сло бо ду при ра ду. Због то га је гли на ма те ри
јал ко ји је по кре тљив и склон син те ри за ци ји, јер је све то 
део ње ног ве чи тог кре та ња.

1 Бог да но вић, К. (2004) Свет скулп ту ре, Бе о град, стр. 582.
2 Исто.
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Је зик као сред ство спо ра зу ме ва ња, чет ка са пу но во де и гли
на има ју јед ну за јед нич ку ка рак те ри сти ку, а то је да су ве
о ма гип ки, скло ни кре та њу у свим прав ци ма са не спу та но
шћу из ра жа ва ња у ли ков нови зу ел ним умет но сти ма. Зна мо 
да је зик као сред ство из ра жа ва ња у сво јој функ ци ји пра ви 
не ве ро ват не бра ву ре, у сми слу сво је са ви тљи во сти – да би 
про из вео је дан ар ти ку ли сан глас. Ни ка да сам се бе не угро
жа ва не ком те шком по зи ци јом при ар ти ку ли са њу го во ра. 
Та ана ло ги ја се пре но си и на чет ку, ко ја не жним влак ни ма 
са пу но во де и бо је ла га но кли зи у свим мо гу ћим прав ци ма 
по по вр ши ни зи да. Ла ко ћа, пре ци зност и сло је ви тост умет
нич ког из ра за јој им по ну ју, до во де ћи умет ни ка у још ве ћи 
ни во кре а тив но сти. Сло бо да пред зи дом је вра ћа ње на оно 
исконско у чо ве ку. 

На са мом по чет ку свог умет нич ког из ра жа ва ња, ус пе ла сам 
да вра тим сво је вр сну ин тер ак тив ност од пре 25.000 го ди на, 
ка да је чо век ко ри стио зид пе ћи не (ра чу на ју ћи од Ви лен дор
фске Ве не ре). Мој од нос пре ма зи ду, ко ји пру жа не ве ро ват
не мо гућ но сти и ве ли ку ко ли чи ну сло бо де, је сте на ни воу 
стра сти. Ве ро ват но и због то га што је зид по стао стро го за
бра њен за умет нич ку ин тер вен ци ју. За то сам у не до стат ку 
зид не опре ме по че ла да опре мам, са ста вљам, ле пим раз не 
ма те ри ја ле ко ји опо на ша ју зид ну по вр ши ну и на њих да 
на но сим сво је цр те же; спон та но, уне до глед на ста ју но ви 
цртежи, као на не кој по крет ној тра ци.

1. Зид не мо гу да пре зен ту јем у га ле ри ји али мо гу по сред
ством фо то гра фи је. 

2. По че ла сам да пра вим по крет не зи до ве ко је мо гу да из ло
жим као си му ла ци ју зи даси му ла кру ма.

Цр те жи су све жи, бр зо се ре а ли зу ју у сво јој ве ли чи ни, бо ји 
и по кре ту. Ди мен зи је тих цр те жа су од 15 до 20 цм, у тех
ни ци из ме ђу гва ша и аква ре ла на зи ду, са ра зним по кре ти
ма те ла у про сто ру. При из ра ди ових цр те жа до во дим сво је 
те ло у од ре ђе ни кре а тив ни од нос пре ма по вр ши ни зи да на 
ко ме ре а ли зу јем цр те же. То је пот пу но дру га чи ји при ступ у 
од но су на раз ли чи те ра до ве ко је сам ра ди ла на па пи ру или 
кар то ну. Ка да цр там по зи ду, из во дим јед ну вр сту чи на ко ји 
за ди ре у body art, ри ту ал и об ред на ни воу стра сти, за то што 
чет ком ву чем по зи ду не раз ми шља ју ћи шта ће да ис пад не. 
Зид ми пру жа сло бо ду да га пре кре чим и на но сим слој пре
ко сло ја. Ка да цр там на па пи ру или кар то ну, ја сам из над 
њих и имам огра ни чен фор мат па пи ра. Пред зи дом сто јим 
ус прав но и сли ка ју ћи пред њим већ осе ћам да ти цр те жи 
има ју и но се не ко спе ци јал но зна че ње. Услов но цр ве на бо ја 
те ра ко те опле ме њу је зид и ства ра при вид „пе ћин ског зи да”. 
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Сâм на чин сли ка ња по зи ду је при ја тан, под се ћа на плес. Ра
дим бр зо и по том по сма трам су ше ње. Ка да сли кам на па пи
ру, раз ми шљам ко ји по крет да иза бе рем и до би јам сег мен те 
тих по кре та, а ка да сли кам на зи ду – ви дим све у це ли ни. 
Пред зи дом узмем ски це цр те жа, ста нем и сли кам, а ка да се 
одмак нем, ви дим пре зен та ци ју фи гу ри ца у мно штву.

Док ра дим по зи ду, ду бо ко осе ћам сли кар ство у пе ћи на
ма, фре скосли кар ство, али и умет ност у са да шњем вре ме
ну. Сто је ћа по за све му то ме да је је дан по се бан чин. На тај 
на чин се отва ра мо гућ ност чо ве ко вог из ра жа ва ња на зид
ној по вр ши ни, што иза зи ва осе ћај ле по те и ху ма но сти, али 
исто вре ме но пру жа за до вољ ство, ужи ва ње и спо кој. Ујед но 
ули ва и си гур ност. На и ме, иа ко сто јим, осе ћам се у по кре ту, 
ба рем јед ним де лом те ла, и зид ми пру жа не ку вр сту за шти
те док сли кам по ње му. Али, та ко ђе ме осло ба ђа од од го вор
но сти за то што ра дим у сло је ви ма. Ако при том по гре шим, 
мо гу да ис пра вим гре шку. Огром на бе ла по вр ши на осло ба ђа 
пер цеп ци ју и до зво ља ва кр ше ње „нор ми по на ша ња”, од но
сно, мо гу ће је при ка за ти све по ти сну те ми сли, же ље, бри
ге и стра хо ве на њој. Ово ме до при но си и осе ћај од ри ца ња 
од уста ље них нор ми, ра ди из ра жа ва ња сло бо де умет нич ког 
ства ра ња, у сми слу при ме њи ва ња не ког но вог ме то да ко ји 
ра ни је ни је био при ме њи ван или је био чак за бра њи ван. 

Тај чин сли ка ња по зи ду је на не ки на чин кре а тив на бор ба 
про тив прет њи ха о са, као од бра на од он то ло шке анк си о зно
сти ко ја је при сут на на ули ци и у ку ћи. У гра до ви ма се цр та 
по ули ца ма, јер је то по тре ба ко ја нас пра ти још од пе ћин
ског чо ве ка. Ја та ко ђе цр там ди рект но на зи ду сво је со бе и 
ате љеа, по пут пе ћин ског чо ве ка ко ји је, сма трам, био ду хов
но бо га ти ји јер је на не ки на чин и сâм ста но вао у му зе ју. 
Та ко под сти чем осе ћај раз во ја и ши ре ња све сти, јер је то мој 
пут за по сти за ње кре а тив ног жи вље ња и, што је нај ва жни
је, сти ца ња осе ћа ја по ве за но сти са при ро дом а не оту ђе ња 
од ње. Чо ве ку је по треб но да бу де у са гла сју са при ро дом. 
Као дру штве носо ци јал но би ће, има пра во да ства ра лач ким 
чином „ски не” за бра ну и осе ти бла го дат са мог чи на.

Овај чин ви дим као на чин сло бод ног умет нич ког из ра жа
ва ња, вид ин ди ви ду ал ног умет нич ког ис по ља ва ња у ко ме 
до ла зе до из ра жа ја су бјек тив не спо соб но сти ства ра о ца, и 
та кав ме тод ћу при ме њи ва ти у сво јој умет нич кој прак си. 
Сма трам да je мо ја те за, иде ја и про бле ма ти ка, ко ју ов де 
отва рам, до бар пут ка осло ба ђа њу оне вр сте енер ги је што 
но си јед но људ ско би ће као при мар ни при ступ и по крет 
људ ског те ла. При ме њу јем кро ки цр та ње тех ни ком гва ша и 
аква ре ла на зи ду.  Та ко ђе, сли ка ње на зи ду ства ра при јат ну 
ат мос фе ру ка ко за умет ни ка, та ко и за по сма тра ча. Наиме, 
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док уметник ра ди на зи ду, он оби чан про стор пре тва ра у 
умет нич ки, art про стор. Та ко умет ник по зи тив но де лу је на 
сво ју бли жу око ли ну, кул ти ви ше је у со ци јал ном по гле ду. 
По сма тра чи уче ству ју сво јим при су ством на ин ди рек тан на
чин у ства ра њу ду ха ме ста – ge ni us lo ci. Умет ник је у том 
про сто ру глав ни фак тор, јер је и сâм део про сто ра ко ји је на 
умет нич ки на чин пре о бра зио.

Кро ки ва ја ње

Kроки ва ја ње је од у век би ло при сут но у ви ду ма ле фи гу рал
не фор ме. Ра ди се у сло је ви ма, кро ки на кро ки, док је ис под 
но ви слој и про чи шћа ва ње. Умно жа ва ње се ра ди за то што 
кро ки јем не мо же све да се за бе ле жи, али мо же да се по стиг
не жи вост. По го дан је јер за крат ко вре ме мо гу да се вр ло 
пре ци зно при ка жу сло же не ства ри, али се увек ра ди из но
ва да би све же ље но би ло пред ста вље но. И он је у ве чи том 
кре та њу. То је пр ви на лет, пр ви за пис, пр ва по став ка ко ја је 
нај зна чај ни ја, нај све жи ја – екс пре сив ни при ступ. 

При ли ком ва ја ња фи гу ри ца, ко ри стим гли ну као ма те ри јал. 
Та кав по сту пак се на зи ва рад у ма те ри ја лу. Пре не го што 
при сту пим ва ја њу пра вим кро ки ски це, а по том их цр там на 
зи ду да бих из гра ди ла бли жи кон такт са фи гу ри ца ма. Ко ри
стим цр ве ни и на ран џа сти пиг мент по ме шан са жу ман це том 
и сир ће том, и та ко до би јам емул зи ју ко јом цр там на па пи ру, 
кар то ну и зи ду. При ли ком пе ћин ског сли ка ња цр та ло се на 
зи дусте ни. Чо век ус по ста вља ве зу са при ро дом, узи ма ње
не пло до ве и бла го да ти, иа ко по не кад има осе ћај стра ха и 
из дво је но сти. Умет ност пе ћин ског сли кар ства при ка зу је се 
као на чин ко јим се чо век лак ше по ве зу је са при ро дом и све
том ко ји га окру жу је. Ра на умет нич ка де ла ра ђе на су на по
сто ја ној осно ви зи до ва, та ва ни ца, а не ка да и по до ва. Сли ке 
су при ка зи ва ле сце не ло ва, уз вер но на сли кан по крет и ве
шту упо тре бу ли ни је, бо је и сен че ња. Умет ник је ко ри стио 
при род не тра го ве од сли ва ња во де на зи ду пе ћи не да би при
ка зао ра не. На из бо че ним сте на ма цр тао је би ка. Пе ћин ски 
умет ни ци че сто су сли ка ли јед ну пред ста ву пре ко дру ге са 
тан ким сло је ви ма бо је. Бо је су др жа ли у по су да ма од ко сти, 
а упо тре бља ва ли су сре бр ну (ман га нов ок сид), цр ну (др ве
ни угаљ) и ви ше вр ста оке ра. Ме ша ли су је са  жи во тињ
ском ма сно ћом да се не би оси па ла са зи до ва, а на но си ли је 
прстом или не ком вр стом чет ке, ко ја је мо гла да се ко ри сти 
и као олов ка. 

Фи гу ри ца ма на хо ри зон тал ној под ло зи и вер ти кал ном зи ду 
пра вим па ра ле лу са ра дом пе ћин ских умет ни ка у њи хо вом 
окру же њу. Сто га је мој на чин ра да исто вре ме но ин ту и ти
ван и стра стан. Укљу чу је са да шњи тре ну так и то га чи ни 
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са време ним. Ва јам ма ле фи гу ре ко је из ла зе из вер ти кал не 
пло че у раз ли чи тим прав ци ма: го ре, до ле, ле во, де сно, де
лу ју ћи као да се кре ћу, а са ма њи хо ва пре зен та ци ја оста вља 
ути сак мно штва. Да кле, до ми ни ра иде ја да фи гу ре са ме се бе 
опи су ју у мно штву. Ва ја њем оста вљам не ку вр сту трај них 
тра го ва и за пи са у гли ни. Овај на чин ме је усме рио на кро ки 
ва ја ње, где ми ски ца слу жи као упут ство у ком прав цу да 
ка на ли шем енер ги ју.

По крет

За ни ма ме по крет људ ског те ла. Да бих оства ри ла тај по крет 
у свом ства ра њу, по треб на ми је гли на, јер у њој по крет мо
же да се ова пло ти. По крет је јед но ши ро ко по ље у умет но
сти и на у ци. Ин те ре су је ме ве чи то кре та ње све га. Као жи ва 
фор ма и по ја ва, по крет ме ња свој об лик и од нос те ла пре ма 
про сто ру. Сто га, сма трам да је по крет ви дљи ва ма ни фе ста
ци ја ко ја мо же да се раз ви је и до соп стве ног ге ста, екс пре
си је и гро те ске. Гест је из раз уну тра шње ну жно сти, сек су
ал но сти, за до вољ ства, те ле сне сна ге, кон цен тра ци је. Из ра
жа ва емо ци ју, уну тра шњу по тре бу, као и ко ор ди на ци ју ока, 
ума и по кре та. Раз ли ку ју се две вр сте ге сто ва: ге сто ви ко ји 
прет хо де умет нич ком де лу и ге сто ви ко ји се ре а ли зу ју као 
умет нич ки рад. Ге сто ви ко ји прет хо де умет нич ком де лу су 
по кре ти те ла и ру ке ко јом умет ник по кре ће чет ку или шпа
хтлу то ком ва ја ња или сли ка ња. Та кву вр сту ге ста  ко ри стим 
док сли кам по зи ду у сто је ћем по ло жа ју. У ап стракт ном екс
пре си о ни зму (Франц Клајн, Џек сон По лок), гест је до био 
ста тус зна ка. Гест умет ни ка у body artу и пер фор ман су по
ста ће умет нич ки рад. „Умет ник не из ла же ге сту ал не тра го ве 
већ чин телесног из ра жа ва ња.”3

Ка да се пре зен ту је ге сту ал ни чин, ис тра жу ју се: пси хо
мото рич ка ко ор ди на ци ја, ме ха ни ка те ле сног по кре та, об
ли ци ди рект ног из ра жа ва ња, не по сре до ва ње екс пре си је у 
екс пре си о ни стич ком body artу, као и би хеј ви о рал ни об ли
ци не ди скур зив не ко му ни ка ци је. Екс пре си ја је об лик из ра
жа ва ња, при по ве да ња, при ка зи ва ња, не ка вр ста оста вља ња 
тра га. На тај на чин, умет ник ус по ста вља свој уну тра шњи 
до жи вљај и ис ку ство. Ка да ка жем уну тра шњи до жи вљај, 
он да ми слим на ду хов но и пси хо ло шко ста ње са мог ства
ра о ца. Та квом вр стом из ра жа ва ња кр ше се јав не кон вен ци је 
а до ла зи до искре ног, из вор ног и су бјек тив ног уну тра шњег 
до жи вља ја умет ни ка. Уну тра шња, нај ду бља искре на осе ћа
ња ко ја умет ник пре зен ту је ли ков ним сред стви ма (ли нијама, 

3 Шу ва ко вић, М. (1999) Пој мов ник мо дер не и пост мо де р не ли ков не умет
но сти и те о ри је по сле 1950. го ди не, Бе о град – Но ви Сад, стр. 111.                                                                                      
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по врши на ма, бо јом, ге сту ал ним тра го ви ма) по ста ће зна ци. 
Тим зна ци ма, он нам го во ри о изо ло ва но сти чо ве ка, о то ме 
ка ко се осе ћа услед гу бит ка по ве за но сти са при ро дом ју ре ћи 
за ег зи стен ци јал ним по тре ба ма.

Ап стракт ни екс пре си о ни зам у сли кар ству је вид екс пре
си о ни зма где умет ник ап стракт ним об ли ци ма пред ста вља 
емо тив ни, ду хов ни и пси хо ло шки до жи вљај све та око се
бе. Умет ник то чи ни ди рект но, не на мер но, ин ту и тив но, и 
то на ста је као ре зул тат ис ку ства, а не зна ња и кон вен ци ја. 
Екс пре си о ни стич ка умет ност је умет ност сим бо ла, зна ко
ва и за пи са. По сто ји гле ди ште да ли ков ним де лом ни је мо
гу ће ди рект но из ра зи ти уну тра шња пси хо ло шка и ду хов на 
ста ња, за то што у нео кон струк ти ви зму по сто ји ра ци о нал на 
кон струк ци ја, а у ми ни мал ној умет но сти се за сни ва ју кон
цеп ти. „А у том сми слу екс пре си о ни стич ки body art и пер
фор манс у ди рект ним те ле сним ге сто ви ма ви де мо гућ ност 
не по сре до ва ног из ра жа ва ња ду ха.”4 Пре ма пост мо дер ни
стич ким те о ри ја ма, екс пре си о ни стич ка умет ност с по чет ка 
20. ве ка са гле да ва ла се са ста но ви шта да је екс пре си о ни зам 
при хва тљив „као стил и као об лик ли ков ног го во ра о ме та
фо рич ном при ка зи ва њу уну тра шњих пси хо ло шких и ду хов
них ста ња у умет но сти.”5 Екс пре си о ни сти су „по ку ша ва ли 
на раз ли чи те на чи не да сво ја осе ћа ња учи не ви дљи вим, али 
су се, у су шти ни, осла ња ли на јед но став не, сна жне об ли
ке, ко је су ре а ли зо ва ли на ди рек тан, по не кад чак и си ров 
на чин, би ран та ко да по ја ча емо тив ну ре ак ци ју по сма тра
ча. Су штина њи хо ве умет но сти би ла је да об ли ком из ра зе 
значе ње.”6

По кре ти ко ји се по ја вљу ју у мо јој умет но сти је су фи гу ре 
чо ве ко вог те ла (ан тро по морф не). По крет се мо же по ја вљи
ва ти у фи гу рал ном и у не фи гу рал ном оформ ље њу. Мо же 
би ти до сло ван при каз или на го ве штен. Ако је у пи та њу на
го ве штај по кре та, ра ди се о од ре ђе ном ста њу фор ме. По сто
је и од ре ђе на ста ња по кре та, по пут ско ко ва, по ска ки ва ња, 
пли ва ња, ко ја су ви ше ак тив но сти „ко је не ма ју дру ге свр хе 
не го да про ме не на ше осе ћа ње енер ги је, да ство ре од ре ђе
но ста ње овог осе ћа ња.”7 Про у ча ва ла сам по крет у умет но
сти Егип та, Грч ке, Ри ма и ба ро ка, по сма тра ју ћи чо ве ка као 
је ди ну ми сле ћу ма су. „Ги ба њем” те ла, од но сно ста вља њем 
те ла у раз ли чи те по зи ци је, оно про жи вља ва од ре ђе на ста ња. 
По кре ти пре ла зе из јед ног ста ва у дру ги и при том се че сто 

4 Исто.
5 Исто.
6 Исто.
7 Ва ле ри П. (2004) Де га, Бе о град, стр. 16.
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по на вља ју, би ло да чо век оба вља не ки по сао или се са ви ја 
као у ба ле ту. Ед гар Де га је ра дио скулп ту ре ба ле ри на ко је су 
ја ко ин те ре сант не и ин спи ра тив не. При мер је сли ка ра ко ји 
се окре нуо скулп ту ри, што му ни је би ла пр во бит на на ме ра. 
И ја сам се тру ди ла да дух кро ки цр те жа пре то чим у скулп
ту ру. Че сте про ме не људ ског те ла, ко је тра ју три де сет или 
ви ше се кун ди до сле де ће про ме не, и ко је се раз ли ку ју јед на 
од дру ге – оства ру ју ре пе ти ци о ни ци клус ко ји не пре ста је. 
Упра во то из о би ље по кре та људ ког те ла пру жи ло ми је мо
тив за ис тра жи ва ње на ма стер сту ди ја ма. Те ло вр ши ци клу
се ми шић них и осте о ло шких ак тив но сти ко је се по на вља ју 
кроз вре ме, ра ђа ју ћи под сти цај за из вр ша ва њем сле де ћег 
по кре та. Ва јар мо де лу ју ћи уоб ли ча ва је дан став у дру ги. „У 
скулп ту ри су кри ста ли са не иде је о ове ко ве че њу фор ме као 
из ра зу осе ћа ња, же ља и во ље чо ве ка за кул тур ним, ри ту ал
ним, ре ли гиј ским и ин тим ним од но сом пре ма ство ре ном 
об ли ку.” За ни мљи ва је та гип кост гли не и гип кост мла дог 
људ ског те ла.

Бо ја те ра ко те

Цр ве на те ра ко та је цр ве на због то га што са др жи гво жђе (Fe), 
ко ји је при род ни са сто јак зе мље. То је там ни ја ни јан са на
ран џа сте бо је ко ја по себ но до ла зи до из ра жа ја на кон пе че ња 
гли не. Тру дим се да ту бо ју про на ђем док сли кам по зи ду. 
Та ква ни јан са и вр ста на ран џа сте бо је на ме не оста вља јак 
ути сак и да је ми енер ги ју за да љи рад. Реч је о ми кро скоп
ском ко ло пле ту, што пред ста вља сво је вр сну ениг му за ме не, 
али ми по ди же кре а тив ност на ви ши ни во.

Син те ри за ци ја

Син те ри за ци ја је очвр шћи ва ње јед не ма те ри је, у овом слу
ча ју гли не. Ва ја ње у гли ни  под ра зу ме ва об ра ду раз мек ша не 
гли не. Сле де ћи сте пен син те ри за ци је је су ше ње, а за тим пе
че ње су ве гли не. Ка да се гли на осу ши, она де хи дри ра. Гли
на мо же да бу де тер мич ки об ра ђе на на раз ли чи те на чи не: 
теч ним го ри вом, чвр стим го ри вом и елек трич ном стру јом, 
од но сно зрач ним пе че њем, ко је је и нај са вр ше ни ји об лик пе
че ња гли не. „Уо ста лом упам ти те да сли ка ри и ва ја ри, кад у 
ис тој фи гу ри ску пе раз ли чи те фа зе јед не рад ње, ни ка да до 
то га не до ла зе ни раз ми шља њем ни ве шти ном. Они са свим 
про сто ду шно из ра жа ва ју оно што осе ћа ју. Њи хо ву ду шу и 
ру ку као да не што са мо со бом ву че у прав цу по кре та, и они 
ин стинк тив но из ра жа ва ју ње го во раз ви ја ње.” (Пол Гзел)



211

НАТАША ПАНИАН

Ин декс пој мо ва

„Би хеј ви о ри зам (од ен гле ске ре чи be ha vo ir – по на ша ње): 
пра вац у пси хо ло ги ји; осно вао га је Аме ри ка нац Ват сон 
1912. го ди не. Схва та чо ве ка као би о ло шко би ће и на сто ји 
да из ње го вих би о ло шких, по себ но фи зи о ло шких осо би на 
из ве де све ње го ве дру штве не по тен ци јале, па и та ко из ра зи
те као што су је зик и ми шље ње. Не ги ра по сто ја ње све сти и 
сво ди је на фи зи о ло шке ре ак ци је ор га ни зма, про у зро ко ва не 
ути ца ји ма око ли не: то је код Ват со на из ра зи то ме ха нич ка 
кон цеп ци ја жи во та. У фи ло зо фи ји чи не ме то до ло шку осно
ву нео ре а ли зма, на ро чи то праг ма ти зма чи ји су пред став ни
ци (Б. Х. Мид и Џ. Ђуи) пре вла да ли мно ге јед но стра но сти 
Ват со но вог схва та ња, јер су по ред би о ло шких ис та кли и со
ци јал не и кул тур не фак то ре ко ји усло вља ва ју по на ша ње и 
свест.”8

„Ви ше сту ко син те ри зо ва ни ма те ри ја ли (син те ри зо ва ње) –  
про цес омек ша ва ња и сле пљи ва ња зр на пра ха при за гре
ва њу, без из ра зи тог то пље ња, тј. пре ла ска у теч ну фа зу; 
син те ри зо ва њем спра ше не сме ше ла пор ца и кре ча на ста ју 
клинке ри чи јим се мле ве њем до би ја це мент”.9

„Ан тро по цен три зам (грч.лат.) гле ди ште по ко ме је чо век 
сре ди ште (цен тар) све та и циљ ње го вог ства ра ња.”10
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MOVEMENT AS A STATE OF SHAPE

Abstract

As primary material in sculpture, clay is not only significant but 
is also considered constant and archetypal. During my research I 
have sought opportunities that clay provides with movements in all 
directions, for a study of the human body. The infinity of human body 
movements and the infinite possibilities of clay, inspire me to create 
drawings which can be seen on the walls of my studio. I also draw 
on the simulacrum of wall surfaces which I plaster, glue, cover and 
combine, using clay interactively with the drawings. Later the clay goes 
to airfiring and highly sintered clay gets red as well as the drawings, 
so that this monochrome corresponds to my research approach. For an 
optimal expression of certain forms, it is very important to know the 
properties of the material and its capacities in terms of my research 
work. Clay is suitable for use in civil engineering, ceramics industry 
and sintering processes. A large number of small figures which I made 
were always capturing a different movement. Some of them were 
subject to duplication and repetition and most importantly, all these 
moving figures were influenced by the fact that they were part of my 
presentation/exhibition. Figures were presented on a square surface, 
(2x2m) in horizontal position. There were 500 figures displayed on 
the surface, placed closely next to each other. In the fourth year of my 
undergraduate studies, this art piece received an award of the “Stanišić” 

Foundry. 

Key words: flexibilitymobility of clay, sketch sculpture, movement, 
terracotta colour (conditionally red), sintering
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Сажетак: По ла зе ћи од раз ли чи тих про грам ских са др жа ја ма
тич них фа кул те та за област умет но сти и про гра ма учи тељ ских 
фа кул те та, као и ком пе тен ци ја ко је бу ду ћи на став ни ци сти чу на 
овим сту диј ским про гра ми ма, са гле да ван је ути цај фак то ра као 
што је ини ци јал но обра зо ва ње на став ни ка на сте пен кре а тив но
сти, од но сно ди вер гент ног, кре а тив ног ми шље ња, као и ли ков
нооб ли ков ни аспек ти ко ји се са гле да ва ју кроз цр теж, до во де ћи 
чи ње ни це ко је су утвр ђе не у од нос са ком пе тен ци ја ма на став ни
ка – умет ни ка (на став ни ка ли ков не кул ту ре) и на став ни ка – не у
мет ни ка (на став ни ка раз ред не на ста ве) за ре а ли за цију васпитно
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обра зов них ци ље ва, за да та ка, са др жа ја на став ног пред ме та ли
ков на кул ту ра у основ ној шко ли и мо гу ћих ре пер ку си ја на креатив
ни раз вој уче ни ка. Ис тра жи ва ње је спро ве де но на узор ку од три 
 сто ти не  три де сет  два (332) на став ни ка из три на ест (13) гра до
ва Ср би је. Ка рак те ри сти ке кре а тив ног, ди вер гент ног ми шље ња 
пра ће не су на осно ву по ка за те ља пре у зе тих из стан дар ди зо ва ног 
ис тра жи вач ког ин стру мен та под на зи вом: Мо ди фи ко ва ни кре а
тив ни тест Ви ли јам са, а за пра ће ње ли ков нооб ли ков них аспе ка
та цр те жа кре и ран је по се бан ин стру мент. На осно ву раз ли ка 
ко је се ја вља ју у по гле ду ка рак те ри сти ка ли ков ног из ра за и у за ви
сно сти од ини ци јал ног обра зо ва ња у обла сти ли ков не умет но сти, 
од но сно ли ков не пе да го ги је, иден ти фи ко ва не су ста ти стич ки 
зна чај не раз ли ке из ме ђу ове две по пу ла ци је ука зу ју ћи на по тре бу 
по ста вља ња но вих хи по те за, по себ но у да љим ис тра жи ва њи ма 
ком пе тен ци ја за по сле них у обра зо ва њу за оства ри ва ње при мар них 
ци ље ва на став ног пред ме та ли ков на кул ту ра, а по себ но ути ца ја 
на кре а тив ни раз вој уче ни ка у основ ној шко ли, као и ини ци јал ног 
обра зо ва ња и сти ца ња ком пе тен ци ја за про фе си ју на став ни ка у 
спе ци фич ним обла сти ма, као што је ли ков на умет ност.

Кључне речи: на став ник, учи тељ, ини ци јал но обра зо ва ње, 
наста ва ли ков не кул ту ре, ли ков на пе да го ги ја, кре а тив ност

Увод

По след њих де це ни ја се по све ћу је по себ на па жња кре а тив
но сти у обра зо ва њу, по себ но ка да го во ри мо о нај мла ђи ма, 
те се ис тра жу ју раз ли чи ти ме то дич ки мо де ли и при сту пи 
у не го ва њу и раз ви ја њу кре а тив них спо соб но сти де це и 
мла дих то ком фо р мал ног обра зо ва ња. Ипак, ре зул та ти ис
тра жи ва ња у овом до ме ну по ка зу ју опа да ње кре а тив но сти 
по раз ли чи тим ком по нен та ма, ба рем ка да се го во ри о деч
јем ли ков ном ства ра ла штву, упр кос на по ри ма струч ња ка да 
уна пре де овај сег мент вас пит нообра зов ног ра да. По ле ми ке 
у струч ној јав но сти о по год ним при сту пи ма не го ва њу кре
а тив но сти де це кр оз школ ско обра зо ва ње не не до ста ју, али 
нам ак ту ел на вас пит нообра зов на прак са го во ри не што са
свим дру го. На при мер, у ис тра жи ва њи ма кре а тив но сти и 
ли ков ног је зи ка код пред шко ла ца, по ка за ло се да раз ли чи
ти мо де ли и при сту пи има ју из ве сних ре пер ку си ја на деч ји 
кре а тив ни раз вој, од но сно да су упра во ме то дич ки мо де ли и 
рад на став ни ка, фак тор ко ји ути че на те раз ли ке.1 

У дру гом ис тра жи ва њу, ре зул та ти пред шко ла ца из Бе о гра да 
на те сту кре а тив ног, ди вер гент ног ми шље ња ко је се са гле
да ва кроз цр теж, по ре ђе ни су са ре зул та ти ма пред шко ла ца 

1 Фи ли по вић, С. (2009) Раз вој схва та ња о деч јем ли ков ном ства ра ла
штву и мо гућ но сти ма вас пит нообра зов ног де ло ва ња на ње га, док тор
ска ди сер та ци ја: Ака де ми ја умјет но сти, Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци.
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у ре ги о ну Санкт Пе тер бур га (ис тра жи ва ње је об у хва ти ло 
укуп но 1300 де це пред школ ског уз ра ста 5–7 го ди на), где 
су до би је не ста ти стич ки зна чај не раз ли ке у ко рист де це из 
Срби је. Као основ ни фак тор ко ји ути че на те раз ли ке, по ка
за ли су се про гра ми, од но сно ме то ди ка ра да, од но сно при
ступ вас пи та ча у не го ва њу кре а тив но сти, при че му су ру
ски про гра ми ви ше окре ну ти ка ака дем ским, ви со ко струк
ту ри ра ним мо де ли ма, за раз ли ку од на ших, пре вас ход но 
когнитив но раз вој них про гра ма.2 

По сто је мно ги по ка за те љи ко ји иду у при лог опа да њу кре
а тив но сти са уз ра стом. Фак тор шко ла, од но сно пр о грам, 
од но сно на став ник ко ји оства ру је про грам, био је пред мет 
и број них ис тра жи ва ња Бо го ми ла Кар ла ва ри са (1970), ко ји 
је ука зао на мањ ка во сти у при сту пу не го ва ња кре а тив них 
по тен ци ја ла учен ка у основ ној шко ли, по себ но у ни жим 
раз ре ди ма, као и да су ком пе тен ци је на став ни ка је дан од 
кључ них фак то ра тих раз ли ка, што иде у при лог ак ту ел ним 
про гра ми ма на на став нич ким фа кул те ти ма и раз ли ка у сте
че ним ком пе тен ци ја ма на став ни ка за рад у обла сти на ста ве 
ли ковне кул ту ре. 

У на став ној прак си, при ме ће но је да учи те љи и вас пи та чи 
ве ће те жи ште ста вља ју на зна ња о ли ков ним тех ни ка ма и 
ве шти на ма њи хо ве при ме не у ли ков ном ра ду, као и фор мал
ним аспек ти ма деч јег ли ков ног ра да, док на став ни ци ли ков
не кул ту ре ви ше обра ћа ју па жњу на кон текст ра да, ли ков ну 
по ру ку, је дин ство фор ме и са др жа ја, ин ди ви ду ал ну по е ти ку, 
екс пре сив ност и ико но гра фи ју, као пред у слов за кул ти ви са
ње ли ков ног је зи ка, раз вој естет ских кри те ри ју ма и кре а тив
но сти, као ком по нен те лич но сти.3 Ку др јав цев и са рад ни ци4 
та ко ђе зна чај ну од ли ку деч је кре а тив но сти – де те ви ди це ло 
пре по је ди нач ног. Да кле, ов де се деч ји ли ков ни из раз не по
сма тра са мо као спон та но из ра жа ва ње до жи вља ја де те та и 
спон та но са зна ње о пред ме ти ма и по ја ва ма све та, већ кроз 
це ло ви тост де те то ве лич но сти и си сте ма ти зо ва не ути ца је 
ко ји до во де до раз во ја ње го вих кре а тив них спо соб но сти.5 

Го во ре ћи о на став нич ким ком пе тен ци ја ма, ва жно је по зва
ти се на зва ни чан до ку мент Стан дар ди ком пе тен ци ја за 

2 Ja nje vić, V., Fi li po vić, S. i Tu nik, E. (2013) Upo red na ana li za raz vo ja kre a
tiv nog miš lje nja predško la ca u Pe ter bur gu i Be o gra du, No va ško la, VI II (2),  
str. 93102, Bi je lji na: Pe da goš ki fa kul tet.

3 Фи ли по вић, С. (2016) Ме то дич ка прак са ли ков них пе да го га, Бе о град: 
Фа кул тет ли ков них умет но сти.

4 Ку дрявцев, В. Т., Ура за ли е ва, Г. К. и Ки рил лов, И. Л. (2005) Лич носный 
рост ре бен ка в до школ ном обра зо ва нии, Мо сква: Мак спресс. 

5 Па нић, В. (2005) Пси хо ло ги ја и умет ност, Бе о град: За вод за уџ бе ни ке и 
на став на сред ства.
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профе си ју на став ни ка и њи хо вог про фе си о нал ног раз во ја,6 
где се кр оз че ти ри ка те го ри је ком пе тен ци ја (К1, К2, К3, К4), 
из ме ђу оста лих, по ја вљу је и зах тев ве зан за раз вој кре а тив
но сти, кри тич ког, ана ли тич ког и ди вер гент ног ми шље ња, 
као и кре а тив ну про дук ци ју кроз под сти ца ње кре а тив но сти 
и ини ци ја ти ве уче ни ка.   

Зва нич ни про гра ми, од но сно про грам ски са др жа ји на
став ног пред ме та ли ков на кул ту ра у основ ним шко ла ма у 
Србији под ра зу ме ва ју област ли ков них умет но сти, као и 
ње не ди сци пли не, ко је су струк ту ри ра не пре ма сле де ћим 
са др жа ји ма: те о ри ја фор ме (ли ков ни је зик – ли ков ни еле
мен ти и прин ци пи ком по но ва ња); ли ков ни ме ди ји (ли ков
на подруч ја/ме ди ји, ли ков не, сред ства и ма те ри ја ли); умет
нич ко на сле ђе (са др жа ји из свет ске и на ци о нал не кул тур не 
ба шти не и на род не тра ди ци је од пра и сто ри је до да нас); те
о ри ја умет но сти (за ко ни то сти ли ков ног об ли ка ва ња, ико
но гра фи је, ли ков не по е ти ке, есте ског про це њи ва ња и др.); 
ли ков ноумет нич ка прак са (са мо ста лан ис тра жи вач ки рад у 
ли ков ним ме ди ји ма и кре а тив на про дук ци ја). Сви ови на ве
де ни са др жа ји су део акре ди то ва них сту диј ских про гра ма 
основ них, ма стер и док тор ских сту ди ја умет нич ких фа кул
те та раз ли чи тих уни вер зи те та у Ср би ји (Уни вер зи тет умет
но сти у Бе о гра ду, Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Уни вер зи тет 
у Кра гу јев цу, Уни вер зи тет у Ни шу и Уни вер зи тет у При
шти ни са се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци), ко ји по ред 
умет нич ких ком пе тен ци ја обез бе ђу ју и на став нич ке кроз 
те о риј ске пред ме те из по ља дру штве ноху ма ни стич ких на
у ка, пе да го шкоан дра го шких ди сци пли на, а ко је пре ма Чла
ну 8 За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња,7 
задо во љавају про пи са них 36 ЕСПБ (ППМ пред ме та).

За раз ли ку од умет нич ких фа кул те та, учи тељ ски фа кул те ти, 
као и ви со ке стру ков не шко ле за обра зо ва ње вас пи та ча раз
ви ја ју ком пе тен ци је сту ден та – бу ду ћих вас пи та ча и на став
ни ка за рад са пред школ ском де цом, као и уче ни ци ма ни жих 
раз ре да основ не шко ле, сти чу ћи струч на зна ња из ши ро ког 
оп се га обла сти и ди сци пли на. Из ме ђу оста лог, са др жа ји 
про гра ма ових не у мет нич ких фа кул те та, на основ ним и ма
стер сту ди ја ма пред ви ђа ју сти ца ње ком пе тен ци ја из умет
нич ких ди сци пли на. Ана ли за ових про гра ма по ка зу је сра
змер но ма ли број са др жа ја ко ји су пре вас ход но за сно ва ни на 
обу ци при ме не ли ков них ме ди ја у на ста ви, из о ста вља ју ћи 
спо соб ност са мо стал не кре а тив не про дук ци је за сно ва ној 

6 Стан дар ди ком пе тен ци ја за про фе си ју на став ни ка и њи хо вог про фе си
о нал ног раз воја (2011) Бе о град: ЗУ ОВ.

7 За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња (2013) Слу жбе ни 
гла сник РС, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013.
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на при мар ним зна њи ма, ве шти на ма, ста во ви ма и спо соб
но сти ма ко ји се сти чу у окви ру ини ци јал ног обра зо ва ња 
сту де на та на умет нич ким фа кул те ти ма, бу ду ћих на став ни ка 
ли ков не кул ту ре. То ме у при лог тре ба до да ти и раз ли ке у 
се лек ци ји кан ди да та при упи су на умет нич ке и не у мет нич
ке фа кул те те, ко ји бит но од ре ђу ју и ком пе тен ци је свр ше них 
сту ден та – бу ду ћих на став ни ка у ма ти чи ној обла сти ли ков
не умет но сти као раз ли ке ме ђу њи ма, сра змер но про грам
ским са др жа ји ма на сту диј ским про гра ми ма уметнич ких и 
не умет нич ких фа кул те та. 

Прет по став ке су да, без об зи ра што се у на шем обра зов ном 
си сте му при мат да је сте че ним фор мал ним ком пе тен ци ја ма 
за про фе си ју на став ни ка, да се у обра зов ној прак си ипак 
иден ти фи ку је до ми на ци ја им пли цит не пе да го ги је у обла сти 
на ста ве ли ков не кул ту ре. Узи ма ју ћи у об зир не у јед на че ност 
про гра ма ини ци јал ног обра зо ва ња на став ни ка, вас пи та ча и 
учи те ља у обла сти ли ков ног вас пи та ња и обра зо ва ња, као 
и ре зул та те број них ис тра жи ва ња, отво ри ла су се и пи та
ња ве за на за фак то ре ко ји ути чу на ова ко не га ти ван тренд 
у по стиг ну ћи ма де це у до ме ну кре а тив не про дук ци је, а по
себ но на став нич ких ком пе тен ци ја за оства ри ва ње при мар
них ци ље ва на став ног пред ме та ли ков на кул ту ра у основ ној 
школи.

Про је кат ис тра жи ва ња

По ла зе ћи од тен ден ци ја са вре ме не на ста ве да кре а тив ни 
кон цепт бу де за сту пље ни ји у школ ским ку ри ку лу ми ма, ме
то ди ка ма на став них пред ме та ко је по др жа ва ју кре а тив ност, 
по себ но на ста ве ли ков не кул ту ре у ни жим и ви шим раз ре
ди ма основ не шко ле, у ис тра жи ва њу се по шло од сле де ћих 
пи та ња: 

• Да ли ини ци јал но обра зо ва ње на став ни ка ли ков не кул
ту ре и учи те ља да је аде кват ну осно ву за ре а ли за ци ју 
ци ље ва, за да та ка и са др жа ја на став ног пред ме та ли ков
на кул ту ра, а у скла ду са Стан дар ди ма ком пе тен ци ја за 
про фе си ју на став ни ка (ЗУ ОВ 2011)?

• Да ли по сто је раз ли ке у кре а тив ним по стиг ну ћи ма из
ме ђу по пу ла ци је на став ни каумет ни ка (на став ни ка ли
ков не кул ту ре) и на став ни кане у мет ни ка (на став ни ка 
раз ред не на ста ве) кр оз од го вор на ли ков не за дат ке ко
ји под ра зу ме ва ју: кре а тив но, ди вер гент но ми шље ње и 
ликов нооб ли ков ни из раз?

• У ком сте пе ну на став ни ци – умет ни ци и на став ни
ци – не у мет ни ци при ме њу ју ком пе тен ци је сте че не на 
иницијал ном обра зо ва њу за про фе си ју на став ни ка?
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• Да ли сте пен кре а тив но сти и ли ков нооб ли ков них аспе
ка та у ли ков ном ра ду на став ни ка (пред мет не или раз
ред не на ста ве), а ко ји пред ста вља ју осно ву ли ков не 
пи сме но сти, мо же би ти фак тор ко ји ути че на ком пе
тен ци је на став ни ка де фи ни са них Стан дра ди ма ком
пе тен ци ја за про фе си ју на став ни ка8 за ре а ли за ци ју 
ци ље ва на став ног пред ме та ли ков на кул ту ра, а ко ји се 
при мар но од но се на раз вој кре а тив но сти и ства ра лач ког 
изража ва ња?

• Да ли раз ли ке у се лек ци ји ка дра при упи су на ма тич не 
фа кул те те (на при мер, умет нич ки фа кул те ти ко ји обра
зу ју и бу ду ће пред мет не на став ни ке ли ков не кул ту ре и 
учи тељ ски фа кул те ти ко ји обра зу ју бу ду ће на став ни ке 
раз ред не на ста ве) и раз ли ке у ини ци јал ном обра зо ва
њу мо гу ће амор ти зо ва ти, од но сно сма њи ти и на ко ји 
начин? 

Оче ки ва ња у овом ис тра жи ва њу су би ла да ће на ли ков ни 
за да так „до вр ши цр теж”, ис пи та ни ци упо тре би ти:

• из ра жај не еле мен те ко ри сте ћи ли ков ни је зик и кре а
тивно, ди вер гент но ми шље ње; 

• зна ња сте че на кроз ини ци јал но обра зо ва ње за на став
ну област ли ков не умет но сти (те о ри ја фор ме, те о ри
ја умет но сти, умет нич ко на сле ђе, ли ков не тех ни ке и 
ма те ри ја ли, ли ков ноумет нич ка прак са и кре а тив но 
изражава ње);

• зна ња и ком пе тен ци је сте че не кроз ини ци јал но обра
зо ва ње за на став ни пред мет ли ков на кул ту ра (ци ље ви, 
за да ци, са др жа ји, сред ства, ме ди ји) и ме то ди ку на ста ве 
ли ков не кул ту ре.

Ме то до ло шки аспект ис тра жи ва ња

Про блем ис тра жи ва ња

Основ ни про блем од ко га се по шло у ис тра жи ва ња је сте 
са гле да ва ње ути ца ја фак то ра као што је ини ци јал но обра
зо ва ње на став ни ка на сте пен кре а тив но сти, од но сно ди вер
гент ног, кре а тив ног ми шље ња ко је се са гле да ва кр оз цр теж, 
као и ни во ли ков нооб ликовних аспе ка та (осно ве ли ков не 
пи сме но сти) до во де ћи чи ње ни це ко је су утвр ђе не у од нос 
са ком пе тен ци ја ма на став ни ка за ре а ли за ци ју вас пит но
обра зов них ци ље ва, за да та ка, са др жа ја на став ног пред ме та 

8 Стан дар ди ком пе тен ци ја за про фе си ју на став ни ка и њи хо вог про фе си
о нал ног раз воја (2011) Бе о град: ЗУ ОВ.
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ликов на кул ту ра у основ ној шко ли и мо гу ћих ре пер ку си ја 
на кре а тив ни раз вој уче ни ка.

Циљ и за да ци ис тра жи ва ња

Основ ни циљ ис тра жи ва ња је иден ти фи ко ва ње сте пе на при
ме не сте че них ком пе тен ци ја за област ли ков не умет но сти/
кул ту ре на ини ци јал ном обра зо ва њу, као и мо гу ћих раз
ли ка у за ви сно сти од вр сте сту ди ја, се лек ци је при упи су и 
програм ских са др жа ја из ли ков не умет но сти и кул ту ре.

Основ ни за да так је био да се ис пи та ју од но си, пре све га, 
из ме ђу ком пе тен ци ја на став ни ка ли ков не кул ту ре и учи те
ља, од но сно на став ни каумет ни ка и на став ни кане у мет ни
ка, при че му је узет у об зир фак тор ини ци јал но обра зо ва
ње за про фе си ју на став ни ка, за ко ји се прет по ста вља да би 
раз ли ке ме ђу њи ма тре ба ло да има ју ре пер ку си је и на деч ји 
кре а тив ни раз вој у на ста ви ли ков не кул ту ре: 1. Утвр ди ти 
да ли по сто је раз ли ке у кре а тив но сти на став ни каумет ни
ка (на став ни ка ли ков не кул ту ре) и на став ни кане у мет ни ка 
(на став ни ка раз ред не на ста ве); 2. Утвр ди ти да ли по сто је 
раз ли ке у ли ков нооб ли ков ним аспек ти ма цр те жа као осно
ве ли ков не пи сме но сти код на став ни каумет ни ка (на став ни
ка ли ков не кул ту ре) и на став ни кане у мет ни ка (на став ни ка 
разред не на ста ве).

Хи по те зе

Хи по те зе ис тра жи ва ња гла се:

1. „Оче ку је се да ће по сто ја ти раз ли ке у те сту кре а тив но
сти, од но сно ди вер гент ног, кре а тив ног ми шље ња, на став
ни каумет ни ка (на став ни ка ли ков не кул ту ре) и на став ни ка
не умет ни ка (на став ни ка раз ред не на ста ве), а у за ви сно сти 
од њи хо вог ини ци јал ног обра зо ва ња за про фе си ју на став
ни ка.” Ова хи по те за се за сни ва на нај че шћим ре зул та ти ма 
до са да шњих ис тра жи ва ња.9 

2. „Оче ку је се да ће по сто ја ти раз ли ке у ли ков нооб ли ков
ном аспек ту цр те жа на став ни каумет ни ка (на став ни ка ли
ков не кул ту ре) и на став ни кане у мет ни ка (на став ни ка раз
ред не на ста ве) а у за ви сно сти од њи хо вог ини ци јал ног обра
зо ва ња за про фе си ју на став ни ка.” Ова хи по те за је за сно ва на 
на ста ву да фор мал но уни вер зи тет ско обра зо ва ње за про фе
си ју на став ни ка ли ков не кул ту ре на умет нич ким фа кул те ти
ма ути че на раз ли ке у ком пе тен ци ја ма на став ни каумет ни ка 

9 Bo ja no vić, R. i Đu ri šićBo ja no vić, M. (2016) Efek ti ve žba nja kre a tiv nog 
re ša va nja pro ble ma, An dra goš ke stu di je, Vol. 2016/1. 67–89; Mak sić, S. i 
Đu ri šićBo ja no vić, M. (2004) Kre a tiv nost, zna nje i škol ski uspeh, Zbor nik 
in sti tu ta za pe da goš ka is tra ži va nja, Vol. 36, str. 85105.
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и на став ни кане у мет ни ка за оства ри ва ње ци ље ва, за да та ка, 
са др жа ја и обра зов них ис хо да на став ног пред ме та ли ков на 
кул ту ра и на ква ли тет вас пит нообра зов ног про це са.  

По ста вље не хи по те зе ис тра жи ва ња у гло ба лу има ју на уч но 
уте ме ље ње у до са да шњем ис ку ству вас пи та ча и ли ков них 
пе да го га, као и на ла зи ма дру гих ау то ра, али та ко ђе и отва
ра ју низ пи та ња о узроч нопо сле дич ним ве за ма и де ло ва њу 
пра ће ног фак то ра ко ја су отво ре на и до не кле и от кри ве на 
овим ис тра жи ва њем. 

Ва ри ја бле

Као не за ви сна ва ри ја бла у овом ис тра жи ва њу ја вља се: 
ини ци јал но обра зо ва ње на став ни каумет ни ка (на став ни ка 
ли ков не кул ту ре) и на став ни кане у мет ни ка (учи те ља или 
про фе со ра раз ред не на ста ве), од но сно два раз ли чи та ви да 
про фе си о нал не при пре ме10. У пр вом слу ча ју на став ни ка 
раз ред не на ста ве или учи те ља, а у дру гом на став ни ка или 
про фе со ра за пред мет Ли ков на кул ту ра. За ви сне ва ри ја бле у 
овом ис тра жи ва њу ја вља ју се кроз ре зул та те ко је су на став
ни ци ли ков не кул ту ре и учи те љи по сти гли у окви ру овог 
ис тра жи ва ња, од но сно струч не ком пе тен ци је, а то су: 1. ли
ков ни је зик и сте пен ко ри шће ња у од го во ру на ви зу ел ни за
да так ко ји се са гле да ва кроз ком по нен те ли ков нооб ли ков
них аспе ка та као што су: ли ков на по е ти ка, идеј на по рука/
ко муни ка тив ност ра да, сим бо ли ка ра да, екс пре сив ност из
ра за и ико но гра фи ја; 2. кре а тив ност по ком по нен та ма: про
дук тив ност, флу ент ност, ори ги нал ност, по ло жај цр те жа 
(аси ме три јаси ме три ја) и ела бо ра ци ја (вер бал ни комен тар).

Узо рак

Уку пан број ис пи та ни ка ко ји чи не узо рак из но си три сто
ти не три де сет два (332) на став ни каумет ни ка (на став ни
ка ли ков не кул ту ре) и на став ни кане у мет ни ка (про фе со ра 
раз ред не на ста ве). Те сти ра њем су би ли об у хва ће ни на
став ни ци и учи те љи из три на ест (13) гра до ва у Ср би ји и 
то: Бе о град, Но ви Сад, Ниш, Кру ше вац, Ле ско вац, Пи рот, 
Ша бац, Панчево, Ари ље, Кру пањ, Љу бо ви ја, Сме де ре во и 
Прокупље. 

10 Тре ба на по ме ну ти да су у овом ис тра жи ва њу са мо услов но учи те љи на
зва ни „не у мет ни ци”, а на став ни ци  пред ме та Ли ков на кул ту ра  „умет ни
ци”. Тач ни је ре че но, са свим је из ве сно да и ме ђу учи те љи ма има оних 
ко ји су на кло ње ни умет но сти, од но сно по се ду ју из ве сне ко ме тен ци је 
или по тен ци ја ле за ства ра ла чку (креа тив ну) про дук ци ју. Де тер ми ни
са ње ових пој мо ва је осло ње но при мар но на струч не ком пе тен ци је 
спрече не фор мал ним обра зо ва њем. 
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Те сти ра ње ис пи та ни ка је оба вље но у основ ним шко ла ма 
у пе ри о ду од ја ну а ра 2014. до ју на 2017. го ди не у по себ
но орга ни зо ва ним усло ви ма где је од ре ђе но јед на ко вре ме, 
тех нич ки усло ви, ма те ри ја ли и ин струк ци је за ре а ли за
ци ју ли ков них за да та ка/цр те жа. Узо рак је об у хва тио: 166 
наставникане у мет ни ка (учи те ља или про фе со ра раз ред не 
на ста ве) и 166 на став ни каумет ни ка, од но сно на став ни ка 
ли ков не кул ту ре. По да ци ко ји су при ку пље ни о ис пи та ни ци
ма под ра зу ме ва ли су: пол; уз раст; ини ци јал но обра зо ва ње; 
вас питнообра зов на уста но ва у ко јој је за по слен.

Кри те ри ју ми ис тра жи ва ња де фи ни са ни су кроз кон крет не 
нор ма ти ве, ка ко би се са њи ма по сти гла ин тер су бјек тив на 
са гла сност из ме ђу про це њи ва ча (пси хо лог, ан дра гог, ли
ков ни умет ник/ме то ди чар) у окви ру де фи ни ци је сва ког од 
по ка за те ља. У ис тра жи ва њу је при ме њен „Expost fac to” 
посту пак.

Ин стру мен ти

Ка рак те ри сти ке кре а тив ног, ди вер гент ног ми шље ња пра ће
не су на осно ву по ка за те ља пре у зе тих из стан дар ди зо ва ног, 
ви ше ди мен зи о нал ног ис тра жи вач ког ин стру мен та под на
зи вом: Мо ди фи ко ва ни кре а тив ни тест Ви ли јам са.11 Еле на 
Ту ник је то ком тро го ди шњег ис тра жи вач ког ра да при ла го
ди ла тест и да ла од го ва ра ју ће нор ме. За по тре бе овог ис
тра жи ва ња тест је огра ни чен на два за дат ка ор га ни зо ва на у 
пет суб ска ла: про дук тив ност, флу ент ност, ори ги нал ност, 
по ло жај цр те жа (аси ме три јаси ме три ја) и ела бо ра ци ја (бо
гат ство реч ни ка, од но сно вер бал ни ко мен тар). Уку пан скор 
ис пи та ни ка се до би ја са би ра њем ско ро ва за свих пет суб ска
ла. На осно ву раз ли ка ко је се ја вља ју у по гле ду ка рак те ри
сти ка ли ков ног из ра за, за ви сно од ини ци јал ног обра зо ва ња 
у обла сти ли ков не умет но сти, од но сно ли ков не пе да го ги је, 
пра ће не су њи хо ве ка рак те ри сти ке кроз ком по нен те кре
а тив но сти и до во ђе не су у ве зу са ини ци јал ним обра зо ва
њем као фак то ром ко ји ути че на ком пе тен ци је на став ни ка 
и вас пи та ча у обла сти на ста ве ли ков не кул ту ре. По де фи
ни ци ји Е. Е. Ту ник, при об ра ди екс пе ри мен тал них по да та ка 
обучени про це њи ва чи су се осла ња ли на сле де ће нор ме:

1. Про дук тив ност ― не за ви сно од са др жа ја цр те жа бро
ји се сва ки на цр та ни цр теж. Те о риј ска претпо став ка је да 
креатив не лич но сти про ду ку ју ви ше.

2. Флу ент ност ― са гле да ва се број про ме на са др жа ја цр те
жа, од но сно ме ња ње ка те го ри ја. Кре а тив не лич но сти че шће 

11 Ту ник Е. Е. (2003) Мо ди фи ци ро ванные кре а тивные тесты Вильямса, 
СанктПе тер бург: Речь.
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ме ња ју по не што, не го што се др же уста ље них про це ду ра, 
пу те ва, или јед ног ти па ка те го ри је цр те жа. Ми шље ње је 
флек си бил но. Ис пи та ник је у ста њу да про из во ди раз ли чи те 
иде је, ме ња сво ју по зи ци ју, на нов на чин по сма тра по зна те 
ства ри. 

3. Ори ги нал ност ― про це њу је се кроз по ло жај на цр та ног 
цр те жа у од но су на за да ти сти му лус – ли ни ју или цр теж 
уну тра или спо ља у од но су на за да ти цр теж или ли ни ју. 
У сва ком ква дра ту је за да та ли ни ја или фи гу ра ко ја пред
ста вља или по ста је огра ни че ње за ма ње кре а тив не осо бе. 
Нај о ри ги нал ни ји су они ко ји цр та ју уну тар и спо ља за да те 
фи гу ре ства ра ју ћи сми сле ну син те зу да тих об ли ка и ко је не 
оме та, огра ни ча ва да та кон ту ра. 

4. Аси ме три ја –си ме три ја (по ло жај цр те жа) – ука зу је на по
ло жај де та ља на цр те жу, да ли га од ре ђу ју као си ме три чан 
или аси ме три чан. Аси ме трич ни из бо ри су вред но ва ни као 
из раз кре а тив но сти.

5. Ела бо ра ци ја (на слов) – пред ста вља бо гат ство реч ни ка 
и ре чи ко је су ко ри шће не у на зи ви ма, спо соб ност сли ко
ви тог из ра жа ва ња су шти не цр те жа, ди рек тан опис оно га 
што се на ла зи на цр те жу или от кри ва ње скри ве ног сми сла, 
подтекста.

Кри те ри ју ми за ана ли зу ли ков ног је зи ка кре и ра ни кроз ви
ше ди мен зи о нал ни ин стру мент Ли ков нооб ли ков них аспе ка
та цр те жа, по себ но кре и ра ног за по тре бе овог ис тра жи ва
ња, а ко ји се осла ња на основ не еле мен те ли ков ног је зи ка 
и ко му ни ка ци је (на ра тив и „адре си ра на” ли ков на по ру ка), 
као и на Тест се дам цр те жа.12 Уку пан скор ис пи та ни ка се 
до би ја са би ра њем ско ро ва за че ти ри суб ска ле и то: ли ковна 
по е тика, идеј на по ру ка, сим бо ли ка ра да и екс пре сив ност из
ра за, док су се уну тар суб ска ла ли ков на по е ти ка, сим бо ли
ка ра да од ре ђе ни аспек ти пра ти ли ква ли та тив ном ана ли зом, 
укљу чу ју ћи и ико но гра фи ју. Ин стру мент се са сто ји од сле
де ћих нор ма ти ва: 

1. Ли ков на по е ти ка – пред ста вља стил при ка за мо ти ва и 
иде је, ли ков ни је зик и са гле да ва се кроз на чин на ко ји ау тор 
пре но си иде ју и по сти же стил ско је дин ство у ра ду. Ви зу
ел ни са др жај мо же би ти пред ста вљен раз ли чи то, кр оз ми
ме зис (рад по при ро ди, ана ли тич ки, сту ди о зно са из ве сним 
ори ги нал ним ак цен то ва њем или бу квал но по дра жа ва ње); 
сти ли за ци ју (по сту пак ели ми на ци је су ви шних де та ља за
рад чи сто те из ра за, сво ђе ње на јед но став не еле мен те, на 

12 Kar la va ris, B. i Kra gu ljac, M. (1970) Test se dam cr te ža, No vi Sad: Cen tar za 
li kov no vas pi ta nje de ce i omla di ne Voj vo di ne.
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сим бол, знак, емо ци о нал на не про пор ци о нал ност, ка ри ка ту
рал ност...) и ап страк ци ју (не фи гу рал ни ви зу ел ни при ка зи 
ко ји не ма ју ма те ри јал не по ве за но сти са ре ал ним из гле дом 
мо тива).

2. Идеј на по ру ка – под ра зу ме ва ко му ни ка тив ност/по бу ђе
ност, од но сно по ве за ност ви зу ел ног са др жа ја са идеј ном по
ру ком, ње ним кон тек стом, зна че њем ко ји се ша ље „адре сан
ту” на ин вен ти ван на чин (про на ла зач ки дух, до се тљи вост, 
ду хо ви тост).

3. Сим бо ли ка ра да – се ми о тич ки аспект ра да ко ји се са гле
да ва кроз сим бо ли ку на ра ти ва, на чин при ка за иде је кроз 
ви зу ел ну ме та фо ри ку (за јед нич ка од ли ка раз ли чи тих би ћа, 
пред ме та за сно ва на на слич но сти или асо ци ја ци ја ма са од
ре ђе ним по ја ва ма), але го ри ју (пред ста вља ње ап стракт них 
пој мо ва у пре не се ном зна че њу по мо ћу не ке фи гу ре, ко мпо
зи ци је или по мо ћу пер со ни фи ка ци је) и пер со ни фи ка ци ју 
(ви зу ел ни при каз ап стракт них пој мо ва, не жи вих пред ме та 
ко ји ма се при пи су ју осо би не жи вих би ћа) или од су ство се
ми о тич ког аспек та (бу ква лан при каз, не ма ви ши/ду бљи 
ни во зна че ња, кон тек ста ли ков ног ра да).

4. Екс пре сив ност – са гле да ва се кроз, ли ков ноиз ра жај на 
сред ства, емо ци о на лан од нос це ли не и де ло ва цр те жа, од
но сно сна гу из ра за и на чин гра ђе ња ви зу ел не струк ту ре 
ликовним еле мен ти ма.

5. Ико но гра фи ја (пред ста вља ка рак тер ви зу ел ног са др
жа ја, при каз мо ти ва и те ма ли ков ним сред стви ма) по ка
тегоријама: 

При каз чо ве ка (пор трет, груп ни ау то пор трет, груп ни пор
трет, акт) – При каз људ ског ли ка или фи гу ре ко ји је ин ти
ман (са из ра же ним ин ди ви ду ал ним и емо ци о нал ним осо бе
но сти ма кроз ка рак те ри за ци ју ли ка) или ре пре зен та ти ван 
(ви ше фор ма лан, са те жи штем на ис ти ца њу дру штве ног 
зна ча ја или по ло жа ја лич но сти – исто риј ске, ре ли гиј ске, 
попу лар не...).

• Жа нрсце на (сва ко дне ви ца, дру же ње, удру жи ва ње, 
игра, про сла ва, умет ност, спорт, ри ту а ли.....; исто риј
ски до га ђа ји) – При каз сва ко днев ног жи во та љу ди из 
раз ли чи тих дру штве них сло је ва кроз про це се ра да или 
одно се.

• Мр тва при ро да – При каз аран жи ра них пред ме та и 
нежи вих об ли ка из при ро де у не ком ен те ри је ру.

• Пеј заж (ур ба ни, ру рал ни, при род ни) – Мо тив ко ји 
при ка зу је при ро ду и ње не пре де ле или ве ду те као и 
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природне по ја ве и не по го де (на се ље на ме ста – се о ска 
или град ска). 

• Де ко ра тив ни мо ти ви (ге о ме триј ски, зо о морф ни, ап
стракт ни, ан тро по морф ни).

• Жи ва би ћа (биљ ке – де ко ра тив не соб не, ди вље из при
ро де...; жи во ти ње – си са ри; зглав ка ри – ра ко ви, па у ци, 
шкор пи је, ин сек ти, сто но ге...; ри бе; пти це; ми кро свет; 
бо дљо ко шци – је же ви, зве зде...; ме ку шци – шкољ ке, пу
же ви; гми зав ци – зми ја, кор ња ча, кро ко дил...; во до зем
ци – жа ба, три тон, да ждев њак...; гли сте...).

• Ма шта и ве ро ва ња (фан та стич ни ли ко ви и би ћа ко ји су 
про из вод ма ште ства ра о ца; ми то ло ги ја; бај ке и на род на 
пре да ња; ре ли ги је раз ли чи тих на ро да) – При каз не ког 
нео бич ног, ми стич ног, бај ко ви тог ам би јен та у ко ме се 
фан та стич на би ћа мо гу по ја ви ти у кон тек сту ко ји ни је 
по ве зан са ре ал но шћу, на нов и не у о би ча јен на чин. 

• Емо ци је и ап стракт ни пој мо ви (прав да, сре ћа, не сре ћа, 
ту га, ми сао, љу бав, звук, кре а та ње....)

• Пред ме ти ко је је кре и рао/про из вео чо век. 

Ста ти стич ке ме то де

У об ра ди по да та ка, до ко јих се до шло ис тра жи ва њем, до
ми ни ра ли су не па ра ме триј ски ста ти стич ки по ступ ци. Би ло 
је пред ви ђе но да се из ра чу на ва ју мер не вред но сти до би је
не про це њи ва њем, ко је су у што ве ћој ме ри би ле објек ти
ви зи ра не, за хва љу ју ћи ја сно де фи ни са ним ка те го ри ја ма и 
уз уче шће ква ли фи ко ва них про це њи ва ча. До би је ни по да ци 
(из ра же ни бро је ви ма) су ор га ни зо ва ни та ко да да ју пре глед
ну и ла ко ра зу мљи ву сли ку до би је них ре зул та та. У об ра ди 
ква ли та тив них по да та ка ре зул та та ис тра жи ва ња до би је
них ин стру мен том за ана ли зу ли ков нооб ли ков них аспек та 
црте жа и те сти ра ња хи по те зе, ко ри шћен је про цент ни ра чун 
и Хиква драт тест. Ре зул та ти до ко јих се до шло, омо гу ћи
ли су да се утвр ди ко ли ка је по ве за ност ме ђу укр ште ним ка
рак те ри сти ка ма. Из ра чу на ти су де скрип тив ни па ра ме три –  
ме ре цен трал не тен ден ци је и ме ре од сту па ња. За те сти ра ње 
хи по те зе ко ри шћен је Сту ден тов Т тест за зна чај ност раз
ли ке арит ме тич ких сре ди на.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња

Ре зул та ти за кре а тив ност на став ни ка – умет ни ка (на
став ни ка пред мет не на ста ве) и на став ни ка – не у мет ни ка 
(наставни ка раз ре де не на ста ве) на Ви ли јамс те сту 
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У Та бе ли 1 при ка за не су ари ме тич ке сре ди не и стан дард не 
де ви ја ци је, у Та бе ли 2 зна чај ност раз ли ке за сва ку суб ска
лу, као и за уку пан скор Ви ли јамс те ста кре а тив но сти за 
настав ни ке –умет ни ке и на став ни кене у мет ни ке.

На став ни ци – умет ни ци се од на став ни ка – не у мет ни ка раз
ли ку ју у по гле ду кре а тив но сти са гле да ва не ви ше ди мен зи
о нал ним те стом кре а тив но сти Ви ли јамс. Из ра чу на та вред
ност зна чај но сти раз ли ке арит ме тич ких сре ди на укуп них ре
зул та та на став ни каумет ни ка и на став ни кане у мет ни ка је на 
ни воу α .001 ве ћа од та блич не [t(330)=26.66, p<.001] у ко рист 
на став ни каумет ни ка, од но сно на став ни ка ли ков не кул ту ре. 
Ипак, ка да се по стиг ну ће ове две гру пе по ре ди на сва кој од 
суб ска ла по је ди нач но, уо ча ва се да за Про дук тив ност не
ма раз ли ке из ме ђу ове две гру пе ис пи та ни ка [t(330)=0.579, 
p<.03], док на ска ла ма Флу ент ност [t(330)=3.278, p<.001], 
Ори ги нал ност [t(330)=31.923 p<.001], Аси ме три јаси ме
три ја [t(330)=24.827, p<.001] и Ела бо ра ци ја [t(330)=8.243, 
p<.001] на став ни ци – умет ни ци по сти жу бо ље ре зул та те.

Вилијамс тест креативности наставници–уметници наставници–неуметници

Дескриптивне мере М SD М SD
Креативност (укупни скор) 17.531 3.353 9.421 2.024
Продуктивност 1.993 0.077 1.987 0.109
Флексибилност 1.969 0.170 1.855 0.414
Оригиналност 5.307 1.062 2.253 0.617
Асиметријасиметрија 4.150 1.699 0.536 0.781
Елаборација 4.102 1.604 2.771 1.30
Напомена: N – број испитаника; M – аритметичка средина; SD – стандардна девијација

Варијабле: наставнициуметници (N 166) и наставницинеуметници (N 166)
Студентов Ттест значајности разлике (df 330) t tv p
Креативност (укупни скор) 26.66 3.29 < .001
Продуктивност 0.579 0.52 < .30
Флексибилност 3.27 2.32 < .01
Оригиналност 31.92 3.29 < .001
Асиметријасиметрија 24.82 3.29 < .001
Елаборација 8.243 3.29 < .001
Напомена: N – број испитаника; t – Студентов Ттест значајности разлике;  df – степен 
слободе; tv –табличне вредности степена слободе;  p – ниво статистичке значајности

Та бе ла 1 Де скрип тив не ме ре кре а тив но сти код на став ни ка – 
у мет ни ка и на став ни кане у мет ни ка

Та бе ла 2 Зна чај ност раз ли ке кре а тив но сти код на став ни ка – 
у мет ни ка и на став ни кане у мет ни ка 



226

САЊА ФИЛИПОВИЋ и ВЕСНА ЈАЊЕВИЋ ПОПОВИЋ

Ре зул та ти ли ков нооб ли ков них аспе ка та  
цр те жа на став ни ка –у мет ни ка (на став ни ка  
ли ков не кул ту ре) и на став ни ка –не у мет ни ка  

(на став ни ка раз ре де не на ста ве)

У Та бе ли 3 при ка за не су арит ме тич ке сре ди не и стан дард
не де ви ја ци је ли ков нооб ли ков них аспек та та цр те жа, 
у Табели 4 зна чај ност раз ли ке за сва ку суб ска лу, као и за 
уку пан скор ли ков нооб ли ков них аспе ка та за на став ни ке – 
уметни ке и на став ни кене у мет ни ке. 

На став ни ци – умет ни ци се од на став ни ка – не у мет ни ка раз
ли ку ју у по гле ду ли ков ног је зи ка са гле да ва не ви ше ди мен
зи о нал ним ин стру мен том Ли ков нооб ли ков них аспе ка та 
цр те жа. Из ра чу на та вред ност зна чај но сти раз ли ке арит ме
тич ких сре ди на укуп них ре зул та та на став ни каумет ни ка и 
на став ни кане у мет ни ка је на ни воу α.001 ве ћа од та блич
не [t(330)=32.35, p<.001] у ко рист на став ни каумет ни ка, 
од но сно на став ни ка ли ков не кул ту ре. Ка да се по стиг ну ћа 
ове две гру пе по ре ди на сва кој од суб ска ла по је ди нач но, 
уо ча ва се да има раз ли ке из ме ђу ове две гру пе ис пи та ни ка 
и то за Ли ков ну по е ти ку [t(330)=32.77, p<.001], за Идеј ну 

Ликовнообликовни аспекти цртежа наставници–
уметници

наставници–
неуметници

Дескриптивне мере М SD М SD
Ликовнообликовни аспекти (укупан 
скор)

31.19 6.567 9.006 5.908

Ликовна поетика 8.668 1.864 1.927 1.883
Идејна порука/комуникативност рада 5.445 0.924 2.518 1.429
Симболика рада 8.349 2.543 1.765 1.782
Експресивност израза 8.723 1.844 2.791 2.021

Напомена: N – број испитаника; M – аритметичка средина; SD – стандардна девијација

Ликовнообликовни аспекти цртежа наставници–
уметници

наставници–
неуметници

Дескриптивне мере М SD М SD
Ликовнообликовни аспекти (укупан 
скор)

31.19 6.567 9.006 5.908

Ликовна поетика 8.668 1.864 1.927 1.883
Идејна порука/комуникативност рада 5.445 0.924 2.518 1.429
Симболика рада 8.349 2.543 1.765 1.782
Експресивност израза 8.723 1.844 2.791 2.021

Напомена: N – број испитаника; M – аритметичка средина; SD – стандардна девијација

Та бе ла 3 Де скрип тив не ме ре ли ков нооб ли ков них аспе ка та  
цр те жа код на став ни ка –у мет ни ка и на став ни кане у мет ни ка

Та бе ла 4 Зна чај ност раз ли ке ли ков нооб ли ков них аспе ка та цр те жа 
код на став ни ка –у мет ни ка и на став ни кане у мет ни ка
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по ру ку [t(330)=22.15, p<.001], за Сим бо ли ку ра да [t(330)= 
27.32, p<.001], као и за Екс пре сив ност из ра за [t(330)= 27.95, 
p<.001], при че му на став ни ци – умет ни ци по сти жу бо ље 
резул та те за сва ку од суб ска ла.

Хиква драт тест и ко е фи ци јент кон тин ген ци је 
за ре зул та те ли ков не по е ти ке, сим бо ли ке ра да и 

ико но гра фи ју у цр тежима на став ни ка –  
умет ни ка и на став ни ка – не у мет ни ка

У Та бе ли 5 при ка за на је про цент на за сту пље ност аспе ка та 
Ли ков не по е ти ке, у Та бе ли 6 Сим бо ли ке ра да, а у Та бе ли 7 
Ико но гра фи је у цр те жи ма на став ни ка – умет ни ка и цр те
жи ма на став ни ка – не у мет ни ка. У Та бе ли 8 при ка за ни су 
ре зул та ти Хиква драт те ста и ко е фи ци јент кон тин ген ци
је за Ли ков ну по е ти ку, Сим бо ли ку ра да и Ико но гра фи ју у 
цр те жи ма на став ни ка – умет ни ка и цр те жи ма на став ни ка – 
неуметника.

У ре зул та ти ма цр те жа ко ји се од но се на Ли ков ну по е ти ку, 
или ли ков ни из раз пред ста вља стил при ка за мо ти ва и иде
је, и са гле да ва се кр оз на чин на ко ји ау тор пре но си иде ју 
и по сти же стил ско је дин ство у ра ду, пра ће но је ко ли ка је 
уче ста лост ми ме тич ког при сту па (рад по при ро ди, ана ли
тич ки, сту ди о зно са из ве сним ори ги нал ним ак цен то ва њем 
или бу квал но по дра жа ва ње); сти ли за ци је (по сту пак ели ми
на ци је су ви шних де та ља за рад чи сто те из ра за, сво ђе ње на 
јед но став не еле мен те, на сим бол, знак, емо ци о нал на не про
пор ци о нал ност, ка ри ка ту рал ност...) и ап страк ци је (не фи гу
рал ни ви зу ел ни при ка зи ко ји не ма ју ма те ри јал не по ве за но
сти са ре ал ним из гле дом мо ти ва) у цр те жи ма на став ни ка – 
умет ни ка и на став ни ка – не у мет ни ка. Ре а ли зо ва но је укуп но 
664 цр те жа. Сва ки на став ник је ре а ли зо вао по два цр те жа и 
то 166 на став ни ка пред мет не на ста ве и 166 цр те жа на став
ни ка раз ред не на ста ве.

Ми ме тич ки при ступ (рад по при ро ди, ана ли тич ки, сту ди о
зно са из ве сним ори ги нал ним ак цен то ва њем или бу квал но 
по дра жа ва ње) је за сту пљен у 58 цр те жа на став ни ка – умет
ни ка или 17.46%, док је ми ме зис иден ти фи ко ван код 276 

Та бе ла 5 Про цент на за сту пље ност аспе ка та ли ков не по е ти ке у 
цр те жи ма на став ни ка – умет ни ка и цр те жи ма на став ни ка –  

не у мет ни ка

Ликовна поетика наставници–уметници наставници–неуметници
Миметички приступ 58 17.46% 276 83.1%
Стилизација 208 62.65% 53 15.9%
Апстракција 66 19.87% 3 1.0%
Број цртежа 332 332
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црте жа на став ни ка – не у мет ни ка, од но сно 83.13% цр те жа, 
од укуп не по пу ла ци је ис пи та ни ка за овај део узор ка.   

Сти ли за ци ја (по сту пак ели ми на ци је су ви шних де та ља за
рад чи сто те из ра за, сво ђе ње на јед но став не еле мен те, на 
сим бол, знак, емо ци о нал на не про пор ци о нал ност, ка ри ка ту
рал ност...)  је за сту пље на у 208 цр те жа на став ни ка – умет
ни ка или 62.65%, док се код на став ни ка – не у мет ни ка, сти
ли за ци ја по ја вљу је у 53 цр те жа, од но сно 15.97% од укуп не 
по пу ла ци је ис пи та ни ка за овај део узор ка.   

Ап страк ци ја (не фи гу рал ни ви зу ел ни при ка зи ко ји не ма ју 
ма те ри јал не по ве за но сти са ре ал ним из гле дом мо ти ва) је за
сту пље на у 66 цр те жа на став ни ка – умет ни ка или 19.87%, 
док се код на став ни ка – не у мет ни ка, ап страк ци ја по ја вљу
је у са мо 3 цр те жа, од но сно 0.9% од укуп не по пу ла ци је 
испита ни ка за овај део узор ка.

У ре зул та ти ма цр те жа ко ји се од но се на Сим бо ли ку ра да, 
од но сно се ми о тич ки аспект цр те жа ко ји се са гле да ва кр
оз сим бо ли ку на ра ти ва, на чин при ка за иде је кроз ви зу ел ну 
ме та фо ри ку (за јед нич ка од ли ка раз ли чи тих би ћа, пред ме
та за сно ва на на слич но сти или асо ци ја ци ја ма са од ре ђе ним 
по ја ва ма), але го ри ју (пред ста вља ње ап стракт них пој мо
ва у пре не се ном зна че њу по мо ћу не ке фи гу ре, ко по зи ци је 
или по мо ћу пер со ни фи ка ци је), пер со ни фи ка ци ју (ви зу ел ни 
при каз ап стракт них пој мо ва, не жи вих пред ме та ко ји ма се 
при пи су ју осо би не жи вих би ћа), као и од су ство сим бо ли
ке, се ми о тич ког аспек та (бу ква лан при каз, не ма ви ши/ду
бљи ни во зна че ња, кон тек ста ли ков ног ра да). Ре а ли зо ва но 
је укуп но 664 цр те жа. Сва ки на став ник је ре а ли зо вао по два 
цр те жа и то 166 на став ни ка пред мет не на ста ве и 166 цр те жа 
на став ни ка раз ред не на ста ве.

Ви зу ел на ме та фо ри ка (раз ли чи тих би ћа, пред ме та за сно
ва на на слич но сти или асо ци ја ци ја ма са од ре ђе ним по ја ва
ма) је за сту пље на у 116 цр те жа  на став ни ка – умет ни ка или 
34.93%, док се код  на став ни ка – не у мет ни ка по ја вљу је у 61 
цр те жу, од но сно 18.37%, од укуп не по пу ла ци је ис пи та ни ка 
за овај део узор ка.   

Симболика рада наставници–уметници наставници–неуметници
Визуелна метафорика 116 34.93% 61 18.37%
Алегорија 94 28.31% 35 10.55%
Персонификација 67 20.18% 9 2.71%
Одсуство симболике 55 16.56% 227 68.37%
Број цртежа 332 332

Та бе ла 6 Про цент на за сту пље ност аспе ка та Сим бо ли ке ра да у 
цр те жи ма на став ни ка – умет ни ка и цр те жи ма на став ни ка – 

не у мет ни ка
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Але го ри ја (пред ста вља ње ап стракт них пој мо ва у пре не се
ном зна че њу по мо ћу не ке фи гу ре, ко по зи ци је или по мо ћу 
пер со ни фи ка ци је) је за сту пље на у 94 цр те жа  на став ни ка – 
умет ни ка или 28.31%, док се код на став ни ка – не у мет ни ка, 
але го ри ја по ја вљу је у 35 цр те жа, од но сно 10.55% од укуп не 
по пу ла ци је ис пи та ни ка за овај део узор ка.   

Пер со ни фи ка ци ја (ви зу ел ни при каз ап стракт них пој мо ва, 
не жи вих пред ме та ко ји ма се при пи су ју осо би не жи вих би
ћа) је за сту пље на у 67 цр те жа  на став ни ка – умет ни ка или 
20.18%, док се код на став ни ка – не у мет ни ка, пер со ни фи ка
ци ја по ја вљу је у са мо 9 цр те жа, од но сно 2.71% од укуп не 
по пу ла ци је ис пи та ни ка за овај део узор ка.   

Од су ство сим бо ли ке, се ми о тич ког аспек та у цр те жу (бу
ква лан при каз, не ма ви ши/ду бљи ни во зна че ња, кон тек ста) 
иден ти фи ко ва но је код на став ни ка – умет ни ка у 55 цр те жа, 
што из но си 16.56% од укуп ног узор ка овог де ла по пу ла ци
је, док је код на став ни ка – не у мет ни ка од су ство сим бо ли ке 
ра да иден ти фи ко ва но чак у 227 цр те жа, од но сно 68.37% од 
укуп не по пу ла ци је ис пи та ни ка за овај део узор ка.

У ре зул та ти ма цр те жа ко ји се од но се на Ико но гра фи ју, од
но сно ка рак тер ви зу ел ног са др жа ја, при ка за мо ти ва и те
ма ли ков ним сред стви ма ре а ли зо ва но је укуп но 664 цр те
жа. Сва ки на став ник је ре а ли зо вао по два цр те жа и то 166 
на став ни ка пред мет не на ста ве и 166 цр те жа на став ни ка 
разред не на ста ве.

При каз чо ве ка – при каз људ ског ли ка или фи гу ре ко ји је 
ин ти ман (са из ра же ним ин ди ви ду ал ним и емо ци о нал ним 
особе но сти ма кроз ка рак те ри за ци ју ли ка) или ре пре зен та
ти ван (ви ше фор ма лан, са те жи штем на ис ти ца њу дру штве
ног зна ча ја или по ло жа ја лич но сти – исто риј ске, ре ли гиј
ске, по пу лар не...) је за сту пљен у 94 цр те жа на став ни ка –  

Та бе ла 7 Про цент на за сту пље ност мо ти ва по ка те го ри ја ма Ико но
гра фи је у цр те жи ма на став ни ка – умет ни ка и цр те жи ма  

на став ни ка – не у мет ни ка 

Иконографија наставници–
уметници

наставници–
неуметници

∑

Приказ човека 94 28.31% 107 32.2% 201 30.27%
Жанрсцена 6 1.8% 0 0% 6 0.9%
Мртва природа 3 0.9% 4 1.2% 7 1.05%
Пејзаж 57 17.16% 70 21.08% 127 19.12%
Декоративни мотиви 22 6.62% 43 12.95% 65 9.78%
Жива бића 61 18.37% 64 19.27% 125 18.82%
Машта и веровања 35 10.54% 3 0.9% 38 5.72%
Емоције и апстрактни појмови 41 12.34% 7 2.1% 47 7.07%
Предмети које је креирао 
човек

13 3.91% 34 10.24% 47 7.07%

Број цртежа 332 332 664
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уметни ка или 28.31%, док се код на став ни ка – не у мет ни ка 
по ја вљу је у 107 цр те жа, од но сно 32.22%, од укуп не по пу ла
ци је ис пи та ни ка за овај део узор ка. 

Жа нрсце на – при каз сва ко днев ног жи во та љу ди из раз ли
чи тих дру штве них сло је ва кроз про це се ра да или од но се 
је за сту пље на у 6 цр те жа на став ни ка – умет ни ка или 1.8%, 
док је код на став ни ка – не у мет ни ка ни је иден ти фи ко ван овај 
мотив.

Мр тва при ро да – при каз аран жи ра них пред ме та и не жи вих 
об ли ка из при ро де у не ком ен те ри је ру, иден ти фи ко ва на је 
као мо тив на 3 цр те жа на став ни ка – умет ни ка од но сно 0.9%, 
док се код на став ни ка – не у мет ни ка по ја вљу је у 4 цр те жа, 
од но сно 1.2%, од укуп не по пу ла ци је ис пи та ни ка за овај део 
узор ка.

Пеј заж – мо тив ко ји при ка зу је при ро ду и ње не пре де ле или 
ве ду те као и при род не по ја ве и не по го де (на се ље на ме ста –  
се о ска или град ска) за сту пљен је у чак 57 цр те жа на став ни
ка – умет ни ка или 17.16%, док се код  на став ни ка – не у мет
ни ка по ја вљу је у чак 70 цр те жа, од но сно 21.08%, од укуп не 
по пу ла ци је ис пи та ни ка за овај део узор ка.

Де ко ра тив ни мо ти ви – об ра ђе ни су у 22 цр те жа на став ни ка 
– умет ни ка или 6.62%, док се код на став ни ка – не у мет ни
ка за сту пље ни су на 43 цр те жа, од но сно 12.95%, од укуп не 
попу ла ци је ис пи та ни ка за овај део узор ка; 

Жи ва би ћа – као мо тив се по ја вљу ју у 61 цр те жу на став ни
ка – умет ни ка или 18.37%, док се код на став ни ка – не у мет
ни ка по ја вљу ју се у 64 цр те жа, од но сно 19.27%, од укуп не 
попула ци је ис пи та ни ка за овај део узор ка.

Ма шта и ве ро ва ња – при каз не ког нео бич ног, ми стич ног, 
бај ко ви тог ам би јен та у ко ме се фан та стич на би ћа мо гу по
ја ви ти у кон тек сту ко ји ни је по ве зан са ре ал но шћу, на нов и 
не у о би ча јен на чин, иден ти фи ко ва ни су у 35 цр те жа на став
ни ка – умет ни ка или 10.54%, док се код  на став ни ка – не
у мет ни ка по ја вљу је се са мо у 3 цр те жа, од но сно 0.9%, од 
укуп не по пу ла ци је ис пи та ни ка за овај део узор ка.

Емо ци је и ап стракт ни пој мо ви – иден ти фи ко ва ни су код 40 
цр те жа на став ни ка – умет ни ка или 12.34%, док се код  на
став ни ка – не у мет ни ка по ја вљу ју се као мо тив на 7 цр те жа, 
од но сно 2.1%, од укуп не по пу ла ци је ис пи та ни ка за овај део 
узор ка.

Пред ме ти ко је је кре и рао/про из вео чо век – као мо тив се 
по ја вљу ју у 13 цр те жа на став ни ка – умет ни ка или  3.91%, 
док се код  на став ни ка – не у мет ни ка по ја вљу је у 34 цр те жа 
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или 10.24%, од укуп не по пу ла ци је ис пи та ни ка за овај део 
узорка.

Бу ду ћи да је из ра чу на та вред ност Хиква драт ста ти сти
ке ве ћа од гра нич не вред но сти и то за Ли ков ну по е ти ку 
[χ2(664)=291.85, <.001], Сим бо ли ку ра да [χ2(664)=193.24, 
<.001] и Ико но гра фи ју [χ2(664)=72.026, <.001], мо же се ре ћи 
да по сто ји ста ти стич ки зна чај на раз ли ка из ме ђу те оријских 
фре квен ци ја за ова два узор ка.

Ди ску си ја о ре зул та ти ма

По ла зе ћи од ре зул та та број них ис тра жи ва ња у ко ме су иден
ти фи ко ва не раз ли ке у по гле ду оп ште кре а тив но сти из ме ђу 
умет ни ка и не у мет ни ка, спро ве де но је слич но и ис тра жи ва
ње и код нас,13 где је ис пи ти ва на раз ли ка из ме ђу умет ни ка 
и не у мет ни ка (по пу ла ци ја сту ден та) у по гле ду оп ште кре
а тив не спо соб но сти и раз ли чи тих аспе ка та кре а тив но сти, 
по мо ћу ви ше ди мен зи о нал ног те ста оп ште кре а тив но сти 
(ба зи ран на Гил фор до вом мо де лу кре а тив ног ми шље ња). 
Овај тест, ка ко на во де ис тра жи ва чи, про це њу је оп шту кре
а тив ну спо соб ност и че ти ри аспек та кре а тив но сти ни жег 
ре да: флу ент ност, про дук тив ност, ори ги нал ност и ела бо
ра ци ју. Ре зул та ти ис тра жи ва ња су по ка за ли раз ли ке из ме ђу 
умет ни ка и не у мет ни ка, у при лог умет ни ка, ко ји има ју бо ља 
по стиг ну ћа на суб ска ли Ори ги нал ност, док из ме ђу ове две 
гру пе ис пи та ни ка не ма раз ли ке на суб ска ли Про дук тив ност. 
„До би је ни ре зул та ти су ге ри шу по сто ја ње оп ште кре а тив не 
спо соб но сти ко ја ни је ре зер ви са на са мо за умет ни ке. Ипак, 
раз ли ке у по стиг ну ћу у до ме ну ори ги нал но сти упу ћу ју на 
по сто ја ње до ми нант ног на чи на кре а тив ног ми шље ња у 
групи умет ни ка.”14 

13 Erić, M., Bje kić, J., Sto ji mi ro vić, E. i Ži va no vić, M. (2012) Opšta kre a tiv na 
spo sob nost i aspek ti kre a tiv nog miš lje nja kod umet ni ka i ne u met ni ka, Pri me
nje na psi ho lo gi ja, Vol. 5 (2) str. 169182.

14 Исто, стр. 176.

Наставнициуметници (N 332 цртежа) и наставницинеуметници  (N 332 цртежа)

Хиквадрат и коефицијент контингенције (df2) χ2 tv p C
Ликовна поетика 291.85 13.815 < .001 0.552
Симболика рада 193.24 13.815 < .001 0.472
Иконографија 72.026 13.815 < .001 0.312
Напомена: N – број цртежа по третману; C – коефицијент контингенције, степен 
повезаности две варијабле; χ2 – Хиквадрат тест значајности разлике; df – степен слободе; 
tv – таблична вредност степена слободе;  p – ниво статистичке значајности)

Та бе ла 8 Хиква драт тест и ко е фи ци јент кон тин ген ци је за  
Ли ков ну по е ти ку, Сим бо ли ку ра да и Ико но гра фи ју у цр те жи ма 

на став ни ка – умет ни ка и цр те жи ма на став ни ка – не у мет ни ка 
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Ау то ри слич них ис тра жи ва ња се по зи ва ју на став о кре а
тив но сти као је дин стве ној спо соб но сти ко ја раз ли ку је умет
ни ке од не у мет ни ка го во ре углав ном ис тра жи ва ња ко ја се 
ба ве кре а тив но шћу осо бе, а не ње ног умет нич ког про дук та. 
У при лог то ме го во ре и ре зул та ти пси хо ме триј ских ис тра
жи ва ња, у ко ји ма су ко ри шће ни те сто ви кре а тив них спо
соб но сти ко ји по фор ми ли че на те сто ве ин те ли ген ци је, а 
ко ји по ка зу ју да је кре а тив ност је дин ствен кон структ раз ли
чит од ин те ли ген ци је и кон стру ка та лич но сти.15 „Ако прет
по ста ви мо да је сми сао ви зу ел ног до ми на нтан у за пад ној 
кул ту ри, од ве ли ког је зна ча ја ка ко су ге ри шу у свом члан ку 
По глед на кон цепт ви зу ел не пи сме но сти, спо соб ност да се 
ко му ни ци ра по сред ством цр те жа, што ау то мат ски укљу чу је 
и спо соб ност да се цр та.”16 

Цр та ње је, пре ма Ви гот ском кон цеп ту а ли зо ва ње сим бо ла; 
пред ста вља ње у пре не се ном зна че њу, као „кон фи гу ра ци о
ни” знак на па пи ру17 ко ји сим бо ли зу је ствар не пред ме те, по
ја ве или фе но ме не ко је би тре ба ло из ра зи ти кр оз цр теж. То 
је оно што Ви гот ски ка рак те ри ше као ства ра ње и упо тре ба 
„си сте ма дру гог ре да” или „им пли цит ни ред”, што нас, пре
ма Ви гот ском,  из два ја као љу де.18 

У овом ис тра жи ва њу по шло се од за дат ка да се утвр ди да 
ли по сто је раз ли ке у кре а тив но сти и ли ков нооб ли ков ним 
аспек ти ма цр те жа као осно ва ли ков не пи сме но сти код 
на став ни ка – умет ни ка (на став ни ка ли ков не кул ту ре) и на
став ни ка – не у мет ни ка (на став ни ка раз ред не на ста ве), а у 
за ви сно сти од вр сте ини ци јал ног обра зо ва ња за про фе си ју 
на став ни ка. 

Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња су по ка за ли су сле де ће: 

Ста ти стич ки зна чај не раз ли ке арит ме тич ких сре ди на 
укуп них ре зул та та на став ни ка – умет ни ка и на став ни ка – 
неуметника на Ви ли јамс те сту кре а тив но сти и ре зул та
та по суб ска ла ма Флу ент ност, Ори ги нал ност, Си ме три

15 Исто, стр. 171.
16 Scott, F. N. (2010) To see the vi su ally con trol led: Se e ingdra wing in for

mal and in for mal con texts, Trond he im: Nor we gi an Uni ver sity of Sci en ce and 
Tec hno logy Fa culty of So cial Sci en ces and Tec hno logy Ma na ge ment De part
ment of Edu ca tion, р. 247.

17 Wil son, B. and Wil son, M. (1977) An ico noc la stic vi ew of the ima gery so ur
ces in the dra wing of oung pe o ple, Art Edu ca tion, 1, pp. 511.

18 Scott, F. N. (2010) To see the vi su ally con trol led: Se e ingdra wing in for
mal and in for mal con texts, Trond he im: Nor we gi an Uni ver sity of Sci en ce and 
Tec hno logy Fa culty of So cial Sci en ces and Tec hno logy Ma na ge ment De part
ment of Edu ca tion, p. 247.
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јааси ме три ја (по ло жај цр те жа) и Ела бо ра ци ја (вер бал ни 
коме нтар), а у ко рист ре зул та та на став ни ка – умет ни ка. 

Ни је уо че на ста ти стич ки зна чај на раз ли ка за суб ска лу 
Продук тив ност.

Ста ти стич ки зна чај не раз ли ке арит ме тич ких сре ди на укуп
них ре зул та та на став ни ка – умет ни ка и на став ни ка – не у
мет ни ка за Ли ков нооб ли ков не аспек те цр те жа и ре зул та та 
по суб ска ла ма Ли ков на по е ти ка, Идеј на по ру ка, Сим бо ли
ка ра да и Екс пре сив ност из ра за, при че му на став ни ци – 
уметни ци по сти жу бо ље ре зул та те за сва ку од суб ска ла. 

У ква ли та тив ној ана ли зи уну тар кри те ри ју ма Ли ков на по е
ти ка, Сим бо ли ка ра да и Ико но гра фи ја иден ти фи ко ва на је 
ста ти стич ки зна чај на раз ли ка из ме ђу те о риј ских фре квен
ци ја за ова два узор ка.

Дра стич не раз ли ке из ме ђу арит ме тич ких сре ди на на укуп
ним ре зул та ти ма Ли ков нооб ли ков них аспе ка та цр те жа, 
као и пра ће ним суб ска ла ма из ме ђу ова два узор ка, са мо де
ли мич но би мо гле да се ту ма че се лек ци јом при упи су на ма
тич не фа кул те те (умет нич ки или учи тељ ски), по што се ли
ков на по е ти ка из гра ђу је то ком чи та вог шко ло ва ња у обла сти 
те о ри је ли ков них умет но сти и ли ков ноумет нич ке прак се.

Та ко ђе, ре зул та ти по ка зу ју да су на став ни ци – не у мет ни ци 
(на став ни ци раз ред не на ста ве) те ком пе тен ци је при ме ни ли 
у ве о ма ма лом сте пе ну у те стом за да тим цр те жи ма. Нај ви ше 
за бри ња ва сли ка ко ја нам ука зу је да код на став ни ка – не
у мет ни ка из о ста је кључ ни ква ли тет ства ра лач ког из ра за, а 
то је пре но ше ње по ру ке по сред ством ли ков них ме ди ја, од
но сно по ве за ност ви зу ел ног са др жа ја са идеј ном по ру ком, 
ње ним кон тек стом, зна че њем ко ји се ша ље „адре сан ту” на 
ин вен ти ван на чин (про на ла зач ки дух, до се тљи вост, ду хо ви
тост). У од ре ђе ном бро ју ра до ва на став ни ка – не у мет ни ка 
до ми ни ра не по ве за ност идеј не по ру ке у вер бал ном и ви зу
ел ном из ра зу, а ако идеј на по ру ка и по сто ји, она је че сто 
ис ка за на кроз про сту ви зу ел ну и пој мов ну ре пре зен та ци
ју („бу ква лан при каз мо ти ва и по ру ке”). Код на став ни ка –  
умет ни ка је пре ваг нуо је ре зул тат ко ји иде у при лог за
сту пље но сти по ве за но сти и „ко му ни ка тив но сти” идеј не 
поруке, кон тек ста, зна че ња и ви зу ел ног при ка за/ви зу е ли
за ци је кроз ка рак те ри за ци ју де ло ва или це ли не; из ра жај
ност ви зу ел них по ру ка и сим бо ла, ду хо ви тост, ма што ви тост 
и сли ко ви ти ви зу ел ни при каз; ме та фо рич ност; је дин ство 
форме и на ра ти ва и ин вен ци ја.

Иден ти фи ко ва не су из ра же не раз ли ке и код кри те ри ју ма 
Екс пре сив ност из ра за, где је код ве ли ког бро ја на став ни ка – 
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не у мет ни ка иден ти фи ко ва но пот пу но оду ство екс пре сив но
сти из ра за, или ако по сто ји, еле мен ти цр те жа су че сто дез
ин те гри са ни, не по ве за ни, без ком по зи ци о не ор га ни за ци је, и 
ни је по стиг ну то стил ско је дин ство у из ра зу.

За раз ли ку од на став ни ка – не у мет ни ка, ка да се го во ри о 
Екс пре сив но сти из ра за, цр теж је че сто сна жан и из ра жа
јан, по стиг ну то је стил ско је дин ство ком по зи ци је би ло да је 
сло бод но, спо н та но ком по но ва ње или ана ли тич ки при ступ 
ор га ни за ци ји еле ме на та цр те жа. На при мер, за сту пље ни су 
прин ци пи као што су: ре пе ти ци ја; хар мо ни ја; до ми нан та, 
кон траст об ли ка, све тли на, ве ли чи на; ри там, кре та ње, ди на
ми зам; ор на мен тал ни, фрак тал ни си сте ми; пра вац и смер у 
ком по зи ци ји...) док су ли ков ни еле мен ти у функ ци ји цр те жа 
и при ка за ни на ма што вит на чин (на при мер, ли ни је су ге о
ме триј ске „еу клид ске” или ка ли граф ске, жи во пи сне, струк
тур не или кон тур не...; при ка за на је тек сту ра кроз гру пи са ње 
или рас пр ше ност еле ме на та цр те жа или шра фу ру...; при каз 
об ли ка као 2Д или 3Д, ор ган ски или ге о ме триј ски...; при каз 
ду би не про сто ра и др.).  

Раз ли ке ко је су иден ти фи ко ва не код Ли ков не по е ти ке у ква
ли та тив ној ана ли зи су ве о ма ин ди ка тив не. Иа ко ве ћи на на
став ни ка – умет ни ка упо тре бља ва сти ли за ци ју у цр те жу, ми
ме тич ки при ступ и ап страк ци ја се при бли жно упо тре бља ва
ју, при че му је ве ћи на цр те жа ау тен тич на, са ори ги нал ном 
ли ков ном по е ти ком и је дин ством из ра за и ме то да, без об
зи ра да ли је цр теж ап страк тан, сти ли зо ван или миметич ки. 

У цр те жи ма на став ни ка – не у мет ни ка је иден ти фи ко ван је
дан дис хар мо ни чан од нос, при че му ми ме зис, или рад по 
при ро ди до ми ни ра. Он што је за бри ња ва ју ће је сте да је у 
ве ли ком бро ју цр те жа на став ни ка – не у мет ни ка при су тан 
ша бло ни зам – сте ре о тип у ра ду, ше мат ски на ту ра ли зам, ко
пи ра ње, кич, пре у зи ма ње го то вих об ли ка и мо де ла у из ра
жа ва њу, од су ство ау тен тич но сти, или, ако не ма при су ства 
ша бло ни зма, из раз је че сто не си гу ран и не а у тен ти чан, недо
сле дан у иде ји и ме то ду. 

Од свих иден ти фи ко ва них раз ли ка, нај у па дљи ви је су за кри
те ри јум Ап страк ци ја, где је са мо 1.0% цр те жа на ставника 
– не у мет ни ка на су прот 66% цр те жа на став ни ка – умет ни ка 
ко ји су се из ра зи ли кр оз ап страк тан цр теж.

Ови ре зул та ти у ве ли кој ме ри од сту па ју од зах те ва Стан
дар да ком пе тен ци ја за про фе си ју на став ни ка у окви ру све 
че ти ри ка те го ри је (К1, К2, К3, К4) ко је се под ра зу ме ва ју да 
их је на став ник сте као у окви ру ини ци јал ног обра зо ва ња. За 
ово ис тра жи ва ње по себ но зна чај не ком пе тен ци је К1 – Ком
пе тен ци је за на став ну област, пред мет и ме то ди ку на ста ве 
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и К2 – Ком пе тен ци је за по у ча ва ње и уче ње, у ко ји ма се, по
ред оста лих ком пе тен ци ја под ра зу ме ва да на став ник:

• Зна на уч ну/умет нич ку ди сци пли ну ко јој при па да пред
мет ко ји пре да је и ње не ве зе са дру гим ди сци пли на ма;

• Раз у ме со ци јал ну ре ле вант ност са др жа ја пред ме та;

• Оства ру је функ ци о нал не, обра зов не и вас пит не ци ље ве 
у скла ду са оп штим прин ци пи ма, ци ље ви ма и ис хо ди
ма обра зо ва ња, на став ним пла ном и про гра мом пред
ме та ко ји пре да је, при ла го ђа ва ју ћи их ин ди ви ду ал ним 
каракте ри сти ка ма и мо гућ но сти ма уче ни ка;

• Си сте мат ски уво ди уче ни ке у на уч ну/умет нич ку 
дисципли ну;

• Пла ни ра под сти ца ње ди вер гент ног ми шље ња код 
учени ка;

• Пла ни ра ак тив но сти ко ји ма се раз ви ја ју на уч ни/
уметнич ки пој мо ви код уче ни ка;

• Пла ни ра раз ли чи те ак тив но сти ко ји ма под сти че 
креатив ност код уче ни ка.19

Тре ба још на по ме ну ти да су у зва нич ним про гра ми ма за 
на ста ву ли ков не кул ту ре у основ ној шко ли од 1. до 8. раз
ре да, по ред те о ри је фор ме, ли ков них тех ни ка и ма те ри ја ла, 
прак тич них ли ков них ак тив но сти, пред ви ђе ни су и са др жа
ји свет ске и на ци о нал не кул тур не ба шти не и пра и сто риј
ску, ста ро ве ков ну, сред ње ве ков ну, но во ве ков ну, мо дер ну и 
савре ме ну умет ност.

По ста вља се пи та ње: Ка да има мо ова кве ре зул та те лич них 
пре фе рен ци ја на став ни ка – не у мет ни ка (им пли цит на пе да
го ги ја), да ли они мо гу, и у ко јој ме ри, да ути чу на вас пит
нообра зов ну прак су и да оства ру ју про грам ске ци ље ве, за
дат ке и обра зов не ис хо де на став ног пред ме та ли ков на кул
ту ра, по себ но ка да се го во ри о раз ви ја њу и под сти ца њу кре
а тивно сти уче ни ка и ли ков нооб ли ков них аспе ка та дечјег 
ства ра лач ког из ра жа ва ња?

Сим бо лич ки из раз је у ре зул та ти ма на став ни ка – умет ни
ка урав но те жен из ме ђу пра ће них кри те ри ју ма. У нај ве ћем 
бр о ју цр те жа иден ти фи ко ван је на ин вен ти ван, ори ги на
лан на чин ко ри шће ња сим бо лич ког на ра ти ва у пре не се
ном зна че њу кроз ме та фо ру, але го ри ју и пер со ни фи ка ци ју. 
Ипак, уо чен је и из ве стан број оних код ко јих је до ми ни рао 

19 Стан дар ди ком пе тен ци ја за про фе си ју на став ни ка и њи хо вог про фе
сио нал ног раз воја (2011) Бе о град: ЗУ ОВ.
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натурали стич ки при каз иде је/мо ти ва, иа ко је ова квих ра до ва 
зна чај но ви ше код на став ни ка – не у мет ни ка. 

Нај и зра же ни је раз ли ке у Ико но гра фи ји цр те жа иден ти фи
ко ва не су код мо ти ва Ма шта и ве ро ва ња, као и код мо ти ва 
Емо ци је и Ап стракт ни пој мо ви, што иде у при лог ста ти
стич ки зна чај ним раз ли ка ма код Ли ков не по е ти ке, где је 
иден ти фи ко ва но од су ство Ап страк ци је и до ми на ци ја Ми
ме зи са код на став ни ка – не у мет ни ка, са ша бло ни зи ра ним 
и сте ре о тип ним из ра зом у цр те жи ма. У при лог ових кон
ста та ци ја иде и ре зул тат у ко ме мо тив Људ ске фи гу ре до
ми ни ра код обе гру пе ис пи та ни ка, при че му на став ни ци – 
умет ни ци нај че шће при ка зу ју људ ску фи гу ру, од но сно акт, 
док је у црте жи ма на став ни ка – не у мет ни ка до ми на тан при
каз људ ског ли ка кроз сте ре о тип но и ша блон ско ре ша ва ње 
започетог цр те жа.

По ла зе ћи од ре зул та та да по сто је ста ти стич ки зна чај не раз
ли ке у ре зул та ти ма на став ни каумет ни ка и на став ни кане у
мет ни ка за Кре а тив ност и Ли ков нооб ли ков ни из раз, укљу
чу ју ћи и суб ска ле за оба ин стру мен та, по твр ђу ју се хи по
те зе да има ста ти стич ки зна чај не раз ли ке у кре а тив но сти и 
ли ков нооб ли ков ном аспек ту цр те жа на став ни каумет ни ка 
(на став ни ка ли ков не кул ту ре) и на став ни кане у мет ни ка 
(на став ни ка раз ред не на ста ве) у за ви сно сти од ини ци јал
ног обра зо ва ња за про фе си ју на став ни ка. И све то у ко рист 
на став ни ка – умет ни ка чи је ини ци јал но обра зо ва ње у ма
тич ној обла сти ли ков не умет но сти зна чај но ути че на ни во 
кре а тив но сти и ни во ли ков нооб ли ков них аспе ка та цр те жа, 
одно сно на њи хо ве ком пе тен ци је у на ста ви ли ков не кул туре.

За кљу чак

Овим ис тра жи ва њем је по твр ђе на те за да на став ни ци – не
у мет ни ци не при ме њу ју у до вољ ној ме ри и основ на зна ња 
и ком пе тен ци је из обла сти ли ков не умет но сти/кул ту ре и то 
кроз ви ше аспе ка та: ни ског ско ра на те сту кре а тив но сти, по
себ но ка да је реч о ком по нен ти ори ги нал ности, ве ли ки про
це нат од су ства сим бо ли ке из ра за, идеј не по ру ке, ап стракт
ног цр те жа, као и пре о вла да ва ње сте ре о ти ји ја и ша бло ни
зма у цр те жи ма. Отво ре на су пи та ња ак ту ел них пе да го шких 
пер спек ти ва и кон се квен ци на деч ји раз вој и по др шку кре
а тив но сти уче ни ка основ но школ ског уз ра ста, по себ но по и
ма ња сми сла и зна ча ја ства ра лач ких ак тив но сти у школ ским 
про гра ми ма, као и ме то ди ке ли ков ног вас пи та ња и обра зо
ва ња у ра ду са основ но школ ском по пу ла ци јом де це. 

Ком пе тен ци је на став ни ка су је дан од кључ них фак то ра ко ји 
ути чу на успе шност вас пит нообра зов ног про це са у шко ли, 
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по себ но ин те грал ног раз во ја лич но сти, где кре а тив ност за
у зи ма зна ча јан обра зов ни ис ход. По ста вља се пи та ње да ли 
на став ни цине у мет ни ци по се ду ју аде кват не ко ме тен ци је за 
ре а ли за ци ју свих вас пит нообра зов них ци ље ва у на ста ви 
ли ков не кул ту ре у скла ду са Стан дар ди ма ком пе тен ци ја за 
про фе си ју на став ни ка, узи ма ју ћи у об зир до би је не ре зул та
те на те сту кре а тив но сти и ли ков нооб ли ков них аспе ка та? 
Да ли на став ни ци код ко јих спо соб ност кре а тив ног из ра жа
ва ња ни је до се гла ни во ком пе тен ци ја из ма тич не обла сти 
ли ков не умет но сти, ни во кре а тив не про дук ци је, есте ских 
кри те ри ју ма, као и сен зи тив но сти за иден ти фи ко ве ње и под
сти ца ње деч је кре а тив но сти и ства ра лач ког из ра жа ва ња мо
гу ква ли тет но оства ри ва ти про грам, од но сно ци ље ве, од но
сно обра зов не ис хо де на став ног пред ме та ли ков на култура  
и обез бе ди ти уче ни ци ма мак си ма лан раз вој ни учи нак? 

Та ко ђе, за па жа се по след њих го ди на и из ве стан тренд у 
акре ди та ци ји сту диј ских про гра ма на учи тељ ским фа кул те
ти ма у Ср би ји ко ји пре тен ду је да обра зу је бу ду ће пред мет не 
на став ни ке ли ков не кул ту ре, при че му се не ки ма стер про
гра ми за обра зо ва ње пред мет них на став ни ка на овим фа
кул те ти ма већ оства ру ју. Ипак, отва ра се пи та ње ква ли те та 
ова квих сту ди ја ко ји не ги ра ју ма тич ност, и ко је би у не ком 
од ис тра жи ва ња тре ба ло пре и спи та ти кроз ком па ра тив ну 
ана ли зу са про гра ми ма умет нич ких фа кул те та.  

Отва ра се и чи тав низ дру гих пи та ња, а ко ја се од но се на 
ис тра жи ва ње ни воа еле мен тар не ли ков не пи сме но сти на
став ни кане у мет ни ка, њи хо ве спо соб но сти естет ске ана
ли зе про ду ка та деч јег ликвног ства ра ла штва, раз у ме ва ња 
ли ков не по е ти ке, екс пре сив но сти, па све до по и ма ња сми
сла и функ ци је пред ме та ли ков на кул ту ра у деч јем раз во
ју оп штеобра зов ног то ком шко ло ва ња и отво ре но пи та ње 
се лек ци је при упи су бу ду ћег на став ног ка дра ка да се ра ди 
о те сту кре а тив но сти, а што не мо же би ти оправ да ње код од
су ства еле мен тар не ли ков не пи сме но сти ко ја се сти че то ком 
школо ва ња, а ко је је иден ти фи ко ва но овим ис тра жи ва њем. 

Тре ба ука за ти и на од ре ђе не скри ве не или па ра зи тске фак
то ре, ко је ни смо др жа ли под кон тро лом, а ко ји су мо гли ути
ца ти на крај ње ис хо де или ре зул та те на шег ис тра жи ва ња. 
Нај ви ше у сми слу то га да ре зул та ти ко је смо до би ли ме ре
њем ни су узро ко ва ни са мо раз ли ка ма у на чи ну про фе си о
нал не при пре ме учи те ља и на став ни ка ли ков не кул ту ре, већ 
и ути ца јем број них дру гих фак то ра (пол, уз раст, со ци јал ни 
ста тус, не фор мал но обра зо ва ње, ин ди ви ду ал не скло но сти, 
по тен ци ја ли и пси хофи зич ке мо гућ но сти и дру го) што ов
де ни смо мо гли, ни ти на ме ра ва ли, кон тро ли са ти. На осно
ву ре зул та та овог ис тра жи ва ња, мо гу ће је да ти и из ве сне 



238

САЊА ФИЛИПОВИЋ и ВЕСНА ЈАЊЕВИЋ ПОПОВИЋ

предло ге за уна пре ђи ва ње на став нич ких ком пе тен ци ја, по
себ но код на став ни ка – не у мет ни ка и то: по ди ћи ни во оп ште 
ли ков не кул ту ре и зна ња из обла сти ли ков не умет но сти и 
свих ње них ди сци пли на; уве сти ви ше ли ковноуметнич ке 
прак се и са мо стал ног кре а тив ног ра да, као и под сти ца ње 
свих аспе ка та кре а тив но сти и ли ков нооб ликовних аспе ка та 
кроз ини ци јал но обра зо ва ње за про фе си ју на став ни ка; у да
љем струч ном уса вр ша ва њу за по сле них у обра зо ва њу, уве
сти ве ћи број са др жа ја струч них се ми на ра ко ји по др жа ва ју 
и раз ви ја ју све прет ход но на ве де не аспек те, укљу чу ју ћи и 
ме то ди ку на ста ве ли ков не кул ту ре.
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Abstract

Starting from different curriculums of art faculties and teaching 
colleges, as well as the competences future teachers gain in their 
study programs, the impact of various factors is analysed, like the 
impact of initial education on the level of creativity of teaching and 
divergent creative thinking or artistic/formrelated aspects seen in 
drawings etc. Established facts are then correlated to the competences 
of teachers/artists (artists who teach art in schools) and teachers/
nonartists (teachers of other subjects) for the realization of teaching 
and educational objectives, tasks and contents of arts as a primary 
school subject, as well as to the possible consequences on the creative 
development of pupils. Research was carried out on a sample of three 
hundred and thirtytwo (332) teachers from thirteen (13) Serbian cities. 
Characteristics of creative, divergent thinking were monitored based 
on indicators taken from a standardized research instrument called 
Modified Creative Williams Test (Tunik 2005), while for the monitoring 
of artistic and formrelated aspects of drawings, a special instrument 
was created. Based on differences which appear in characteristics of 
the artistic expression and depending on the initial art education i.e. 
art pedagogy, statistically significant differences were identified 
between these two populations, pointing to the need to establish new 
hypothesis, especially by further researching competences of teaching 
staff in fulfilling primary objectives of Arts as a teaching subject, and 
especially researching their impact on creative development of primary 
school pupils as well as initial education and gaining competences for 

teaching specific subjects like art.

Key words: teacher, initial education, teaching art, art pedagogy, 
creativity
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РАЗЛИКАУВЕДРИНИ
ТОМАСМАНСМРТ У ВЕ НЕ ЦИ ЈИ И
ИВОАНДРИЋБАЈ РОН У СИН ТРИ

Сажетак: У ра ду се ком па ра тив ном ме то дом про у ча ва ју две при
по вет ке: Смрт у Ве не ци ји То ма са Ма на и Бај рон у Син три Иве 
Ан дри ћа. Ука зи ва њем на слич не мо ти ве и об ра де истих, по ве зу ју 
се по е ти ке два ју пи са ца. Ком па ра ци ја се оства ру је на че ти ри раз
ли чи та ни воа: об ра да гра до ва у овим при по вет ка ма, умет ни ци –  
ју на ци при по ве да ка, фор ма ле по те и љу ба ви за ко јом тра га ју, и 
раз лич ито де ло ва ње ле по те и љу ба ви на њих. По ступ ци и де ло ва
ња глав них ју на ка отва ра ју оп ште ва же ћа мо рал на пи та ња. Те ма 
љу ба ви у исто вре ме по ве зу је и раз два ја ове при по вет ке. По себ на 
па жња усме ре на је на де фи ни са ње раз ли ка у ве дри ни ко ју но се ове 
при по вет ке.

Кључнеречи: То мас Ман, Иво Ан дрић, Ве не ци ја, Син тра, ле по та, 
ле па би ћа, де струк тив ност 

Увод у про блем

При по вет ка Смрт у Ве не ци ји, То ма са Ма на (Tho mas Mann), 
об ја вље на је 1912. го ди не. Не што ка сни је, 1935, Иво Ан дрић 
је об ја вио при по вет ку Бај рон у Син три. Па ра ле ле из ме ђу 
де ла То ма са Ма на и Иве Адри ћа су већ одав но при сут не у 
кри ти ци. Иво Тар та ља у При по ве да че вој есте ти ци обра зла
же „Ан дри ће ву срод ност по из бо ру”1 са То ма сом Ма ном. 
Пе тар Џа џић у сту ди ји Мит ско у Ан дри ће вом де лу уо ча ва 
две до дир не тач ке из ме ђу Ма на и Ан дри ћа: „раз вој ни пут 
умет ни ка” и „по ни ра ње у ле ген де чо ве чан ства”2, и Ра до
ван Вуч ко вић у Ве ли кој син те зи о Иви Ан дри ћу пре доча ва 

1 Тар та ља, И. (1979) При по ве да че ва есте ти ка, Бе о град: Но лит, стр. 86.
2 Џа џић, П. (1992) Мит ско у де лу Иве Ан дри ћа (Хра сто ва гре да у ка ме ној 

ка пи ји), Бе о град: На уч на књи га, стр. 24.
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подудар но сти Про кле те авли је и Ма но вог ро ма на Јо сиф и 
ње го ва бра ћа. 

Ука зи ва ња кри ти ке на бли скост два ју пи са ца и њи хо вих ју
на ка су ја сне, али раз ли ке из ме ђу њих су још упе ча тљи ви је.  
Две ета пе пи са ња, два про це са, две при по вет ке Смрт у Ве
не ци ји и Бај рон у Син три  оштро се раз ли ку ју по од но су пи
са ца, уде лу све сти али про жи ма их јед но стре мље ње, срод
ност ци ља. Ју на ци ових при по ве да ка, мо гло би се твр ди ти, 
по ве за ни су истом љу бав ном ни ти. 

Два иста пу та, два тра га ња за ле по том, Ма но во и Ан дри
ће во, са мо су на из глед исти, али се су штин ски раз ли ку ју. 
Не мо гу ће је го во ри ти о ле по ти, а пре ћу та ти љу бав ко ју та 
ле по та иза зи ва у чо ве ку. Ле по та оте ло тво ре на у два људ ска 
би ћа раз ли чи тих по ло ва, раз ли ку је се у осе ћа њи ма. Оба су 
са на зна ком не чег де мон ског, оба су као сно ви ђе ња, али је 
Ан дри ће во „ма ло ство ре ње” ете рич ни је од Ма но вог, чи сти
је и све о бу хват ни је. Оно иза зи ва ду шев на стра да ња, пат њу 
и бол, али та пат ња ви ше ли чи на ка тар зу ко ју пре жи вља
ва књи жев ни ју нак, да би се на кра ју по ка зао све тли јим и 
бољим.

Жуд ња као нео ства рен сан и не у те шна жеђ леб ди над Ашен
ба хом и Бај ро ном, она се ну ди као ле по та, за го нет ка и тај
на. Енер ги је Та ђа и де вој чи це из Син тре ни су по ду дар не са 
ду хов ним енер ги ја ма Ашен ба ха и Бај ро на, сто га на сту па 
жуд ња. Не мо гућ ност од је ка и пре ли ва ња енер ги је у дру го 
би ће ства ра свет без уза јам не при влач но сти и уну тра шњег 
про жи ма ња.

Град

Ман и Ан дрић, при сту па ју раз ли чи тим ре ше њи ма при ка за 
гра да у ко ји сме шта ју рад њу. Сво је гра до ве – ју на ке они би
ра ју пре ма ју на ци ма при по ве да ка, пре ма њи хо вим те жња ма 
и же ља ма. Ве не ци ја је град љу ба ви, кар не вал ски град, град 
ко ји под ма ска ма кри је сво је ле по те. У та кав град, град са 
бо га том љу бав ном исто ри јом, То мас Ман је сме стио Ашен
ба ха, ње го ву за љу бље ност и те жњу ка ле пом Та ђу. Син тра је 
гра дић у бли зи ни Ли са бо на, градa фа до му зи ке и ро ман ти ке. 
Град у ко ме су на гла ше не пат ње за нео ства ре ним љу ба ви ма, 
у ко ме се чу ла из о штра ва ју и ма ме на љу бав, аде ква тан је за 
Бај ро но ву че жњу.

Град је од ред ни ца спо ља шњег про сто ра ко ји је отво рен, 
при сту па чан сва кој људ ској је дин ки, док уну тра шњи про
стор чо век ства ра са мо за се бе, као соп стве но скло ни ште. 
Ве не ци ја је град у се вер ној Ита ли ји, ко ја оли ча ва укр шта ње 
раз ли чи тих сти ло ва: ита ли јан ског, арап ског, ви зан тиј ског и 
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ре не сан сног. Ма но ва ин те ре со ва ња и ис ку ства ин спи ри са
ла су и ство ри ла овај град – лик. То мас Ман је бо ра вио у 
Ве не ци ји 1911. го ди не, ова по се та је у мно го ме до при не ла 
на стан ку при че.3

Гу став фон Ашен бах до ла зи из Мин хе на, по том па ро бро дом 
пре ко Пу ле у Ве не ци ју. Ње гов до жи вљај Ве не ци је и ње не 
ле по те је про мен љив, и од го ва ра про мен љи во сти ње го вог 
рас по ло же ња. Же ља за пу то ва њем, и Ве не ци јом, код Ашен
ба ха се ја вља као же ља за бе гом, че жња за да ле ким и но вим, 
и жуд ња за осло бо ђе њем. Као ло ги чан из бор, на кон ду жег 
пре ми шља ња, на ме ће се Ве не ци ја. Ве не ци ја го ни у сло бо ду:

„И та ко ју је опет угле дао, чу де сну лу ку, онај за сле
пљу ју ћи склад фан та стич них гра ђе ви на ко ји је Ре
пу бли ка из но си ла пред по гле де мо ре пло ва ца пу не 
стра хо по што ва ња: ла ку ди во ту па ла те и мо ста уз ди
са ја, сту бо ве на оба ли са ла вом и све цем, бок хра ма 
из бај ке, ги зда во ис ту ре ни, по глед на про лаз кроз ка
пи ју и на џи нов ски сат; и гле да ју ћи про ми шљао је 
да онај ко ји у Ве не ци ју сти же су вим, на же ле знич
кој ста ни ци, ула зи у па ла ту на стра жња вра та, и да 
не тре ба ни ка ко дру га чи је до ла зи ти но што он са да 
чи ни, да тре ба са мо бро дом, са мо са ви со ке пу чи не 
сти за ти у нај не ве ро ват ни ју ва рош.”4

Амби ва лент на при ро да Ашен ба хо ва јед на ка је ам би ва лент
ној при ро ди ње го вог до жи вља ја Ве не ци је. Она је „ма зна ле
по ти ца” и „не ве ро ват на ва рош”, али и ме сто ко је Ашен ба
ху до но си уну тра шњи не мир. Ми рис Ве не ци је, ко ји пра ти 
Ашен ба ха, ми рис је тру ле жи, од врат не за па ре, ко ји ле жи по 
ули ца ма. У тре нут ку кад по же ли да је на пу сти, он ће осе ти
ти бол, ду бо ку ду шев ну пат њу и но шен тим осе ћа њем вра
ти ће се на траг. „Ве не ци ја Ваг не ра, нај ве ће опа сно сти, Ве не
ци ја Ни чеа, спа си о ца, ко ји ју је опе вао леп ше но ико, – она 
се ту пре ли ва са сво јих ’ти сјућ ша ре них са мо ћа’, као сли
ков на по за ди на за ја сну пла сти ку пред ње фи гу ре. Нај фан та
стич ни ји ко мад ис то ка пре не сен у европ ску кла си ку, она је 
тле ка мо се из ли ла стра шна бо лест и ди о ни зиј ски за нос ко ји 
обо је до ла зе са истoка, из исте Ин ди је... Па ипак, ја сни је 
но Ве не ци ја ко ја је при сут на у ствар но сти, жи ви ту Хе ла да, 

3 Ка тја Ман (Ka tia Mann), же на не мач ког пи сца, по све до чи ла је о оп чи
ње но сти ау то ра је да на е сто го ди шњим де ча ком на пу то ва њу у Ве не ци ју у 
књи зи Мо ји не на пи са ни ме мо а ри. Као мо дел за Та ђа, глав ног ју на ка при
че, Ма ну је по слу жио пољ ски ба рон Вла ди слав Мос (Wladyslaw Mo es), 
ко га је као де ча ка за и ста срео у Ве не ци ји.

4 Ман, T. (2001) Смрт у Ве не ци ји, у: Иза бра на де ла (прир. Ани ца Са вић 
Ре бац), Бе о град: Де ре та, стр. 169.
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при сут на у иде ји: Хе ла да Пла то на и пла сти ке, у ми сли ма 
Ашен ба хо вим и у фи гу ри ле по га де ча ка.”5

Ман и Ан дрић на раз ли чи те на чи не при ка зу ју сво је гра до
ве – ју на ке. Ве не ци ја је про мен љи ва, не стал на, Син тра је 
су бли ми ра на, јер Бај ро но ва осе ћа ња и те жње ка ле пом ни
су не стал не и про ме љи ве. Бри шу ћи гра ни це из ме ђу спо
ља шњег и уну тра шњег све та, Ан дрић нам ус кра ћу је опис 
при род них ле по та Син тре, да ју ћи пред ност Бај ро но вом 
уну тра шњем све ту. У Ан дри ће вој при чи Бај рон у Син три, 
не ма ни јед ног опи са те ле по те, ни јед не ре чи о чу де сним 
грађе вина ма и ма ур ској ар хи тек ту ри6. 

Ан дрић нај ве ро ват ни је ни је ус пео одо ле ти ча роб ној Син
три, те ју је, мо жда, опи сао ба рем у оном де лу кад Бај рон 
с дру штвом и по слу гом ула зи у гра дић. Ме ђу тим, од прет
поста вље ног опи са остао је са мо де лић:

„Пред њим су се отва ра ле све но ве те ра се, све но ви 
пу те ви и све ши ри ви дик: два на ест ми ља зе ле не рав
ни це уо кви ре не по ја сом мо ра и бес кра јем не ба. Ни је 
осе ћао на пор. Чи ни ло му се не да се пе ње, не го да 
ра сте. Ниг де жи ва ство ра. Ни пти це ни је би ло. Ми
слио је: нај по сле, ево јед на зе мља у којој је са мо ћа 
ве се ла! 

Хи та ју ћи тим ста за ма уре за ним у бе де ме и са стал
ним из гле дом на да ле ке вр то ве и још да ље мо ре, 
су срео је из не на да јед ну де вој чи цу нео д ре ђе них 
година.”7

Син тра у Бај ро но вом до жи вља ју до би ја од ли ке ње го вог ду
хов ног ста ња. Он не осе ћа на пор док се пе ње на зе ле ни вис, 
јер ти ме ду хов но уз ра ста ка ле пом, ка су сре ту са де вој чи
цом ко ја ће у ње му про бу ди ти нај ду бљу че жњу ка бо љем и 

5 Са вић Ре бац, А. (2001) То мас Ман и про блем умет ни ка, пред го вор у: 
Иза бра на де ла, Бе о град: Де ре та, стр. 26.

6 По сто ји опис гра ди ћа у пу то пи су Пор ту гал, зе ле на зе мља, у ко ме Ан
дрић опи су је Син тру ко ја је „ле ђи ма при сло ње на уз мр ке бре го ве, а ли
цем окре ну та ка рав ни ци”, опи су је „дво рац са пре о ста лим на ме шта јем, 
ма ло дво ри ште са ше др ва ном и клу пом на ко јој је Ка мо енс чи тао сво је 
сти хо ве кра љу Се ба сти ја ну, а сва ки про зор, сва ка те ра са, отва ра пред ва
ма, под но вим углом, је дин ствен ви дик од двад се так ки ло ме та ра зе ле не 
рав ни це по ру бље не нео д ре ђе ном пру гом мо ра ко ја бље шти и из гле да, 
у да љи ни, кру то и не по мич но као да је Де пи е дра, де ме тал, као ду ша 
Ка мо ен со ве ним фе.” Опи су је трг с че смом, те ра се у зе ле ни лу, буј но и 
зе ле но др ве ће по стр мим об рон ци ма бре го ва, мр ша ве де вој чи це ко је на 
тр гу ис под те ра се про да ју уку сне и слат ке ко ла че, „са те ко ји ис ку ца ва
ју с не ви дљи вог тор ња као нај леп ша по по днев на му зи ка”; Ан дрић, И. 
(1964) Ста зе, Ли ца, Пре де ли, Бе о град: Мла дост, стр. 140.

7 An drić, I. (2011) Pri če o mo ru, Be o grad: La gu na, str. 6970.
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већем све ту. Бај ро но ва са мо ћа у Син три је ве се ла, са мо ћа 
на кон су сре та са „ле пим би ћем” про све тљу је Бај ро на, чи не
ћи га бо љим. Су бли ми ра ност при ка за и је згро ви тост Син тре 
у су гла сју су са ду хов ним ста њем Бај ро на јер он до жи вља ва 
про жи ма ње са нај ви шим иде ја ма као што су љу бав и ле по та. 
Син тра је осло бо ђе на спо ља шних гра ни ца, фи зич ког опи
са, али јој је при до да то уну тра шње осе ћа ње ми ра ко је не 
ремете жи ви ство ро ви.

Ашен бах се бо ри са Ве не ци јом, до жи вља ва је и ме ња, при
ла го ђа ва. Бај рон је крат ко и јед но став но у Син три. Она се 
пред њим отва ра, гу ра ју ћи га у про сто ре фан та зи је. Ју на ци 
при по ве да ка Смрт у Ве не ци ји и Бај рон у Син три ру ше при
род не гра ни це, ства ра ју ћи уну тра шње све то ве за сно ва не на 
те жњи ка ле пом и љу ба вљу. Уло гу про зо ра, пор та ла из ме
ђу два све та за у зи ма ју оте ло тво ре ња ових те жњи. Фи зич ки 
про стор, град – ју нак, при су сре ту са ле пим би ћем по при
ма осо би не уну та шњег све та глав ног ју на ка, чи ме се бри шу 
гра ни це из ме ђу два све та.

Про блем умет ни ка

Два гра да, пре ва зи ла зе сво је фи зич ке од ред ни це, су бли ми
ра ју ћи се у ис тој же љи и че жњи. Тра га ње за ле по том по ве
зу је два умет ни ка, али их раз два ја де ло ва ње ле по те. Ашен
ба хо ва ле по та је се бич на, за ро бље на у Та ђу без мо гућ но
сти да се по де ли, Бај ро но ва, оли че на у мла дој Ли са бон ки, 
ле по та је ко ја се умно го стру ча ва. Ашен бах је по ра жен на 
жи вот ном и љу бав ном пла ну, Бај рон, ме ђу тим, ода је ути сак 
ис пу ње но сти. Лич на ис ку ства То ма са Мана и Иве Ан дри ћа 
о су ко бу гра ђа ни на и умет ни ка у јед ној осо би, до би ла су са
мо ста лан жи вот у ли ко ви ма Бај ро на и Гу ста фа Ашен ба ха. 
Ек ста за умет ни ка но си ван чо ве чан ка рак тер, че сто њи хо ва 
чо веч ност до ла зи из оску ди це чо веч но сти, што умет ни ка 
чи ни нај по год ни јим за су дар с ле пим.

Гу став Ашен бах је ју нак То ма са Ма на, за ми шљен као при
зна ти и по што ва ни умет ник. Он је сво ју умет нич ку ег зи
стен цју за сно вао на од лу ци да по ри че зна ње, да га од ба цу је 
уко ли ко је оно по доб но да обес хра бри, по ни зи во љу, осе ћај 
и страст. „Слом и тра ги ка Гу ста ва Ашен ба ха, и као умет ни
ка и као чо ве ка, ја вља ју се на под ло зи ње го вог пси хо ло шко 
мо рал ног пор тре та са по чет ка при по вет ке. Тек са гле да ва
њем ра спо на из ме ђу оно га, што је, пре ма сло ву при по ве сти, 
био ње гов жи вот и оно га што се на су прот то ме, до го ди ло 
у Ве не ци ји (у рав ни ре ал них зби ва ња) и у ње го вом ду ху ( 
у сим бо лич ко ми то ло шкој рав ни, ко ја ону ре ал ну ’до пу њу
је’ и об ја шња ва), мо гу ће је схва ти ти и про це ни ти раз ме ре 
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ње го ве тра ги ке.”8 Бит не цр те Ашен ба хо ве ства ра лач ке лич
но сти су у са гла сју са Ни че о вим иде ја ма, ко је су у ве ли кој 
ме ри од ре ди ле Ма но во ства ра ла штво. Ман је о умет ни
ку го во рио као о чо ве ку, бор бу чо ве ка и ду ха пре нео је на 
поједин ца ко ји је гра ђа нин и умет ник. 

Ан дрић је свом ју на ку дао име слав ног пи сца Бај ро на9. Сло
бо дар ски дух и пе снич ко де ло ен гле ског бун тов ни ка не сум
њи во су на дах ну ли Ан дри ћа, те је у цен тар су ко ба са ле
по том по ста вио „си но ним ро ман ти зма”10. За де ла Бај ро на 
ин ди ка ти ван је је дан по се бан тип ју на ка, чи ји се ве ли ки део 
ка рак те ри сти ка мо же при пи са ти са мом пи сцу. Пи сца Бај ро
на и бај ро нов ског ју на ка ка рак те ри ше га је ње љу ба ви ко ју је 
сру ши ло дру штве но нео до бра ва ње, по бу на, прог он ство, тај
на про шлост. Не ко ко је бе жао од не за до во ља ва ју ће ствар
но сти у жи во ту, по го дан је за су срет с ле пим у књи жев ном 
де лу. „Про гла ша ва ју ћи жи вот сва ког чул ни ка за па као, Ан
дрић у овој при чи го во ри о дра ми људ ске же ље уоп ште, ка ко 
је он ви ди, при че му оно спе ци фич но ро ман ти чар ско, и бај
ро нов ско, у то ме не мо ра, и не тре ба, да бу де пре не брег ну то 
или по ти сну то у ту ма че њу.”11

Тра га ње за фор мом уни вер зал но ле пог је веч но, не су мљи во 
је са мо умет ни ку да то да у фи зич ком об ли ку про на ђе ме та
фи зи ку, сто га не чу ди из бор глав них ју на ка ве ли ких умо ва, 
срод них по бли ско сти. 

Тра га ње за фор мом ле пог, тра га ње за љу ба вљу

Сло жен сплет ду хов них про бле ма, пси хо ло шког раз во ја и 
естет ских зна чај но сти на сли чан на чин при ка зан је у две ма 
при по вет ка ма. Бри са ње гра ни це из ме ђу умет но сти и жи во та 
мо же учи ни ти са мо по ја ва ле по те. Смер на и иза зов на, та јан
стве на, та ква ле по та је не до сти жна иа ко је на до хват ру ке. 
Ман и Ан дрић сво је ју на ке ста вља ју пред исту фа сцина ци ју –  
фа сци на ци ју ле по том. 

8 Сто ја но вић, Д. (1997) Па ра док сал ни кла сик То мас Ман, Бе о град: За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства, стр. 33.

9 Лорд Џорџ Гор дон Бај рон (Ge or ge Gor don Byron)  (22. ја ну ар 1788 – 19. 
април 1824) био је пе сник, ен гле ски ро ман ти чар; сте као је ме ђу на род ну 
књи жев ну сла ву епом Чајлд Ха ролд, а по том и по е мом Дон Жу ан. Ње гов 
жи вот и де ло уско су по ве за ни, до пу њу ју се и ства ра ју го то во не де љи ву 
це ли ну. По да ци го во ре да је Бај рон бо ра вио у Ли са бо ну 1809, ве ро ват но 
да је та да по се тио и Син тру. Пу то пи си, пи сца Бај ро на, и ње го ва пу то ва
ња све до че о ле по ти овог гра да, за то не чу ди спој глав ног ју на ка при че и 
ме ста рад ње.

10 Сто ја но вић, Д. (2003) Ле па би ћа Иве Ан дри ћа, Под го ри ца / Но ви Сад: 
Цид / Пла то не ум, стр. 60.

11 Исто, стр. 60. 
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Мла ди Ерос, оте ло тво ре ње же ља Ашен ба хо вих, по ма ља се 
пред њим „као про стра ни ве чер њи хо ри зонт”. Са чу ђе њем ће 
Ашен бах при ме ти ти ње го ву са вр ше ну ле по ту, бле ди и љуп
ко озбиљ ни лик, ко ји је окру жен увој ци ма ко се бо је ме да.  
Ле по та де ча ка, опис ње го вих ча ри, под се ћа на нај љубавнији 
при каз же не, на Пе трар ки ну Ла у ру ко ја се из Кан цо ни је
ра пре не ла у Ма но ву Ве не ци ју. Пла ви увој ци Та ђа, ко ји се 
спу шта ју на че ло и врат, ње го ва ко жа бо је сло но ве ко сти, 
под се ћа ју на ле по ту ан тич ких скулп ту ра. Оба ви је на ве лом 
митоло ги је и маг но ве ња, Та ђо ва ле по та је смр то но сна.

Сва ки но ви су срет са Та ђом, Ашен ба ху до но си но ву фа сци
на ци ју, но ву за не се ност и оп чи ње ност, али она ни је јед но
стра на фа сци на ци ја ле по том, већ љу бав ни за нос. Ашен бах 
ће у јед ном тре нут ку, се би при зна ти ту не до зво ље ну љу бав: 

„(...) ша пу тао је осве ће ну фор му лу че жње, – не мо
гућ ну ов де, ап сурд ну,  не до стој ну, по ква ре ну, сме
шну, а ипак све ту, још и ов де ча сну: ’Ја те во лим!’”12 

По ста вља се пи та ње, да ли Та ђо као „ле по би ће” про во ци ра 
да бу де во љен. Фа сци на ци ја ле по том ни је јед на ка љу ба ви, 
али оне на ста ју из истих енер ги ја. Та ђо се Ашен ба ху са мо 
сме шио: бли ско, умил но и отво ре но, осме хом без за во ђе ња, 
без пре тен зи ја.

„Био је то осмех Нар ци са ко ји се на ги ње над во де
но огле да ло, онај ду бо ки, оча ра ни, при ву че ни осмех 
са ко јим он пру жа ру ке пре ма од се ву ро ђе не ле по
те, – је дан са свим ма ло гр че ви ти осмех, гр че вит без 
без над но сти сво је те жње да по љу би дра же сне усне 
сво је сен ке, ко ке тан, ра до знао, и не што ма ло из му
чен, за лу ђен и за лу ђу ју ћи.”13

Ми то ло ги ја сун ца и сун че ве све тло сти, ја ви ће се као ре
флекс ко смо го ни је и по ет ске ми то ло ги је сун ца. Сун це од
вра ћа Ашен ба хо ву па жњу са ин те лек ту ал них по ја ва на чул
не, то ли ко да ње го ва ду ша од ра до сти за бо ра вља на сво је 
пра во ста ње.

Јер ле по та, мој Фа и дре, са мо она је у исти мах и дра га и 
вид на: она је, упам ти то! Је ди ни об лик ду хов но га све та ко ји 
мо же мо при ми ти чу ли ма, под не ти чу ли ма. А шта ли би би ло 
с на ма кад би нам се ра зум и вр ли на и исти на чул но при ка за
ли? Не би смо ли не ста ли и са го ре ли од љу ба ви, као не ка да 
Се ме ла пред Зев сом? И та ко је за чо ве ка ко ји осе ћа ле по
та пут ка ду ху – са мо пут, са мо сред ство, ма ли Фа идре... А 

12 Ман, Т. нав. де ло, стр. 209.
13 Исто, стр. 210.
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затим је из ре као нај фи ни је лу кав ство, тај пре пре де ни удва
рач: То на и ме да је онај ко ји љу би бо жан ски ји од љу бље но
га, јер је у оно ме бог, а у ово ме ни је, – ту нај не жни ју, нај по
дру гљи ви ју, мо жда, ми сао ко ја је ика да за ми шље на, из ко је 
из ви ре сва вра гол ни ја и сва нај та на ни ја сласт че жње.14

Ле по та се не ми нов но до во ди у ве зу са љу ба вљу. За љу бље
ност Ашен ба хо ва у мла дог Та ђа, от кри ва се у ње го вој љу
бо мо ри и бри жно сти. У тре нут ку ка да нај бо љи Та ђов друг, 
ко га су зва ли „Ја шу”, по љу би Та ђа у образ, Ашен бах до ла зи 
у ис ку ше ње да му при пре ти пр стом. Љу бо мо ра до би ја свој 
ви ши об лик, об лик бри жно сти, ка да је Та ђо обо рен у пе сак, 
Ашен бах ће по же ле ти да му по мог не.

Ашен ба хо ва опи је ност ле по том Та ђа је ерот ског ка рак те ра. 
Ње го ва че жња за де ча ком рав на је оп се си ји. Ашен бах пра
ти Та ђа у же љи да га до дир не, да му се обра ти, не у мор но га 
по сма тра и тра жи у ту ђим ли ци ма, на лик је пре да то ру ко ји 
вре ба сво ју жр тву, а опет, у тре нут ку кад јој се при бли жи он 
устук не. 

Ан дри ћев ју нак се та ко ђе пре да је фа сци на ци ји ле по том, али 
она не до би ја при звук ерот ског. Ан дри ће ва, као и Ма но ва, 
есте ти ка скоп ча на је са де мо ни змом. Бај рон по се ду је од ли ку 
де мон ског – хро мост. „Зло ко је во ди ка ле по ти не мо же оста
ти то што је сте у сво јој из вор ној не по му ће но сти“15  Бај рон 
ви дев ши у маг но ве њу бла гу и на сме ја ну мла ду Пор ту гал
ку осе ћа стид, као при кри ве ни осе ћај кри ви це. „Не по зна то 
зло” је оте ра ло Бај ро на из Ен гле ске, „ши ба ју ћи га све том”, 
зло исто вет но че жњи Ашен ба ха за пу то ва њем, и Ве не ци јом. 
Пред о дре ђе ни за су срет са искон ским, у овим ју на ци ма ја
вља се зло, као же ља за бе гом, че жња за да ле ким и но вим, 
жуд ња за осло бо ђе њем.

Ете рич на ле по та у при по ве ци Бај рон у Син три оба ви је на је 
ве лом де мон ског. Чи ње ни ца да се мла да Пор ту гал ка ја вља у 
су мрак да је јој из ве сну „со лар ну при ро ду” ко ја је из ме ње на, 
али и да ље упу ћу је на сјај но, ле по, све то и све тло. Оде ве на 
у бе лу ха љи ну Пор ту гал ка је ма р ки ра на бе лом бо јом ко ја 
сим бо ли зи ра чи сто ћу, све жи ну, ла ко ћу и до бро ту, али је си
но ним и за зи му, хлад но ћу и да љи ну. Она је сим бол не ви
но сти, чи сто ће и по ште ња, али у по је ди ним кул ту ра ма ова 
бо ја сим бо ли зи ра ту гу и жа ље ње. Де вој чи це оде ве не у бе лу 
ха љи ну се у не мач ким ле ген да ма, по ја вљу ју у под не и за сле
пљу ју сво јом ле по том. Сма тра ју их до брим ду хо ви ма ко ји 
ле че и окре пљу ју, а Бај ро но ва же на – при ви ђе ње не сличан 

14 Исто, стр. 203.
15 Сто ја но вић, Д. (2003) нав. де ло, стр. 52.



248

ЈЕЛЕНА ЂОРЂЕВИЋ

на чин ле чи и окре пљу је. Она се ја вља над дво стру ким по
но ром, нео че ки ва на као фан та зма, по сла та од не ке ви ше и 
не до сти жне си ле као што је и она са ма.

„Ста ја ла је на иви ци бе де ма, по ред јед не ма ле ка ме
ни те стра жар ни це ко ја је би ла на пу ште на и пра зна. 
Ис кр сла је ту пред њим нео че ки ва но, као по сла та од
не куд, од не ког, са не ком по ру ком. У чи стој ха љи ни 
од бе ла плат на, са за га си тим по лу а фри кан ским ли
цем, ма лим но сом ши ро ких но сни ца, ко је ода ју не
по сред ност, и са па мет ним очи ма пу ним здра вља и 
ве се ло сти.”16

Уза вре лу крв и жеђ, иза зва ну бли зи ном же не Бај рон је га сио 
„и не ком осло бо ђе ном, но вом и све тлом ми шљу об у хва тао 
ово жи во и на сме ја но људ ско створење”17 

Ан дри ће ва мла да Пор ту гал ка ни је на лик на са бла жњи ву 
Ло ли ту На бо ко ва. Хум берт све сно при зна је да је Ло ли ти 
уни штио де тињ ство и пре ра но је гур нуо у свет од ра слих, 
док Бај рон на су прот то ме ни је учи нио ни је дан ко рак ко ји 
би ски нуо вео не до дир љи вос ти са мла де Пор ту гал ке. Ње не 
су ве усне ма ме и иза зи ва ју уз бу ђе ње на лик ерот ском, али 
она де лу је бе за зле но и чед но. Ан дри ћев сен зу ал ни при каз 
уса на, је ди ни је тон ерот ског:

„Њи ха ла се ла га но и гле да ла га, на сме ја на, пра во у 
очи, вла же ћи је зи ком увек су ве усне. Ни шта не ма 
уз бу дљи ви је од уса на ових пор ту гал ских же на! Оне 
има ју не што и од ве ге тал ног и од ми не рал ног све та. 
Не пра вил не као слу чај но рас пу кла смо ква, оне по ка
зу ју од ка кве је вре ле, там не и слат ке кр ви па ну три ца 
овог сит ног и до зре лог те ла. Тек на кра је ви ма оне су 
мал ко мо де ли ра не као усне у же на кав ка ске ра се, али 
и ти ку то во ви уса на гу бе се у нео д ре ђе ној сен ци, као 
пу зу ћи на ли шћу би ља.”18

Же на са бре га из Син тре има ла је чи сту бе о ња чу и зе ни це 
као од то па за ко је у Бај ро ну бу де жуд њу и же љу. Ме ђу тим, 
кул ту ра сти да и сне би ва ња де лу је не у мо љи во. „Же ља ни је 
сне би вљи ва, ако је нео ме те на, ни ти се ру ко во ди пре све га 
по што ва њем. Ди вље ње пре ма ле по ти у ко ме она мо же уче
ство ва ти као же ља, ни је, ка ко је у овој при чи схва ће но, до
вољ на за шти та ’све ти њи лич но сти’ пред ак ци јом же ље ко ја 
ис пу ња ва ’му ље ви те ви зи је’”19 Ње го ва жуд ња је не у то ље на, 

16 An drić I. (2011) нав. де ло, стр. 70.
17 Исто.
18 Исто.
19 Сто ја но вић, Д. (2003) нав. де ло, стр. 56.
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же ља не ис пу ње на, док очи мла де Пор ту гал ке не у мор но пра
те сво ју жр тву. Две звер ке се оби ла зе и њу ше, њи хов су срет 
на зе ле ном ви су у Син три пред ста вља су срет са ле по том 
која се не при сва ја. 

Дра ган Сто ја но вић на во ди да је ле по ти те шко у ску че ном 
све ту, „ле пом би ћу по себ но не из др жљи во”20, ме ђу тим, Бај
ро но во „ле по би ће” оста је чи сто и чед но, јер ле по та ње го вог 
би ћа ни је де струк тив на, ни по се бе, ни по са мог Бај ро на. 
Ле по та ко ја у Ве не ци ји про го ни Ашен ба ха, уни шта ва са му 
се бе па Та ђо ода је ути сак бо ле шљи вог де ча ка, али је ле по та 
коб на и по са мог Ашен ба ха. 

Ли це и на лич је ле по те – ли це и на лич је љу ба ви

Ле по та и љу бав су че сто угро же не и угро жа ва ју ће, мо гућ но
сти ма да за не су, оне се ши ре на дру га би ћа, де ло ва ња ле по те 
и љу ба ви у том сли слу су раз лич ита, у до ди ру са ле пим от
кри ва се чо ве ко ва при ро да, от кри ва се ли це и на лич је љу ба
ви. Ашен бах и Бај рон су смрт ни ци ко ји се сре ћу са искон
ским. Њи хо ве при ро де се раз ли ку ју, те и ле по та раз ли чи то 
де лу је на њих. „Ле по та иза зи ва по ре ме ћа је сва ке вр сте, али 
не мо гу ће је про ћи по ред ње, као да ни је ни би ла ви ђе на, као 
што ни је мо гу ће ста ја ти пред њом ’па гле да ти’.”21 Ра зум се 
по вла чи пред при зо ром ле по те, а тра ги ка умет ни ка по ста је 
из ра же ни ја, ви дљи ви ја. 

На Ма но вог ју на ка ле по та де лу је де струк тив но, ско ро гро
теск но. При ла зе ћи Ве не ци ји, Аше нбах се згра жа ва над 
при зо ром ста рог ки цо ша ко ји на кла па о сво јој дра га ни, над 
ње го вим очај ним по ку ша јем да из гле да мла ђе, да бу де мла
ђи. Под ути ца јем су сре та са Та ђом, Ашен ба ха је го ни ло да 
се те ле сно осве жи и об но ви. Же ља за по се до ва њем ле по те 
(сво је и ту ђе) Ашен ба ха чи ни сме шним, пре тва ра ју ћи га у 
клов на не ког ур не бе сног цир ку са. Се де ћи за ва љен у сто ли
цу, под при ти ском ле по те, чи нио је оно што га је згра жа ва ло, 
по ку ша вао је да бу де мла ђи. Фар ба ју ћи ко су, чи не ћи обр ве 
сра зме р ни јим, под цр та ва ју ћи ка пак, ства ља ју ћи на усне кар
мин, Ашен бах се пре тва ра у сли ку ко ја је у ње му про бу ди ла 
гро зу.

„Ко зме ти чар се нај зад за до во љи, и по оби ча ју та квих 
љу ди за хва љи вао је са пу за вич ком уч ти вош ћу оном 
ко га је та ман услу жио. ’Не знат на по моћ’, го во рио 
је, до да ју ћи још при кра ју не ку сит ни цу Ашен ба
хо вој спо ља шњо сти, ’го спо дин се са да мо же мир но 

20 Исто, стр. 30.
21 Сто ја но вић, Д. (2003), нав. де ло, стр. 342.
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за љу би ти’. Оп чи ње ни оде, сре ћан као у сну, збу њен 
и стра шљив. Кра ва та му је би ла цр ве на, слам ни ше
шир са ши ро ким обо дом био је омо тан тра ком у 
више бо ја.”22

Ашен ба хо во „улеп ша ва ње” са мо је по чет но де ла ње у ни зу. 
Ашен бах ко ји се по све тио бо гу ло ги ке Апо ло ну и ко ји је 
од ба цио моћ Ди о ни са,  са да је из ло жен ње го вом гне ву. Из
гле да да је Ди о нис пра тио Ашен ба ха у Ве не ци ју, са на ме ром 
да га уни шти. Мла ди Ерос је Ашен ба хо ва пер со ни фи ка ци
ја љу бав не стра сти и ства ра ла штва. Пла тон Еро са у Го зби 
озна ча ва као де мо на. Де мон ска при ро да Та ђа са кри ве на је у 
жуд њи ко ју он иза зи ва у Ашен ба ху. Та ђо Ашен ба ху до но си 
без на ђе и смрт, ли ша ва ју ћи га и оп ште ва же ћих мо рал них 
на че ла. За не сен соп стве ном че жњом, же љом, Ашен бах ће 
ри зи ко ва ти жи вот во ље ног. Он са зна је да у Ве не ци ји вла да 
ку га, све стан чи ње ни це да она мо же угро зи ти жи вот осе
тљи вог Та ђа, не ко ли ко пу та ће по же ле ти да упо зо ри пољ ску 
по ро ди цу на до ла зе ћу бо лест. Страх да ће из гу би ти при ли ку 
„ле пог” му не до зво ља ва да то учи ни. Пред љу ба вљу Ашен
бах не свесно по ста је де струк ти ван, гу бе ћи из ви да мо рал на 
на че ла.

Као крај њи ре зул тат до ди ра са де струк тив ном си лом ле по
те, усле ди ће смрт. Ерос, Та на тос и Фо бос се су бли ми ра ју 
у Ашен ба ху. Страх да мо же оста ти без „ле пог би ћа” стра
шни ји је од смр ти са ме. Та на тос се Ашен ба ху при шу њао, 
док  он очи ма пра ти мла дог Еро са. Гле да ју ћи Та ђа као да 
га ви ди пр ви пут, уто нуо је у ду бок сан, а већ истог да на 
свет је при мио вест о ње го вој смр ти. За раз ли ку од Ма но
ве при по вет ке, ко ја фа сци на ци ју ле по том по ве зу је са смр ћу, 
код Ан дрића ле по та не до но си уни ште ње, ни Бај ро на а ни 
де вој чи це.

Мла да Пор ту гал ка за Бај ро на ни је са мо оли че ње ле по те, она 
је на да све људ ско би ће, ко је има сво ју крв, сво је ср це, очи, 
ро ди те ље. Он не ће учи ни ти ни шта што би по љу ља ло ње но 
де тињ ство или је по ре ме ти ло на би ло ко ји на чин, те она не 
под ле же уни ште њу. Оно се не при бли жа ва ни мла дој Пор ту
гал ки до вољ но да јој из ме ни де тињ ство и ти ме упр ља ње ну 
чи сто ту, али ни Бај ро ну, јер га су срет са ле по том чи ни пи
то ми јим и бо љим. Оно што чо ве ка учи ни бо љим не мо же 
има ти при ме се де струк тив но сти и ау то де струк тив но сти, а 
та ква љу бав је нај леп ши хва ло спев љу ба ви.

Бај рон Ма ло ство ре ње чу ва у се би, као кра так дах иза 
скло пље них уса на не же ле ћи да га оно на пу сти. Су срет са 

22 Ман, Т. нав. де ло, стр. 236.
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лепо том, са Ма лим ство ре њем по сла тим од не куд, Бај ро на 
оплеме њу је, чи ни га бо љим. У го во ру ју је про на ла зио у 
ре чи ма, у пот пи су је до дао ма лу цр ти цу ко ја је њен траг. 
Ле по та је оста ла у ње му за ро бље на, умно же на. „Бли скост 
без бли зи не, сје ди ње ност без до ди ра, ми ље у ко ме је ви ше 
па жње и по што ва ња не го ра до сти же ље, то је Бај ро ну до нео 
су срет у Син три.”23

Ле по та ко ју је до не ла мла да Ли са бон ка је ис це ли тељ ска, 
на су прот де струк тив ној ле по ти Ма но вог Та ђа. То је ле
по та ко ја ле чи, опле ме њу је, ши ри чо ве ко ве ви ди ке из ван 
постојећих хо ри зо на та.

До дир са њом, у се ћа њу, ле чио га је и чу вао од свих су сре та, 
од же на, и од жи во та са мог. А у на ро чи то сет ним тре ну ци ма, 
за су то на на мор ској пу чи ни, де ша ва ло се чу до, истин ско, 
нео бја шњи во и нео пи си во: зе ле ни брег у Син три пре тва рао 
се у не бе ску све тлост без кра ја, ње го во хро мо тр ча ње у без
гла сни ду ги лет, а сва чул на гро зни ца то га су сре та у чист 
под виг ду ха без бол не све сти и гра ни це.24

Љу бав до би ја но ву чул ност, но ви об лик ко ји Бај ро ну из но
ва ис кр са ва пред очи ма, те Бај рон оста је чист, опле ме њен. 
„Ан дрић ни је пред ста вио би ће ис пу ње но љу ба вљу као ек
ста тич ној ра до сти жи во та, али тра гич ним ис хо дом љу бав
ног за но са ни је по ти рао уну тра шњу сре ћу ко ја чо ве ка без 
об зи ра на жи вот ни удес чи ни бо љим и, у јед ном по себ ном 
сми слу ре чи леп шим.”25 Де вој ка из Син тре ма те ри ја ли зу је 
се у ли му ну, со ли, уљу и мал ва си ји до би ја ју ћи но ви из раз:

„Он је мо гао за руч ком од два де сет осо ба да до зо
ве зе ле ну Син тру и ње но ма ло ство ре ње, игра ју
ћи се не при мет но са два зр на со ли из ме ђу пал ца и 
кажипрста.”26

Бај ро но ва игра са два зр на со ли је на лик на ма гиј ски мо ме
нат, на ба ја ње и ча ро ли ју, ко ја ће у се ћа њу ожи ве ти Ма ло 
ство ре ње, ко ја ће му удах ну ти но ви жи вот. Из раз Бај ро но ве 
љу ба ви пре ва зи ла зи гра ни це фи зич ког, не из вр ће се и не из
об ли ча ва у ње му, већ до би ја јед ну но ву и пле ме ни ти ју фор
му. „Она ни је у све му што га окру жу је, али оза ру је бла же ним 
ми ром тре ну так у ко јем, усред свет ске вре ве, он успе ва да је 
’до зо ве’ игра ју ћи се с два зр на со ли ме ђу прстима. Чисто та 

23 Сто ја но вић, Д. (2003) нав. де ло, стр. 59.
24 An drić, I. (2011) нав. де ло, стр. 74.
25 Jer kov, A. (1997) Lјubav u pri ča ma Ive An dri ća, po go vor, u: Ivo An drić, 

Lјubav u ka sa bi i dru ge tra gič ne lju ba vi, Lјubljana: Ju go slo ven ska knji ga, 
str. 228.

26 An drić, I. (2011) нав. де ло, стр. 73.
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со ли пре ла зи на њу, и зна чи њу, као што се ње на ле по та згру
шња ва и при сут на је у зр ну со ли. Од сут на, она да је ви ше, и 
тек та ко оно нај бо ље, што уз но си, кре пи и блажи уз дрх та лу 
и не мир ну ду шу.”27

Он да ка да Ма ло ство ре ње по чи ње да иш че за ва из Бај ро но
вог се ћа ња, он ће се осе ти ти оси ро те лим, очај ним, не моћ
ним. Ка да ле по та у свом уз ви ше ном об ли ку на пу сти Бај ро на 
по ди же се зла ма ти ца. Она по ста је те жа, ве ћа и бол ни ја с 
одла ском „ле пог би ћа”, ипак, ле по та је би ла до вољ но ду го у 
ње му да га учи ни бо љим.

Чо ве ко ва при ро да те жи сје ди ње њу са ле по том, са би ћем ко
је сма тра ле пим, ме ђу тим, уко ли ко до сје ди ње ња не до ђе, 
чо век по се же за ру ши лач ким си ла ма. Де струк тив ност се 
ис по ља ва пре ма ле по ти са мој, ако је пак, не мо гу ће уни шти
ти ле по ту, чо век уни шта ва се бе. Ман је у сво јој при по ве ци 
осли као там ну стра ну чо ве ка, ко ја у раз ми мо и ла же њу са ле
пим, не ма дру ги из бор, осим смр ти, де струк тив но сти. Ан
дрић је у том сми слу ве ћи и бла го род ни ји. Ле по та у ње го вој 
ви зу ри ни је под ло жна уни ште њу, већ је ле по та ко ја опле ме
њу је, то пла и јед но став на. Су бли ми ра ност, као глав на осо
би на Ан дри ћр ве при по вет ке је „про цес у ко јем до ла зи до 
не сек су ал не ин ве сти ци је сек су ал не енер ги је.”28 Бај ро но ва 
же ља пре ма мла дој Пор ту гал ки, ко ја се за че ла у Син три, се 
пре о бра жа ва у енер ги ју ко ја Бај ро на чи ни бо љим чо ве ком. 
Су срет са ма лим ство ре њем је Бај ро но ва ка тра за, а се ћа ње 
на њу амај ли ја ко ја ће га у бу дућ но сти шти ти ти и скри ва ти 
од зла.

За кљу чак

Су дар два ју ли ко ва са не до сти жном ле по том је, сва ки на 
свој на чин, ко бан. Иска ка ње из рав но те же је не ми нов но, а 
вра ћа ње на по чет ну тач ку не мо гу ће, као и оства ре ње љу ба
ви на ко ју на во де „ле па би ћа”. Умет нич ка и жи вот на ди ле ма 
ва ри ра на у ли ко ви ма ових при по ве да ка, ре ша ва се на два 
ди ја ме трал но су прот на на чи на.

Ашен ба хо ва љу бав до но си смрт, чи не ћи га уклет ни ком, са
тр ве ног од стра сти и нео ства ре них че жњи. Бај ро но ва љу бав 
пре ва зи ла зи окви ре за но са, она је без при ме са чул но сти, 
она чо ве ка чи ни бо љим, без пре тен зи ја да тра је веч но, тра је 
до вољ но ду го да и оног, ко ји за ле по том тра га, учи ни ле
пим. „Ан дрић је пи сац ти па То ма са Ма на, са мно го струким 

27 Сто ја но вић, Д. (2003) нав. де ло, стр. 58.
28 Bu žinj ska, A. i Mar kov ski, M. P. (2009) Knji žev ne te o ri je XX ve ka, Be o grad: 

Slu žbe ni gla snik, str. 52.
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дарови ма, са мо гућ но сти ма да се ис по ља ва на раз ли чи те 
и че сто про ти ву реч не на чи не, ко ји нам се, у це ли ни, пред
стави у ви ду јед ног из у кр шта ног сло же ног и ве ли чан стве
ног мо за и ка.”29

На јсна жни ја цр та Ан дри ће ве при по вет ке је са же тост, са
же тост у опи су, са же тост са ме ле по те, док се Ман, хи та
ју ћи ка при ка зу про мен љи во сти, рас пли ња ва. Са же тост 
је вр ли на ода бра них, скри ве на цр та Ан дри ће вих ви ђе ња 
је и „узвишеност”30, на во ди Алек сан дар Јер ков, не су мњи
во да су оне, оно нај бо ље у чо ве ко вом би ћу, у Ан дри ће вом 
уметнич ком би ћу. 

То мас Ман и Иво Ан дрић по се ду ју бли ска схва та ња, Ан
дрић се до из ве сне ме ре мо гао осла ња ти на Ма но ву по е ти ку, 
али да је ње го ва по е ти ка, крај све га то га – по е ти ка пи сца ван 
вре ме на и ства ра ња.
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29 Вуч ко вић, Р. (2011) Ве ли ка син те за о Иви Ан дри ћу, Бе о град / Ниш:  
Фи ло зоф ски фа кул тет / Ал те ра, стр. 499.

30 Jer kov, A. (1997) нав. де ло, стр. 228.
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DIFFERENCE IN SERENITY 

TOMAS MANN’S DEATH IN VENICE  
AND IVO ANDRIĆ’S BYRON IN SINTRA

Abstract

Two stories have been studied using a comparative method: Death in 
Venice by Thomas Mann and Byron in Sintra by Ivо Andrić. Connection 
in the poetics of these two authors is found by pointing out similar 
motifs and processing them. Comparison is achieved at four different 
levels: the treatment of cities in these stories; the treatment of artists 
as heroes of narratives; the form of beauty and love which they seek; 
and the different action of beauty and love for them. The actions of 
the protagonists provoke general moral issues. At the same time, the 
theme of love connects and separates these stories. Special attention is 

devoted to defining differences in the serenity of the narratives.

Keywords: Tomas Mann, Ivo Andrić, Venice, Sintra, Ashenbah, Byron, 
beauty, beautiful beings, destructiveness, autodestructivity
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DURKHEIM’SUSEOFTHE
TERMCULTURE
CONTENTANALYSIS

Abstract: Using the method of content analysis, in our work we offered 
a concise insight into the use of the term “culture” in the work of 
Emile Durkheim. Bearing in mind that the heritage of enlightenment 
can be perceived in Durkheim’s work, but indirectly the traditions 
of Romanticism as well, we consider the issue of using this term an 
important one. The specter of meanings associated with the notion of 
“culture” makes it suitable for use as a kind of indicator. Much like 
the Rorschach stains, very different meanings can be loaded into it. 
Findings show that Durkheim did not use the word “culture” very 
often, considering the volume of his work. He most often connected it 
with the scientific, intellectual, logical, etc. We paid special attention 
to his most important works (The Division of Labor in Society, Rules 
of Sociological Method, Suicide and the Elementary Forms of the 
Religious Life). Other works are covered by a quantitative analysis of 
the use of the word “culture” in which we tried to find the most frequent 
attributes that appear alongside the aforementioned term. The analysis 
covers most of Durkheim’s opus published during and after his life.

Keywords: Culture, Emile Durkheim, Content Analysis, Positivism, 
Romanticism, Enlightenment

The emergence of Romanticism and departure from 
Enlightenment in Europe creates a split which remains an 
eternal feature of the development of philosophy and science. 
In his book Another Philosophy of History for the Education 
of Mankind,1 which can be seen as a response to Kant’s work 

1 Herder, J. G. (2004) Another Philosophy of History for the Education of 
Mankind, in: Another Philosophy of History and Selected Political Writings, 
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Idea for a Universal History with a Cosmopolitan Purpose2, 
Herder starts a long tradition of controversy over the role and 
place of the universal in the domain of products of human spirit, 
i.e. culture as an irreducible singularity of people. In fact, this 
‘split’ occurs earlier, within the framework of Enlightenment 
itself. In his famous work The Spirit of Law, Montesquieu is the 
first who try to systematize and explain the differences between 
the governments of the peoples of Europe and the East.3 In 
this venture, he starts from the assumption that every form of 
government (republic, monarchy, despotism) is appropriate for 
a certain set of natural and social conditions. The universality of 
the spirit (law) is neither a necessity, nor the telos of all nations, 
or the entire human race, because the diversity of customs, 
morals, religions, natural, i.e. geographical conditions does not 
allow for such a possibility. It could only be achieved if we were 
guided by Procrustes’ principles. Later on, the spirit of the law 
will obviously experience its reincarnation and transformation 
in the form of the spirit of the people (Volksgeist).

Disagreements with regard to different notions of selfimportance 
and uniqueness of culture (or different cultures) did not stop 
with the disappearance of the carriers of the Enlightenment and 
Romantic ideas. Here we cannot show all the authors who have 
given a lesser or greater contribution to the discussion on the 
relationship between the universal and general on the one hand, 
and the authentic and unique on the other. Therefore, we cannot 
follow the thread which still has no end, at least not in social 
sciences. We do not take the present as our destination, but 
rather the second half of the 19th century and the beginning of 
the 20th century. More precisely, we want to use the work of the 
classic of sociology as an ‘experiment’ in which we will better 
understand his work, i.e. discern the effects it has taken, with the 
help of different meanings and use of the term “culture”.

In this paper, we do not merely want to show that Durkheim 
followed the already trodden path of the French thinkers who 
believed that culture was a synonym for civilization, that is, that 
any of its elements could be ‘transposed’ into every social or 
ethnical environment. Although Enlightenment was the heritage 
which had the greatest impact on him, Durkheim was shaped by 
the Romantic tradition in various ways. Gouldner points out that, 
in the case of Positivism, which had the most powerful influence 

Evrigenis, I. and Pellerin, D. (eds.), Indianapolis: Hackett Publishing 
Company, pp. 3–99.

2 Kant, I. (1991) Idea for a Universal History with a Cosmopolitan Purpose, in: 
Political Writings, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 41–54.

3 Montesquieu, C. (1989) The Spirit of the Laws, Cambridge: Cambridge 
University Press.
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on Durkheim, there are unmistakable effects of Romanticism.4 
The intention of our work is to explore how Durkheim observed 
and used the notion of culture which is fundamentally different 
in the abovementioned philosophical traditions. We could 
devote a comprehensive study to this issue; however, due to the 
limitation in terms of the size of this paper, our goal must be 
more modest. We found restriction which will keep us within an 
acceptable framework (scope) in the methodological approach. 
Although in our work we will apply both the qualitative (for 
the four most significant works) and quantitative approach, 
analyzing this term in ‘closeup’ will allow for reduction within 
the desired framework.

Method

The purpose of this paper is to analyze the content of the use of 
the term “culture” in the work of Emile Durkheim. Establishing 
content analysis as a method is still the subject of discussion and 
debate,5 however, we will remain within the framework of one of 
the definitions of this term.6 As the basis of our analysis, we will 
use the website7 containing Durkheim’s works, both published 
during his life and posthumously. This website does not contain 
all of Durkheim’s works, but it is currently the largest electronic 
database of the books and articles available to us in the original, 
French language.

For the analysis unit in our work we took the word “culture”. 
Such a choice seemed justified for several reasons. The first 
reason for the solution to such a ‘narrowly’ defined unit of 
analysis is the nature of the material being analyzed. Namely, 
ever since his death, the work of this classic of sociology has 
been the subject of numerous analyzes and interpretations. The 
secondary literature dedicated to his works is particularly ample 
– even when only the major world languages   are taken into 

4 Gouldner, A. (1980) Za sociologiju, Zagreb: Globus. 
5 See more: Manić, Ž. (2014) Primena i mogućnosti metoda analize sadržaja u 

sociologiji, doktorska disertacija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 
Beograd.

6 Fajgelj, S. (2010) Metode istraživanja ponašanja, Beograd: Centar za 
primenjenu psihologiju, str. 406.

7 The website (http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/
durkheim.html, accessed on 24 February 2018) appears as a project of a 
group of Canadian enthusiasts and is dedicated to classics of social sciences. 
The stored works of the classics were published in French. In this paper, 
we will regard Durkheim’s works published on this website as his entire 
opus. The website does not contain all of Durkheim’s works, but certainly a 
significant majority of them. We deliberately left the quotes in the original, 
French language, because we believe that, in the case of using the available 
translations, the analysis would have lost its credibility.
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account. This fact is probably one of the reasons why the content 
analysis method is so rarely applied to the ‘founding fathers’, 
i.e. works of the classics. Using this method, in our case, we 
cannot obtain new knowledge on the subject of the analysis by 
‘assembling’ a big and comprehensive picture from small parts. 
Our intention is not to discover the latent elements of the subject 
of the research which would show us the ‘grand plan’ in its 
integrity, or in its entirety, by using the content analysis. The 
goal is much more modest.

Although we do not seek to reveal a single and comprehensive 
picture of the subject of the analysis, we believe that there 
are nevertheless latent layers of meaning which need to be 
discovered, or at least shed light on. The content analysis has 
been understood from its beginning as a procedure that allows 
insight or explication of latent messages as subjects of research, 
or a method based on which we can predict the behavior of 
certain actors.8 Another reason is that our focus on a specific 
segment of Durkheim’s work gives us the opportunity to more 
precisely define the context in which the word “culture” is used, 
or an easier approach to comparing various cases in which the 
subject of our analysis appears. More precisely, we believe that, 
for a word as the unit of analysis, in our case, it is best to take 
the sentence9 (in which it occurs) as a unit of context.10 This, of 
course, opens the issue of interpretation possibilities in relatively 
limited frames (sentences), especially in cases where the context 
in which a unit of analysis occurs cannot be determined merely 
on the basis of a given unit of context. But any ‘expansion’ 
beyond this framework would also mean a wider interpretation 
of Durkheim’s work, that is, consideration of our subject of 
analysis as a whole. In that case, we would lose the accuracy 
and comparability of the obtained data.

In the analysis, we mostly focused on determining adjectives 
which clarify the type of culture. Without considering the rules 
of the French language syntax, we can see that in the majority of 
cases, apart from the word “culture”, there is also an adjective 
which gives us an explanation of which meaning and form of 
culture Durkheim actually speaks.

8 Manić, Ž. (2014) Primena i mogućnosti metoda analize sadržaja u sociologiji, 
doktorska disertacija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 
str. 210–221.

9 In the case of Durkheim’s four most important works (The Division of Labour 
in Society, Rules of Sociological Method, Suicide, and The Elementary Forms 
of Religious Life), the unit of context will be wider.

10 Manić, Ž. (2014) Primena i mogućnosti metoda analize sadržaja u sociologiji, 
doktorska disertacija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 
str. 176.
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Given the diversity of works we have taken into consideration 
(monographs, articles in scientific journals, book reviews, 
transcripts of debates, propaganda materials, etc.), we can say 
that here we actually want to determine to what extent and in 
what way Durkheim used the notion of culture in quite different 
circumstances, that is, in works which were not merely scientific 
in nature (e.g. L’Allemagne audessus de tout). It is even more 
important to mention that, for Durkheim, the notion of culture 
was not of the highest theoretical significance. Unlike concepts 
such as social fact, collective consciousness, religion, church, 
suicide, etc., Durkheim has never offered a definition of the 
concept of culture. Otherwise, our analysis would have made 
much less sense and had less significance (or at least we would 
have had to choose entirely different research objectives). 
However, even the absence of such a definition tells us something 
about the subject of the research, therefore, seemingly unusually, 
the analysis of the content which we will carry out can also be 
considered as the analysis of the ‘voids’ in the content.

In addition, by analyzing the material, which includes more 
than just scientific papers in the context of the meaning of this 
word, we discover the possibility of determining the consistency 
of the use and meaning of the term “culture”, regardless of 
the context of its use, or the nature of the work in which it 
occurs. This makes it possible to establish more clearly the 
influence on Durkheim’s work which is external to science, 
i.e. possible influence of extracognitive circumstances which 
contributed to the consistency of its use. Notwithstanding the 
above mentioned, in the methodological sense, we believe that 
selecting Durkheim’s most important works is justified (The 
Division of Labour in Society, Rules of Sociological Method, 
Suicide, and The Elementary Forms of the Religious Life). 
Such a step enables us to notice the way of use and significance 
attached to the term “culture” in the works which have had the 
most significant influence on further development of sociology, 
whose founder, at least in institutional, academic frameworks, 
was Emile Durkheim himself.

In the analysis of Durkheim’s work, we did not take into account 
the occurrence of the abovementioned word in quotations. We 
believe such a procedure to be justified, since in this way we 
would perform interpretation of an interpretation, and in addition, 
the frequency of such examples is extremely small. Also, we did 
not distinguish between the singular and plural form of the word 
“culture”. In this case too, the frequency of occurrence of the 
word culture in the plural form is extremely small.
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The Division of Culture in Society

In his doctoral dissertation, which will later become a book 
published under the title The Division of Labour in Society, 
the word “culture” appears 15 times. In this work, Durkheim 
often perceived the notion of culture in the context of social 
differentiation.11 We can say that Durkheim anticipates the 
emergence and development of subcultures as an inevitable 
process that occurs in correlation with the increasing division 
of labor. Nevertheless, we must emphasize that the subcultures 
of certain social groups would in this case be determined by 
their professional knowledge and abilities, and not by some 
other criteria of division, to which the notion of subculture in 
contemporary sociology is commonly related (e.g. generations, 
lifestyles, etc.).

“De plus en plus nous jugeons nécessaire de ne pas soumettre 
tous nos enfants à une culture uniforme, comme s’ils devaient 
tous mener une même vie, mais de les former différemment en 
vue des fonctions différentes qu’ils seront appelés à remplir”.12 
In this example, it is possible to note that Durkheim used the 
term “culture” in the meaning of education or knowledge to be 
transferred or adopted. As can be seen (from Table 2), the highest 
frequency of use of the word “culture” is observed in works 
which are specifically dedicated to education and upbringing. 
“Même dans sa partie la plus générale, à savoir le droit civil, il 
n’entre en exercice que grâce à des fonctionnaires particuliers: 
magistrats, avocats, etc., qui sont devenus aptes à ce rôle grâce 
à une culture toute spéciale”.13 In this case also, the word 
“culture” appears with an adjective which points to a special, 
or specialized culture whose development in this case depends 
precisely on the transition from the repressive to restitutive 
law. Even by superficial reading of The Division of Labour in 
Society can it be concluded that Durkheim’s consideration and 
differentiation of these two types of law was in fact merely a 
methodological process by which he established the differences 
between the mechanical and organic solidarity. Therefore, in this 
case as well, culture appears as a ‘dependent variable’ of social 
development.

Durkheim’s evolutionism was manifested in the sphere of social 
development and consideration of changes in social structure 

11 Durkheim, E. (1893a) De la division du travail social: livre I, p. 50, footnote 
45, 24 February 2018; http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/
division_du_travail/division_travail_1.pdf.

12 Ibidem, p. 50. 
13 Ibidem, p. 108.
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and organization. He has never been inclined to biologistic14  and 
psychologistic explanations of social phenomena which often 
occur in other authors along with evolutionistic premises. He 
saw the main task in establishing sociology as a science precisely 
in isolation of the domain of the social as reality sui generis, 
thus, a separate realm of reality with laws or, at least, lawfulness 
irreducible to its psychic, biological, or physical (geographical) 
basis.15 The latter can be seen most clearly in the study Suicide 
where he devoted entire chapters to deliberations of extrasocial 
factors, in order to show that they have no (decisive) influence 
on the social rates of suicide in the given societies.

Nonetheless, we can see that Durkheim was not entirely immune 
to the consideration of human, biological evolution, and the 
related conditions for achieving the development of (high) 
culture: “Si notre intelligence et notre sensibilité se développent 
et s’aiguisent, c’est que nous les exerçons davantage; et si 
nous les exerçons plus, c’est que nous y sommes contraints par 
la violence plus grande de la lutte que nous avons à soutenir 
Voilà comment, sans l’avoir voulu, l’humanité se trouve apte à 
recevoir une culture plus intense et plus variée”.16 Interestingly, 
here Durkheim advocates an evolutionary and biological 
argument which, on the one hand, is considered to be the basis 
of the Darwinist theory, and on the other, it is a postulate of 
liberal understanding of the role of competition and all the 
positive outcomes resulting from it. In the latter case, we refer 
to Montesquieu and Adam Smith. The first of the two regarded 
honor as the driving principle of monarchies,17 and the second 
regarded material wealth as a motive for individual economic 
action.18 In both cases, the individual motives create general 
social wellbeing that arises as an unintended consequence of 
personal interests and actions. The most obvious example of 
this view of culture can be seen in the following example: “Du 
moment que le nombre des individus entre lesquels les relations 
sociales sont établies est plus considérable, ils ne peuvent 
se maintenir que s’ils se spécialisent davantage, travaillent 
davantage, surexcitent leurs facultés; et de cette stimulation 

14 Here we are referring to narrowing down explanations of social phenomena 
to the biological basis of an individual.

15 Jones, R. (2004) The Development of Durkheim’s Social Realism, Cambridge: 
Cambridge University Press

16 Durkheim, E. (1893b) De la division du travail social : livres II et III, p. 
44. 24 February 2018; http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/
division_du_travail/division_travail_2.pdf.

17 Montesquieu, C. (1989) The Spirit of the Laws, Cambridge: Cambridge 
University Press.

18 Smith, A. (1977) An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 
Nations, Chicago: Chicago University Press, p. 30.
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générale résulte inévitablement un plus haut degré de culture”.19 
Still, the above quotation should be taken with a grain of salt 
and understood in the context of the nineteencentury social 
sciences, among which sociology sought its place. The biological 
discourse was almost omnipresent in considerations of the past 
and future of European societies,20 thus making it difficult for 
Durkheim to completely avoid or ignore the question of the 
biological (racial) relativity of social phenomena. Moreover, 
Durkheim demonstrates important and significant departure 
from the ideas of classical economists as regards the causes of 
the division of labor.

Not only does Durkheim oppose the influence of theories which 
take race as a basic starting point, or at least as a sociologically 
relevant notion, but he tries to offer explanations for any obstacles 
to the establishment of a meritocratic society.21 Here we can see 
that he actually understands culture as a certain type of cultural 
capital.22 In further consideration of this issue, as well as in 
the following example of use of the word “culture”, Durkheim 
clearly indicates the multiple effect of conditionality: “Enfin, 
dans les établissements où ils achèvent leurs études, les fils de 
savants se trouvent en contact avec des esprits cultivés ou propres 
à recevoir une haute culture, et l’action de ce milieu nouveau ne 
fait que confirmer celle du premier”.23 It is interesting how, in 
his studies dedicated to the issue of education and upbringing, 
Durkheim did not pay more attention to social differences in 
the possibility of accessing high culture, i.e. that (professional) 
knowledge which enables a more favorable position within the 
social structure. In this respect, we need to take into account the 
fact that Durkheim’s argumentation was derived primarily from 
the point of his disagreement with Francis Galton,24 while in a 
wider context it can be seen as a denial of social Darwinism and 
theories which found their source in it.

19 Durkheim, E. (1893b) De la division du travail social: livres II et III, p. 44. 
24 February 2018; http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/
division_du_travail/division_travail_2.pdf.

20 Jackson, J. and Nadine W. (2004) Race, Racism, and Science: Social Impact 
and Interaction, Santa Barbara: ABCCLIO, pp. 29–96.

21 Durkheim, E. De la division du travail social: livres II et III, p. 93, 24 
February 2018, http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/
division_du_travail/division_travail_2.pdf.

22 Bourdieu, P. (1984) Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, 
Cambridge: Harvard University Press.

23 Durkheim, E. De la division du travail social: livres II et III, 24 February 
2018, p. 75, http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/division_
du_travail/division_travail_2.pdf.

24 Ibidem, p. 74.
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On the same track of opposition to general, i.e. “widespread 
culture” and the set of knowledge and skills necessary for 
performing a certain social function (profession), there is also 
Durkheim’s comparison with which he wants to point to the 
development of culture that follows the development of society 
itself: “Pour être un bon médecin au temps d’Esculape, il 
n’était pas nécessaire de recevoir une culture bien étendue; il 
suffisait d’avoir un goût naturel pour l’observation et pour les 
choses concrètes, et, comme ce goût est assez général pour être 
aisément transmissible, il était inévitable qu’il se perpétuât dans 
certaines familles et que, par suite, la profession médicale y fût 
héréditaire”.25

Durkheim was aware of the tension which arises with 
development, i.e. functional differentiation. In this case, social 
development is evidently reflected in the domain of culture 
as well: “On a parfois proposé comme remède de donner 
aux travailleurs, à côté de leurs connaissances techniques et 
spéciales, une instruction générale. Mais, à supposer qu’on 
puisse ainsi racheter quelquesuns des mauvais effets attribués 
à la division du travail, ce n’est pas un moyen de les prévenir. 
La division du travail ne change pas de nature parce qu’on 
la fait précéder d’une culture générale. Sans doute, il est 
bon que le travailleur soit en état de s’intéresser aux choses 
de l’art, de la littérature, etc.; mais il n’en reste pas moins 
mauvais qu’il ait été tout le jour traité comme une machine”.26  
We would say that, unlike Marx (Karl Marx), Durkheim was 
nevertheless disinclined to utopias promising solutions for 
the realization of all human potential, regardless of the place 
occupied by each individual in the process of social reproduction. 
However, although he believed that general culture in some 
sense would only be a hindrance to the progress of the division 
of labor, Durkheim, almost in Marx’s words, expressed hope of 
a beneficial effect of insight into totality.27

While in the previous case there is a discourse which postulates 
general culture as a privilege, and in some circumstances even 
as an obstacle to further development of society, Durkheim also 
sees it as a sign of a lack of specialization: “Ce n’est donc pas 
sans raison que le sentiment publie éprouve un éloignement 
toujours plus prononcé pour le dilettante et même pour ces 
hommes qui, trop épris d’une culture exclusivement générale, 
refusent de se laisser prendre tout entiers dans les mailles de 

25 Durkheim, E. De la division du travail social: livres II et III, 24 February 
2018, p. 78, http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/division_
du_travail/division_travail_2.pdf.

26 Ibidem, p. 118.
27 Ibidem, p. 118.
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l’organisation professionnelle”.28 We can compare general 
culture with the fate of mechanical solidarity and collective 
consciousness, and its survival among individuals as refusal or 
insufficient commitment to the emerging organic solidarity in 
which subcultures would have to appear and continue to evolve.

Culture, Science and Sociological Method

In his methodological manifest (Rules of Sociological Method), 
Durkheim mentions the term culture in no more than three 
sentences. The term he uses in this work conveys the meaning 
of professional education: “Une culture psychologique, plus 
encore qu’une culture biologique, constitue donc pour le 
sociologue une propédeutique nécessaire; mais elle ne lui sera 
utile qu’à condition qu’il s’en affranchisse après l’voir reçue et 
qu’il la dépasse en la complétant par une culture spécialement 
sociologique”.29 In all three cases, i.e. sentences, the term culture 
appears in a specific, professional context: “La sociologie 
n’est donc l’annexe d’aucune autre science; elle est ellemême 
une science distincte et autonome, et le sentiment de ce qu’a 
de spécial la réalité sociale est même tellement nécessaire au 
sociologue que, seule, une culture spécialement sociologique 
peut le préparer à l’intelligence des faits sociaux”.30 In this 
case, the abovementioned examples show us the number of 
cultures which identify with the knowledge and methods of a 
‘cold’ and rational science. Perhaps, in this kind of discussion 
on culture (separate sciences), Durkheim went the farthest 
from the romantic tradition of determining this word. We can 
observe that, in the aforementioned examples, culture is equated 
with the knowledge itself, that is, the epistemological order 
among the sciences. Considering the time when the famous 
methodological study emerged, we can say that it certainly 
did not refer to a particular scientific community. Only in one 
instance does the term “general culture” appear together with the 
term “philosophical culture”: “Tout cet appareil de précautions 
peut sembler bien laborieux pour une science qui, jusqu’ici, ne 
réclamait guère, de ceux qui s’y consacraient, qu’une culture 
générale et philosophique; et il est, en effet, certain que la mise 
en pratique d’une telle méthode ne saurait avoir pour effet de 
vulgariser la curiosité des choses sociologiques”.31

28 Ibidem, p. 139.
29 Durkheim, E. (February 2018) Les règles de la méthode sociologique, p. 64, 

24.; http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/regles_methode/
durkheim_regles_methode.pdf.

30 Ibidem, p. 79.
31 Ibidem, p. 80.
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Culture and Suicide

In the work Suicide, the term culture appears 11 times altogether. 
What can be said for the entire Durkheim’s work is also valid 
in this case – the word “culture” far more often occurs having a 
meaning which does not relate to an ethnic, national, or religious 
context. The latter is true even in cases where Durkheim 
compares the different nations within Europe in order to judge 
the factors that influence the various suicide rates. Thus, for 
Durkheim there is a “higher level of culture”32 or “high culture”33 
which is clearly comparable (among different nation), i.e. at 
least in the event of suicide as a phenomenon, it causes the same 
consequences regardless of the ethnic/national prognostic. The 
same is true with the use of the term “basic culture” which too 
can be used for comparison. In this work, he uses the “strong 
culture” syntagm to explain the particularity of the Jews and 
their position within the Western societies.34 He emphasizes 
the existence of a large degree of group cohesion (integration), 
on the one hand, and “strong culture”, on the other: “Il joint 
ainsi les avantages de la forte discipline qui caractérise les petits 
groupements d’autrefois aux bienfaits de la culture intense dont 
nos grandes sociétés actuelles ont le privilège”.35

Durkheim stood out as a representative of moral relativism, 
more precisely, as an opponent of ‘deduction’ of moral principles 
from ‘pure’ ratio, regardless of the social organization and 
structure at a given historical moment. Nevertheless, here we 
can see that in the case of culture, Durkheim is closer to the 
evolutionary point of view. On the other hand, Durkheim does 
not consider that only high culture can be shared by different 
societies: “Inversement, la culture grossière et rude, qu’implique 
l’altruisme excessif des primitifs, développe une insensibilité 
qui facilite le renoncement”.36 In this sense, we can understand 
the distinction between the Greek Catholics and Protestants, or 

32 Durkheim, E. (1897c) Le suicide. Étude de sociologie: livre III, p. 29, 24 
February 2018; http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/
suicide/suicide_Livre_3.pdf.

33 Durkheim, E. (1897b) Le suicide. Étude de sociologie : livre II, p. 27, 24 
February 2018; http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/
suicide/suicide_Livre_2.pdf.

34 On Durkheim’s attitude toward the Jews, see more: Strenski, I. (1997): 
Durkheim and the Jews of France, Chicago: The University of Chicago 
Press.

35 Durkheim, E. (1897b) Le suicide. Étude de sociologie : livre II, p. 32, 24 
February 2018; http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/
suicide/suicide_Livre_2.pdf.

36 Durkheim, E. (1897c) Le suicide. Étude de sociologie : livre III, p. 29, 
24 February 2018; http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/
suicide/suicide_Livre_3.pdf.
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Catholics.37 In Suicide, only on one occasion does Durkheim 
use the concept of culture with adjectives which have ethnic, 
i.e. national denotation.38 We cannot say that this French classic 
belongs to a group of sociologists who wanted to establish a 
simple deterministic set to explain social phenomena; however, 
one can conclude that, in this study, culture was not only treated 
as a cause which explains the differentiation of the suicide rates 
of different social groups.39

The Elementary Forms of Culture

While in The Division of Labour in Society and Suicide 
Durkheim had modern, contemporary societies as subjects of 
his research, in the case of The Elementary Forms of Religious 
Life, he placed the socalled primitive society in the center of his 
analysis. As he explained himself, the study of totemism on the 
ground of Australia (predominantly the Arunta tribe) was chosen 
with a clear methodological justification. For Durkheim, the 
social structure and organization of the local tribes represented 
the basis for the simplest form of religion known to the West 
at the time (during Durkheim’s life). He, thus, hoped that by 
studying the elementary form of religious life, he would 
discover the key to understanding the religions of a much higher 
level of evolutionary development. Therefore, the dichotomy of 
‘primitive’ culture versus Western (high or developed) culture is 
obviously expressed in this work.

Much as in the other works, in the case of The Elementary Forms 
of Religious Life, Durkheim opened the explanation for his theory 
by challenging the argumentations of ‘competitive’ authors. 
With the view to providing his definition and view of religion, he 
also questions the significance of the notion of the supernatural 
as constitutive to the definition of this term. For Durkheim, this 
definition should lay a claim to universality and could not relate 
only to a particular historical period, or the evolutionary stage 
of development: “En tout cas, ce qui est certain, c’est qu’elle 
n’apparaît que très tardivement dans l’histoire des religions; 
elle est totalement étrangère non seulement aux peuples qu’on 
appelle primitifs, mais encore à tous ceux qui n’ont pas atteint 

37 Durkheim, E. (1897b) Le suicide. Étude de sociologie : livre II, p. 19, 24 
February 2018; http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/
suicide/suicide_Livre_2.pdf.

38 Durkheim, E. (1897c) Le suicide. Étude de sociologie : livre III, p. 64, 
24 February 2018; http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/
suicide/suicide_Livre_3.pdf.

39 Ibidem, p. 64, footnote 3.
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un certain degré de culture intellectuelle”.40 Here culture, or 
more precisely, “intellectual culture”, apart from the obvious 
evolutionary dimension, has an epistemological plane, because 
the knowledge of the supernatural is obviously impossible 
without a developed culture.

Considering the approach given in the study Totemism and 
Exogamy, Durkheim notes that the author of the study applied an 
entirely different methodological solution. In his wish to discover 
all the traces of totemism, Frazer includes various societies: 
“les sociétés les plus différentes par la nature et le degré de 
culture: l’ancienne Égypte, l’Arabie, la Grèce, les Slaves du Sud 
y figurent à côté des tribus de l’Australie et de l’Amérique”.41 
Here, “culture” evidently appears in the evolutionistic attire. 
On the opposite side, ‘lower’ culture is the context of the 
emergence of the original selfawareness of society which 
appears through symbols as labels of an entire community.42 
The same evolutionistic discourse is also present in the context 
of the interpretation of the work of another author (Lang), in 
connection with the emergence of the idea of   monotheism. 
Durkheim speaks about the culture of the developed Western 
societies as a privileged culture thanks to which (according to 
Lang) the idea of   monotheism reemerges, which was originally 
‘forgotten’ due to the influence of animism and totemism: 
“Elle aurait ainsi subi une sorte de dégénérescence progressive 
jusqu’au jour où, par effet d’une culture privilégiée, elle serait 
parvenue à se ressaisir et à s’affirmer de nouveau, avec un éclat 
et une netteté qu’elle n’avait pas dans le principe”.43 Given that 
he criticized such an approach to totemism, we can say that 
here Durkheim described culture as a significantly complex 
phenomenon, which due to its ‘opacity’ can mask the ‘purity’ of 
totemism. The above mentioned is also evident in the following 
example: “Mais les sociétés auxquelles ces faits sont empruntés 
sont déjà parvenues à une culture assez élevée; en tout cas, elles 
ont dépassé la phase du pur totémisme”.44

As we will see later in our analysis, Durkheim used the syntagm 
scientific culture very often. In view of his positivism, i.e. his 

40 Durkheim, E. Les formes élémentaires de la vie religieuse: livre premier, p. 
33, 22 February 2018; http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/
formes_vie_religieuse/formes_elementaires_1.pdf.

41 Ibidem, pp. 190–191; http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/
formes_vie_religieuse/formes_elementaires_1.pdf.

42  Durkheim, E. Les formes élémentaires de la vie religieuse: livre deuxième, 
p. 255, 24 February 2018; http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_
emile/formes_vie_religieuse/formes_elementaires_2.pdf.

43 Ibidem, p. 273.
44 Ibidem, p. 170.
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attitude towards science and its role in the change of the French 
society, such information cannot surprise us. However, given 
the high frequency of the occurrence of this term in his entire 
opus – though it occurs less frequently in The Elementary Forms 
of Religious Life – we can say that the use of this syntagm is 
extensive. When taking into account his entire work, the 
information which will be presented later in this paper forces 
us to such a conclusion. On the other hand, when it comes to 
this study, the term scientific culture is not so frequent, but its 
pronounced use is even more noticeable if one takes into account 
the fact that this work has socalled ‘primitive societies’ as the 
subject of its research, i.e. the very beginning of the evolution 
of religion (totemism). In addition, scientific culture implies that 
Durkheim did not have in mind mere development of knowledge 
and skills which science brings, and which would be created and 
reproduced in a narrow circle of academic institutions (faculties, 
institutes, laboratories, etc.).

During his discussion with Bréal (Michel Bréal) concerning the 
idea of   the influence of language on constituting and formulating 
ideas, Durkheim observes as follows: “Sans doute, notre culture 
scientifique nous permet de redresser aisément les erreurs que 
le langage pourrait nous suggérer ainsi; mai l’influence du mot 
dut être toutepuissante alors qu’elle était sans contrepoids”.45 
The syntagm scientific culture ‘exudes’ the enlightenment spirit. 
It therefore appears as an obstacle to errors, or misconceptions. 
This syntagm also occurs in the role of epistemological, or 
cognitive ‘normalization’.

As we know, according to his philosophical orientation, Durkheim 
was a NeoKantian. His attempt should also be considered in this 
light, the attempt to provide a sociological explanation for the 
emergence of basic categories, including the causes, at the very 
end of The Elementary Forms: “L’idée de cause n’est pas la 
même pour un savant et pour un homme dépourvu”.46 For him, 
scientific culture in this case implies a radical epistemological 
‘leap’. However, in order to be able to constitute his sociology 
of epistemology, he clearly pointed out that the concepts did not 
need to occur only as a result of a developed (scientific) culture: 
“Dire que les concepts expriment la manière dont la société se 
représente les choses, c’est dire aussi que la pensée conceptuelle 

45 Durkheim, E. Les formes élémentaires de la vie religieuse : livre premier, p. 
77, 24 February 2018; http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/
formes_vie_religieuse/formes_elementaires_1.pdf

46  Durkheim, E. Les formes élémentaires de la vie religieuse : livre troisième, 
p. 352, 24 February 2018; http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_
emile/formes_vie_religieuse/formes_elementaires_3.pdf.
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est contemporaine de l’humanité. Nous nous refusons donc à y 
voir le produit d’une culture plus on moins tardive”.47

Durkheim was well aware of the dual role of culture. It is, above 
all, the Piedmont of the human spirit: “D’une part, l’individu 
tient de la société le meilleur de soimême, tout ce qui lui fait 
une physionomie et une place à part parmi les autres êtres, 
sa culture intellectuelle et morale. Qu’on retire à l’homme le 
langage, les sciences, les arts, les croyances de la morale, et il 
tombe au rang de l’animalité”.48 Culture is clearly shown as a 
repository of the best that human society has created. On the 
other hand, culture can also be a doxa which an individual or 
an entire society questions, thus evolving through the process. 
In combating the ideas of naturalism which sees the emergence 
of the idea of   supernatural in human admiration of the wonders 
of nature, Durkheim claims as follows: “Il y est trop accoutumé 
pour en être fortement surpris. Il faut de la culture et de la 
réflexion pour secouer ce joug de l’accoutumance et découvrir 
tout ce qu’il y a de merveilleux dans cette régularité même”.49 
Regardless of the continuous cycle of creating and overcoming 
the achieved degree of a given culture, Durkheim also finds 
permanent elements in it: “Ainsi, il y a un ascétisme qui, 
inhérent à toute vie sociale, est destiné à survivre à toutes les 
mythologies et à tous les dogmes; il fait partie intégrante de 
toute culture humaine”.50 Although in The Elementary Forms he 
did not deal with the issues of social differentiation (at least not 
to a greater extent, as was the case with The Division of Labour 
in Society), what is interesting is the fact that in this work we 
can find an example of a ‘protoprofessional’ group which creates 
and governs a particular culture.51

Frequency of Occurrence of the Term Culture

Due to the limited space, Durkheim’s entire work will be 
analyzed here only at the level of quantitative data. As we said 
in the introduction of the paper, our analysis will be limited to 
the ‘general aspect’ of the term “culture”, which would in our 

47 Ibidem, p. 412.
48 Ibidem, p. 333.
49 Durkheim, É. Les formes élémentaires de la vie religieuse: livre premier, pp. 

82, 24 February 2018; http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/
formes_vie_religieuse/formes_elementaires_1.pdf

50  Durkheim, E. Les formes élémentaires de la vie religieuse : livre troisième, 
p. 307, 24 February 2018; http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_
emile/formes_vie_religieuse/formes_elementaires_3.pdf.

51 Durkheim, E. Les formes élémentaires de la vie religieuse: livre deuxième, 
p. 233, 24 February 2018; http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_
emile/formes_vie_religieuse/formes_elementaires_2.pdf.
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case mean that we will first and foremost direct attention at the 
attributes which occur with this term. We want to see what kind 
of culture Durkheim (most often) speaks in his works. When 
we look at Table 1, we can see that the term scientific culture 
had the highest frequency of occurrence (29), which cannot 
come as a surprise since Durkheim was heavily influenced by 
Auguste Comte and SaintSimon (Henri de SaintSimon) – 
authors whose works emanate scientism. We could, however, 
say that the remarkably low frequency of occurrence of the 
word culture alongside any ethnic or national determinant is, 
in fact, surprising. Thus, la culture allemande, together with 
other ethnic/national uses of the term culture (culture française, 
culture romaine, culture grecque...), does not occur as often (12 
times). These results confirm classification of Durkheim into the 
long, enlightening tradition of authors who felt that culture in 
its essence is a product of a spirit which can be generalized, or 
universalized.

Moreover, it is surprising how often Durkheim speaks of certain, 
separate parts of culture, instead of speaking of culture in 
general, whether by the latter we refer to national cultures or an 
even wider sense of it – culture as such, general culture, culture 
of the entire human race, etc. We cannot speak of these ‘special’ 
cultures (culture scientifique, culture intellectuelle, culture 
logique, culture morale, culture esthétique...) as of subcultures 
in the full meaning of the word.52 It is clear, however, that 
Durkheim devoted a great deal of his work to showing us the 
layeredness and complexity of the term culture, regardless of the 
fact that this term did not have a prominent and significant place 
in its categorical apparatus (in relation to other terms).

Table 153

1. culture scientifique  29

2. culture intellectuelle    25

3. culture logique     17

4. culture générale     14

52 In this case, we are referring to Durkheim’s use of these terms.
53 It should be mentioned that, for the purpose of the transparency of the 

table, we excluded certain cases which are not ‘pure’ examples of the stated 
attributes that occurred alongside the word “culture”. Thus, for example, 
under number 10. culture spécial, we did not include une culture toute 
spéciale, although, given the meaning of the word, such a merger could be 
carried out. We believe that such a combination of classification categories 
would complicate the presentation of the data without significantly affecting 
the structure of the frequency. Moreover, in the table there are only reports of 
the word “culture” occurring with a certain attribute. Other instances of the 
occurrence of the word “culture” were not included in Table 1.
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5. culture morale    11

6. culture esthétique    11

7. haute culture    10

8. culture humaine    10

9. culture littéraire     8

10. culture spéciale   6

11. culture secondaire    6

12. culture allemande   6

13. culture pédagogique   4

14. culture française   4

15. culture moyenne     4

16. culture religieuse    3

17. culture classique    3

18. culture professionnelle    3

19. culture grammaticale    2

20. culture historique    2

21. culture mentale    2

22. culture sociologique54  2

When we look at Table 2, which gives us a general overview 
(of the frequency) of the use of the term “culture” for each of 
the works, we see that this term most often occurs in works 
dedicated to education, or pedagogy.55 This cannot be a surprise 
to us, given his understanding of the process of socialization, or 
upbringing. For him, upbringing does not imply that the child 
only adopts and develops a “number of physical, intellectual, 
and moral states” required not only by society as a whole, 
but also “by a special environment for which it is specifically 
intended”.56 In this respect, one should understand that Durkheim 
devoted a great part of these studies to the contemplation of the 

54 We did not account for the word “culture” in this table when it appeared less 
than twice. 

55 As we know, Durkheim constituted sociology as an academic discipline 
along with pedagogy Lukes, S. (1973) Emile Durkheim – His Life and Work, 
London: Allen Lane the Penguin Press, pp. 105–106.

56  Durkheim, Emile (1922) Éducation et sociologie, p. 9, 12. 02. 2018; http://
classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/education_socio/education_
socio.pdf
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role of scientific, literary, aesthetic... culture in the process of 
upbringing.

Out of the 104 literature units involved in the analysis, the 
word “culture” appeared 332 times in total. The word was not 
found in 67 publications, while in 16 works it appeared only 
once (twice in 7 works, three times in three works, twice in 
two works, etc.). In just three works (Éducation et sociologie, 
L’éducation morale, L’évolution pédagogique en France), the 
word “culture” was used 218 times in total, which makes for 
approximately twothirds (65.6%) of the total number of times 
this term occurred. Not only does this fact indicate Durkheim’s 
understanding of upbringing and education, but it also indicates 
that the term culture did not have a more prominent place in his 
sociological theory.

Table 2 

Frequency of use of the term culture in Durkheim’s works

Title of the work                           no. of use of the term culture

1. La Suicide    11

2. Les formes élémentaires de la vie religieuse 15

3. De la division du travail social  15

4. Les règles de la méthode sociologique 5

5. Le socialisme    0

6. Éducation et sociologie   25

7. L’Allemagne audessus de tout  3

8. « Le « CONTRAT SOCIAL » de Rousseau » 1

9. La contribution de Montesquieu à la constitution de 
la science sociale    1

10. Cours de philosophie fait au Lycée de Sens 1

11. Le crime, phénomène normal  0

12. Définitions du crime et fonction du châtiment  0

13. Discours aux lycéens de Sens  2

14. L’éducation morale   33

15. L’évolution pédagogique en France  160

16. La prohibition de l’inceste et ses origines 1

17. De la définition des phénomènes religieux 1

18. Deux lois de l’évolution pénale  0
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19. Sur le totémisme    1

20. Sur l’organisation matrimoniale des sociétés 
australiennes    0

21. Leçons de sociologie   3

22. Pragmatisme et sociologie   3

23. Friedrich Ratzel, Anthropogéographie 0

24. Cours de science sociale. Leçon d’ouverture 0

25. La sociologie en France au XIXe siècle 0

26. Sociologie et sciences sociales  0

27. Alfred Fouillée, La Propriété sociale et la 
démocratie    1

28. Les études de science sociale  1

29. Les principes de 1789 et la sociologie 1

30. Sur la définition du socialisme  0

31. Socialisme et science sociale  0

32. La conception matérialiste de l’histoire 0

33. L’élite intellectuelle et la démocratie 1

34. Pacifisme et patriotisme   4

35. L’avenir de la religion   0

36. Le dualisme de la nature humaine et ses conditions 
sociales     0

37. Représentations individuelles et représentations 
collectives    0

38. Détermination du fait moral  0

39. Réponses aux objections   0

40. Jugements de valeur et jugements de réalité 0

41. La sociologie et son domaine scientifique 1

42. La science sociale selon De Greef  0

43. Une confrontation entre bergsonisme et 
sociologisme: le progrès moral et la dynamique 
sociale     0

44. L’état actuel des études sociologiques  
en France     1

45. La sociologie    0
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46. Sociologie et sciences sociales  2

47. La sociologie et les sciences sociales. Confrontation 
avec Tarde    0

48. L’empirisme rationaliste de Taine et les sciences 
morales     1

49. Le problème sociologique de la connaissance 0

50. Débat sur l’explication en histoire et  
en sociologie    0

51. Débat sur l’économie politique et les sciences 
sociales     0

52. L’origine de l’idée de droit   0

53. La science positive de la morale en Allemagne 
      4

54. Communauté et société selon Tönnies 0

55. Le rôle des grands hommes dans l’histoire 2

56. La vie universitaire à Paris   16

57. Le problème religieux et la dualité de la nature 
humaine     0

58. Cours sur les origines de la vie religieuse 0

59. De l’irréligion de l’avenir   0

60. Crime et santé sociale   0

61. Le divorce par consentement mutuel  0

62. Débat sur le mariage et le divorce  0

63. Suicide et natalité. Étude de statistique morale  0

64. Débat sur l’éducation sexuelle  0

65. Définition du fait moral   0

66. Introduction à la morale   0

67. Débat sur le fondement religieux ou laïque à donner 
à la morale    2

68. Débat sur les rapports entre les idées égalitaires et 
la rationalité de la morale   0

69. Introduction à la sociologie de la famille 0

70. La famille conjugale   0

71. Origine du mariage dans l’espèce humaine d’après 
Westermarck    1



275

BOŽIDAR FILIPOVIĆ

72. Cérémonies nuptiales en Algérie  0

73. Droit matrimonial juif   0

74. Droit matrimonial au Japon  0

75. Le mariage en Égypte   0

76. Rites nuptiaux au Moyen Age  0

77. Coutumes sexuelles dans la mythologie 
grécoromaine    0

78. La condition de la femme en Chine  0

79. Vie sexuelle dans l’ancienne Allemagne 0

80. La condition de la femme   0

81. La femme dans l’histoire   0

82. La constitution selon Platon, Aristote, Machiavel 
      0

83. Une révision de l’idée socialiste  0

84. L’État     0

85. Tableau de l’organisation sociale au Japon 0

86. État et société en Russie   0

87. Le problème du clan comme noyau primaire de la 
société     0

88. Les communes françaises du Moyen Age 0

89. L’organisation politique des primitifs 0

90. Villes, États et confédérations en Grèce 0

91. Les tribus chez les Grecs et les Romains 0

92. L’autorité dans la Russie ancienne  0

93. Formes élémentaires de l’organisation sociale  0

94. Organisation sociale Masai  1

95. Origine de l’État et de la famille à Rome 0

96. La plèbe romaine    0

97. Organisation juridique et sociale des Bantous 
congolais    1

98. Organisations sociales des Baganda  0

99.  Organisations sociales en Afrique orientale 0

100.  La “pédagogie” de Rousseau. Plans de leçons  2
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101.  L’enseignement philosophique et l’agrégation de 
philosophie    2

102.  Note sur la spécialisation de l’agrégation de 
philosophie    2

103.  La philosophie dans les universités allemandes  5

Conclusion

Why was it important to offer an analysis of the content of the use 
of the word “culture” in the works of Émile Durkheim? Firstly, 
the term culture is inherently significant for the sociological 
theory. In this regard, absence of a more frequent use of the term is 
equally indicative; therefore, even though the data are relatively 
‘scarce’, we believe that the offered analysis is relevant. We can 
say that Durkheim did not use the term “culture” very often, 
given the scope of his work. Furthermore, it most often occurred 
in a context which does not imply particularity, uniqueness, 
and selfimportance of a certain social group – in meanings 
that would be close to the romantic tradition. When it comes to 
the influence of Durkheim’s work on the later development of 
sociology, we would say that it is difficult to describe even in 
rough terms. However, here we can list only one author as an 
example – Jeffrey Alexander. His cultural sociology, which the 
author himself opposes to the sociology of culture, rests on the 
premise that “every action, no matter how instrumental, reflexive, 
or coerced visàvis its external environments, is embedded to 
some extent in a horizon of affect and meaning”.57 Therefore, 
culture is not a mere object (as in the case of the sociology of 
culture), but rather a starting point for any sociological research. 
Alexander found the roots of his cultural sociology precisely in 
the work of (‘the old’) Durkheim. His debt to Durkheim, that is, 
the influence he had on him, was also materialized through two 
collections honoring the French classic.58

Secondly, it should be mentioned that Durkheim is not just a 
significant name for the history of sociology, but also for the 
emergence of anthropology. In a number of definitions, culture 
itself appears as the central concept of determining this science.59 
Together with his nephew Marcel Mauss, Durkheim made a 
significant contribution to the development of anthropology 

57 Alexander, J. (2003) The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology, 
Oxford: Oxford University Press, p. 12.

58 Alexander J. (ed.) (1988) Durkheimian Sociology: Cultural Studies, 
Cambridge: Cambridge University Press; Alexander, J. and Smith, P. (eds.) 
(2005) The Cambridge Companion to Durkheim, Cambridge: Cambridge 
University Press.

59 Naturally, we are not referring to biological anthropology.
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in France. He largely influenced anthropology through his 
works on religion (totemism), taboo, rituals, etc. In this case, 
we see the discrepancy between the use of the term “culture” 
and Durkheim’s considerations of phenomena which, by their 
nature, can be classified in its domain. Therefore, our analysis 
must in no way originate the conclusion that Durkheim ignored 
the issues and problems studied by (sociocultural) anthropology. 
On the contrary, the data suggest that the use of this term in his 
opus is relatively restrictive, yet, if we were not to reduce it to 
the level of a term, it would gain entirely different dimensions. 
Nonetheless, this type of research was not the (primary) goal of 
our work.
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ДИРКЕМОВА УПОТРЕБА РЕЧИ КУЛТУРА

АНАЛИЗА САДРЖАЈА

Сажетак

Користећи методу анализе садржаја у раду смо понудили сажет увид 
употребе појма „култура” у делу Емила Диркема. Имајући у виду 
да се у Диркемовом делу може уочити наслеђе просветитељства, 
али посредно и традиција романтизма, сматрамо важним питање 
употребе наведеног појма. Ширина значења која се везују за 
појам „култура” чини га погодним за употребу као својеврсног 
индикатора. Попут Роршахових мрља у њега се могу учитавати 
веома различита значења. Налази показују да Диркем реч „култура” 
није употребљавао тако често имајући у виду обимност његовог 
дела, најчешће је везујући за научно, интелектуално, логично, итд. 
Посебну пажњу смо посветили његовим најзначајнијим делима 
(The Division of Labour in Society, Rules of Sociological Method, 
Suicide and The Elementary Forms of the Religious Life). Остала дела 
обухваћена су квантитативном анализом употребе речи „култура” 
у којој смо покушали да уочимо најфреквентније атрибуте који 
се јављају уз наведени појам. Анализом је обухваћен највећи део 

Диркемовог опуса објављеног током и након његовог живота.

Кључне речи: култура, Емил Диркем, анализа садржаја, 
позитивизам, романтизам, просветитељство
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САВРЕМЕНОММЕДИЈСКОМ
КОНТЕКСТУ

Сажетак: У ра ду „Па ра диг ма пар ти ци па тив но сти у са вре ме ном 
ме диј ском кон тек сту” раз ма тра на је па ра диг ма пар ти ци па тив
но сти у окви ру са вре ме ног ме диј ског кон тек ста, бу ду ћи да је ана
ли за са вре ме ног ме диј ског и ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о ног кон
тек ста нео п ход на осно ва за сти ца ње це ло ви ти јих уви да у но ве 
па ра диг ме пар ти ци па тив но сти и пар ти ци па тив не прак се. У ра ду 
су крат ко на зна че ни  кључ ни пој мо ви, по ја ве и про це си ко ји су зна
чај ни за ди ги тал ни ме диј ски кон текст: кон вер ген ци ја и ди ги та
ли за ци ја ме ди ја, мул ти та скинг, ме ди ји као уче сни ци у ства ра њу 
по ру ке, екс пан зи ја дру штве них ме ди ја. Та ко ђе, у ра ду је ука за но и 
на од ре ђе не слич но сти и раз ли ке из ме ђу пар ти ци па тив них прак
си пре и по сле ин тер не та, на ути цај ин фор ма ци о ноко му ни ка ци
о них тех но ло ги ја на ме диј ску сфе ру, те по себ но на мо гућ ност ко ја 
пред ста вља је дин стве ну од ли ку са вре ме ног ме диј ског кон тек ста: 
мо гућ ност да се, при ме ном ди ги тал них тех но ло ги ја и ме ди ја, 
укљу чи мо и ан га жу је мо у ме диј ској и тех но ло шкој сфе ри, на ау
то но ман на чин, во ђе ни соп стве ним ин те ре со ва њи ма. Ме ди ји ко ји 
омо гу ћа ва ју уче шће ко ри сни ка и отва ра ју мо гућ но сти за не го ва
ње и раз вој пар ти ци па тив не кул ту ре у ра ду су од ре ђе ни као пар
ти ци па тив ни ме ди ји и да те су основ не на зна ке њи хо вих кључ них 
каракте ри сти ка, зна чај них за те му ра да.

Кључнеречи: па ра диг ма пар ти ци па тив но сти, са вре ме ни ме ди ји, 
пар ти ци па тив ни ме ди ји, но ви ме ди ји, ди ги та ли за ци ја, ин фор ма
ци о ноко му ни ка ци о не тех но ло ги је, дру штве ни ме ди ји

ТАМАРАВУЧЕНОВИЋ
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Учи ти ка ко да омо гу ћи мо ди ја лог је умет ност... По штуј мо раз
ли чи те до при но се уче сни ка. Слу шај мо па жљи во. Од го ва рај мо на 
пи та ња и ко мен та ре уче сни ка уме сто да се др жи мо сво је аген
де. И ство ри мо си гур но и струк ту ри ра но окру же ње да би смо ово 

оства ри ли.1

Пар ти ци па тив ност VS но ва па ра диг ма  
пар ти ца пи тив но сти2

Пар ти ци па тив ност ни је нов, ни ти јед но зна чан кон цепт и 
у ли те ра ту ри се пар ти ци па тив ност, од но сно уче ство ва ње 
и да ва ње соп стве ног до при но са од ре ђе ним ак тив но сти ма, 
до га ђа ји ма, про из во ди ма итд., као по јам раз ма тра у ве о ма 
раз ли чи тим кон тек сти ма – по ли тич ком, дру штве ном, кул
тур ном, ме диј ском итд., и ана ли зи ра ју се раз ли чи ти по јав ни 
об ли ци, тер ми ни, прак тич ни и те о риј ске окви ри. Од но сно, 
мо же мо да го во ри мо о пар ти ци па тив ним прак са ма у раз
ли чи тим обла сти ма: по ли ти ци, ви зу ел ним умет но сти ма, 
му зе о ло ги ји, тех но ло ги ји итд. Пар ти ци па тив ност мо же да 
се раз у ме као про цес у ко ме по сто ји са рад нич ки, од но сно 
ре ла тив но рав но пра ван од нос две или ви ше стра на. Аспек
ти пар ти ци па тив но сти су из раз ли чи тих угло ва, те о риј ски 
и прак тич но, раз ма тра ни и пре по ја ве ин тер не та и раз во ја 
веб 2.0 тех но ло ги ја, али па ра диг ма пар ти ци па тив но сти у 
кон тек сту ин фор ма ци о ног дру штва и убр за ног тех но ло шког 
раз во ја, има од ре ђе не ка рак те ри сти ке уче ство ва ња ко је су 
спе ци фич не за ди ги тал но до ба. Бу ду ћи да по сто је од ре ђе не 
слич но сти, али и број не раз ли ке из ме ђу пар ти ци па тив них 
прак си пре и по сле ин тер не та – мо же мо да го во ри мо о но
вој па ра диг ми пар ти ци па тивн сти3. Ако се у ту ма че њу овог 
кон цеп та по ђе од зна че ња са мог гла го ла „пар ти ци пи ра ти” 
(лат. par ti ci pa re – уче ство ва ти), ви ди мо да се он нај че шће 
од но си на уче ство ва ње у еко ном ском сми слу – пар ти ци пи
ра ти нов ча ним или сред стви ма за про из вод њу, у по ли тич
ком кон тек сту – као уче ство ва ње гра ђа на у дру штве ном жи
во ту и про це су од лу чи ва ња, док се у са свим спе ци фичним 

1 Si mon, N. The par ti ci pa tory mu se um, Chap ter 4 (при сту пље но 20. 09. 
2014). http://www.par ti ci pa torymu se um.or g/read/ 

2 Рад је на стао на осно ву док тор ске ди сер та ци је „Би бли о те ка као но си лац 
пар ти ци па тив них прак си у кул ту ри у кон тек сту ин фор ма ци о ног дру
штва”, од бра ње не 06. 09. 2016. на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду.

3 „Но ва па ра диг ма пар ти ци па тив но сти” је по јам ко јим се озна ча ва скуп 
про ме на ко је ка рак те ри шу но ве об ли ке ко ри снич ке пар ти ци па ци је у 
Веб 2.0 окру же њу у ко ме су ИКТ знат но уна пре ди ле мо гућ но сти да са
вре ме на пу бли ка и ко ри сни ци по ста ну ак тив ни уче сни ци у гло бал ним 
и ло кал ним ко му ни ка ци о ним про це си ма, ства ра о ци и ди стри бу те ри 
са др жа ја на гло бал ној ра чу нар ској мре жи, да од по сма тра ча по ста ну 
иницијатори и са рад ни ци у раз ли чи тим обла сти ма.
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значењи ма овај гла гол ко ри сти и у обла сти умет но сти, фи
ло зо фи ји, ре ли ги ји итд. У „Лек си ко ну стра них ре чи и из
ра за”4 име ни ца пар ти ци пант има зна че ње: уче сник, пар
ти ци па ци ја (лат. par ti ti pa cio) и зна чи уче шће, су де ло ва ње, 
гла гол пар ти ци пи ра ти (лат. par ti ci pa re) зна чи: има ти у че му 
уче шће или уде ла. У „Реч ни ку си но ни ма” на ве де но је сле де
ће: 21013. Уче шће (ср.), уче сни штво, са у че сни штво, са рад
ња: са рад ња с не ким у ка квом по слу, ра ду те ле сном или ду
хов ном, на уч ном по ду хва ту.5 Кон цеп ти, од но сно пој мо ви са 
ко ји ма се, из ме ђу оста лог, пар ти ци па тив ност до во ди у ве зу 
су: ак тив ност, укљу че ност, ин тер ак ци ја, со ци јал но удру жи
ва ње, де мо кра ти ја, мо гућ ност, отво ре ност, сло бо да итд. Зна
чај но је да из на ве де ног им пли ци ра јед на су штин ски ва жна 
ка рак те ри сти ка ко ју има зна че ње ре чи пар ти ци па тив ност 
у срп ском је зи ку у по је ди ним при ме ри ма, а то је – са рад ња. 
Пар ти ци па тив ност мо же мо да раз у ме мо као про цес у ко ме 
по сто ји са рад нич ки, од но сно ре ла тив но рав но пра ван од нос 
две или ви ше стра на.6

У че му се огле да ју раз ли ке из ме ђу  
пар ти ци па тив них прак си пре и  

по сле ин тер не та?

Су шти на кон цеп та Веб 2.0 за сни ва се упра во на до при но
су и пар ти ци па ци ји ко ри сни ка, на ин тер ак тив ним од но си ма 
ко је ко ри сни ци ус по ста вља ју он лајн са по тен ци јал но нео
гра ни че ним бро јем дру гих ко ри сни ка, на ства ра ње, де ље ње 
и раз ме ну са др жа ја без вре мен ских или ге о граф ских огра
ни че ња, те о пар ти ци па тив но сти мо же мо да нас да го во ри
мо у јед ном гло бал ном кон тек сту. За хва љу ју ћи мо дер ној и 
све при сту пач ни јој тех но ло ги ји, да нас смо у мо гућ но сти да 
из сво је днев не со бе, на при мер, уче ству је мо у ди ску си ји 
или пре да ва њу ко је се зби ва на дру гом кра ју зе маљ ске ку
гле, да у ре ал ном ве ме ну ус по ста вља мо ди ја лог са број ним 
уче сни ци ма из це лог све та, по ста вља мо пи та ња или пар ти
ци пи ра мо на не ки дру ги кре а ти ван на чин. Ди ги тал ни си сте
ми ко му ни ка ци је омо гу ћа ва ју да се ин те гри шу раз ли чи те 
вр сте по да та ка – фо то гра фи ја, глас, ви део или ау дио за пис 
итд. и да са др жај ко ји смо ге не ри са ли по де ли мо на не кој 
он лајн плат фор ми за дру штве но умре жа ва ње, про ши ри мо 
вест о зна ча ју до га ђа ја у ко ме смо уче ство ва ли и/или по кре
не мо раз го вор о то ме у ре ал ном вре ме ну са по тен ци јал но 

4 Ву ја кли ја,  М. (1996/7) Лек си кон стра них ре чи и из ра за, Бе о град:  
Про све та, стр. 653.

5 Ла ле вић, М. (2004) Си но ни ми и срод не ре чи срп ско хр ват ског је зи ка, 
Бе о град: Но лит, стр. 806.

6 У овом зна че њу се по јам „пар ти ци па тив ност” ко ри сти у овом ра ду
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неограни че ним бро јем уче сни ка. Пре по ја ве ин тер не та ова
ко не што ни ка да ни је би ло мо гу ће. Да кле, мо гућ но сти су 
ве о ма број не, има их све ви ше сва ко га да на и тех но ло шки 
су на пред ни је. 

Раз вој пар ти ци па тив них софт вер ских апли ка ци ја и Веб 2.0 
алат ки, учи ни ли су да уче ство ва ње у од ре ђе ним он лајн ак
тив но сти ма, ко је све ви ше за ма гљу ју гра ни цу из ме ђу про
дук ци је и по тро шње – по ста не део сва ко дне ви це ми ли о на 
љу ди.7 Оно што пар ти ци па тив ност у да на шње вре ме чи ни 
ра ди кал но дру га чи јом је чи ње ни ца да су дру штве ни ме
ди ји8 на ин тер не ту учи ни ли уче ство ва ње при сту пач ни јим 
не го ика да до са да и, што је та ко ђе ве о ма ва жно, учи ни ли 
га при сту пач ни јим мно го ве ћем бро ју љу ди. Од но сно, ка
ко твр ди Ни на Си мон (Ni na Si mon), раз вој веб 2.0 тех но
ло ги ја је тран сфор ми сао ли ми ти ра ну и не од већ уче ста лу 
пар ти ци па тив ност у уче ство ва ње ко је је мо гу ће би ло ка да, 
би ло ко ме и би ло где9. Сва ка ко, нео п ход но је да има мо у ви
ду од ре ђе на огра ни че ња јер упр кос же љи да сви љу ди бу ду 
„ди ги тал но рав но прав ни”, још увек по сто је ве ли ке раз ли ке, 
ко је се у те о ри ји и прак си од ре ђу ју као „ди ги тал ни јаз”. Од
ре ђе не раз ли ке у еко ном ском и со ци јал ном ста ту су до во де 
и до раз ли ка у сте пе ну ди ги та ли за ци је и ин фор ма ти за ци је 
по је ди них зе ма ља, па са мим тим и до (не)мо гућ но сти да се 
у ди ги тал ном све ту аде кват но и рав но прав но пар ти ци пи ра.

Кри сто фер Кел ти (Chri stop her Kelty) та ко ђе по ста вља јед но 
од су штин ских пи та ња ка да је о овој те ми реч: ка ко из гле да 
уче ство ва ње у са вре ме ном ме диј ском окру же њу и ка ко је на 
не ки нов на чин по ста ло зна чај но, уз ува жа ва ње све га што 
је озна ча ва ло у про шло сти?10 Да ли се мре же и хи је рар хи ја 
уза јам но ис кљу чу ју, те да ли су то уоп ште аде кват ни тер
ми ни за оно што се де ша ва са пар ти ци па тив но шћу да нас? 
И ако ни су – ко ји тер ми ни је су аде кват ни? Кел ти сма тра да 
су ис тра жи ва чи у по след њој де ка ди про ши ри ли кон цеп те 
и тер ми не ко ји ма об ја шња ва ју ути цај ко ји ин тер нет и но ви 

7 Be er, D. and Bur rows, R. (2010) Con sump tion, Pro sump tion and Par ti ci
pa tory Web Cul tu res: An In tro duc tion, Jo ur nal of Con su mer Cul tu re 10: 3  
SA GE, 10.

8 Под пој мом дру штве ни ме ди ји  се под ра зу ме ва: све плат фор ме на ин
тер не ту на ко ји ма ко ри сни ци мо гу да кре и ра ју, пре у зи ма ју, раз ме њу ју и 
де ле ме диј ске са др жа је. Сма тра мо да су дру штве ни ме ди ји, за раз ли ку 
од тра ди ци о нал них ма сов них ме ди ја, у сво јој осно ви ди зај ни ра ни као 
пар ти ци па тив ни ме ди ји. 

9 Si mon, N. The par ti ci pa tory mu se um, Chap ter 1 (при сту пље но 20. 09. 
2014); http://www.par ti ci pa torymu se um.or g/read/ 

10 Kelty, C. From par ti ci pa tion to po wer, The par ti ci pa tory cul tu res hand bo ok 
ed. Del wic he, A. and  Hen der son, J. J. (2013), New York, Ro u tled ge, part I, 
Kin dle Edi tion.
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ме ди ји има ју на пар ти ци па тив ност: кон вер гент на кул ту ра, 
ви ки но ми ја, му дрост го ми ле (wis dom of crowds11), ино ва
ци је пред во ђе не ко ри сни ком итд, али да је, без об зи ра ка ко 
де фи ни ше мо овај тер мин, јед но си гур но – од уче ство ва ња 
се да нас оче ку је да ну жно ути че на струк ту ру, ор га ни за ци ју 
или тех но ло ги ју у ко јој се уче ству је. Овај ау тор ви ди пар ти
ци па тив ност као кре а тив ну сна гу ко ја мо же да до не се про
ме ну у дру штву, али на гла ша ва да оно што за и ста сма тра да 
је ва жно је чи ње ни ца да нам не до ста је кон крет на апа ра ту
ра ко јом мо же мо да од го во ри мо на про бле ма ти зо ва ње овог 
кон цеп та.

На те о риј ском ни воу, ка ко Ле о пол ди на Фор ту на ти (Le o pol
di na For tu na ti) за кљу чу је у сту ди ји у ко јој је раз ма тран од
нос из ме ђу уче ство ва ња и но вих ме ди ја, пар ти ци па ци ја је 
ам би ва лен тан по јам12 бу ду ћи да но си са со бом дво ја ко зна
че ње: ја ко (ди рект но и ак тив но уче ство ва ње) и сла бо (ин ди
рект но и па сив ни је), те је ста ва да пар ти ци па ци ју од ли ку ју 
и ка па ци тет за укљу чи ва ње у за јед ни цу, али и мо гућ ност 
да бу де мо ис кљу че ни из со ци јал ног жи во та. Фор ту на ти је 
ана ли зи ра ла сту дент ске есе је о пар ти ци па ци ји и но вим ме
ди ји ма и пре ма сте пе ну уче ство ва ња по де ли ла ко ри сни ке 
на: при мар не уче сни ке (да ју ин фор ма ци је и уна пре ђу ју их), 
се кун дар не уче сни ке (углав ном кон зу ми ра ју ин фор ма ци је, 
али по вре ме но и до при но се са др жа ју – озна ча ва њем, ран ги
ра њем и сл.) и по сма тра че (са мо кон зу ми ра ју ин фор ма ци је 
на ве бу и нај ве ћа гру па ко ри сни ка веб 2.0 тех но ло ги ја спа да 
у ову гру пу). На осно ву од го во ра ау тор ка је из ве ла за кљу чак 
да по сто је че ти ри раз ли чи те ди мен зи је он лајн пар ти ци па
ци је: при су ство, ин те лек ту ал ни до при нос, ути цај на до но
ше ње од лу ка и ути цај на стра те ги је у ре ша ва њу кључ них 
про бле ма. Раз ло ге због ко јих он лајн уче ство ва ње по ста је 
све ма сов ни је и све обим ни је ис пи та ни ци ви де у чи ње ни ци 
да ин тер нет до пу шта да стид бу де пре ва зи ђен, пру жа мо
гућ ност да по ста не мо ви дљи ви и по пу лар ни и не ви де он
лајн уче ство ва ње као за ме ну за офлајн пар ти ци па ци ју, већ 
као њен про ду же так и ње ног мо де ра то ра. Та ко ђе, ову но ву 
ди мен зи ју он лајн пар ти ци па ци је ви де као још је дан до каз 
нар ци стич ког дру штва у ко ме се свет ви ди је ди но у функ
ци ји су бјек та. Да кле, тех но ло ги ја је са мо је дан од фак то ра 

11 У књи зи „Wis dom of crowds”, Џејмс Су ро ви ец ки (Ja mes Su ro wi ec ki, 
2004, USA) твр ди да груп но при ку пља ње ин фор ма ци ја (ко лек тив на му
дрост, col lec ti ve wis dom) ре зул ти ра од лу ка ма ко је су че сто бо ље не го од
лу ке ко је би по је ди нач но сва ки члан гру пе мо гао да до не се. 

12 Le o pol di na, F. (2011) On li ne Par ti ci pa tion and the New Me dia, in: Cul tu res 
of Par ti ci pa tion, Me dia Prac ti ces, Po li tics and Li te racy, ed. For tu na ti, L., 
Geb hardt, J. and Vin cent, J., Eb sco Pu blis hing: ebo ok Aca de mic Col lec tion 
Trial, p. 19.
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ко ји од ре ђу ју пар ти ци па ци ју, те се стал на ко нек то ва ност 
и при ступ мо бил ним тех но ло ги ја ма не мо гу из јед на чи ти 
са уче ство ва њем, иа ко се у раз ма тра њу пар ти ци па тив них 
прак си фо кус усме ра ва го то во ис кљу чи во на алат ке он лајн 
плат фор ми за дру штве но умре жа ва ње13. На ову чи ње ни цу 
упо зо ра ва и Јан Мек шејн (Ian McSha ne) и твр ди да ди ску си
је о пар ти ци па тив ној кул ту ри по кре ћу ду го роч на пи та ња о 
ње ном успе ху, те на во ди да се пар ти ци па тив на кул ту ра уо
кви ра ва у тех но ло шким, со ци о ло шким и епи сте мо ло шким 
терми ни ма и уско фо ку си ра на ко ри шће ње дру штве них 
меди ја. 

Сма тра мо да се од ре ђе на огра ни че ња и иза зо ви пар ти ци па
тив не кул ту ре14, уз до дат на ис тра жи ва ња и кри тич ки од нос 
пре ма овим прак са ма, мо гу уна пре ди ти и кон ти ну и ра ном 
еду ка ци јом осо бља ин сти ту ци је и са мих ко ри сни ка. Ту пре 
све га има мо у ви ду обу ку ко јом би се по бољ шао и по ве ћао 
обим у ко ме пу бли ка кре а тив но и ак тив но уче ству је (мо ти ва
ци ја ко ри сни ка и за по сле них, са вла да ва ње ве шти на он лајн 
ко му ни ка ци је и ин тер ак ци је и сл.), те еду ка ци ју ко јом би се 
од ре ђе ни ри зи ци све ли на нај ма њу ме ру (не хо тич на или хо
ти мич на зло у по тре ба по да та ка, на ру ша ва ње приватно сти и 
без бед но сти итд.).

Је дан од раз ло га убр за ног раз во ја но ве, гло бал не пар ти ци па
тив не кул ту ре је ин тен зи ван раз вој но вих тех но ло ги ја15 ко ји 
је ути цао на раз вој но вих об ли ка ин тер ак ци је ко ји су ви ше 

13 Gre if, H. et al. (2011) In tro duc tion, in: Cul tu res of Par ti ci pa tion, Me dia 
Prac ti ces, Po li tics and Li te racy, ed. For tu na ti, L., Geb hardt, J. and Vin cent, 
J., Eb sco Pu blis hing: ebo ok Aca de mic Col lec tion Trial, p. 9.

14 По јам „пар ти ци па тив не прак се у кул ту ри” ко ри сти мо у зна че њу ко је се 
од но си на пар ти ци па ци ју у про дук ци ји кул тур них ар те фа ка та, про мо
ци ји кул тур не ба шти не и на пар ти ци пи ра ње у кре и ра њу и ре а ли за ци ји 
про гра ма у овој обла сти, уче ство ва ње у чу ва њу, пре зен та ци ји и про мо
ци ји са др жа ја из обла сти кул ту ре, итд. По јам „пар ти ци па тив на кул ту
ра” ко ри сти мо у сле де ћем зна че њу: пар ти ци па тив на кул ту ра је кул ту ра 
ма ње или ви ше ак тив ног уче ство ва ња (пар ти ци па ци је), у раз ли чи тим 
обла сти ма: умет но сти, по ли ти ци, кул ту ри, обра зо ва њу, дру штву итд. 
Пар ти ци па тив ну кул ту ру раз у ме мо као по јам ко јим се опи су је кул ту ра 
ко ју ка рак те ри ше не го ва ње и раз вој ко ри снич ког уче ство ва ња у раз ли
чи тим сфе ра ма са вре ме ног жи во та, као кул ту ру ко ја је отво ре на, ко ја 
под сти че ди ја лог, кре а тив ност и кри тич ко ми шље ње, као кул ту ру са рад
ње и за јед нич ког ра да на оства ри ва њу од ре ђе них ци ље ва. Ди стинк ци је 
ра ди, а да би смо ука за ли и на гла си ли раз ли ке у оби му ак тив но сти, „уче
ство ва ње” раз ли ку је мо од „пар ти ци па ци је” пре ма сте пе ну и ква ли те ту 
ан га жма на и под пар ти ци па ци јом под ра зу ме ва мо ви ши сте пен и ква ли
тет укљу че но сти, про ак тив но сти и ан га жма на. Гла гол „пар ти ци пи ра ти”, 
као и име ни це: „пар ти ци пант” и „пар ти ци па ци ја”, та ко ђе ко ри сти мо у 
на ве де ном зна чењ ском и кул ту ро ло шком кон тек сту. Пар ти ци па тив ност 
ви ди мо као по јам све о бу хват ни ји од пој ма crowd so ur cing.

15 Liu, S. and Zi em ke, J. From Cul tu res of Par ti ci pa tion to the Ri se of Cri sis 
Map ping a Net wor ked World, in: The par ti ci pa tory cul tu res hand bo ok, ed. 
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де цен тра ли зо ва ни и ши ро ко рас про стра ње ни у дру штву. 
Ипак, дру штве ни ме ди ји и пар ти ци па тив ност у ди ги тал ном 
до бу зна че мно го ви ше од мо гућ но сти да он лајн при сту
пи мо из у зет но ве ли ком бро ју ин фор ма ци ја и са др жа ји ма –  
омо гу ћа ва нам и да уче ству је мо у раз ли чи тим кре а тив ним 
ак тив но сти ма на гло бал ној ра чу нар ској мре жи, да на лак ши, 
јеф ти ни ји и до ступ ни ји на чин не го што је то био у слу чај у 
до бу пре ин тер не та ства ра мо и де ли мо ге не ри са ни са др жај. 
Чар ли Гир се кри тич ки освр ће и на по јам пар ти ци па тив не 
кул ту ре и на во ди да би смо мо гли да по ми сли мо да у слу ча ју 
но вих ди ги тал них ме ди ја и мре жа ми „… или на слу ћу је мо 
по ја ву но ве „пар ти ци па тор не кул ту ре” да ле ко ве ће са рад ње 
и со ли дар но сти, или пак да на шој ди ги тал ној кул ту ри пре ти 
опа сност од ства ра ња пан де мо ни ју ма су ко бље ног ме диј ског 
шу ма, са мо и сти ца ња и бе сми сле не бес те ле сне ин тер ак ци је 
у све усит ње ни јем дру штву”.16 Свет у ко ме жи ви мо овај ау
тор ви ди као свет у ко ме смо све ви ше по ве за ни и све ви ше 
раз дво је ни и, као по себ но ва жно, на гла ша ва чи ње ни цу да 
смо до шли до тач ке у ко јој су ди ги тал не тех но ло ги је све ви
ше уче сни ци у на шој све ви ше пар ти ци па тив ној кул ту ри, те 
за кљу чу је да је стал но пре и спи ти ва ње си ту а ци је у ко јој се 
на ла зи мо по треб ни је не го икад, уто ли ко ви ше што тех но ло
ги ја по ста је све ма ње ви дљи ва, јер је све ви ше са став ни део 
на шег по сто ја ња.

Та ко ђе, па ра докс пар ти ци па тив них ме ди ја17, чи ју де мо кра
тич ност са мо услов но мо же мо да по сма тра мо и као кључ ну 
пред ност, огле да се и у не че му са свим су прот ном прин ци
пи ма де мо кра ти је – усло ви њи хо вог ко ри шће ња ја сно по ка
зу ју да не ма мо у пот пу но сти кон тро лу над са др жа јем ко ји 
смо са ми кре и ра ли, да не мо же мо сви да му под јед на ким 
усло ви ма при сту пи мо, да мо же би ти над зи ран, кон тро ли
сан, па и зло у по тре бљен, да се че сто ко ри сти ис кљу чи во у 
ко мер ци јал не свр хе и са јед ним је ди ним ци љем – сти ца ње 
про фи та итд. Пре ма раз во ју он лајн ко му ни ка циј ских про це
са и алат ки  од хи пер тек ста до веб 2.0, кри тич ки се од но си 

ed. Del wic he, A. and Hen der son, J. J. (2013), New York, Ro u tled ge,  
Chap ter 19, Kin dle Edi tion.

16 Gir, Č. (2011) Di gi tal na kul tu ra, Be o grad: Clio, str. 210.
17 Под пој мом „пар ти ци па тив ни ме ди ји” под ра зу ме ва мо све ме ди је ко ји, 

уз при ме ну раз ли чи тих софт вер ских ала та, по др жа ва ју и омо гу ћа ва ју 
по ве зи ва ње и ак тив ну пар ти ци па ци ју ма њег или ве ћег кру га ко ри сни ка 
у окви ру: бло го ва, ви ки плат фор ми, та го ва ња, он лајн дру штве ног умре
жа ва ња и ге не ри са ња и де ље ња раз ли чи тих са др жа ја итд. Као си но ним 
у ди сер та ци ји се ко ри сти и по јам „дру штве ни ме ди ји” ко ји је де таљ ни је 
раз ма тран у одељ ку „Би бли о е те ке и ИКТ: мо гућ но сти и иза зо ви”.
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и Га на ел Лан глоа (Ga nael Lan glo is),18 ко ја на во ди да су ови 
ви до ви ко му ни ка ци је увек би ли ви ђе ни као по нов но бу ђе ње 
ак тив них ко ри сни ка, ко ји за ме њу ју па сив не и из ма ни пу ли
са не ма се, и успе ва ју да се њи хов глас ши ром све та „чу је”. 
Ау тор ка се кри тич ки од но си и пре ма иде ја ма Хен ри ја Џен
кин са и твр ди да су алат ке ко је ну де по пу лар ни веб сај то ви, 
по пут You Tu beа или Ви ки пе ди је, по но во ак ту е ли зо ва ле ова
кав не кри тич ки при ступ, од но сно из јед на ча ва ње по ве ћа ног 
уче ство ва ва ња у ко му ни ка ци ји – за хва љу ју ћи ко ри шће њу 
тех но ло ги ја, са де мо крат ским ак ци ја ма и ко му ни ка ци ја ма. 
Лан глоа сма тра да су тврд ње о де мо кра тич но сти пар ти ци
па тив ног ме диј ског окру же ња са мо де ли мич но тач не, од но
сно ми шље ња је да би ло ко мо же да по ку ша да се из ра зи, 
али да мо ра мо има ти у ви ду сле де ће: мре жне усло ве ко ји то 
омо гу ћа ва ју, на чи не упра вља ња раз ли чи тим про то ко ли ма и 
софт ве ри ма на гло бал ној ме жи, кул ту ро ло шке прак се ко ји 
ову про дук ци ју омо гу ћа ва ју, пи та ња цен зу ре и сло бо де итд.

Див на Вук са но вић кри тич ки ука зу је на не ко ли ко ва жних 
те ма ко је ре фе ри шу на кул ту ру, ко ри сни ке и ме ди је у са
вре ме ном кон тек сту. Има ју ћи у ви ду да су са др жа ји ко ји 
се пла си ра ју у јав ност пу тем дру штве них ме ди ја до ступ ни 
сви ма ко ји има ју од ре ђе не тех но ло шке алат ке, ау тор ка уви
ђа да се „... у прак си овај вид тех нич ке до ступ но сти нај че
шће по ка зу је у об ли ку па сив ног, не кри тич ког кон зу ми ра ња 
нај ра зли чи ти јих, углав ном кич и шунд ме диј ских са др жа
ја, аси ми ло ва них од стра не про сеч ног ре ци пи јен та, док се 
у рет ким си ту а ци ја ма до га ђа да је ко ри сник во љан и оспо
со бљен да пру жи вла сти ти „кре а тив ни” до при нос дру штве
номре жном ко му ни ци ра њу”.19 Кри тич ки раз ма тра ју ћи дру
штве ну мре жу Fa ce bo ok, Вук са но вић за кљу чу је да ве ћи на 
ко ри сни ка ове он лајн плат фор ме за дру штве но умре жа ва ње 
не ко ри сти ства ра лач ки по тен ци јал пар ти ци па тив но сти или 
га упо тре бља ва у ама тер ском кљу чу из ра жа ва ња.

Са вре ме ни (ди ги тал ни) ме диј ски кон текст

За раз у ме ва ње са вре ме не па ра диг ме пар ти ци па тив но сти 
нео п ход но је20 и бо ље раз у ме ва ње пој ма ме ди ја ко је је у ве
ли кој ме ри од ре ђе но кон крет ним дру штве ним и кул тур ним 

18 Lan glo is, G. (2013) Par ti ci pa tory cul tu re and the New Go ver nan ce of 
Com mu ni ca tion: The Pa ra dox of Par ti ci pa tory me dia”, Te le vi sion and new 
Media,14: 91, p. 9192.

19 Vuk sa no vić, D. (2011) Fi lo zo fi ja me di ja 2, Be o grad: Či go ja štam pa,  
str. 152.

20 Аспек ти зна чај ни за раз у ме ва ње па ра диг ме пар ти ци па тив но сти су: раз
вој пу бли ке, со ци о ло шки аспект (кон текст ин фор ма ци о ног дру штва), 
тех но ло шки и етич ки аспект, прав ни и за ко но дав ни оквир итд.
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кон тек стом и ову чи ње ни цу има у ви ду Дра ган Ћа ло вић 
ка да твр ди да се „... у за пад ним зе мља ма ма сов ни ме ди
ји обич но дво стру ко схва та ју, као из во ри исти не у слу жби 
очува ња демо крат ских од но са у дру штву, или пак, као моћ
на сред ства ма ни пу ли са ња исти ном. У зе мља ма где их др
жа ва у пот пу но сти или де ли мич но кон тро ли ше, ме ди ји су 
нај че шће схва ће ни као сред ства про па ган де и дру штве не 
кон тро ле. Реч је о то ме да је раз у ме ва ње ма сов них ме ди ја 
у нај ве ћој ме ри усло вље но на чи ном њи хо ве пер цеп ци је.”21 
Ћа ло вић на во ди да ме ди ји мо гу нај оп шти је да се од ре
де као по сред ни ци у пре но су по ру ке из ме ђу по ши ља о ца и 
при ма о ци, док Ели за бет Бирд (Eli za beth S. Bird), на гла ша
ва ју ћи зна чај кри тич ког пре и спи ти ва ња ме ди ја и ме диј ског 
ути ца ја, до бро уви ђа да је да нас: „Те же не го ика да до са да 
се де фи ни шу спе ци фич не рад ње ко је оба вља мо при ли ком 
ко ри шће ња ме ди ја. Би ти члан ме диј ске пу бли ке је у осно
ви не што што љу ди кон ти ну и ра но ра де... да ли то зна чи да 
смо сви за и ста про ду цен ти? Ми слим да не, осим ако сма
тра те да је сва ко тви тер или Fa ce bo ok ажу ри ра ње ста ту са –  
креативан чин.”22

Тех но ло шки на пре дак и раз вој ди ги тал них ме ди ја, по себ но 
Веб 2.0 окру же ња, углав ном су са гла сни ис тра жи ва чи, ра
ди кал но ме ња ју на чин на ко ји се љу ди сва ко днев но од но се 
и де лу ју са ме ди ји ма: до ступ ност и јед но став ност упо тре
бе, кон зу мен ти по ста ју кре а то ри са др жа ја ко ји сво ју по ру ку 
мо гу да по ша љу ми ли о ни ма љу ди, ути цај раз во ја ин тер не та 
на тзв. тра ди ци о нал не ме ди је и сл. – из ме ни ли су ме диј ски 
про стор, на чи не на ко је ми сли мо, пла ни ра мо, ре а ли зу је мо 
и ди стри бу и ра мо ме диј ске са др жа је.23 Гло бал на ра чу нар
ска мре жа и ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о не тех но ло ги је 
до при не ле су и ши ре њу и раз во ју про грам ских са др жа ја 
елек трон ских ме ди ја и њи хо ву ве ћу до ступ ност пу тем мо
бил них те ле фо на, та бле та, лап то по ва итд. Нај ве ћим де лом 
ма сов ни ме ди ји да нас ди ги тал но про из во де и ди стри бу и ра
ју свој са др жај и кон вер ги ра ју ка ди ги тал ним фе но ме ни ма 
 ин тер не ту, ве бу, ви део игра ма итд., ства ра ју ћи на тај на чин 
не пре ки ну ти ди ги тал ни „ме ди јаж”, ка ко твр ди Чар ли Гир.24

Има ју ћи у ви ду те му ко ја је у фо ку су ра да  ва жно је да на
гла си мо мо гућ ност ко ју да нас има мо, а ко ја пред ста вља 

21 Ћа ло вић, Д. (2009) Увод у те о ри ју ме ди ја, Бе о град: Ме га тренд 
универзи тет, стр. 3.

22 Bird, Е. (2011) Are we all pro du cers now?, Con ver gen ce and me dia au di en
ce pra ti ci ces, Cul tu ral Stu di es Vol. 25, Nos.45, p. 512.

23 Исто (пре ма: He nry Jen kins, Axel Bruns, Nig htin ga le i Dwyer, Gross),  
стp. 502. 

24 Gir, Č. нав. де ло, стр. 15.
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јединстве ну од ли ку са вре ме ног ме диј ског кон тек ста: мо
гућ ност да се укљу чи мо и ан га жу је мо у ме диј ској и тех но
ло шкој сфе ри, на ау то но ман на чин, во ђе ни соп стве ним ин
те ре со ва њи ма. Ме ди је ко ји омо гу ћа ва ју уче шће ко ри сни ка 
и отва ра ју мо гућ но сти за не го ва ње и раз вој пар ти ци па тив
не кул ту ре мо же мо та ко ђе од ре ди ти, и то и чи ни мо, као – 
парти ци па тив не ме ди је.

Сма тра мо да је ва жно да, ка да раз ма тра мо ин тер нет у ме диј
ском кон тек сту, има мо у ви ду и на ла зе Див не Вук са но вић 
ко ји ука зу ју да гло бал на ра чу нар ска мре жа са мо услов но 
функ ци о ни ше као ме диј ма сов них ко му ни ка ци ја, ма да се 
на чи ни раз ме не ко му ни ка циј ских по ру ка раз ли ку ју у од но су 
на раз ме ну по ру ка са пу бли ком ра ни јих масме ди ја (ра дио, 
тв, филм), „... обра ћа ју ћи се, у функ ци ји ин тер ак ци је, сва
ком ко ри сни ку по на о соб25, упра во у сме ру ка ко је то од ре
дио Ви ри лио, го во ре ћи о по ја ви ма сов ног ин ди ви ду а ли зма 
у са вре ме ном до бу”. На гло бал ном ме диј ском тр жи шту је, 
и то је зна чај но ра ди це ло ви ти је сли ке ме диј ског кон тек ста, 
да нас све при сут ни ји ком плек сан склоп уред нич ке кон ро ле, 
при ти са ка вла сни штва, еко ном ских и ко мер ци јал них при ти
са ка, кон ку рен ци је на тр жи шту и сл. Као јед ну од кључ них 
ре чи за раз у ме ва ње са вре ме не ме диј ске сфе ре сто га да нас 
ви ди мо кон вер ген ци ју ме ди ја.

Кон вер ген ци ја ме ди ја

Иа ко по јам кон вер ген ци ја ме ди ја – син таг ма ко ја се све че
шће сре ће у са вре ме ним те о ри ја ма ме ди ја – мо же да зву чи 
као са свим нов, овај тренд је одав но при су тан у ме диј ској 
ин ду стри ји, сма тра Ана Мар ти но ли и о кон вер ген ци ји ме ди
ја из но си сле де ће тврд ње: „... но ве тех но ло ги је до но се но ве 
иза зо ве тра ди ци о нал ним ме ди ји ма упра во кроз укр шта ње, 
спа ја ње, ства ра ње јед ног но вог, надме ди ја. Кон вер ген ци ја 
ме ди ја је тра јан и ак ту е лан про цес ко ји је за хва тио обла сти 
ме диј ских тех но ло ги ја, ин ду стри је, ме диј ских са др жа ја и 
пу бли ке... Кон вер ген ци ју ме ди ја не би тре ба ло раз ма тра ти 
као про цес чи је ће фи на ле би ти ства ра ње јед ног ме ди ја ко
ји ће об је ди ни ти све ка рак те ри сти ке по сто је ћих, већ је то 
про цес ко ји ре зул ти ра у про ли фе ра ци ји ка на ла за ко му ни
ци ра ње, про дук ци ју и ди стри бу ци ју ме диј ских са др жа ја”26. 
На гла ша ва ју ћи да је кон вер ген ци ја ме ди ја ак ту е лан и тра јан 

25 Vuk sa no vić, D. nav. de lo (pre ma: Byrnes, W. J. Ma na ge ment and Arts – The 
En ter ta in ment Bu si ness, u: Ma na ge ment and Arts, Third Edi tion, (2003), 
Fo cal Press, USA, р. 152).

26 Mar ti no li, A. (2010) Tran sfor ma ci ja ra di ja kao me di ja i ra dij skog au di to
ri ju ma pod uti ca jem no vih te no lo gi ja, dok tor ska di ser ta ci ja, Fa kul tet dram
skih umet no sti, Uni ver zi tet umet no sti, str. 46.
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про цес ко ји је за хва тио раз ли чи те ме диј ске обла сти, ау тор
ка на гла ша ва да је нео п ход но да ми као по тро ша чи ме диј
ских са др жа ја раз ви ја мо пот пу но но ве ве шти не упра вља ња 
ин фор ма ци ја ма, но ве струк ту ре пре но са ин фор ма ци ја кроз 
ка на ле, но ве кре а тив не жан ро ве итд., а као нај ве ћи иза зов 
ис ти че упра во мо гућ ност ан га жма на, од но сно укљу чи ва ња 
пу бли ке.

Да кле, кон вер ген ци ја је про цес ко ји је у са вре ме ном до бу 
од ре ђен про ме ном то ко ва у ме диј ском пеј за жу, про ме на ма 
у од но си ма ме ђу по сто је ћим тех но ло ги ја ма, про ме на ма на 
ме диј ском тр жи шту и у ме диј ској ин ду стри ји, у жан ро ви ма 
и пу бли ци, те да у том сми слу сва ка ко на ди ла зи пу ке тех
нич котех но ло шке про ме не ко је су сва ка ко ве о ма ва жне за 
овај про цес по сте пе ног при бли жа ва ња раз ли чи тих ме ди ја, 
кроз укр шта ње и спа ја ње, те уз све ве ћи удео пу бли ке у ме
диј ској про дук ци ји. Та ко ђе, кон вер ген ци ја ме ди ја опи су је и 
про ме не у на чи ну до ста вља ња и ди стри бу и ра ња ме диј ског 
са др жа ја, а ови про це си су пра ће ни и дру штве ним и кул
тур ним тран сфор ма ци ја ма, што сма тра мо да је та ко ђе ве о
ма ва жно да има мо у ви ду ка да их раз ма тра мо. Гле да но из 
угла ме диј ских уре ђа ја, кон вер ген ци ју мо же мо да озна чи мо 
и као са жи ма ње ви ше уре ђа ја у је дан, са пред но сти ма ко је  
пред ста вља ју су му по је ди нач них уре ђа ја.

Но ви ме ди ји

Као на тер мин зна ча јан за са вре ме ни ме диј ски кон текст, ов
де крат ко ука зу је мо и на тер мин „но ви ме ди ји”. Овај тер мин 
за пра во и ни је нов, од но сно у упо тре би је од 70их го ди на 20. 
ве ка,27 и осим у ме диј ском кон тек сту, при су тан је и у мно гим 
дру гим обла сти ма: умет но сти, кул ту ри, обра зо ва њу итд. У 
овом де лу да је мо не ко ли ко на по ме на о овом пој му, има ју ћи 
у ви ду ње го ву ши ро ку упо тре бу и при су ство у ли те ра ту ри, 
те зна чај и уло гу но во ме диј ског кон тек ста и тех но ло шки по
сре до ва не ко му ни ка ци је за пред мет ди сер та ци је. Број на су 
пи та ња ко ја сто је да нас пред ме диј ским те о ре ти ча ри ма ко ји 
ис тра жу ју област но вих ме ди ја: Да ли и ко је ме ди је мо же мо 
од ре ди ти као „но ве ме ди је”? Да ли би пре ци зни ји на зив био 
„но ви ји ме ди ји”, јер оно што се пре де це ни ју сма тра ло „но
вим” да нас те шко да мо же да за др жи ову од ред ни цу (ин тер
нет ко ји је на стао у про шлом ве ку са мо услов но мо же мо да 
сма тра мо за но ви ме диј)? Да ли но ви ме ди ји под ра зу ме ва ју 
са мо ра чу нар ски про це су и ра ну ко му ни ка ци ју, ди стри бу ци
ју и/или про дук ци ју са др жа ја, или се под но вим ме ди ји ма 

27 Ku le to, V. Uti caj in ter ne ta i me dij ska pi sme nost (при сту пље но 27. 1. 2013). 
http://www.va len tin ku le to.co m/2013/01/uti cajin ter ne taime dij skapi sme
nost/ 
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нај че шће под ра зу ме ва ју раз ли чи ти ди ги тал ни ме ди ји, пa je 
„но ви” у овом слу ча ју си но ним за „ди ги тал ни”?

На уч на и струч на ли те ра ту ра под но вим ме ди ји ма нај че
шће под ра зу ме ва ин тер ак тив не ди ги тал не ме ди је, за ко је 
је ка рак те ри стич но он лајн и ди ги тал но при ма ње и сла ње 
ин фор ма ци ја (ин тер нет, мо бил не уре ђа је за ко му ни ка ци ју 
и ин фор ми са ња, бло го ве итд.), ко ји су су прот ни тра ди ци
о нал ним ме ди ји ма (ра дио, но ви не, ТВ), сма тра Ана Мар
ти но ли и на во ди да овај по јам озна ча ва све ве ће при су ство 
ком пју те ри зо ва них, ди ги тал них и умре же них ин фор ма ци ја 
и ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја ко је су ка рак те ри стич не за 
крај про шлог и по че так овог ве ка.28 Уви дом у обим ну ли
те ра ту ру из ове обла сти мо же се за кљу чи ти да све ма сов
ни јом упо тре бом гло бал не ра чу нар ске мре же, и овај по јам 
ме ња сво је ка рак те ри сти ке, те да се да нас под њим нај че
шће подразумеваjу ин тер нет, дру штве ни ме ди ји, мо бил ни 
те ле фо ни и пре но си ва мул ти ме ди ја. Та ко ђе, раз ма тра ју ћи 
обра зо ва ње мла дих у кон тек сту но вих ме ди ја, ис тра жи ва чи 
тер мин но ви ме ди ји ко ри сте да опи шу „... ме диј ско окру
же ње у ко ме тра ди ци о нал ни ји ме ди ји, као што су књи
ге, ТВ и ра дио кон вер ги ра ју са ди ги тал ним ме ди ји ма, по
себ но ин терактивним ме ди ји ма и ме ди ји ма за дру штве ну 
комуникаци ју”.29

Јед но од су штин ских пи та ња ка да је о но вим ме ди ји ма реч 
је пи та ње ко је је по ста вио Лев Ма но вич: Ка ко ме ди ји по ста
ју но ви, од но сно на ко је на чи не ко ри шће ње ком пју те ра за 
про дук ци ју и ди стри бу и ра ње ме ди ја ути че да они по ста ју 
но ви?30 Као прин ци пе но вих ме ди ја, уме сто већ тра ди ци о
нал но по сту ли ра них, као што су ин тер ак тив ност и хи пер
ме ди ји, овај ау тор на во ди сле де ће: ну ме рич ка пред ста ва, 
мо ду лар ност, ау то ма ти за ци ја, про мен љи вост и кул тур но 
тран ско ди ра ње, и до да је да њих тре ба раз у ме ти као оп ште 
тен ден ци је у обла сти кул ту ре ко ја про ла зи кроз про цес ин
фор ма ти за ци је а не као ап со лут не за ко ни то сти. Овај ау тор 
по ка зује ка ко су но ви ме ди ји ре зул тат син те зе два одво је на 
исто риј ска пу та: ме диј ских тех но ло ги ја и ра чу нар ства, пре
тва ра њем ме ди ја у ну ме рич ке по дат ке на ста ју но ви ме ди ји: 
по крет не сли ке, об ли ци, зву ци, гра фи ке итд. ко је са да мо же
мо да об ра ђу је мо у ра чу на ру. Ма но вич сма тра да по пу лар но 
схва та ње но вих ме ди ја из јед на ча ва овај по јам са упо тре бом 
ра чу на ра за при ка зи ва ње и ди стри бу ци ју са др жа ја и твр ди 

28 Mar ti no li, A. nav. de lo, str. 1112.
29 He at her,  M. еt al, (2008) Li ving and Le ar ning with New Me dia, 11. 8, http://

di gi talyouth.ischool.ber ke ley.edu /fi les/re port/di gi talyouthWhi te Pa per.pdf  
(пре у зе то 11. 10. 2011).

30 Ma no vič, L. (2015) Je zik no vih me di ja, Be o grad: Cliо, str. 62.



292

ТАМАРА ВУЧЕНОВИЋ

да не ма раз ло га да се ра чу нар не ис ти че и као ин стру мент 
за про из вод њу или скла ди ште ње ме ди ја: „... на ла зи мо (се) у 
си ту а ци ји слич ној оној из че тр на е стог и де вет на е стог ве ка, 
ка да су штам пар ска пре са и фо то гра фи ја из вр ши ле ре во лу
ци о нар ни ути цај на раз вој мо дер не умет но сти и кул ту ре, то 
јест да нас се на ла зи мо усред ре во лу ци је но вих ме ди ја – по
мак це ло куп не кул ту ре ка ра чу нар ски по сре до ва ним об ли
ци ма про из вод ње, ди стри бу ци је и ко му ни ка ци је.”31 Пре и
спи ту ју ћи уло гу ра чу на ра у ме диј ској сфе ри, овај ау тор за
кљу чу је – и у овом зна че њу се по јам но вих ме ди ја ко ри сти у 
ди сер та ци ји, да су но ви ме ди ји ре зул тат ста па ња ме диј ских 
и ра чу нар ских тех но ло ги ја – зву ци, гра фи ке, по крет не сли
ке, про сто ри, тек сто ви и сл., ко је са да мо же мо ком пју тер ски 
да об ра ђу је мо. Је дан од кључ них Ма не ви че вих ста во ва је 
да је иден ти тет ме ди ја до жи вео дра ма тич ни је про ме не од 
ра чу на ра, и де фи ни шу ћи ове про ме не, Ма но вич на мер но 
из бе га ва ко ри шће ње из ра за ди ги та лан и ин тер ак ти ван, јер 
сма тра да су су ви ше ши ро ки и дво сми сле ни кон цеп ти да би 
би ли упо тре бљи ви.

Пре тва ра ње ме ди ја у ра чу нар ске по дат ке овај ис тра жи вач 
ви ди као су штин ску по сле ди цу по ве зи ва ња ме ди ја и ра чу
на ра: „Но ви ме ди ји зах те ва ју но ву ета пу у те о ри ји ме ди ја, 
чи је по чет ке мо же мо на ћи у ре во лу ци о нар ним де ли ма Ха
рол да Ини са из пе де се тих и Мар ша ла Ма клу а на из ше зде
се тих го ди на два де се тог ве ка. Да би смо раз у ме ли су шти ну 
но вих ме ди ја, мо ра мо се окре ну ти на у ка ма о ра чу на ри ма. 
Ту мо же мо оче ки ва ти да на ђе мо но ве из ра зе, ка те го ри је и 
опе ра ци је ко је од ли ку ју ме ди је ко ји се мо гу про гра ми ра ти. 
Од про у ча ва ња ме ди ја пре ла зи мо на не што што би се мо
гло на зва ти „про у ча ва ње софт ве ра” – од те о ри је ме ди ја до 
те о ри је софт ве ра.”32 Као је дан од на чи на да се за поч не са 
те о ри јом софт ве ра, ау тор на во ди прин цип тран ско ди ра ња и 
сма тра да се од ре ђе ни прин ци пи не мо гу сма тра ти ди стинк
тив ним за но ве ме ди је, јер су при сут ни у не ким ста ри јим 
кул тур ним об ли ци ма, те кри тич ки раз ма тра не ко ли ко по
пу лар них ста во ва о но вим и ста рим ме ди ји ма и твр ди ка
ко не мо гу да „из др же” па жљи ви ју про ве ру: но ви ме ди ји су 
ана лог ни ме ди ји кон вер то ва ни у ди ги тал ну пред ста ву, но ви 
ме ди ји до пу шта ју на су ми чан при ступ би ло ком еле мен ту, 
ди ги та ли за ци ја не ми нов но под ра зу ме ва од ре ђе ни гу би так 
ин фор ма ци ја, ди ги тал ни ме ди ји мо гу се бес крај но ко пи ра
ти без ика квог гу бит ка ква ли те та, но ви ме ди ји су, за раз
ли ку од ста рих ме ди ја, ин тер ак тив ни итд. За ни мљи во је да 
овај ау тор има не што дру га чи ји став о ин тер ак тив но сти у 

31 Исто, стр. 61.
32 Исто, стр. 90.
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од но су на ве ћи ну ис тра жи ва ча и ко ри сни ка, сматраjући да 
не ма мно го сми сла на зи ва ти ра чу нар ске ме ди је „ин тер ак
тив ним” јер то за пра во пред ста вља јед но став но по на вља ње 
нај основ ни јих чи њеница ве за них за ком пју те ре. Олег Јек
нић се су прот ста вља Ма но ви че вом схва та њу но вих ме ди ја 
пре ма ко ме се ин тер ак тив ност нај че шће до во ди у ве зу са ра
чу на ри ма, тј. са „но вим ме ди ји ма”, и на во ди да под но вим 
ме ди јем сма тра „... ко ор ди ни са ни елек тро маг нет ски та лас 
(ЕМ зра че ње) ода кле сле ди да ера „но вих ме ди ја”, у хро
но ло шком сми слу, за по чи ње кра јем де вет на е стог ве ка са 
разво јем те ле комуникација”33.

Сај то ви за дру штве но умре жа ва ње, „па мет ни” те ле фо ни, 
он лајн игре и сл., иа ко ре ла тив но но ви јег да ту ма на стан ка, 
по ста ли су са став ни део сва ко дне ви це ве ли ког бро ја љу ди и 
те шко је по ве ро ва ти да смо са мо пре не што ви ше од де сет 
го ди на жи ве ли без њих. По да ци из САД го во ре да ди ги тал ни 
ме ди ји и он лајн ко му ник aци је у пот пу но сти про жи ма ју жи
во те мла дих, ка ко је по ка за ло ис тра жи ва ње „Жи вот и уче ње 
са но вим ме ди ји ма” 34 и да смо, иа ко има све ви ше ис тра жи
ва ња ко ја се ба ве но во ме диј ским прак са ма, још увек у ра
ним фа за ма по ве зи ва ња раз ли чи тих по да та ка ра ди до би ја ња 
ши ре сли ке о уло зи ко ју но ви ме ди ји има ју у сва ко днев ном 
жи во ту мла дих. У овом оп се жном ис тра жи ва њу тер мин но
ви ме ди ји ко ри шћен је да би се опи са ла ме диј ска еко ло ги ја 
у ко јој тра ди ци о нал ни ме ди ји, као што су књи ге, ра дио или 
те ле ви зи ја кон вер ги ра ју са ди ги тал ним ме ди ји ма, по себ но 
са ин тер ак тив ним и дру штве ним ме ди ји ма. Упра во за то што 
ис пи ту ју кон сте ла ци ју про ме на ме диј ских тех но ло ги ја ко је 
не мо гу би ти све де не на по је ди не тех нич ке ка рак те ри сти ке, 
ау то ри ко ри сте тер мин но ви ме ди ји уме сто ди ги тал ни или 
ин тер ак тив ни ме ди ји, фо ку си ра ју ћи се на оне прак се ко је су 
но ве у ак ту ел ном тре нут ку и ко је су ја сно по ве за не са кул
ту ром мла дих. У окви ру овог ис тра жи ва ња уста но вље но је 
да мла ди ко ри сте но ве ме ди је за ве о ма раз ли чи те по тре бе – 
со ци јал не, за бав не, еду ка тив не итд., и да се у овом про це су 
од ви ја за пра во је дан спе ци фи чан вид ко му ни ка ци је, у ко ме 
су уче сни ци увек он лајн, тј. увек на ин тер не ту. По да ци ко
ји по ка зу ју да је омла ди на да нас цен трал ни ак тер ме ди ја и 
ко му ни ка ци ја су ве о ма зна чај ни за раз у ме ва ње са вре ме ног 
ме диј ског пеј за жа. Као но ве со ци јал не ве шти не и кул ту рал
не ком пе тен ци је ко је су по треб не мла ди ма да би јед ног да на 
по ста ли „пот пу ни уче сни ци”, Хен ри Џен кинс на во ди: игру, 
спо соб ност из во ђе ња (усваја ње ал тер на тив них иден ти те та 

33 Jek nić, O. (2014) Te o ri ja in ter fej sa, Be o grad: Cen tar za me di je i 
komunikaci je, Fa kul tet za me di je i ko mu ni ka ci je, str. 55.

34 He at her,  M. nav. de lo, str. 4.



294

ТАМАРА ВУЧЕНОВИЋ

са свр хом им про ви за ци је и от кри ћа), мул ти та скинг, спо
собност сми сле ног узор ко ва ња и ре мик со ва ња ме диј ског 
са др жа ја, ко лек тив ну ин те ли ген ци ју (спо соб ност при ку
пљања зна ња и по ре ђе ња са бе ле шка ма дру гих са на ме ром 
да се оства ри за јед нич ки циљ), умре жа ва ње (спо соб ност 
пре тра ге, син те зе и ди се ми на ци је ин фор ма ци ја), спо соб
ност про це њи ва ња (ева лу а ци ја по у зда но сти и кре ди би ли те
та ин фор ма ци ја), си му ла ци ја (спо соб ност ин тер пре та ци је и 
кон струк ци је ди на мич ког мо де ла ствар ног све та) итд.35

Пар ти ци па тив ни ме ди ји

За са вре ме ни ме диј ски кон текст су ве о ма ва жни и ин тер
нет сер ви си као пр ви ин тер ак тив ни сер ви си ма сов них елек
трон ских ко му ни ка ци ја ко ји омо гу ћа ва ју је дин стве ну и јед
но став ну по врат ну спре гу из у зет но број не пу бли ке и ме ди
ја, сво је вр сно бри са ње гра ни ца из ме ђу ко ри сни ка и из во ра 
ин фор ма ци ја. Отва ра ње мо гућ но сти да пу бли ка ак тив но 
уче ству је у про гра ми ра њу са др жа ја, да њи ме ма ни пу ли ше, 
али и да кре и ра соп стве не про гра ме – ре де фи ни ше од но се 
уред никпро ду центпри ма лац са др жа ја, ства ра ју ћи од ко ри
сни ка исто вре ме но и ау то ра про гра ма – ви ди мо као по себ но 
зна чај не у кон тектсту па ра диг ме пар ти ци па тив но сти.

На ста нак и раз вој пар ти ци па тив них ме ди ја, ко ји су за сно ва
ни на ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о ним тех но ло ги ја ма, омо
гу ћио је ко ри сни ци ма да од кон зу ме на та ин фор ма ци ја бр же 
и лак ше по ста ну њи хо ви ства ра о ци и да се, пре ва зи ла зе ћи 
ге о граф ске и вре мен ске гра ни це, по ве жу са ко ри сни ци ма 
ши ром све та. Под пар ти ци па тив ним ме ди ји ма под ра зу ме
ва мо све ме ди је ко ји, уз при ме ну раз ли чи тих софт вер ских 
ала та, по др жа ва ју и омо гу ћа ва ју ак тив ну пар ти ци па ци ју 
ма њег или ве ћег кру га ко ри сни ка у окви ру: бло го ва, ви
ки плат фор ми, та го ва ња, он лајн дру штве ног умре жа ва ња 
и ге не ри са ња и де ље ња раз ли чи тих са др жа ја итд. Ве ћи на 
ко ри сни ка мо же пу тем гло бал не мре же да еми ту је или об
ја ви са др жај ко ји ће би ти до сту пан ве ли ком бро ју љу ди а 
исто вре ме но мо же да при ма и пра ти са др жа је та ко ђе ве ли
ког бро ја ко ри сни ка. Ве о ма је ва жно да има мо у ви ду да се 
тех но ло шка ин фра струк ту ра пар ти ци па тив них ме ди ја кон
ти ну и ра но раз ви ја, те је зна чај но да пра ти мо ове трен до ве и 
до пу ња ва мо сво ја зна ња из обла сти ин фор ма ци о не и ди ги
тал не пи сме но сти, јер што ви ше љу ди бу де зна ло аде кват но 
да ко ри сти пар ти ци па тив не ме ди је за раз ли чи те свр хе ве ћа 

35 Jen kins, H. et al  (2009) Con fron ting the Chal len ges of Par ti ci pa tory Cul tu
re: Me dia Edu ca tion for the 21 cen tury, (пре у зе то 18. 10. 2013), p. 4. https://
mit press.mit .edu /si tes/de fa ult/fi les/ti tles/free_dow nlo ad/9780262513623_
Con fron ting_the _Chal len ges.pdf 
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је ве ро ват но ћа да ће ин фос фе ра у бу дућ но сти би ти про стор 
ко ји ће још ви ше под сти ца ти и омо гу ћа ва ти пар ти ци па тив
ност. Пар ти ци па тив ни ме ди ји се ме ђу соб но раз ли ку ју али 
има ју и од ре ђе не за јед нич ке ка рак те ри сти ке: со ци о ло шке, 
еко ном ске и тех нич ке, те у из ве сном сми слу мо же мо да их 
по сма тра мо као дру штве не ме ди је чи ја се сна га за сни ва на 
ак тив ном уче ство ва њу ве ли ког бро ја љу ди, на њи хо вом по
ве зи ва њу и умре жа ва њу, на омо гу ћа ва њу ши рег, јеф ти ни јег 
и бр жег де ље ња ин фор ма ци ја и ко ор ди на ци је ак тив но сти.

Ана Мар ти но ли син таг мом пар ти ци па тив ни ме ди ји обу ва
та: бло го ве, та го ва ње, де ље ње ау дио и ви део са др жа ја, Mes
hUp, ви ки, RSS, под каст, вир ту ел не за јед ни це итд. и на во ди 
да смо да нас све до ци ја ча ња кул ту ре „... ко ја под сти че ан га
жман, пар ти ци па ци ју, раз ви ја ње. То ме до при но си зна ча јан 
за о крет од тра ди ци о нал них, ли не ар них ме ди ја ка ин тер ак
тив ним ме ди ји ма, ка на ли ма или ди ги тал ним плат фор ма
ма”.36 Пар ти ци па ци ја им пли ци ра ви ши сте пен укљу че но сти 
јав но сти у про цес про дук ци је, али и упра вља ње и пла ни ра
ње ко му ни ка ци о них си сте ма, ка ко до бро уви ђа Ма рти но ли, 
и сма тра да због сво је дру штве не уло ге ме ди ји мо ра ју би ти 
зна ча јан чи ни лац рас пра ве о пар ти ци па ци ји, мо гу је под сти
ца ти или на аде ква тан на чин укљу чи ти љу де ко ји ни су про
фе си о нал ци у ме диј ски по сре до ва ну про ду кци ју зна че ња.

Ни ко Кар пен ти ер твр ди, и ова тврд ња је зна чај на за кри
тич ко пре и спи ти ва ње па ра диг ме пар ти ци па тив но сти, да 
се пре ви ше обра ћа па жња на но ве ме ди је и њи хов пар ти
ци па тив ни по тен ци јал, а да се кул ту ро ло шки и пар ти ци па
тив ни по тен ци јал тра ди ци о нал них ме ди ја – ра ди ја, штам пе 
и те ле ви зи је, за по ста вља и пот це њу је.37 Ау тор сма тра да је 
ова кав при ступ тех но ло шкоде тер ми ни стич ки, јер се те ме
љи на иде ји да спе ци фич не ме диј ске тех но ло ги је са ме по 
се би има ју ве ћи по тен ци јал за пар ти ци па тив ност. Кар пен
ти ер твр ди са свим су прот но – да по тен ци јал са вре ме них 
ме диј ских тех но ло ги ја за ви си од на чи на на ко ји се ме ди ји 
ко ри сте и да пар ти ци па тив ни по тен ци јал ме ди ја у са вре ме
ном тех но ло шком кон тек сту нај че шће за ви си од од но са мо
ћи про фе си о нал не ме диј ске ели те и не про фе си о на ла ца ко ји 
су укљу че ни, а не са мо од ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них 

36 Mar ti no li, A. (2013) Pu bli ka i me dijski mul ti ta sking – po de lje na pa žnja u 
eri mul ti plat form no sti, CM: Com mu ni ca tion Ma na ge ment Qu ar terly: Ča so
pis za upra vlja nje ko mu ni ci ra njem  28, Be o grad: Fa kul tet po li tič kih na u ka,  
Uni ver zi tet u Be o gra du, str. 46.

37 Car pen ti er, N. et al (2007) The o re ti cal fra me works for par ti ci pa tory me dia, 
In tro duc tion, Tar tu Uni ver sity Press (пре у зе то 19. 03. 2012), p. 111. https://
www.aca de mia.edu /272174/The o re ti cal_Fra me works_for _Par ti ci pa tory_
Me dia.
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тех но ло ги ја. Тврд њу о од но су мо ћи не мо же мо да при хва
ти мо као са свим тач ну, јер се тај од нос у при лич ној ме ри 
про ме нио и ме ња се и да ље, и ми шље ња смо да су упра во 
ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о не тех но ло ги је омо гу ћи ле да и 
не про фе си о нал ци, ка ко их овај ис тра жи вач на зи ва, при лич
но јед но став но и са свим бес плат но са вла да ју раз ли чи те на
чи не ко ри шће ња ме ди ја. На You Tu be ка на лу по сто ји од го вор 
на ве ћи ну пи та ња ко ја по чи њу са: „Ка ко да ...?”, од но сно 
ви део за пи си у ко ји ма се об ја шња ва ка ко да оба ви мо од ре ђе
не за дат ке и то, углав ном, упра во од стра не про фе си о нал них 
но ви на ра. 

Сма тра мо, на кон ре а ли зо ва них ис тра жи ва ња ко ја су би ла 
усме ре на на по тен ци јал пар ти ци па тив них прак си у до ме ну 
кул ту ре,38 и уви да у обим ну ли те ра ту ру, да је нео п ход но да 
се до дат но ис тра жи и јав но сти пре зен ту је кре а ти ван и кул
ту ро ло шки по тен ци јал но вих ме ди ја за по сло ва ње, на пре дак 
и раз вој ин сти ту ци ја кул ту ре. Оства ри ва ње пар ти ци па тив
ног по тен ци ја ла, ка ко тра ди ци о нал них, та ко и но вих медијa 
у обла сти кул ту ре (и не са мо у обла сти кул ту ре), за ви си од 
мно го фак то ра: дру штве нопо ли тич ког кон тек ста ко јим се 
по др жа ва или, на про тив, за по ста вља и не ко ри сти овај по
тен ци јал, еко ном ских и тех но ло шких фак то ра ко ји омо гу ћа
ва ју пар ти ци па тив ност раз ли чи тог ква ли те та, оби ма и ре
зул та та, од зна ња и мо ти ви са но сти кул тур них рад ни ка ко ји 
тре ба да пла ни ра ју и ре а ли зу ју пар ти ци па тив не про јек те, од 
ко ри сни ка и пу бли ке ко ја тре ба да уче ству је и пар ти ци пи ра, 
тј. од њи хо ве об у че но сти, ин фор ми са но сти, кре а тив но сти 

38 Ем пи риј ско ис тра жи ва ње ре а ли зо ва но је за по тре бе из ра де док тор ске 
ди сер та ци је „Би бли о те ка као но си лац пар ти ци па тив них прак си у кул
ту ри у кон тек сту ин фор ма ци о ног дру штва”. У дру гој фа зи овог ис тра
жи ва ња ре а ли зо ва ни су не на мен ски ин тер вјуи са свет ским би бли о те
ка ри ма и екс пер ти ма у обла сти би бли о те ка р ствa, у пе ри о ду од 2004. 
до 2014. го ди не, ко ји су по слу жи ли за по ста вља ње кон тек ста ана ли зе 
и да ва ње смер ни ца у ко ји ма би ис тра жи ва ње тре ба ло да се од ви ја. У 
овој фа зи оба вљен је и низ не фор мал них раз го во ра на те ре ну са ко ри
сни ци ма раз ли чи тих вр ста би бли о те ка у Бе о гра ду. У тре ћој фа зи ем пи
риј ских ис тра жи ва ња оба вље но је ис тра жи ва ње ко јим је об у хва ће но 15 
би бли о те ка ра из Ср би је. Са ода бра ним би бли о те ка ри ма (на осно ву пре
ли ми нар них ис тра жи ва ња) оба вље ни су на мен ски, ду бин ски ин тер вјуи 
са ја сно де фи ни са ним пи та њи ма. Овим ква ли та тив ним ис тра жи ва њем 
на сто ја ло се да се об у хва те би бли о те ке у на шој зе мљи ко је се раз ли ку
ју пре ма сре ди ни у ко јој се на ла зе, тех но ло шкој опре мље но сти, бро ју 
чла но ва итд, а чи ји би бли о те ка ри екс пер ти зом, прак тич ним ис ку ством 
и ак тив но сти ма мо гу зна чај но да до при не су раз у ме ва њу те ме. Да кле, 
ра ди пот пу ни је сли ке во ди ло се ра чу на – у ме ри у ко јој је би ло мо гу ће, 
да бу ду за сту пље не раз ли чи те вр сте би бли о те ка из гра до ва и ва ро ши ца, 
са раз ли чи тим бро јем чла но ва и ве о ма раз ли чи том тех но ло шком ин фра
струк ту ром – од би бли о те ке ко ја не ма ни те ле фон ни ин тер нет до ве ли ке 
би бли о те ке, ко ја је је дан од ли де ра у обла сти при ме не ин фор ма ци о но
ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја у на шој зе мљи.
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итд. Да кле, при су ство и ко ри шће ње но вих ме ди ја ути че на 
об ли ке пар ти ци па ци је, али ни је њен је ди ни услов, ни ти је 
ко ри шће ње но вих тех но ло ги ја са мо по се би до вољ но, иа ко 
нас осна жу је за пар ти ци па ци ју. 

Зна чај не су и на по ме не ко је, има ју ћи у ви ду про це се ко ре
ни тих про ме на кроз ко је ма сов ни ме ди ји да нас про ла зе, да је 
Чар ли Гир, ко ји кри тич ки раз ма тра пар ти ци па тив не кон цеп
те у овом кон тек сту. Гир, на и ме, сма тра да је по гре шно ве ро
ва ти да, на при мер, по ве ћа ње мо гућ но сти уче шћа гле да ла ца 
или слу ша ла ца пред ста вља не ку вр сту но ве пар ти ци па тив не 
де мо кра ти за ци је ме ди ја, те да је под сти ца ње ау ди то ри ју ма 
да се укљу чи у ме диј ску про дук ци ју са мо при вид но и да су 
ме ди ји и да ље по све ће ни пре но ше њу соп стве них по ру ка у 
јав ност. Са овим тврд ња ма се де ли мич но мо же мо сло жи ти, 
јер сма тра мо да су ме ди ји увек, а не са мо да нас, нај ви ше 
по све ће ни пре но ше њу соп стве них по ру ка, јер је то њи хо ва 
основ на ми си ја и ак тив ност ко ја их у нај ве ћој ме ри де фи
ни ше. Са дру ге стра не, јав ност, за хва љу ју ћи пре све га ИКТ 
и мо бил ним тех но ло ги ја ма, по пр ви пут мо же да ге не ри ше 
раз ли чи те мул ти ме ди јал не са др жа је и ша ље их уред ни штву 
ма сов них ме ди ја. Иа ко и тра ди ци о нал ни ме ди ји, по пут 
РТСа или БиБиСија (BBC), има ју ру бри ке на ме ње не гра
ђа ни ма, да нас има мо и све ви ше не за ви сних он лајн ме ди ја 
ко ји ова ко ге не ри сан са др жај об ја вљу ју и ди стри бу и ра ју39.

Мул ти та скинг

У са вре ме ном тех но ло шком окру же њу ме ди је ко ри сти мо на 
дру га чи је на чи не не го што смо то чи ни ли пре са мо не ко ли ко 
го ди на: убр зан раз вој ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них тех
но ло ги ја ути че на број и ра зно вр сност ме ди ја ко ји су нам 
да нас до ступ ни, као и на ко ли чи ну ин фор ма ци ја и са др жа
ја ко је пу тем раз ли чи тих ко му ни ка ци о них ка на ла при ма мо. 
За раз у ме ва ње са вре ме ног ме диј ског кон тек ста зна чај но је 
и раз у ме ва ње фе но ме на по де ље не па жње, од но сно исто вре
ме ног ко ри шће ња ви ше ме ди ја – мул ти та скин га. Ука зу је мо 
пре све га на ту ма че ње Ма ну е ла Ка стел са (Ma nuel Ka stels) 
ко ји ди ску ту је ре зул та те ис тра жи ва ња ко је је спро ве де но 
2007. го ди не у Ка та ло ни ји у на ме ри да се ис пи та но ви обра
зац од но са пре ма ме ди ји ма, кроз фо кус гру пе од 704 осо бе 
ко је су по сма тра не, уз њи хов при ста нак, у пе ри о ду од не ко
ли ко ме се ци40. При пад ни ци ове гру пе има ју 1830 го ди на, 
на ин тер не ту су у про се ку че ти ри са та днев но. Ре зул та ти 
су по ка за ли да је то вре ме ис пре пле та но са вре ме ном ко је 

39 http://lu pi ga.co m/; http://www.ju zne ve sti.co m; http://www.njuz.net/
40 Ka stels, K. (2014) Moć ko mu ni ka ci ja, Be o grad: Clio, str. 169  170.



298

ТАМАРА ВУЧЕНОВИЋ

прово де гле да ју ћи те ле ви зи ју, да ко му ни ци ра ју то ком чи та
вог да на раз ли чи тим сред стви ма и да је за пра во мул ти та
скинг, од но сно исто вре ме но пра ће ње ви ше раз ли чи тих ме
ди ја – нор ма, ка ко за кљу чу је Ка стелс, а не из у зе так. Да кле, 
ис пи та ни ци исто вре ме но гле да ју те ле ви зи ју, слу ша ју му зи
ку или ша љу по ру ке пу тем мо бил них те ле фо на, на ин тер не
ту су, игра ју ви део игре и сл. 

И Ана Мар ти но ли уо ча ва трен до ве ко ји су све при сут ни ји у 
на ви ка ма пу бли ке: ве за са ме ди ји ма је све ду бља и под ра зу
ме ва емо ци о нал но ин ве сти ра ње, све је при сут ни ји фе но мен 
„по де ље не па жње” – исто вре ме на упо тре ба ви ше ме ди ја. 
„Ме диј ски мул ти та скинг је ди рект на по сле ди ца ди ги та ли
за ци је ме диј ских са др жа ја, ја ча ња пар ти ци па тор не кул ту
ре, мо гућ но сти да ин тер ак тив но ко му ни ци ра мо, да бу де мо 
ак тив ни... при су ству је мо ства ра њу јед не но ве вр сте пу бли
ке, пу бли ке ко ја же ли да бу де укљу че на, али јој је по тре
бан по вод за то – она мо ра би ти мо ти ви са на, под стак ну та, 
про во ци ра на.”41 Ау тор ка твр ди и да је по тре ба по тро ша ча 
све ве ћа за уре ђа ји ма ко ји омо гу ћа ва ју исто вре ме но ин тер
нет ко нек ци ју, раз го вор, сла ње елек трон ске по ште и по ру ка, 
видео раз ме ну итд.

У овом кон тек сту на во ди мо и ре зул та те ис тра жи ва ња ко је је 
спро ве де но 2012. го ди не у САД, у окви ру ко га су при ку пље
ни и ана ли зи ра ни по да ци о то ме ко је мо бил не уре ђа је и на 
ко је на чи не ко ри сти за јед ни ца (сту ден ти, осо бље, при ја те љи 
би бли о те ке итд.) Хан тер ко ле џа у Њу јор ку (Hun ter Col le ge). 
Циљ ис тра жи ва ња био је да се до би је ни по да ци и ин фор ма
ци је ис ко ри сте, од но сно узму у об зир при ли ком ди зај ни ра
ња мо бил ног вебсај та би бли о те ке, окре ну тог ко ри сни ку. Је
дан од за ни мљи вих за кљу ча ка до ко јих су ис тра жи ва чи до
шли је да уче сни ци у ис тра жи ва њу ра ди је ко ри сте па мет не 
те ле фо не и код ку ће (63.7 %), где има ју при ступ и деск топ 
ра чу на ру (ко ји по се ду је 56.6% ис пи та ни ка) или лап то пу (ко
ји по се ду је 90.8%), да то чи не че сто и у го то во свим аспек
ти ма дру штве ног жи во та – што ука зу је на из у зет но ве ли ку 
по пу лар ност у ко ри шће њу ин тер не та на мо бил ним уре ђа ји
ма (па мет ни те ле фо ни, та бле ти и сл.) у сва ко днев ној упо тре
би, а број по се та вебcајту, пу тем ових уре ђа ја, удво стру чио 
се у од но су на прет ход ну, 2011. го ди ну.42 Пре ма по да ци ма 
до би је ним у ис тра жи ва њу, не што ви ше од 20% ис пи та ни ка 
по се ду је та блет ра чу нар, али бли зу 38% пла ни ра да на ба
ви овај мо бил ни уре ђај, што се по ду да ра са по да ци ма ко ји 

41 Mar ti no li, A. nav. de lo, str. 42.
42 Bec ker, A. et al (2013) De ve lo ping and com ple ting a li brary mo bi le tec hno

logy sur vey to cre a te a user – cen te red mo bi le pre sen ce, Li brary Hi Tech, Vol. 
31 Iss 4, p. 693  695.
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го во ре да се број по се та сај ту са та блет уре ђа ја утро стру
чио у 2012. го ди ни, у од но су на прет ход ну го ди ну. Ови 
статистички по да ци го во ре да се ме ња при ро да при сту па 
са др жа ји ма на мре жи и ука зу је на нео п ход ност при ла го ђа
ва ња овим тен ден ци ја ма. Та ко ђе, сту ди ја је ука за ла да 58.2% 
ко ри сни ка же ли да до би ја по ру ке са ин фор ма ци ја ма на мо
бил ни те ле фон, да им је по треб но да се ла ко кре ћу кроз са
др жај сај та и ба зу по да та ка би бли о те ке, да же ле мо гућ ност 
да овим пу тем ре зер ви шу књи ге и при сту пе екњи га ма, као 
и на чи ње ни цу да се мо бил ни уре ђа ји све ви ше ко ри сте за 
обра зов не свр хе. Уз ра чу на ре, да нас су све при сут ни ји и та
бле ти и мо бил ни те ле фо ни као уре ђа ји ко је пу бли ка исто
вре ме но ко ри сти и овај ве ли ки по раст ства ра на ци је мул ти
та ске ра (mul ti ta skers) и пре тва ра днев не со бе на ших ба ка и 
де ка и ро ди те ља у ди ги тал на ме диј ска сре ди шта.43

За кључ на раз ма тра ња:  
да ли при ка за но по ста је исти ни то?

Екс пан зи ја мо бил них уре ђа ја у по след њој де це ни ји44 – мо
бил них те ле фо на, та бле та, ај пе да, па мет них те ле фо на, елек
трон ских чи та ча по пут Kindlа итд, до ве ла је до зна чај них 
про ме на у при сту пу и на чи ну ко ри шће ња ин тер не та као 
ме ди ја. Деск топ ра чу на ре по ла ко су за ме ни ли лап то по ви, а 
са да лап то по ве по ла ко за ме њу ју ма њи мо бил ни уре ђа ји ко ји 
нам омо гу ћа ва ју да прак тич но увек бу де мо он лајн, да кон
зу ми ра мо и ге не ри ше мо са др жај на би ло ком ме сту, не са мо 
код ку ће или у кан це ла ри ји, да оба вља мо, ка ко смо ви де ли, 
ви ше за да та ка исто вре ме но. Са ста нак или час на ко ме се, 
за са да кри шом, гле да ју ве сти и по ру ке ко је сти жу на на
ше ми ни уре ђа је, па ра лел но кон зу ми ра ње са др жа ја на раз
ли чи тим ме ди ји ма – те ле фо ну, те ле ви зо ру и та бле ту, да нас 
су све че шће по ја ве, од но сно, ка ко за кљу чу је Ше ри Теркл, 
уз тех но ло ги је чак и нај о бич ни ји те ле фон ски по зив до во ди 
са вре ме ног чо ве ка у „... свет стал ног пар ци јал ног по све ћи
ва ња па жње...”45. Ова ау тор ка на гла ша ва да се ве о ма бр зо 
цир ку ли са ње уста ли ло као до жи вљај кон стант ног „са при
су ства” у све ту кон стант не ко му ни ка ци је: „На ши раз го во ри 
ли цем у ли це ру тин ски су пре ки да ни по зи ви ма и по ру ка ма 
ко је при сти жу. У све ту па пир не по ште би ло је не при хва тљи
во да ко ле га чи та сво ја пи сма то ком са стан ка.”46 Ову но ву 

43 http://sta ke hol ders.of com.or g.uk /mar ketda tare se arch/mar ketda ta/com mu
ni ca ti onsmar ketre ports/cm r13/, при сту пље но 12. 12. 2014).

44 https://www.itu.int/en/ITUD/Sta ti stics/Pa ges/stat/de fa ult.aspx (при сту пље
но 12. 12. 2014).

45 Terkl, Š. (2011) Sa mi za jed no, Be o grad: Clio, str. 226.
46 Исто, стр. 226227.
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вр сту вре ме на ау тор ка од ре ђу је као вре ме по де ље не па жње, 
кри тич ки се од но си пре ма опи са ном кон тек сту и сма тра да 
смо пре бр зо по ста ли спрем ни да сла ви мо не пре ста но при
су ство тех но ло ги је и да мул ти та скинг сма тра мо вр ли ном, 
иа ко су мно ги пре да ва чи уо чи ли да сту ден ти ко ји др же отво
ре не лап то по ве на ча су не по сти жу та ко до бре ре зул та те као 
они ко ји то не чи не, већ са мо пра те на ста ву. Мул ти та скинг 
ве о ма ва жан фе но мен, јер опи су је ка рак те ри сти ке но вих 
на ви ка и по тре ба са вре ме них ко ри сни ка, ука зу је на на чи не 
на ко је ко ри сни ци при ма ју и ге не ри шу са др жај и та ко нам 
да је дра го це не по дат ке ко ји су зна чај ни за бо ље раз у ме ва
ње пара дигме пар ти ци па тив но сти у са вре ме ном ме диј ском 
кон тек сту.

Да кле, до ступ ност и јед но став ност упо тре бе ме диј ских 
алат ки у ин фор ма ци о ном дру штву отва ра број не мо гућ но
сти за кре а тив но уче ство ва ње пу бли ке и ге не ри са ње ме диј
ског са др жа ја. Са дру ге стра не, пар ти ци па тив не прак се за
ви се од број них фак то ра, те се уче ство ва ње не под ра зу ме ва 
са мо по се би, као по сле ди ца ме диј скотех но ло шког на прет
ка, већ је прак са ко ју је по треб но не го ва ти, под сти ца ти и за 
њу се аде кват но при пре ма ти. Мо гућ ност да се укљу чи мо и 
ан га жу је мо у ме диј ској и тех но ло шкој сфе ри, на ин тен зи
ван и ау то но ман на чин, ви ди мо као по зи ти ван аспект опи са
них про ме на. Су прот но кон цеп ту о „бес по моћ ној пу бли ци” 
ко јом упра вља ју ме ди ји, сма тра мо да пу бли ка при хва та и 
ко ри сти но ве мо гућ но сти ко је ну де ме ди ји да из ра зи сво је 
скло но сти. Ипак, ра ди бо љег раз у ме ва ња ме диј ског кон тек
ста, ко ји је ва жан за на ше укуп но раз у ме ва ње раз ма тра них 
те ма, нео п ход но је да кон ти ну и ра но кри тич ки пре и спи ту
је мо и не га тив не трен до ве и иза зо ве као што су: кри за кре
ди би ли те та у ме ди ји ма, не до вољ на тран спа рент ност и не
по што ва ње де мо крат ских прин ци па, пре ко мер на ко мер ци
ја ли за ци ја и та бло и ди за ци ја, од сту па ње од про фе си о нал них 
стан дар да итд. Са вре ме ни чо век је углав ном у ве ли кој ме ри 
окру жен ме ди ји ма, сто га мо же мо да ка же мо да жи ви мо у/на/
са ме ди ји ма, те да у из ве сном сми слу и на од ре ђе ни на чин 
и са ми по ста је мо – ме ди ји. Или, ка ко ве о ма до бро ука зу је 
Да ли бор Пе тро вић кри тич ки ту ма че ћи ме диј ски по сре до ва
но дру штво и твр де ћи да су он лајн плат фор ме за дру штве
но умре жа ва ње за пра во фи нал ни про из вод ме диј ског те ро ра 
над љу ди ма: „Ме ди ји су сву да око нас. Они су нас на у чи ли 
да се ни шта не сме про пу сти ти се ћа њу и не из бе жном за бо
ра ву ... и са мо оно што је при ка за но по ста је исти ни то, док 



301

ТАМАРА ВУЧЕНОВИЋ

све оста ло за у век не ста је у ме диј ском мра ку. У стра ху од за
бо ра ва ми мах ни то бе ле жи мо сва ки де лић на ших жи во та.”47
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PARADIGM OF PARTICIPATIVITY IN THE 
CONTEMPORARY MEDIA CONTEXT 

Abstract

This paper contemplates the paradigm of participativity in the context 
of contemporary media, since an analysis of the modern media and 
informationcommunication context is necessary for acquiring a 
more wholesome insight into new paradigms of participativity and 
participative praxis. The papers gives a short overview of key notions, 
phenomena and processes significant to the context of digital media: 
convergence and digitalization of the media, multitasking, media 
as participants in creating messages, expansion of social media. 
Also, the paper points to certain similarities and differences between 
participative practices before and after the Internet, to the influence of 
informationcommunication technologies on the media, and especially 
on a possibility as a unique feature of the modern media context: 
the possibility to use digital technologies and the media to include 
and engage in the media and technology sphere, in an autonomous 
way, lead by our own individual interests. The media which enable 
participation of the users and create possibilities for nurturing and 
development of participative culture, are donominated in this paper as 
participatory media. Basic notions of their key characteristics are given, 

of significance to the subject of this paper..

Keywords: paradigm of participativity, contemporary media, partici
pative media, new media, digitalization, informationcommunication 

technologies, social media
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ИДЕНТИТЕТУНАСТАЈАЊУ
ПРИКАЗ ЗБО Р НИКА: ЦРНОГОРСКЕСТУДИЈЕ

КУЛТУРЕИИДЕНТИТЕТА,УРЕДНИЦИ
РАДМИЛАВОЈВОДИЋИЈАНКОЉУМОВИЋ,

ФА КУЛ ТЕТ ДРАМ СКИХ УМЈЕТ НО СТИ,  
ЦЕ ТИ ЊЕ 2016.

Збо р ник тек сто ва по све ћен цр но гор ском кул тур ном иден
ти те ту ис црп но кри тич ки пре и спи ту је то ко ве, фак то ре и 
усло ве под ко ји ма се овај иден ти тет кон сти ту и сао, ка ко у 
XIX ве ку, та ко и то ком жи во та у Ју го сла ви ји, да би ра до ви 
нај ве ћу па жњу по кло ни ли об ли ко ва њу на ци о нал ног иден
ти те та Цр но го ра ца и Цр не Го ре у по след њих 25 го ди на, од 
тре нут ка рас па да Ју го сла ви је. Са ма чи ње ни ца да су Ср би ја 
и Цр на Го ра пет на ест го ди на на ста ви ле да жи ве за јед но у 
«сла бој» за јед ни ци, омо гу ћи ла је да се то ком тих пет на ест 
го ди на од ви ја ју раз ли чи ти, не кад и кон тра дик тор ни про це
си на ци о нал ног раз два ја ња: по не кад усме ра ва ни про грам
ском де лат но шћу на ци о нал них уста но ва кул ту ре; не кад, по
себ но кад је о је зи ку реч, усме ра ва ни по ли тич ким од лу ка ма; 
а че сто ства ра ни пре све га са мо стал ном де лат но шћу умет
ни ка и ства ра ла ца, ко ји су фил мо ви ма, му зи ком, тек сто ви ма 
гра ди ли но ве обра сце иден ти те та, но ве на ра ти ве и сим бо ле, 
ко ји ће са ве ћом или ма њом бр зи ном би ва ти при хва ће ни у 
ме диј ској, а за тим и нај ши рој јав но сти. 

Сто га се овај Збо р ник ба ви кључ ним пи та њи ма кул тур ног 
раз во ја, са гле да ним кроз до при нос на ци о нал них ин сти ту
ци ја кул ту ре (по пут на ци о нал ног те а тра), ки не ма то гра фи је, 
али и ме диј ских тек сто ва, про ду ка та кул тур не ин ду стри
је и еко но ми је, те кроз до при нос исто ри о гра фи је, му зи ке 
и дру гих из ра за не ма те ри јал ног на сле ђа. Ау то ри до след но 
за сту па ју иде ју о по тре би ства ра ња јав них по ли ти ка и ин
сти ту ци о нал них окви ра ко ји ће ра ди ти на об ли ко ва њу, „про
ду ко ва њу”, кон струк ци ји цр но гор ског на ци о нал ног кул тур
ног иден ти те та, про ми шља ју ћи и ана ли зи ра ју ћи тре нут но 

МИЛЕНАДРАГИЋЕВИЋШЕШИЋ
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ста ње у до ме ни ма нај ва жни јих кул тур них и ства ра лач ких 
ак тив но сти. 

Кул тур на по ли ти ка Цр не Го ре по че ла је да се кон сти ту и ше 
у са вре ме ном сми слу те ре чи тек од осни ва ња Ми ни стар
ства кул ту ре (1992), кре и ра ју ћи ин сти ту ци ју по ин сти ту ци
ју, умет нич ке фа кул те те и кул ту ро ло шке де парт ма не. Та ко
зва ни „ла нац вред но сти” још увек ни је за о кру жен, али сви 
за сту пље ни сег мен ти „про ду це на та” кул тур ног иден ти те та 
у окви ру ових ака дем ских ра до ва су од стра те шког зна ча ја 
за Др жа ву, па се мо же за кљу чи ти да ова сту ди ја ну ди ка ко 
оби ље по да та ка и до ку мен та ци је, та ко и ар гу мен та ци ју ко ја 
мо же би ти ко ри сна ка ко за прак ти ча ре – умет ни ке и кул
тур не рад ни ке ко ји на сто је сво јим де лом да да ју до при нос 
про фи ли са њу иден ти тет ских спе ци фич но сти, та ко и за ис
тра жи ва че из цр но гор ске ака дем ске за јед ни це ко ја мо ра да 
се и да ље раз ви ја и про ши ру је, те да пред ста вља осно ву за 
кул тур ну по ли ти ку за сно ва ну на чи ње ни ца ма. 

Иа ко Збо р ник не по кри ва све до ме не ства ра ла штва, а по себ
но не пи та ња ве за на за тра ди ци ју, ма те ри јал но и не ма те ри
јал но на сле ђе, по ли ти ку му зеј ског из ла га ња, итд. па чак и 
не ке обла сти са вре ме ног ства ра ла штва (књи жев ност, са вре
ме на умет но ст), то и да ље не ума њу је ре пре зен та тив ност 
овог збор ни ка ра до ва ко ји те му кул тур ног иден ти те та Цр не 
Го ре ис цр пљу је ко ли ко је то мо гу ће у овом ак ту ел ном тре
нут ку ана ли зи ра ју ћи ути цај дру штве нопо ли тич ког контек
ста.

Збор ник отва ра текст Црногорско народно позориште у
трагањузаредефиницијомцрногорскогкултурногиденти
тета–естетскииеманципаторскиаспектисавременере
пертоарскеполитикемр Јан ка Љу мо ви ћа, ко ји за пред мет 
из у ча ва ња узи ма ре пер то ар ске прак се јед ног од кључ них 
сто же ра цр но гор ске кул ту ре, на ци о нал ни те а тар. Љу мо вић, 
кон ста ту је нео дво ји вост со ци јал ног кон тек ста од по зо ри шта 
као ме ста су сре та чи та ве за јед ни це, па и ме ста кре и ра ња на
ци о нал не стра те ги је у кул ту ри. У све о бу хват ном при сту пу 
он ана ли зи ра так ти ке ра да по зо ри шта, пре све га ре пер то ар 
и ње го ву ре а ли за ци ју кроз по зо ри шне про дук ци је, те ути цај 
по ли ти ка ка ко др жав них и ло кал них, та ко и ре ги о нал них и 
европ ских тен ден ци ја – на про це се отва ра ња Цр но гор ског 
на ци о нал ног по зо ри шта ка све ту. У окви ру де таљ ног пре се
ка ста ња још од тра гич них де ве де се тих па до да нас, мо гу се 
са гле да ти све фа зе де ло ва ња ове ин сти ту ци је, али и из ве сти 
од ре ђе ни за кључ ци о ме сту По зо ри шта и ње го вих по ли ти ка 
у про це си ма из град ње и ре пре зен та ци је же ље ног (са ња ног) 
цр но гор ског иден ти те та – исто риј ског, еп ског, има ги нар ног, 
али и по ли тич ког и кри тич ког иден ти те та у исто вре ме. 
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При род но се на по зо ри шни жи вот уоп ште и про дук ци ју 
пред ста ва посебно на до ве зу је те ма ства ра ња и пред ста вља
ња национал ног иден ти те та кроз на ци о нал ну ки не ма то гра
фи ју у тек сту Црногорскифилм–употразизанационалним
стиломмр Се ха да Че ки ћа. Овај текст по кри ва ка ко са му 
про дук ци ју, та ко и пред ста вља ње на ра ти ва и сим бо ла цр но
гор ског иден ти те та па и сте ре о ти па у овом кључ ном ме ди ју, 
ка ко у до ма ћој пер спек ти ви та ко и у сли ци другог, у ино
стра ној про дук ци ји. По Че ки ћу по јам „цр но гор ска ки не ма
то гра фи ја” ипак је уте ме љен на од го ва ра ју ћој фак то гра фи ји, 
и тврди да без об зи ра на то што је (про дук ци о но) „ма ла ки
не ма то гра фи ја”, она по се ду је од ре ђе не ка рак те ри сти ке, тј. 
естет ске ка па ци те те, ко ји је мо гу и мо ра ју у бу дућ но сти из
два ја ти из ком плек са ју го или ју жно сло вен ског фил ма у ко ји 
је до са да углав ном би ла уро ње на (до ду ше, то го то во да ва
жи за све на ци о нал не ки не ма то гра фи је у Ју го сла ви ји – фил
мо ви су сни ма ни „пре ко гра нич но”, ти мо ви су би ли не са мо 
ви ше на ци о нал ни, већ су уну тар ју го сло вен ске ко про дук ци је 
би ле нор ма, и че шће су на сто ја ли да кон стру и шу же ље ни ју
го сло вен ски иден ти тет, или су пред ста вља ли са свим ло кал
не, спе ци фич не, а че сто и суп кул тур не иден ти те те – по пут 
Вирџине, Скупљачаперја итд. док би они ко ји ма би се мо гао 
да ти епи тет „на ци о нал них”, би ли из у зет но ретки). 

Вук Ву ко вић у ва жном тек сту Идентитеткаокреативна
интеракција:промоцијаЦрнеГореуновиммедијима, кри
тич ки ана ли зи ра стањенације на дру штве ним мре жа ма, тј. 
про бле ма ти зу је ме диј ски про стор ре пре зен та ци је иден ти те
та. И текст МедијализованаЦрнаГора:дивљаљепотаиро
мантичнелуталицеЈе ле не Ми ше љић ба ви се слич ним пи
та њи ма. У ње му се ау тор ка ба ви ре клам ним спо то ви ма ко ји 
дво стру ко по зи ци о ни ра ју сте ре о ти пе и про из во де зна че ња 
ко ја мо жда ло кал но мо гу до бро да ко ре спон ди ра ју кроз ху
мор и дис курс „мен та ли те та”, али не пра ве ис ко рак ка све ту 
са ко јим Цр на Го ра мо ра да уђе у ди ја лог не би ли се по зи ци
о ни ра ла, „брен ди ра ла” пре све га у кул ту ро ло шком сми слу и 
као мо дер на европ ска зе мља.

Иа ко су се сви по ме ну ти ау то ри освр ну ли на по ље кул тур
ног ту ри зма и функ ци је фе сти вал ских гра до ва, те на зна чај 
раз во ја ур ба но сти цр но гор ских гра до ва и кре а тив них еко
но ми ја, Един Ја ша ро вић у свом ра ду Made inMontenegro:
Identitet crnogorskih gradova na globalnom tržištu kreativne
ekonomije– strategije razvojaде таљ ни је ис тра жу је гра до ве 
и њи хо ву ви брант ност, до ка зу ју ћи при то ме по тен ци ја ле 
кон ти нен тал них де ло ва Цр не Го ре, тј. ма њих сре ди на, оних 
ко је ни су увек у фо ку су ка да је реч о кул ту ри и кре а тив
ноур ба ном про ми шља њу. Упра во тај рад да је је дан но ви, 
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са вре ме ни угао гле да ња на пи та ња гра ђе ња на ци о нал ног 
иден ти те та на це лој те ри то ри ји Цр не Го ре и у гра до ви ма 
ко ји се че сто ви де као про сто ри гло ба ли за ци је и ра за ра ња 
спе ци фич но сти иден ти те та, гра до ви ма ко ји су по гре шним 
ур ба ним по ли ти ка ма оста ли без сво јих тра ди ци о нал них но
си ла ца зна че ња (иден ти тет ских мар ке ра). Ау тор са гле да ва 
по тен ци ја ле раз ли чи тих об ли ка кул тур ног ту ри зма, да кле 
ту ри зма за сно ва ног на кул ту ри и ње ним ма те ри јал ним и не
ма те ри јал ним ре сур си ма као сто жер ној ак тив но сти ко ја ће 
до при не ти об ли ко ва њу град ских иден ти те та као спе ци фич
них, а ипак, у крај њој ли ни ји и про жи ма ју ћих, ства ра ју ћи и 
сли ку Цр не Го ре и ње ног све о бу хват ног иденти те та. 

Ва жан сег мент гра ђе ња кул тур ног иден ти те та и кул тур не 
по ли ти ке не ког ме ста је и му зич ка ба шти на. У том све тлу, 
рад Идентитетскикодовиуцрногорскојмузици–одупо
требефолклорнихелеменатадосавременогизраза, по ка зу
је ве зе из ме ђу фол кло ра, кла сич ног на сле ђа, са вре ме но сти 
и нео кла си ци зма у му зич ком ства ра ла штву Цр не го ре за го
ва ра ју ћи мул ти пер спек ти ви стич ки при ступ, ко ји на осно ву 
де це ниј ског ис тра жи ва ња мо же да из дво ји пре по зна тљив 
(му зич ки) оквир за раз у ме ва ње те ме иден ти те та јед не но ве 
др жа ве. 

Ад нан Чир гић у ра ду Црногорски језик– једанодчинила
цацрногорскогаидентитета ба ви се је зи ком као осно вом 
за раз вој на ци о нал них иден ти те та у Европ ској тра ди ци ји 
и на сле ђу. (Иа ко је то сва ка ко био кључ ни фак тор у ју го и
сточ ној па и сред њој Евро пи, мо же се при ме ти ти да ве ли ки 
број на ци ја у Евро пи ипак не узи ма је зик као је дан од «сту
бо ва» иден ти те та: Ир ци, Шко ти, Вел ша ни, Ау стри јан ци, 
Швај цар ци, Бел ги јан ци...) Чир гић ука зу је на „не до ста так 
аде кват них на уч них уста но ва до по ло ви не XX ви је ка ко ји 
је ути цао на пре пу шта ње је зич ких ис пи ти ва ња ино стра ним 
цен три ма, што је оста ви ло ду го роч не не га тив не по сље ди це 
на име но ва ње и до жи вљај соп стве но га је зи ка код цр но гор
ских гра ђа на”. Ово је сва ка ко те ма од из у зет не ва жно сти, 
те ма ко ја је по се би по ле мич на и уну тар и из ван Цр не Го ре, 
те за вре ђу је да бу де и сна жни је ме то до ло шки ар гу мен то ва на 
(нпр. „на шки” је зик је реч ко ја је ко ри шће на ши ром Бал ка
на, а не са мо у Цр ној Го ри; ин те ре сант но је да се и да нас ко
ри сти на при мер у Бе чу као син таг ма „наш је зик”, од стра не 
при пад ни ка раз ли чи тих на ци о нал них за јед ни ца).

Текст Црногорска културна историја – методологија за
историографски практикум Бо ба на Ба три ће ви ћа ма пи ра 
од ре ђе не аспек те из цр но гор ске кул тур не исто ри је и од ре
ђу је ци ље ве за ва ло ри за ци ју кул тур не ба шти не на осно ву 
ме то до ло шке прак се кул тур не исто ри је и ње них ре зул тата 
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у све ту. Сто га овај текст ви ше да је за дат ке и по ста вља ме
тодоло шки оквир уну тар ко га би се по узо ру на свет ска ис
ку ства, из во ди ла бу ду ћа ис тра жи ва ња кул тур не исто ри је 
Цр не Го ре.

Жив ко Ан дри ја ше вић у свом тек сту Призори из живота
нацијауЦрнојГори, ба ви се из у зет но ва жном те мом мул
ти кул ту рал не за јед ни це – на ко ји на чин „јав ни за ступ ни ци” 
на ци ја у Цр ној Го ри ис ка зу ју и уно се у јав ну сфе ру истин ске 
или за ми шље не про бле ме сво јих за јед ни ца, и на ко ји на чин 
да кле њи хо ви „иден ти те ти”, же ље и стре мље ња, су прот
ста вља ју се зва нич ним иден ти тет ским прак са ма. Иза бра ни 
„при зо ри” Ан дри ја ше ви ћа (ко ји се мо гу тре ти ра ти као сту
ди је слу ча ја), од но се се на: Мукеи страдањасрпскогна
родауЦрнојГори;Бошњачкуборбузауважавањезаслуга,
Албанскутежњузааутономијом.иТужневапајевећинске
нације.

Овај текст, иа ко раз ли чит у при сту пу, ви ше пи сан као есеј а 
ма ње као на уч ни рад, са мно го иро ни је у име но ва њу по не
ких „је ди ни ца ана ли зе” (по ред ква ли та тив не ана ли зе, ра ду 
не до ста је и кван ти та тив на ана ли за са др жа ја, па се не зна 
да ли за ступ ни ци на ци је има ју уоп ште ика да дру га чи ји од 
„ја ди ку ју ћег дис кур са” – а си гур но је да он по сто ји бар кад 
је реч о Цр но гор ци ма као ве ћин ској на ци о нал ној гру пи, па 
се он да мо же прет по ста ви ти да у не ком про цен ту таквог 
дискурса има и код дру гих), отва ра зна чај ну те му, али је не 
раз ре ша ва, не ма пре по ру ка јав ним по ли ти ка ма, ни ти ак те
ри ма ци вил ног дру штва. Име ну ју ћи јав не за ступ ни ке на ци
ја „за ро бље ни ци ма исто ри је” (пре све га за ступ ни ке Ср ба), 
ау тор ука зу је на су шти ну про бле ма, али да ље ипак сво ди 
ду бо ке тра у ме и емо ци је (осе ћа ње дис кри ми на ци је нпр.) на 
„тр го ви ну са др жа вом” (за Бо шњач ке за ступ ни ке), на по ли
тич ку кал ку ла ци ју, оправ да ва ње по ли тич ког за ступ ни штва 
(за Ал бан ске), или на оче ки ва ње од др жа ве „да им уве ћа 
број при пад ни ка на ци је и оси гу ра не при ко сно ве ну по зи
ци ју у ви ше на ци о нал ном цр но гор ском дру штву” (за Цр но
гор ске). Кри ти ку ју ћи ли де ре, за ступ ни ке свих на ци ја и све 
дис кур се („мо ти ва ци ја за ова кав дис курс је раз ли чи та: по
ли тич ка, мер кан тил на, про мо тив на”), ау тор са мо син те ти ше 
гла со ве ко ји се ја сно чу ју и ко ји де ле и це па ју цр но гор ски 
иден ти тет (иден ти тет гра ђан ске др жа ве, иден ти тет ко ји би 
се мо гао ус по ста ви ти око вред но сти, а не око ет нич ке при
пад но сти) под из ли ком по ли тич ке бор бе про тив дис кри ми
на ци је гру пе ко јој при па да ју и ко ју за сту па ју.

У тек сту мр Де ја на Лу чи ћа, МанастирОстрог – прекро
јени крајолик, про бле ма ти зу је се пи та ње „две цр кве”, две 
пра во слав не вер ске за јед ни це, узи ма ју ћи за сту ди ју слу ча ја 
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против за ко ни то во ђе ну ре кон струк ци ју Ма на сти ра Острог. 
Већ у пр вим ре че ни ца ма по зи ци ја ау то ра је ја сна, иа ко је не 
пот кре пљу је за на уч ни рад нео п ход ном апа ра ту ром, сма тра
ју ћи свој став ак си о мом: „На сил но анек си ра ње цр но гор ске 
др жа ве од Ср би је 1918. го ди не, а ти ме и по ти ра ње ње не, др
жав не, Цр но гор ске цр кве и аси ми ло ва ње у Срп ску пра во
слав ну цр кву 1920. го ди не”. Из то га кон се квент но из во ди 
за кључ ке ко ји мо гу би ти и тач ни, по пут оних ко ји су ве за
ни за ин тер вен ци је на ма на стир ском ком плек су као обли ку 
уни шта ва ња на сле ђа, али на жа лост та кве ур ба ни стич когра
ђе вин ске ин тер вен ци је по сто је ши ром Цр не Го ре и ре ги о на 
(Ми ле ше ва на при мер). За кључ ци по пут „док је ре ак ци ја 
јав но сти/ вјер ни ка у пот пу но сти из о ста ла што се да при пи
са ти не за ин те ре со ва но сти за кул тур ноисто риј ско на сље ђе, 
али и по вје ре њу ко је СПЦ ужи ва у оп штој јав но сти на шта 
ука зу ју број на ис тра жи ва ња јав ног мње ња,” ни су уте ме ље
ни у са мом тек сту, јер по по да ци ма из тек ста, има ви ше оних 
пра во слав не и свих дру гих ве ра, код ко јих Срп ска пра во
слав на цр ква не ужи ва по ве ре ње. Сту ди ја на сто ји да об ра ди 
пи та ње ве ре и вер ских тра ди ци ја, али се су штин ски не ба ви 
Цр но гор ском ау то ке фал ном цр квом, ње ним иден ти те том, 
тј. до при но сом са вре ме ној кон струк ци ји Цр но гор ског на ци
о нал ног иден ти те та, а још ма ње ве о ма зна чај ним пи та њем 
– ка ко се фор ми ра (или мо же да фор ми ра) мул ти кон фе си о
нал ни цр но гор ски иден ти тет и ка ко, на при мер, Нем ци или 
Ма ђа ри, мо гу би ти при пад ни ци ма две ју или ви ше цр ка ва а 
да то ни на ко ји на чин не ума њу је њи хов на ци о нал ни иден
ти тет.

На кра ју, али и не и нај ма ње бит но, пи та ње свих на ци о нал
них иден ти те та је сте очу ва ње на сле ђа из ван под руч ја ма те
ри јал не кул ту ре – нео пи пљи во, не ма те ри јал но на сле ђе ко је 
би тре ба ло да се очу ва ва у на чи ни ма жи во та, сва ко днев ним 
кул тур ним прак са ма. Већ у са мом на зи ву Нематеријално
насљеђекаоснажанослонацкултурнеидентификације,рад 
Ми ли це Ни ко лић на го ве шта ва да је реч о уви ди ма у ду хов ну 
кул ту ру под не бља, у све тлу по ве зи ва ња прет ход но уте ме
ље них зна ња о не ма те ри јал ној ба шти ни и УНЕ СКО кон вен
ци ји из 2003. године, ко ја је ово пи та ње до дат но уре ди ла. 

Бо кељ ска мор на ри ца, Бо кељ ска ноћ, Култ Све тог Вла ди ми
ра (из но ше ње кр ста на Ру ми ју), гу слар ска тра ди ци ја, ва жне 
су тра ди ци је ко је су део не ма те ри јал ног на сле ђа, од из у зет
ног зна ча ја ка ко за ло кал не за јед ни це на те ри то ри ја ма на 
ко ји ма се де ша ва ју, та ко и за Цр но гор ско дру штво у це ли
ни. Иа ко тек сту не до ста је ака дем ска апа ра ту ра, он да је од
ре ђе ну вр сту пре гле да ко ја мо же би ти под сти цај за бу ду ћа 
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истражи ва ња истин ског ус пи си ва ња не ма те ри јал ног на сле
ђа у са вре ме ни иден ти тет цр но гор ског дру штва.

Оно што је уоч љи во да све за сту пље не цр но гор ске ау то ре 
из раз ли чи тих ди сци пли на и на у ка спа ја, а што те о риј ски и 
ме то до ло шки уте ме љу је овај збо р ник, је сте бо гат ство ци
ти ра них по струк ту ра ли стич ких ау то ра сту ди ја кул ту ре по
пут Стју ар та Хо ла, Ро ла на Бар та, Жа на Бо дри ја ра, Едвар да 
Са и да, Су зан Зон таг; исто ри ча ра по пут Бро де ла, Бурк хар та 
итд. као и ре ги о нал но зна чај них те о ре ти ча ра кул ту ре, ме ди
ја и кул тур не по ли ти ке: кул ту ро ло га Бра ни ми ра Стој ко ви ћа, 
Див не Вук са но вић, Ве сне Ђу кић, со ци о ло га То до ра Ку љи ћа 
или фил мо ло га Па вла Ле ви ја, исто ри чар ке Ду брав ке Сто ја
но вић, те те а тро ло га као што су Дра ган Кла ић, Влат ко Илић, 
итд. 

Иа ко ми шљен да се пре све га ба ви умет нич ким и ме диј ским 
из ра зи ма у кон струк ци ји и ре пре зен та ци ји са вре ме ног цр
но гор ског кул тур ног иден ти те та, овај Збо р ник ка рак те ри ше 
мул ти пер спек ти ви стич ки и ин те р ди сци пли нар ни при ступ. 
Ау то ри су се тру ди ли да уну тар сва ког по је ди ног при ло га 
су че ле со ци о ло ги ју и сту ди је те а тра, исто ри ју и фил мо ло ги
ју, му зи ку, ме ди је и ту ри зам, итд. Овим при ло зи ма се при
дру жу ју и тек сто ви исто ри ча ра, ан тро по ло га и по ли то ло га, 
ко ји да ју јед ну вр сту плат фор ме за са гле да ва ње мо гућ но сти 
и мо ћи умет но сти и ме ди ја да де лу ју као кључ ни ак те ри про
дук ци је у овом по љу кон струк ци је дру штве них вредности и 
ви зи је бу дућ но сти. 

Иа ко не јед на ки по об у хва ту, ме то до ло ги ји и при сту пу, сви 
ови тек сто ви од сли ка ва ју про бле ме са ко ји ма се да нас су
о ча ва цр но гор ско дру штво у по ку ша ју да се кон сти ту и ше 
као са вре ме на мул ти кул ту рал на и мул ти кон фе си о нал на за
јед ни ца отво ре на ка бу дућ но сти. Од ве ре, је зи ка, гра ди тељ
ског на сле ђа (ко је се уни шта ва и због „кул ту ра ли за ци је” али 
и ин ве сти тор ског ур ба ни зма), не ма те ри јал не ба шти не (ко
ја се „деет ни зу је” и ло ка ли зу је, по пут Бо кељ ске но ћи), до 
умет ни ка и умет нич ких прак си ко ји се при хва та ју и ту ма че 
као „за јед нич ка” ба шти на на ши рем ју жно сло вен ском про
сто ру (од Ње го ша до Вељ ка Бу ла ји ћа, па и Ма ри не Абра мо
вић), или се од ба цу ју као не при хва тљи ве тра ди ци је (Ње гош 
због „ис тра ге по ту ри ца”) – и овај Збо р ник све до чи о то ме 
са ко ли ко ва жном, те шком и ком пли ко ва ном те мом се гру
па ис тра жи ва ча ухва ти ла у ко штац, и ко ли ко ће још ра да, 
ис тра жи ва ња и ди ску си ја би ти нео п ход но да би се из ова
ко ра зно вр сних ра до ва мо гао „ухва ти ти” обрис мо дер ног 
цр но гор ског на ци о нал ног иден ти те та, за сно ван на вред но
сти ма, ис ка зан умет нич ким де ли ма и жи вот ним прак са ма, 
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по средо ван ме диј ским про из во ди ма на ме ње ним и до ма ћој и 
ино стра ној јав но сти. 

Ин те ре сан тан за чи та ње, про во ка ти ван по ста во ви ма, по ле
мич ки уну тар кључ них те ма ко је из но си, Збо р ник је сва ка
ко дра го це на гра ђа за отва ра ње кључ них пи та ња и ши ро ку 
дру штве ну де ба ту, пре све га у Цр ној Го ри, о те ме љи ма на 
ко ји ма да ље тре ба гра ди ти кул тур ну по ли ти ку и одр жи
ви дру штве ни раз вој у ко јем ће се сва ки гра ђа нин и сва ка 
заједни ца, осе ћа ти рав но прав ним уче сни ком.
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ПРИ КАЗ КЊИ ГЕ: ВЕСНА ЂУКИЋ, (КА)КО
СМО?–СТУДИЈЕКУЛТУРЕПАМЋЕЊАИ
ПОЛИТИКЕИДЕНТИТЕТАУСРБИЈИ,  

ИН СТИ ТУТ ЗА ПО ЗО РИ ШТЕ, ФИЛМ, РА ДИО 
И ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ЈУ, ФА КУЛ ТЕТ ДРАМ СКИХ  

УМЕТ НО СТИ, УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТА У БЕ О ГРА ДУ,  
БЕ О ГРАД, 2017.

По јам иден ти те та по ве зан је са са мим по че ци ма пој мов ног 
ми шље ња у ан тич кој Грч кој, пре по знат у те жњи да се про
на ђе не ко уму и ра зу му до ступ но је дин ство у ра зно ли ко сти 
ства ри, да се уо чи ис тост у ра зли ци и раз ли ка у ис то сти, и 
од ре ди уза јам ни од нос оп штег и по је ди нач ног, од но сно је
дин ства и мно штва. Иден ти тет је, да кле, нај пре он то ло шки 
и епи сте мо ло шки по јам по ве зан са мо гућ но сти ма чо ве ка да 
схва ти и спо знај но и де лат но об у хва ти свет у ком жи ви, али 
и се бе са мог.

Ак ту ел но ин те ре со ва ње за иден ти тет ска пи та ња сво је ко
ре не има у трен ду ства ра ња на ци о нал них др жа ва, оспо ра
ва ња бо жан ског ле ги ти ми те та вла сти и про мо ви са ња иде је 
на ро да као су ве ре на, а по себ но уда ља ва ња од та ко зва них 
тра ди ци о нал них об ли ка је дин ства, од но сно од ре ђи ва ња 
лич не и ко лек тив не при пад но сти на осно ву исто риј ски ге
не ри са них ин сти ту ци о нал них и сим бо лич ких фор ми ко ји ма 
се (са мо)де фи ни ше јед на со циокул тур на за јед ни ца. У том 
сми слу, по јам иден ти те та, у свом кул тур ном, дру штве ном и 
по ли тич ком сми слу, пред ста вља је дан од кључ них пој мо ва 
мо дер ног све та, чи је ин тер пре та ци је су у мно го ме мо ти ви
са ле раз ли чи те дру штве не, кул тур не и по ли тич ке по кре те 
у њи хо вом по ку ша ју да за јед ни це у ко ји ма жи ве де фи ни
шу на бит но дру га чи јим осно ва ма од до та да шњих, или да 
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пру же основ за кон сти ту и са ње но вих об ли ка дру штве них 
за једница. 

Пар ти ку ла ри за ци ја иден ти те та на кла сне или ра сноет нич ке 
у два та ко зва на то та ли тар на ре жи ма прет ход не исто риј ске 
епо хе, иден ти тет ска тра га ња аме рич ког дру штва ше зде се
тих и се дам де се тих го ди на два де се тог ве ка, бор ба за из
град њу кул тур не са мо све сти де ко ло ни ја ли зо ва них на ро да, 
на по ри Европ ске уни је да про је кат ин сти ту ци о нал ног и 
еко ном ског ује ди ње ња ле ги ти ми зу је и је дин ством у до ме ну 
кул ту ре, или постхлад но ра тов ски иден ти тет ски ин же ње
ринг на осно ву иде о ло ги је „кра ја исто ри је”, из у зет но ак ти
ван на про сто ру бив ше Ју го сла ви је и Бал ка на, са мо су не ки 
од при ме ра овог трен да. Биоин же ње ринг и ки бор ги за ци ја 
омо гу ћа ва ју да се пи та ња иден ти те та по но во за сну ју на он
то ло шким осно ва ма, пре и спи ту ју ћи осно ве и гра ни це на шег 
не ви ше са мо ет нич ког, на ци о нал ног, кул тур ног, род ног или 
ре ли гиј ског, не го и људ ског, или чак би о ло шког, иден ти те та.

На слов књи ге Ве сне Ђу кић „(Ка)ко смо? – Сту ди је кул ту
ре пам ће ња и по ли ти ке иден ти те та у Ср би ји”, по ред то га 
што у свом дру гом де лу ја сно од ре ђу је окви ре ис тра жи ва ња, 
ни је анег до та лан, не го се ти че те мељ них пи та ња за од ре
ђе ње са мог пој ма иден ти те та, па и сва ког кон крет ног или 
пар ти ку лар ног иден ти тет ског од ре ђе ња. Од го вор на пи та ње 
„ко смо?” ти че се то га шта за јед ни цу чи ни јед ном и је дин
стве ном, а раз ли чи том у од но су на дру ге за јед ни це, док се 
пи та ње „ка ко смо?” ти че основ них про бле ма сми сла, од но
сно раз ло га због че га жи ви мо за јед но, и шта то зна чи сва
ко ме од нас. Сту ди је об у хва ће не овом књи гом на на слов на 
пи та ња од го ва ра ју нај пре по ла зе ћи од кул тур не по ли ти ке 
као прак тич не по ли ти ке, од но сно јав не по ли ти ке у обла сти 
кул ту ре, не пре ви ђа ју ћи да „кул тур на по ли ти ка од ра жа ва 
иде о ло ги ју и ци ље ве по ли тич ке оли гар хи је сваг да и сву где 
где др жав ни апа рат ве ру је да кул тур ни тре ба кр чи ти пу те ве 
раз во ја”, док с дру ге стра не „кул тур на по ли ти ка кр чи пу те
ве по ли тич кој иде ји ко ја хо ће да се одр жи на вла сти” (стр. 
175); дру гим ре чи ма, кул тур на по ли ти ка ни ка да ни је не ви на 
и иде о ло шкопо ли тич ки не у трал на, од но сно не за ви сна од 
до ми нант них цен та ра мо ћи и њи хо вих ме ха ни за ма до ми на
ци је и контроле. Са вре ме ну кул тур ну по ли ти ку ау тор ка сто
га са гле да ва у исто риј ској пер спек ти ви, нај пре с об зи ром на 
кул тур ну по ли ти ку СФР Ју го сла ви је и на њен иде о ло шко
по ли тич ки кон текст. Нај ве ћа вред ност ове књи ге упра во је у 
ар гу мен то ва ном и од ме ре ном пре и спи ти ва њу им пли ка ци ја 
и по сле ди ца де мо кра ти за ци је и мо дер ни за ци је у ва ри јан ти 
за ко ју се опре де ли ла по сле рат на власт, а ко ја је по чи ва ла на 



317

ВЛАДИМИР КОЛАРИЋ

идеј новред но сном окви ру де фи ни са ном иде о ло ги јом марк
си змале њи ни зма. 

Уда ља ва ње ју го сло вен ске вла сти од би ро крат скоета ти стич
ког упра вља ња дру штвом у прав цу со ци ја ли стич ке де мо
кра ти је, и из у зет ни на по ри на ства ра њу со ци ја ли стич ког са
мо у пра вља ња, у че му је кул ту ра има ла зна чај ну уло гу, ни су, 
ка ко ау тор ка по ка зу је, су штин ски до при не ли плу ра ли за ци ји 
дру штве ног и кул тур ног кон тек ста, што је на сле ђе ко је све 
до да нас обе ле жа ва на шу кул ту ру. Иде о ло шкоин сти ту ци о
нал на ре пре сив ност, до брим де лом мо ти ви са на и од ре ђи ва
на об ли ци ма до след ног со ци јал ног и иден ти тет ског ин же
ње рин га, на ро чи то је би ла очи глед на на при ме ру трет ма на и 
вред но ва ња се ла и цр кве, че му ау тор ка по све ћу је нај ва жни
је де ло ве сво је књи ге, за сно ва не под јед на ко на ре ле вант ним 
те о риј ским уви ди ма и је дин стве ним ем пи риј ским ис тра жи
ва њи ма. У кон тек сту исто риј ског ис ку ства срп ског на ро да 
и са вре ме ног исто риј ског тре нут ка, књи га „(Ка)ко смо? – 
Сту ди је кул ту ре пам ће ња и по ли ти ке иден ти те та у Ср би ји” 
пред ста вља из у зет но зна ча јан при лог ис тра жи ва њу исто
ри ја та кул тур не по ли ти ке и по ли ти ке иден ти те та у Ср би ји, 
али ко ја ну ди и озбиљ не осно ве за те о риј ско про ми шља ње и 
прак тич но де ло ва ње у сми слу ства ра лач ког на по ра ка осми
шља ва њу и из град њи про дук тив них об ли ка кул тур ног иден
ти те та, ко ји би пре ва зи ла зи ли ко ли ко есен ци ја ли зам то ли ко 
и ре ла ти ви зам, и ко ји би под јед на ко успе шно од го во ри ли на 
иза зо ве иден ти тет ских стра те ги ја на ста лих у раз ли чи тим 
ло кал ним или гло бал ним цен три ма мо ћи и на увек пре те
ћу опа сност од (са мо)за тва ра ња и не пр о дук тив ног ре сан ти
ма на. По ка зу ју ћи да се јед но исто те о риј скоис тра жи вач ко 
тра га ње мо же за сни ва ти на кре ди бил ном и ства ра лач ком 
по зи ва њу на ре цент не ау то ре из до ме на сту ди ја кул ту ре, 
пам ће ња и иден ти те та ко ли ко и на Ју сти на По по ви ћа, књи га 
Ве сне Ђу кић охра бру је но ве син те зе и пре вла да ва ње свих 
иде о ло шких дог ми и њи хо вог ути ца ја на на у ку, са уму и ра
зу му до ступ ном исти ном као сво јим је ди ним кри те ри ју мом. 

Ова на уч на мо но гра фи ја, оби ма 357 стра ни ца, са др жи де
таљ ну би бли о гра фи ју, пред мет ни ре ги стар, ре зи мее на ен
гле ском и ру ском је зи ку, по го вор Вла ди ми ра Кри во ше је ва, 
из во де из ре цен зи ја Ми ло ва на Ми тро ви ћа, Је ле не Ко чо вић и 
Див не Вук са но вић, из бор фо то гра фи ја и, не нај ма ње ва жно, 
би о гра фи је ко а у тор ки и ко а у то ра по је ди них у књи зи об ја
вље них сту ди ја: Би ља не Ђу кић, Ива не Во лић, Ми ли це Ко
чо вић, Да ни је ле Ви ћен ти је вић и Уро ша Ђу ри ћа. На ме ње на 
је струч ња ци ма и сту ден ти ма ши ро ког спек тра дру штвено
ху ма ни стич ких на у ка и до ступ на ши рој за ин тересова ној 
публи ци.
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При ре ђи вач ове дра го це не књи ге Алек сан дар Чо трић ис та
као је у увод ном тек сту да су мно га де ла ру ске књи жев но
сти – ро ма ни и по е зи ја, пре све га, по зна ти ши ром све та, док 
је нај кра ћи књи жев ни об лик – афо ри зам – го то во не по знат, 
иа ко је реч о те мат ски раз у ђе ном, зна чењ ски ви ше слој ном 
и књи жев нофи ло зоф ски ви со ко вред ном жан ру. До и ста, 
чи тав свет је оча ран пе сма ма Пу шки на, Љер мон то ва, Је се
њи на, Бло ка, Ма ја ков ског, Па стер на ка, Брод ског; ро ма ни ма 
и при по ве сти ма Го го ља, Тол сто ја, До сто јев ског, Тур ге ње ва, 
Сол же њи ци на, Вој но ви ча; дра ма ма Че хо ва и Бул га ко ва, – да 
по ме не мо са мо не ке из огром ног ја та ве ли ка на ру ске књи
жев но сти. Но, то је оп шти слу чај у ре цеп ци ји умет но сти – 
ве ће фор ме су од у век на ве ћој це ни у од но су на ми ни ја ту ре, 
иа ко и нај ма ње фор ме мо гу да има ју вр хун ску умет нич ку 
вред ност. На то је ука зао још у ан тич ко до ба чу ве ни рим ски 
ле кар Га лен (129199): „У ма ле ној фор ми – ве ли ка сна га”, 
а зна ме ни ти ен гле ски фи ло зоф Фран сис Бе кон (1561–1626) 
чак твр ди да је афо ри зам нај ви ша фор ма ду ха и стил ског 
уме ћа, осло бо ђе на свих по шта па ли ца и кон тек сту ал ног ба
ла ста – не по сред но про ни ца ње у са му су шти ну, што мо гу да 
до сег ну са мо нај ум ни ји и нај об да ре ни ји по је дин ци.

Ру ски афо ри зам, од сво је пр ве по ја ве на јав ној кул тур ној 
сце ни у 18. ве ку па до да нас, ова пло ћу је нај бо ље од ли ке овог 
жан ра – ин те лек ту ал ну про ниц љи вост, ви ше слој ност зна че
ња и по ру ка, бес крај ну те мат ску раз у ђе ност, ле по ту сти ла, 
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вол шеб ну ду хо ви тост. За то је хра бар чин Чо три ћа ан то ло ги
ча ра што је ушао у ова ко ве ли ки по ду хват, али ујед но то је 
и књи жев нопре во ди лач ки иза зов нај ви ше вр сте, по ду хват 
у ко ји је ушао с ве ли ким жа ром и узор ном од го вор но шћу. 
Пред њим се на шао огро ман руд ник зла та и ди ја ма на та. 

Има ју ћи огром ну гра ђу пред со бом, при ре ђи вач је оста вио 
исто ри ча ри ма књи жев но сти ста ри ји пе ри од и опре де лио се 
за но ви је до ба, за афо ри зме на ста ле то ком 19. и 20. и с по
чет ка 21. ве ка. Уз ово, чи сто вре мен ско опре де ље ње, Чо трић 
је свој из бор за сно вао ис кљу чи во на кор пу су чи стог жан
ра, кло не ћи се афоризамаиз ву че них из кон тек ста ро ма на 
и дру гих  ду жих књи жев них фор ми. По оп штем ста ву књи
жев них те о ре ти ча ра, то је је ди ни ис пра ван став. За што ако 
у мно гим ро ма ни ма има афо ри стич ких ис ка за ан то ло гиј ске 
вред но сти? За то што афоризми у ро ма ни ма, при ча ма, дра
ма ма ни су но си о ци са мо стал ног зна че ња већ су у функ ци ји 
ин ди ви ду а ци је и ка рак те ри за ци је ли ко ва или у не кој дру
гој естет скопси хо ло шкој функ ци ји, а не ста но ви ште пи сца. 
За то се у књи жев ноте о риј ској тер ми но ло ги ји и на зи ва ју 
афористичкиискази,а не афо ри зми. При ме ра ра ди, ре че
ни ца Ди ми три ја Ка ра ма зо ва – Живот јепреширок,треба
га ... сузити.– ни је став До сто јев ског већ ње го вог ли ка у 
ро ма ну БраћаКарамазовии из ра жа ва ње го ву, а не пи шче ву 
фи ло зо фи ју жи во та. Је ди ни из у зе так је мо то књи ге по што 
се на ла зи на по вла шће ном ме сту, пре сту па ња у мре жу по е
тич ких и дра ма ту р шких ре ла ци ја уну тар до тич не књи жев не 
струк ту ре, раз у ме се, под усло вом да је ау тор ски ис каз, а не 
по зај ми ца из ли те рар не тра ди ци је. За то не у пу ће ни мо гу жа
ли ти што у овој ан то ло ги ји не ма ци та та из ро ма на Тол сто
ја и До сто јев ског, но то је са мо по сле ди ца ње не жан ров ске 
прин ци пи јел но сти.

Као и у афо ри зми ма дру гих на ро да, и у мно гим ру ским 
афо ри зми ма уо ча ва мо слич ност с на род ним по сло ви ца ма. 
Но, та слич ност је вр ло вар љи ва, све де на го то во је ди но на 
крат ко ћу. По сво јој би ти су вр ло раз ли чи те ли те рар не фор
ме. По сло ви ца је нај кра ћа усме на (орал на) фор ма, ве ко ви ма 
из бру шен ис каз ка ко да по сао (отуд на зив пословица)оба ви
мо што лак ше и што бр же, са што ма ње тру да и ма те ри ја ла 
– ка ко да уоп шти мо не ко кон крет но ис ку ство, док је афо ри
зам скрип ту рал на (пи са на) фор ма ко ја ука зу је на не ки па ра
док сал ни про блем: на су коб ре чи и де ла, на ме ре и по сле ди
це, же ље и ствар но сти... За то се по сло ви ца мо же ка за ти и 
дру гим ре чи ма, док је афо ри зам стрикт но ау тор ско де ло и 
мо ра се ци ти ра ти у до слов ном об ли ку – у ње го вој струк ту
ри је бит на сва ка реч, ма кар би ла и све за или пред лог/при
лог.  За то по сло вич ки ис каз као део афо ри зма не ма из вор но 
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значе ње – у из ме ње ном кон тек сту зна чи са свим не што дру го 
не го у фол клор ном кон тек сту сво га на стан ка. При ме ра ра ди, 
кад Ју риј Ба зи љев ка же:  Посленаспотоп.Аштаћебити
послевас?  – он на род ну из ре ку ко ри сти са мо као пред ло
жак, пре по зна ју ћи под ма ском јед ног пе си ми стич ког фол
клор ног то по са де ма го шки али би за ло шу по ли ти ку, а по ли
ти ча ре пре ћут но упо зо ра ва ре тор ским пи та њем. Са ти ри чар 
на суп ти лан на чин кон тра сти ра де ма го шко на чел но оп ште
дру штве но нас са кон крет нопо ли тич ким вас. Исти пи сац 
суп тил ном иро ни јом де стру и ше по сло вич ки фа та ли стич ки 
то пос бирањамањегзлакао је ди ног сми сле ног ис хо ди шта у 
да тој си ту а ци ји: Одсвихзала,бирајнеизбежно!По јам избо
расе ов де с пра вом сво ди на псе у допо јам у псе у досло бо
ди, на уну тар њи па ра докс сва ке си ту а ци је у ко јој по зи тив но 
наче ло не ма про стор ак ту е ли за ци је.

На ве ди мо ов де још је дан сја јан афо ри зам Ју ри ја Ба зи ље ва 
о не пред ви дљи вој ди ја лек ти ци из ме ђу усре ћи тељ ске ре
то ри ке и зло ру ке по ли ти ке:  Одплусевајелаконаправити
решетку.Зна мо из исто ри је и иде о ло ги је ко ли ко су че сто 
најоп ти мал ни је прог но зе ре зул ти ра ле по губ ном прак сом.

Но, прем да је кри ти ка вла сти и по ли ти ке глав но ли те рар но 
по при ште свих са ти ри ча ра све та, јер сву да су по ли ти ча ри 
глав ни но си о ци и спро вод ни ци вла сти, твор ци и из вр ши о ци 
за ко на, ру ски афо ри сти ча ри ни су ре ду ко ва ли сво ју те ма ти
ку на по ље по ли ти ке, већ се ба ве свим те ма ма и ди ле ма ма, 
од рад не и ло кал не сре ди не до гло бал них раз ме ра. Та ко ђе, 
и дру штве ни су бје кат тре ти ра ју у нај ши рем кон тек сту – од 
вла да ра и па три јар ха до се бе као пи са ца и гра ђа на. По себ
но пле ни па жњу што и вр ло мла ди ау то ри, по пут Га ру на 
Ага цар ског (1986) из Да ге ста на, до се жу до ду бо ких со цио
психо ло шких и ан тро по ло шких уви да. Не кад је ста рост 
би ла си но ним за ве ли ко жи вот но ис ку ство, а ево шта ка же 
мла ди Ага цар ски: Основниразлогпроблемауљудскимод
носимајенеспремностдаразумемодругог./Акоседивиш
себи,стигаосидограницесвојихспособности.

Под ра зу ме ва се да млад чо век нај бо ље ра за би ра тај ну 
љубави: Љубав–тојекадасебољеодносишпремадругоме
негопремасамомсеби.

По ли тич ки кон текст је у чи та вој ру ској тра ди ци ји дра стич но 
оме ђа вао про стор  ду хов них сло бо да – цар ско са мо др жа вље, 
а по том и диктатурапролетаријата,од но сно бес при зив
ни по ли тич ки мо ни зам, ску ча ва ли су сло бо ду из ра жа ва ња и 
чи ни ли дру штве нопо ли тич ку кри ти ку опа сном. За то су се 
фи ло зо фи ја и њој срод не обла сти ис ка зи ва ле по сред но, пре
ко књи жев но сти, јер она је мо гла да по ру ке сме шта из ме ђу 
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ре до ва, кроз при чу и ме та фо ру. За то је књи жев ност осво ји ла 
вр хун ско ме сто ме ђу умет но сти ма, па чак и у це ло куп ној 
ру ској ду хов ној кул ту ри, а књи жев ни ци до би ли оре ол гла са 
са ве сти сво га на ро да. Књи жев ност је у сво јим буј ним не
дри ма но си ла му дрост чи та ве ху ма ни стич ке сфе ре...  За то је 
ру ска књи жев ност, као Но је ва ла ђа оп штег зна ња и уме ћа, 
вр хун ски це ње на и оми ље на не са мо у Ру си ји већ ши ром 
све та.  

Док се у ве ћим фор ма ма књи жев но сти – ро ма ну, дра ми, 
при чи – по ли тич ке по ру ке на ла зе из ме ђу ре до ва, у афо ри
зму, све де ном на ред или два, по ли тич ка опа ска или алу зи
ја има ми кропро стор. За то су у њој не са мо сва ка реч већ 
и сва ко сло во, чак и знак ин тер пунк ци је, и де мон стра ци ја 
сти ла и но си лац зна че ња. А у по е тич ком ре пер то а ру ове 
ма ле не фор ме из у зет но је ва жан и рас по ред на ве де них еле
ме на та, ко ји сви за јед но тво ре осо бе ну струк ту ру сва ког 
појединачног афо ри зма. 

Ба зи љев не окле ва да ста ви на та пет и не при ко сно ве ну по
ли тич ку аван гар ду, за шти ће ну од кри ти ке већ и са мим сво
јим име номпој мом. Упра во ту но ми нал новред но сну прет
по став ку ова ко де стру и ра: Авангарда је увекнапред.Било
даводизасобом,билодасеспасавабекством.Исто та ко 
ди рект но су о ча ва отаџ би ну и др жа ву, от кри ва ју ћи раз дор 
у не ка да шњем пој мубли зан цу: Не мењајте отаџбину за
државу! Све стан ла ко ће де ма го шке ма ни пу ла ци је на ро дом, 
упо зо ра ва нас: Умасисеинародлакоизгуби.Ко ли ко сли
чан иза зов мо же да до зо ве слич ност оп сер ва ци је мо же да 
нам по ка же па ра ле ла из ме ђу на ве де ног и по зна тог афо ри зма 
Бра ни сла ва Црн че ви ћа: Самсимаса,аумасисам. Бор ба за 
сло бо ду – све стан је Ба зи љев – во ди се на бес крај ној аре ни, 
од свог ума и ср ца до гло бал них раз ме ра. Пре све га, тре ба 
би ти све стан вред но сти сло бо де и по тре бе за њом: Слобода
јенаградазасамосталнеиказназачопоративне.А и це
на бор бе је пре ви со ка: Уболесномдруштвуздравеизолују.
То ном сар ка зма, Ба зи љев ну ди лек: Посипајглавупепелом!
Ловорикећебитибујније.За то ова бор ба с раз ло гом но си 
епи тет хе рој ског чи на и за слу жу је веч но пам ће ње: Слава
палимазаотаџбинууборбисдржавом!

Скеп тич ни пре ма ро ман ти чар ској иди ли о мо гу ћим иде ал
ним од но си ма пре ма љу ди ма и с уро ђе ним да ром за ра за
бир ствар но сти ка ква је сте, афо ри сти ча ри зна ју да љу бав на 
иди ла има и сво ју опо ру стра ну. С бо га тим и ра зно вр сним 
жи вот ним ис ку ством пе сни ка, ме мо а ри сте и адво ка та, Дон 
Ами на до (1888–1957) нам не скри ве ном иро ни јом от кри ва 
тај ну ду го веч не љу ба ви: Да би љубав била вечна, равно
душностмора бити узајамна.Ов де је реч равнодушност
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сино ним за трпељивост – кон стан та са мо о др жа ња брач не и 
сва ке дру ге за јед ни це. 

Кон стан ту рав но ду шно сти као нул ту пре ми су то ле ран ци
је от кри ва нам пи сац и на оп ште људ ском пла ну, па је ње
гов ци нич ни афо ри зам и ан тро по ло шка опа ска: Узајамно
разумевањезахтеваузајамнелажи.

За ро ви тост љу бав не иди ле исто ри чар ка Та тја на Ај ва зо
ва (1949)  окри вљу је и веч ни зов за бра ње ног во ћа: Брачне
обавезејепријатнијеиспуњаватизадругог.А иза зов за не
вер ство је сва ком му шкар цу пред но сем: Свакаженаима
недостатке,аликодсвојеженеонисуочигледни. 

За разлку од срп ских са вре ме них афо ри сти ча ра, пре вас ход
но об у зе тих са ти ром, ве ћи на вр сних ру ских афо ри сти ча ра 
га ји ши рок ко ло плет те ма, од фи ло зоф ских, исто риј ских и 
по ли тич ких, до љу бав них и (ау то)по е тич ких. То је кон ти ну
и тет у чи та вој ру ској књи жев ној тра ди ци ји – ве ћи на пи са
ца се огле да ла у мно гим жан ро ви ма и хва та ла у ко штац са 
мно штвом те ма. И ру ски књи жев ни ча со пи си су у тој тра ди
ци ји – Литературнајагазета, на при мер, од у век је има ла, 
не са мо ру бри ке за све књи жев не жан ро ве и све умет нич ке 
обла сти, већ и за на у ку и оп шту кул ту ру. У та ко ши ро ком 
те мат ском лу ку је и са ста вљач Ан то ло ги је пред ста вио ру
ске афо ри сти ча ре. Ево ка ко со ци о лог Ар тур Ва си љев (1935) 
ста вља под лу пу уну тар њу про тив реч ност бес при зив не кри
ти ке по ли ти ке: Акојесвакавластнасиље,заљубљеносту
њује–перверзија.Ци ти ра на опа ска је у пре ћут ном до слу ху 
с ње го вим ме та те о риј ским уви дом: Неговоречињеницевећ
њиховитумачи.Ево и ње го вог (ау то)по е тич ког афо ри зма: 
Најбољипсихотерапеутје–добрашала.

Уни вер зал ну те мат ску раз у ђе ност на ла зи мо и код пот пу ков
ни ка и вој ног прав ни ка Вик то ра Вла со ва (1925). Ево нај пре 
ње го вог афо ри зма о афо ри зму, је два ви дљи вом, а ве ли ком 
књи жев ном чу ду: Афоризамјекапљицакојаседрзнуладау
себиодражававасиону.Исти ау тор ба ви се и по ли ти ком из 
ра зних угло ва. Ево лу цид не опа ске о апла у зу као сте ре о ти
пу  оп штег одо бра ва ња: Аконеаплаудирају–значислушају. 
Сли ко ви том ми нина ра ци јом упе ча тљи во нам је пре до чио 
рас кол из ме ђу при вид не и ствар не исти не о по слу шно сти и 
од го вор но сти: Каднеманачелника,уодељењусерешавају
самоукрштенеречи. Из ван ред но је су бли ми рао и ре ла тив
ност људ ских су до ва о дру ги ма, све де ност ве ћин ског чо ве
ка на свој праг и ће пе нак: Дубинутуђемисли свакомери
својимаршином.

У ве ли ком са зве жђу вр хун ских афо ри сти ча ра нај ши ре те
ма ти ке по себ но ме сто при па да му зи ча ру и књи жев ни ку 
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Миха и лу Ге ни ну (1927–2005). Без ро ман ти чар ских илу зи ја 
рас тва ра и мит о де тињ ству као иди лич ној љу ба ви из ме ђу 
де це и ро ди те ља: Кадбидецабиралародитеље,многиод
раслибиосталибездеце.Без ми ло сти де ма ски ра и ап со лут
ну власт: Свакокојебиозаглавувишиодтиранинаплатио
јеглавом.Но, чак и да ни је у пи та њу то ли ко па пре на це на, 
пи сац нас пи та: Штајебољеимати–сопственомишљење
илисвеостало?А ево ка ко нам Ге нин от кри ва ис ход бит ке 
пре зва нич ног рат ног из ве шта ја: Војницисузнали–ако је
начелу краљ,то значида сеповлачимо.На о ко ле жер ном 
игром ре чи до ча ра ва нам ту жну исти ну о ве ли ка ни ма свог 
и оп ште људ ског ро да: Великисуреткокадживи.Ову тра
гич ну чи ње ни цу пи сац убла жа ва при зи вом рет ких срећ ни ка 
ко ји по смрт но сла вље поч ну још на овом све ту: Посмртна
славадобрајеизавремеживота.

То је ма хом вир ту ел на, го то во ни кад ре ал на си ту а ци ја, а ча
ро ли ју фик ци је Ге нин нам ду хо ви то пре до ча ва че стом, го
то во оп штом за блу дом уми шље них ге ни ја: Мождабидасе
родио преШекспира он биоШекспир, а неШекспир.На
жа лост, ма ни ја ве ли чи не да ле ко сежни ја је и по губ ни ја код 
по ли ти ча ра не го код умет ни ка: Лакшејеићинапреднегоу
добромправцу. Ла ко ћа напредовањаусвакомправцује код 
по ли ти ча ра као Добардан...Ва тро мет ду ха Ми ха и ла Ге ни на 
по ен ти ра ће мо ње го вом лу цид ном опа ском о ви дљи во сти и 
не ви дљи во сти па ме ти: Мадасеможданевијугеневиде,али
акоихнема–врлосувидљиве!

Из ве ли ког мо за и ка те ма и иде ја Ми ха и ла Ге ни на ука за ће мо 
ов де на још два би се ра ду ха. Је дан ука зу је на фа тал ну за ви
сност ка рак те ра од сво је при ро де: Свикамелеоникојинису
мењали боју изумрли су, а дру ги је ау то по е тич ке при ро де, 
ва ри ја ци ја по и ма ња нај кра ћег књи жев ног жан ра: Афоризам
јероманизкојегајеуредникизбациосвенепотребно.Ов де 
нам се на ме ће па ра ле ла са Алек сан дром Баљ ком: Афоризам
јероманупраху,са ак цен том на до вр ше ном де лу, док је код 
Ге ни на ак це нат на ме ђу за ви сно сти пер цеп ци је и ре цеп ци је.    

Хе ми чар Ана то лиј  Бреј тер (1930–1991) је су о чио две фол
клор не ме та фо ре и до био ду хо вит афо ри зам ши ро ког спек
тра зна че ња, од по ру ке по је дин цу до со циопо ли тич ког 
уви да: Дабисесталонаноге,требаиматиглаву.Пле ни 
па жњу и ње го ва опа ска о за ви сно сти ци ље ва од сред ста ва: 
Тешкојекомбиновативисокопостављенециљевесниском
платом.Ду бок је и суп ти лан и ње гов афо ри зам о те го ба ма 
ства ра лач ког по ду хва та, о гор кој и не ви дљи вој стра ни ства
ра лач ког чи на и кад је реч о ве др ом и ла ком ху мо ру: Усвакој
шалијегоркасудбинааутора.
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Из мра ви ња ка те ма и ди ле ма књи жев ни ка и но ви на ра Вла
ди ми ра Го ло бо род ка (1940) ево нај пре бри љант ног афо ри
зма ко ји нас упо зо ра ва ко ли ко дра ма ти ке кри ју ду а ли ма ло 
и ве ли ко, слу чај но и ци ља но, су бјек тив но и објек тив но: Не
сањајобољемживотукадапрелазишулицу!Из до њег ра
кур са, из жа бље пер спек ти ве, реч ни ком Жур де но ве про зе је 
апо стро фи ра на ве ли ка те ма. Те му о на чи ну жи во та исти ау
тор нам је пре до чио и су о че њем дру штве но де кла ри са не и 
ствар не вред но сти ра да, од но сом тру да и за до вољ ства: Рад
требадабуденесамодруштвенокористанвећиданебуде
личноштетан.Ефект но нам је пре до чио и обр ну ту ано ма
ли ју, кад клат но дру штве ног ин те ре са оде у дру гу крај ност: 
Колективистомишљеника: свакомислиосеби.Но, пи сац 
нас ме та фо ром пи ра ми де упо зо ра ва да пот пу на су прот ност, 
јед но ум на власт, ни је лек већ још те жа по шаст: Власт у
обликупирамидејестабилна,алинемаглаву. 

Овај Го ло бо род ков те мат ски ми нипа ноп ти кум по ен ти ра
ће мо афо ри зми ма о пој му ре ла тив но сти. Пр ви је ре пли ка 
чу ве не Ари сто те ло ве из ре ке и ујед но ме та те о риј ски ис
каз:  Драгми јеПлатон,али јеистинарелативна.Дру ги 
ука зу је на по тре бу над мо ћи над дру ги ма као пра ви мо тив 
вла да ња, обич но де ма го шки обра зло жен на род ним ин те ре
сом: Руководити,тозначи–сузбијатитаквусклоносткод
других.

Но ви нар и књи жев ник Вла ди мир Ко ле чиц ки (1938) та ко
ђе те ма ти зу је раз не аспек те жи во та, од по ли ти ке до љу ба
ви. Спре гу по ли ти ке и ме ди ја као ин стру мен та ње не све о
бу хват но сти са жи ма у две крат ке ре че ни це, пре ме шта ју ћи 
чу ве ни Марк сов ис каз из сфе ре ре ли ги је у сфе ру по ли ти ке: 
Политика–опијумзанарод.Телевизија–шприц.Ако је та 
спре га ста ме на, и у но вом до бу мо гу ћи су древ ни ис хо ди – 
Апсолутнитријумфдемократије:плебисцитарноизабрани
тиранин. Но, уми рен са зна њем да је Путдосрећногживо
тапоплочан(...)добримнамераманашихлидера,Ко ле чиц
ки не до пу шта да га по ли ти ка и си ле Та на то са пре у зму под 
сво ју ко ман ду, па уте ху на ла зи у кри лу љу ба ви: Деколтеи
супроширилисвојеграницедопупка.Ши ре гле да но: Наше
женесутоликонеодољиведаихморамоупознатидодиром.
Бек ство у љу бав ујед но је и па три от ски мо ти ви са но бек ство 
од фа тал ног зо ва по ли ти ке: Акобудућностзависиоднас,ја
јојнезавидим.

Вик тор Ко ња хин је та ко ђе но ви нар и књи жев ник, и код ње га 
се на осо бен на чин укр шта ју књи жев ни стил и но ви нар ска 
пре ци зност. Оту да и ре ске по ли тич ке опа ске под ње го вим 
пе ром до би ја ју благ ми са о ни тон: Уцеломсветузаконислу
жезапримену,ауРусијизадискусију.И др жав ни сим бо ли 
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и ам бле ми у са звуч ју по ет ске про зе гу бе иде о ло шку ре скост: 
Заставамајепотребансвеживетар. Алар мант ни звук те
ме срљање у опасност са свим је амор ти зо вао ле жерним 
шерет ским жар го ном: Неидитеукрајностаконематепри
ступ! Чак и иро ни ју и сар ка зам ње го вог ху мо ра пер ци пи ра
мо бла го на кло ни је но у сва ко дне ви ци: Штаможедабуде
бољеодсклерозе?Свакојутропочињешживотиспочетка!
Да и не по ми ње мо љу бав, сфе ру у ко јој ро ман ти ка има не
из о став но ме сто: Деведесетодстоженскелепотечиниму
шкамашта. Ако у ци ти ра ном афо ри зму до ми ни ра му шка 
ка ва лир ска от ме ност, у сле де ћем се су о ча ва мо са опо ри јом 
исти ном:  Дамесузбогњегаостајалебезразума,аонзбог
њихбезновца.Но, вра ти мо се они ма ко ји нам и да њу и но
ћу ве дре и обла че, ко ји од ре ђу ју шта је цр но а шта бе ло и 
ко је ан ђео а ко ђа во – по ли ти ча ри ма:  Ђавојеанђеокојије
промениополитичкуоријентацију.          

Овај ма ли али зна чењ ски кр цат сет за кљу чи ће мо ау то по е
тич ким афо ри зми ма, пр ви је prodomosua: Неразумесвако
афоризам,пазатаквеморајудасеснимајуТВсерије,а дру
ги нам ефект но до ча ра ва бо ле сни нар ци зам: Некимписцима
јепотребанекстрапреводилац–даихпреведеизталента
угенија. 

Ле кар и пи сац Бо рис Кру ти јер (1940) у свом бо га том ис ку
ству су о чио се са мно штвом жи вот них те ма, од ра та и ми
ра до љу бав них иди ла и илу зи ја. По пут Хе мин гве ја, уви део 
је там ну стра ну хе рој ских при ли ка и не при ли ка: Штојеу
животувишеместазаподвиге,мање јеместазанорма
ланживот.По зна то нам је да се слич но од но си мо пре ма 
сит ни ца ма, али је илу зи ја да нас ве ли ке, по себ но тра гич не 
те ме збли жа ва ју. Ка рак тер над ја ча ва и при ли ке и не при ли
ке: ЈеднинаГолготуносесвојкрст,адругичекићиексере.
Исти на ста ну је ов де и са да а не у ма гли на ма бу ду ћих до ли
на сре ће: Животјепразникакогапрослављашсвакогдана.
Са гла сја су ме ђу љу ди ма рет ка, јер слушамотуђемишљење
самоакоодговаранашем.То ни је до бро ни на ком шиј ском а 
ка мо ли на др жав ном пла ну, ма хом пре пу ште ном би ро крат
ским ин сти ту ци ја ма: Мисаојепосетилабирократуванрад
ногвремена.Нијејепримио.Ов де и реч мисаои син таг ма 
ванрадног временаи на ше лич но ис ку ство и мно го ши ре 
зна че ње: примањемислиније уописурадногместабиро
крате! Кру ти јер за то сво је ми сли о жи во ту и смр ти не ша ље 
би ро кра та ма већ они ма ко ји мо гу да уви де њи хо ву ду би ну 
и ши ри ну. Живот–тојенајкраћерастојањеизмеђуовог
ионогсвета. /Штомањеузимашодживота,толакше
идешкрозњега.
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Кру ти је ро вим лу цид ним афо ри зми ма о љу ба ви и бра ку ни је 
по тре бан ко мен тар: Нетражиодженевишенегоштомо
жеш./Акосемушкарацженисамозатоштомујевреме,
то значида је касно. /Нежењаимасве услове забрачну
срећуизатосе–нежени./Уживотујесвемогуће,алис
годинамасвеређеиређе.

И у свет ској и у ру ској тра ди ци ји чест је спој ле кар ске и 
књи жев не про фе си је. Оту да ком пли ме нат пи сци ма да су ле
ка ри људ ских ду ша. 

Ге на диј Мал кин (1939–2016) је ле кар и пи сац. На иро ни
чан на чин те ма ти зу је ве ру у по сто ја ност жи вот ног ха би
ту са: Животјетакократакдаједваимашвременадага
поквариш.Да не би би ло за бу не, пи сац ко ри гу је сво ју тврд
њу при зи вом хе ми је и фи зи ке: Човексе,углавном,састоји
одводе, која је свепрљавија.Зна Мал кин да је во да ал фа 
и оме га жи во та и да ме ко та и без о блич ност ни су ма не већ 
врли не: Најтежејесломитибескичмењаке.Не ки од ње го
вих афо ри за ма су гор ке опа ске о  људ ској при ро ди: Некрије
мосамооноштожелимодавиденанама./Кадоствариш
циљ,увидишдасипостаосредство.Не хај срећ ни ка пре ма 
не срећ ни ци ма до ча ран нам је ма е страл ном сли ком ме та фо
ром, кон тра стом пу сти ње и оа зе: Гласвапијућегупустињи
нечујесеуоазама.А са на о ко ма лом про ме ном у сти лу по
на ша ња мо же мо знат но да до при не се мо сво јој сре ћи. То нам 
Мал кин пре до ча ва ефект ним су о ча ва њем два фол клор на 
иди о ма: Бољејеставитипрстначелонегохвататисеза
главу. Је сте афо ри зам нај кра ћа књи жев на фор ма, али не сме
мо ни од крат ко ће пра ви ти мит, упо зо ра ва нас пи сац: Афо
ризамнесмедабудекраћиодмисли. 

Са зве жђу вр хун ских афо ри сти ча ра при па да и ин же њер, 
глу мац и пе сник Сер геј По пов (1938–1997), ко ји је жи вео у 
Мо скви. Не ки ње го ви афо ри зми су истин ски со циопси хо
ло шки уви ди: Дасенебистеизгубилиугомили,моратеда
сеиздигнетенадњом. /Ништатоликонеуједињујељуде
коликоусамљеност./Безличностимамноголица./Највише
робоваимају–ствари.

Је дан од нај бо љих афо ри за ма По по ва је да ле ко се жна по
ру ка сво јој ге не ра ци ји, ин ди рект но ис ка за на ме та фо ром 
родитељи/деца, ко ја нас на тих дис кре тан на чин про зи ва 
кан тов ским им пе ра ти вом, рас пр ска ва ју ћи у па рам пар чад 
све на ше али би је о те шким усло ви ма жи во та и ра да, о те
ре ту тра ди ци је и по ли ти ке на на шим пле ћи ма, скра ће но 
ре че но: о пре ба ци ва њу кри ви це на друге за на шу суд би ну. 
Ево тог феноме нал ног, на о ко јед но став ног али зна чењ ски 
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вишеслојног афо ри зма:Минисмосамодецасвогвремена,
већиродитељи. 

Алек сан дар Фјур стен берг  (1913 – 2001) је био ра ди о ин же
њер и фи ло лог, вр стан афо ри сти чар и ве о ма за слу жан и за 
ру ску афо ри сти ку и као при ре ђи вач збор ни ка. У свом по
ду жем ве ку је ис ку сио раз не дру штве нопо ли тич ке ме не 
и по тре се. Оту да ње го ви афо ри зми оцр та ва ју ве ли ки лук 
осва ја ња сло бо де из ра жа ва ња. Ра ди јус сло бо де је мар ки ран 
опа сним гра нич ним про сто ри ма. За то: Небудипаметнији
негоштоједозвољено! У про тив ном, осва ја ње сло бо де као 
ус по ста вља ња прав де и ре да очас по при ми дра ма ти чан ис
ход: Тражиоједасведођенасвојеместоиостао–безсвог
места. Но, упр кос свим ри зи ци ма, грех је се де ти скрште
них ру ку. У про тив ном, пра вед ник су де лу је у не по чин стви
ма: Кривци се деле на оне који нису у праву и оне који су
управуупогрешновреме.Сви би да бу ду ге не ра ли по сле 
бит ке! Ар гу ме нат са ти ри ча ра је по зна та вај ка да шња исти
на, древ но али увек ак ту ел но на род но ис ку ство: Свештосе
доброзавршиломоралоједапочне.Све стан да су ху мор и 
са ти ра моћ на ору ђа у кри ти ци ха о са и без у мља, пи сац нас 
упо зо ра ва да са ху мо ром не ма ша ле у дра ми зби ље: Сху
моромнетребафлертовати.Требагаосвојити. Ан тич ка 
му дрост ка же: опа сно је окле ва ње. На то нас Фјур стен берг 
ин ди рект но упо зо ра ва, по ру ка ма из ме ђу ре до ва: Осудилаж
докнепостанеистина.У про тив ном, би ће ка сно, при ли ка 
ће по то ну ти у не по врат: Кадизузетакпостанеправило,не
дозвољаваникакавизузетак. 

Вла ди мир Шој хер (1948) је ин же њер и пи сац, бри так афо
ри сти чар рас ко шног сти ла и при ре ђи вач ви ше ан то ло ги ја 
ми сли и афо ри за ма, круп но име у ру ској афо ри сти ци. Ду
бо ко је све стан да је афо ри зам у ср жи па ра док сал на ми сао, 
али и да је са ма ствар ност па ра док сал на. Оту да је афо ри зам 
њен ли те рар ни пан дан. 

На су прот за го вор ни ци ма по слу шно сти као фор му ли пре
жи вља ва ња, Шој хер по и ма дру штве ну ди ја лек ти ку у са
свим су прот ном зна ку: Немоћжртвепривлачинасилнике.
Не са мо што се по слу шни ци лич но не ће усре ћи ти не го ће 
сво јим ами но ва њем моћ ни ци ма до при не ти „рђа вој бско нач
но сти истог”, лак шој ре про дук ци ји по сто је ћег ста ња: Масе
следбеника чине слепе улице безизлазним.Ста ти ка по ста је 
иде ал, а про ме на, ко ја је ду ша на прет ка, по ста је дру штве но 
зло. Не га тив ном се лек ци јом си стем вред но сти се пре тва ра 
у сво ју су прот ност: Властпсихопатапретварацеонарод
упараноике. 
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Шој хер је све стан да је од зво ни ло иде о ло шкој све сти и да је 
сва ки про је кат на тој осно ви  уна пред осу ђен на про паст. За
то не гра ди већ ра за ра иде о ло шки дис курс иро ни за ци јом ње
го вих по вла шће них то по са и вер бал нори ту ал них обра за ца, 
али то чи ни на по сре дан, умет нич ки на чин,  па ра ле ли зми ма 
кроз вре ме и про стор, откаченим асо ци ја ци ја ма, ин те лек ту
ал ном иро ниј ском дис тан цом... Ево нај пре два афори зма о 
(не)сво ди во сти људ ског на жи во тињ ска дру штва, на жа лост 
свих ин же ње ра људ ских ду ша: Умравињакујесвакоумова
њесубверзивнаделатност./Заразликуодпаса,људичешће
лајунасвојенегонатуђе.

Вул гар ни ин те рес је че ста Шој хе ро ва те ма: Гдесвизбриња
вајузадњице,мозговиодлазе.Кру на та квог од но са је ди ви
ни за ци ја по ли ти ке и њен ма те ри јал ни екс траста тус, бри са
ње раз ли ке из ме ђу дру штве ног су бјек та и објек та, ра ди кал
но раз два ја ње дру штва на су бје кат и обје кат: Повећавајући
платусеби,посланициимајуосећајдасузнатнодопринели
друштвеномбољитку.

Пу на сло бо да го во ра ни је са мо је дан вид сло бо де, она је 
ње на су штин ска ема на ци ја. По сле име но ва ња дру штве них 
до бро чи ни те ља и ште то чи на, за слу жни ка и кри ва ца што 
је дру штво та кво ка кво је, сле де при зна ња и осу де, на гра
де и ка зне... А то је већ сфе ра јав ног мње ња и де ла ња дру
штве них слу жби и уста но ва. Да ли ће људ ски род, у да ле
кој бу дућ но сти, из не дри ти дру штво у ко ме не ће по сто ја ти 
ма те ри јал не и ста ту сне раз ли ке, у ко ме ће би ти све јед но ко 
је го ре или до ле, ле во или де сно, ис пред или иза...? Ево лу
ци о ни сти или про све ће ни иде а ли сти или уро ђе ни де мо кра
ти или ... сма тра ју да хо ће под усло вом да ли ни ју на прет ка 
људ ског дру штва пој ми мо као асимп то ту, кри ву љу ко ја се 
не пре ста но при бли жа ва свом зе ни ту али га по де фи ни ци ји, 
као не пре ста но ра сту ћа кри ва, не мо же са свим до сти ћи. Све 
до тле би ће по сла за са ти ри ча ре и ху мо ри сте.

Ау тор овог при ка за пр ви пут се су о чио са би се ри ма ду ха 
ру ских афо ри сти ча ра тек пре де се так го ди на, из пр вих из
да ња Енциклопедијемудрости Вла ди ми ра Шој хе ра. Но, Ен
ци кло пе ди ја је са др жа ла му дре ми сли из це лог све та и свих 
вре ме на. За то је ово пр во пра во от кри ће огром не ри зни це 
са вре ме ног ру ског ху мо ри стич коса ти рич ног ду ха, ко ји се 
по ме ри са ти рич но сти мо же ме ри ти са срп ским са ти рич ним 
афо ри змом, уни кат ним у све ту то ком по след њих пет де це
ни ја, али је по те мат ском ди ја па зо ну и ми са о ном ка па ци
те ту (фи ло зоф ским и со циопси хо ло шким им пли ка ци ја ма) 
фе номен без прем ца.
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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 
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наводи се укупна хијерархија; на пример: Универзитет у 
Београду, Филозофски факултет – Одељење за социологију, 
Београд).

3. Опште одреднице
3.1. Текст чланка са списком литературе не треба да прелази 
обим од 10 до највише 15 описаних компјутерских страница, 
укључујући графиконе и илустрације.

3.2. Текст приказа не треба да прелази обим од 5 описаних 
страница.

3.3. Текст научне полемике треба да буде опремљен као и 
остали чланци у часопису и не може прелазити њихов обим. 
Он треба да буде ослобођен напада на личност опонента 
и да се фокусира на саму аргументацију. Редакција 
задржава право да после објављивања полемичког текста и 
одговора, без посебног образложења, опонентима ускрати 
објављивање следећег круга полемике.

3.4. Текстови који се достављају на објављивање часопису 
Култура подлежу антиплагијат контроли коју врши  
Центар за евалуацију у образовању и науци – ЦЕОН. Поред 
тога, од аутора се тражи дигитализована изјава са потписом 
којом гарантује да је текст који је доставио оригиналан.

4. Техничка упутства:
4.1. Текст писан ћирилицом се предаје у doc формату 
програма Мicrosoft Word програмског пакета 97 или новијег. 
Фонт треба да буде Times New Roman, величине 12, прореда 
Single. 

4.2. На средини ставити наслов, потом сажетак на српском и 
кључне речи на српском.

4.3. Уколико постоји институционална финансијска помоћ 
при писању рада, у првој фусноти треба навести назив и 
број пројекта, односно назив програма, у оквиру кога је 
чланак настао, као и назив институције која је финансирала 
пројекат или програм.

4.4. Када се први пут наводи страно име у тексту у загради 
треба да се стави име исписано у оригиналу; када се 
следећи пут помиње исто име у наставку текста треба да 
буде доследно, истоветно транскрибовано без помињања 
оригинала.

4.5. Библиографске референце у фуснотама и литератури 
наводе се без транскрибовања у оригиналном писму. Ако је 
литeратура која се цитира штампана ћирилицом и референце 
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у напоменама и списку литературе треба да буду наведене 
ћирилицом, ако су штампане латиницом, онда треба да буду 
наведене латиницoм. Цитати и позивање на литературу у 
фуснотама треба да потпуно одговарају списку литературе 
на крају текста. 

5. Напомене
Напомене (фусноте) се дају на дну сваке стране. Нумерација 
континуирано иде арапским бројевима од 1 па надаље и иде 
иза знака интерпункције. Напомене треба да се користе мање 
за коментаре, а више за навођење литературе; најобимнија 
напомена (фуснота) не би требaло да буде дужа од 100 речи.

Систем навођења:
5.1. Монографије:

Презиме, Иницијал имена. (година издања) Назив 
монографије (курзив), Место издања: Назив издавача, 
страна.

Пример: Адорно, Т. (1968) Филозофија нове музике, Београд: 
Нолит, стр. 45.

5.2 Периодика:

Презиме, Иницијал имена. (година издања) Наслов чланка, 
Назив часописа (курзив) број часописа, Место издања: 
Назив издавача, страна.

Пример: Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, 
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног 
развитка, стр. 146.

5.3. Зборници, акта са конгреса, лексикони, речници и 
слично:

Презиме, Иницијал. Наслов чланка, у: Наслов (курзив), 
приредио-ла-ли Презиме, Иницијал имена. (година издања), 
Место издања: Назив издавача, страна.

Пример: Парк, Р. Е. Град: предлози за истраживање људског 
понашања у градској средини, у: Социологија града, 
приредио Вујовић, С. (1988), Београд: Завод за уџбенике и 
наставна средства, стр. 150.

5.4. У случају издања на страним језицима:

Уместо везника ,,и” користи се енглески термин and, уместо 
предлога „у” користи се енглески термин in, уместо  глагола 
„приредио-ла-ли” користе се енглески термини ed. или еds. 
(од editor-s) ако је више приређивача, уместо скраћенице 
,,стр.” користи се енглески термин p.
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Пример: Brunet, R. and Ferras, R. Identité, in: Les mots de la 
géographie. Dictionnaire critique, eds. Brunet, R. Ferras, R. and 
Théry, H. (1992) Paris: Monpellier, p. 30.

5.5. Необјављене магистарске тезе и докторске дисертације:

Презиме, Иницијал имена. (година на насловној страни 
тезе или дисертације) Назив тезе или дисертације (курзив), 
врста рада (магистарска теза или докторска дисертација), 
назив факултета где је одбрањена, назив одговарајућег 
универзитета, Место издања, страна.

Пример: Црнобрња, А. Н. (2005) Lux perpetua – светлост 
и светиљке у култовима на просторима Горње Мезије, 
магистарски рад, Филозофски факултет, Универзитет у 
Београду, Београд, стр. 120.

5.6. Текстови из дневних листова:

Презиме, Иницијал имена. (датум издања) Наслов текста, 
Назив дневног листа (курзив), страна.

Пример: Татић, Д. (18. јул 1998) Истина о неимарима, 
Политика, стр. 15.

*Ако је аутор текста непознат ставити аноним. Пример: 
Аноним, (13. IX 1938) Шта мисле наши архитекти о 
савременој архитектури, Време.

5.7. Исти се рад у поновном непосредном цитирању скраћује 
српском речи Исто.

Пример: 33Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, 
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног 
развитка, стр. 147.
34Исто, стр. 148.

5.8. Исти рад се у поновном цитирању на неком другом 
месту у тексту (до две стране удаљеном од претходне 
фусноте) скраћује са нав. дело.

Пример: 40Бугарски, Р. нав. дело, стр. 149.

5.9. Интернет издања цитирати на следећи начин: аутор 
текста на горе описан начин (ако је наведен), назив интернет 
издања, датум постављања или последње измене (update) 
сајта (ако је наведен), датум коришћења сајта, пуна путања 
до цитиране стране.

Пример: Rose, M. More on Bosnian „Pyramids”, 27. june 2004., 
18. july 2006., http://www.archaeolgy.org/online/features/
osmanagic/update.html
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