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УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА

ЈУГОСЛАВИЈАИКУЛТУРА– 
КУЛТУРНАПОЛИТИКА, 
ПРОМЕНЕ,ФЕНОМЕНИ

Биланамјевеликачастизадовољство,алиивеликаодго
ворност,даприредимотематскуцелинууоквиру161.броја
часописаКултура,задвајубилеја:1.ВекаодстварањаКра
љевинеСрба,ХрватаиСловенаца/Југославије;2.Полавека
одпокретањанашегнајзначајнијегкултуролошкогчасописа
Култура.

Препознатљива карактеристика часописаКултура је мул
тидисциплинарно поимање културе, схваћено у најширем
смислу.С тим у вези, баш таква концепција часописа од
редила је назив и опсег разматрања спектра питања у на
шој теми под насловом „Југославија и култура: културна
политика,промене,феномени”.

Истраживачима је остављенамогућност да се баве култу
ром све три Југославије: КраљевинеСХС/Југославије, со
цијалистичке Југославије и Савезне Републике Југослави
је.Задовољнисмовеомадобримодзивомаутора,разновр
снимтемама,разнороднимприступима,бројнимугловима
посматрања.

Објављенирадовиприказујуактуелнаистраживањаојуго
словенској културној политици, у различитим периодима
југословенскедржаве,друштвенимпроменамаикултурним
феноменима, и тоне самоупољувисоке културе, научне
културе,образовнекултуреиуметности,већиупопуларној
култури,спортскојкултури,народнојкултури,каоиоулози
културеусвакодневномживотуЈугословена.

Академскојикултурнојјавностисмо,дакле,крозовутему
приказалиактуелнаистраживањаитекућапромишљањао
културним питањима југословенске државе (1918–2006).
ВремесоцијалистичкеилидругеЈугославијепривуклојеау
торимарадованајвишепажње,ањеникултурнифеномени
суочитоидаљенајзанимљивији.

АЛЕКСАНДАР РАКОВИЋ и ТАТОМИР ТОРОМАН
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АЛЕКСАНДАР РАКОВИЋ и ТАТОМИР ТОРОМАН

Верујемо,стога,даћеоватемауоквиручасописаКултура
привућипажњу,допринетидаљемразумевањујугословен
скекултуреијошширемтумачењуЈугославије.Бићепри
лике да током промоције овог издања, а можда и другде,
подстакнемоинтелектуалнудебатуоовимидругимтемама
којесуобележилејугословенскодоба.

ЈесенуБеограду,осамдесетегодине20.века(СтеванКрагујевић),
МузејЈугославије,фондСтеванКрагујевић
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Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду,  
Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град
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УТИЦАЈЈАВНИХПОЛИТИКА
НАКУЛТУРАЛНЕИЗВЕДБЕ

ЈУГОСЛОВЕНСТВА
Сажетак: Увидом у политички, социолошки и културни дискурс
југословенскепраксе,истраживањеимазациљдапокаженако
јиначинуправљањекултуралномизведбомуфункцијиидеолошког
апаратазависиодактуелнихјавнихикулутрнихполитика.Анали
замеђусобнеспрегеи„преливања”јавнихполитика,њенихорга
низационихносилацаисимболичкогеквивалентатранспоновања
политичкестварностикрозформукултуралнихизведби/слетова
показаћесличностииразликеуконцептууправљањаидеолошким
пројектомуразличитимисторијскимпериодимаЈугославије.За
датакистраживачкогпроцеса(којиобухватаемпиријскуметоду
студијеслучајанапримерукултуралнихизведби/слетоваупериоду
КраљевинеЈугославије)јестеописивањепостојећихобликаиме
тодаорганизовањадржавногсценскогспектакла,односноопште
разумевање појаве и нивоа управљања културалнимизведбама у
функцијијавнихполитика.

Кључне речи: јавне политике, културалне изведбе, имплицитне
културнeполитике,слет,југословенство

Увод

Акоузмемоуобзирдасвакојпромениујавнојполитици,пре
негоштосеодиграууреалномпросторуивремену,претхо
диконцептуализацијананивоуидеја1ондајеобјављивање

1 Ђукић,В.(2010)Државаикултура,студијесавременекултурнеполи
тике,Београд:Факултетдрамскихуметности,Институтзапозориште,
филм,радиоителевизију.

ЈОВАНА КАРАУЛИЋ
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ЈОВАНА КАРАУЛИЋ

радоваЉудевита Гаја у „Илирским народним новинама”,
тридесетихгодина19.века,каоинештокаснијеоснивање
Југословенскеакадемије знаностииумјетностиуЗагребу,
значило формални почетак конструисања идеје културног
уједињавањадотадапотпуноодвојенихтериторијабудуће
КраљевинеЈугославије.СуштинаИлирскогпокретаподра
зумевалајеборбузастварањемкултурнезаједницеЈужних
Словена,тејепредстављалаидеолошкуидруштвенуплат
формузабудућекреирањеЈугославије2.

Ипак, за јавну политику није довољна само (политичка)
идејакојајеутемељује,неопходнојеиокружењекојеомо
гућавауспешнупримену„одабранелиниједеловања”,ито
крозразличитемоделејавногуправљањаобликованеусет
активностиформалнихактерајавнеуправеиинституцијау
обављањуколективнесврхе3.Овдејеважнопитањеконтек
стуализацијејавнеполитике,јерјењенаприменаувекпове
занасаспецифичнимполитикама,којепредстављајуодго
ворнаконкретанпроблемудруштву4.Дефинисањеначина
накојићевласткориститииуправљатисвојимресурсима
уостваривањуполитичкиустановљенихдруштвенихинте
реса(publicgovernance),биојеједанодосновнихзадатака
владајућегрупе,наконнастанкапрве(азатимидруге)Југо
славије.Потврдаиреализацијаидејејугословенствазаак
терејавнихполитика(натемељуформалнихнадлежности)
значилајеупотребуразличитихинструменатауобликовању
идеолошких вредности у конструисању (над)националног
идентитета.

Начини изградње југословенског (над)националног иден
титета, којимогубитипосматраникао„природни”и „ор
гански”алии„наметнути”и„вештачки”,упућујунаразми
шљањеоупотребисадржајаисимболакојисуодражавали
овакосложенопитањеидентитетанације.Тежњазаподуда
рањеметничкихиполитичкихграница,састановиштајав
нихполитикаморалајепостатимасовноприхваћенаидеја,
итотакоштоћеисамичлановизаједницепостатиактери
новоуспостављенеидеологије.Циљевииинструментиуим
плементацијијавнихполтика,допринелисууизналажењу
одговоранапитањедржаве–накојиначинјемогућеути
цати на процес изградње идентитета до тада непостојеће
нације. Без раније успостављеног јединственог простора,

2 Đokić, D. (2003) Yugoslavism, Histories of a Failed Idea 1918–1992,
London:HurtsandCo.

3 O’TooleLaurence,J.andKenneth,J.M.(2011)Publicmanagement:Orga
nizations,governance,andperformance,CambridgeUniversityPress.

4 Hill, M. (2010)Proces stvaranja javnih politika, Zagreb: FPZ biblioteka
Političkamisao.
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писмаи религије, јужнословенскапаннационалнаидеоло
гијанијесемоглаослонитинапосебноетничкосвојствоиз
раженоумитовимаипредањима.Применајавнихполитика
ималаје(неопходан)утицајнасвесекторејавнеуправе,те
јеупроцесформулисањаиреализацијециљеванаразличи
тимнивоимаукљученвеликиброј актера,измеђуосталог
иорганизацијекојесмештамоупољенадлежностиимпли
цитних културних политика. У испуњавању задатака кон
струкцијеидентитетанације,управљањекултуромуширем
смислу(culturegovernance),моралојебитиоријентисанока
концептуалном, стратешком остварењу конкретних дуго
рочнихциљевау„производњисмислаизначења”заједни
це5,анекакраткорочнимактивностима.Тоједаљезначило
оснивањеили„подржављење”и јавноуправљањеоргани
зацијама (public governance of culture) које су имале своју
програмску,идеолошку,алииорганизационуинфраструк
туру за остварење установљеног политичкоидеолошког и
културног друштвеног интереса. Кроз деловање ових ор
ганизација дошло се до промишљaња слике о заједничкој
припадностикрозстварањекултурне,идејне,симболичкеи
знаковнеконструкције.Симболичкавредностурепрезента
цијијугословенскихнационалнихидеја(наслонившисена
чешкутрадицију)упориштејепроналазилауслетскојфор
ми,масовнимкултуралнимизведбамакојесуималезациљ
промовисањедуховноздравеиморалнојакенације,акоје
суспроводилезатоустановљенеорганизације.

Културалнеизведбејугословенства

Разумевањетеоријскогупориштапојмакултуралнеизведбе
уовомраду,каоинструментаексплицитногиимплицитног
идеолошког апарта, везује се за симболичко конструиса
ње репрезентације националног, односно наднационалног
идентитета.Упитању једаклеспецифичантипизведбене
праксе,којујеутеоријскомсмислуиницијалноуспоставио
антрополгМилтонСингер(MiltonBorahSinger),крозпојам
културалнихизведби.ПодовајкровниназивСингерсмешта
свеизведбенеобликекојечешћекласификујемокрозпоље
ритуала и религије него кутлуре и уметности, а ту убраја
специфичне кутуралне и организационе формате као што
су:венчања,црквенифестивали,рецитације,концерти6.По
јамкултуралнихизведби тумачииАлександра Јовићевић,

5 Scmitt, T. (2011) Cultural Governance as a conceptual framework,
Gotingen:MMG.

6 Singer,M.(1972)WhenaGreatTraditionModernizes:AnAnthropological
ApproachtoModernCivilization,NewYork,Washington,London:Praeger
Publishers.
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усвојојстудијиУводустудијеперформанса,гденаводида
је у питању „било које извођење које се састоји одфоку
сираних, јасноозначенихидруштвеноограниченихобли
капонашањакојасупосебнонаправљена/припремљеназа
показивање”7.

Анализукултуралнихизведбикојајеприхваћенауовомра
дудаљеспроводитеоретичаркаЕрикаФишерЛихте(Erika
FischerLichte),којапокушавадаразграничидосташироко
тумачењеовогпојмакојејеуспоставиоСингер.Усвојојсту
дијиTheRoutledge Introduction toTheatreandPerformance
Studies,ФишерЛихтеизведбудефинишекао „свакидога
ђај у ком актери, на истомместу у исто време, учествују
уунапредпредвиђеномнизуактивности”тепостављапи
тањежанровакултуралнихизведбиињиховихразличито
сти, каоимогућегпостојањаизведбе сауметничкими са
друге стране неуметничким интересима8. Културалне из
ведбесутако,премадефиницијиФишерЛихте,друштвени
догађајикојикористеуметничке/сценскеалатеуспровође
њунеестетскихинтереса:поделунаучесникеигледаоце,
ограниченивременскиоквир,контекстизвођењакаоиуна
предпостављенсценариодешавања.Заовајрадјепосебно
важнаспецифичностместаизвођењакултуралнихизведби
„јерсеобичнонедешавајуупозоришнимисроднимпро
фесионалним/институционалним просторима и околно
стима (циркускашатра, концертна сала, кабаретска сцена,
стадион...)иштоимглавнициљниједа,целовитоминсце
нацијом,забавепубликуиствореестетскозадовољство,већ
дакористећинекеелементесценскогобликовањапостигну
ванестетскирезултат–оствареправду,постигнуполитич
ки циљ, потврде заједништво у вери, институционализују
љубавниоднос..Другимречима,културалнеизведбесудру
штвенидогађаји(политичкискупови,верскиритуали,суђе
ња,спортскеутакмице...)илиприватни(венчања,сахране,
крштења, прославе рођендана, одбране докторскихдисер
тација,...)укојимасе,зарадпостизањапоменутихванестет
скихциљева,користемеханизмиинсценације…”9.Усвојој
студијиФишерЛихтедаљеправиважнуразликуутумаче
њимаизведбеиинсценације,којасеодносиинатеоријску
поставкуовограда, те сматрадаинсценације „претпоста
вљајупасивностпубликеипотпунуконтролуорганизатора

7 Јовићевић, А. и Вујановић, А. (2006) Увод у студије перформанса,
Београд:Фабрикакњига,стр.58.

8 FischerLichte, E. (2014) The Routledge Introduction to Theatre and
PerformanceStudies,London:Routledge.

9 Меденица, И. (2014)Видовдан и његове изведбе 1989–2014, Зборник
ФДУ,Београд:Факултетдрамскихуметности,стр.8.
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над развојем изведбе – другим речима, стратегије инсце
нације надвладавају, у потпуно предвидљивим видовима,
’пасивну’ и зато ’невину’ публику да биизазвалежељени
ефекат”10,докподпојмомизведбеподразумева„…целовито
ијединственоискуствопроизашлоизтелесногкоприсуства
извођачаипублике,њиховеенергетске,емоционалнеиду
ховнеразмене”11.

Државнекултуралнеизведбе–слетовиуобапериодапосто
јањаЈугославијеималесузадатакдакрозкореографисану
масовнудисциплинуприкажу,аливажнијепромовишупо
литичкииидеолошкиинтересвладајућегрупе.Крајем19.
века„гимнастикајебилаинструментполитичкеборбе,док
суприредбебилецентралноместо спровођењаполитичке
мисли12.Термин „слет”изабран је јерна различитим сло
венскимјезицимазначигруписањептицаулету,штосим
болички указује на стадионске корегорафије – политичке
церемонијалесмештененаотворенипросторстадиона(сле
тишта) са великим бројем учесника13. Усвојивши тврдњу
социлогаЖанаДивињoа(JeanDuvignaud)дадруштвопри
бегаваспектаклусвакипуткадажелидапотврдисвојепо
стојање,јошважнијемоћ,тј.да„помоћуспектакладруштво
формализује, односно кристализује симболичке елементе
којиозначавајутрансценденталнустварност”14нијенеобич
нопостојањестадионскихкултуралнихизведбиукаленда
рунајважнијих југословенскихдржавнихдогађаја.Припа
дајућиредусемиотичкихсистемакултуралнаизведба(слет)
представљаинструменткомуникацијеидеолошкогапарата
којиусимболичкопосредованојформипреносипорукукоја
усусретусапубликомпостајезначење.

Нанашимпросторимапрвидизајнираниприказдржавних
масовнихдешавањавезујесезаформатсоколскихслетова,
којимасепотврђивалаидеја„интегралногјугословенства”,
доксвојпотпуниизраздржавнакултуралнаизведбадобија
крозформуслетакаоцентралнепрославе„Данамладости”
уСФРЈ.Репрезентацијомхегемонијеона јеуобапериода
истицала два различита идеолошка оквира, али са истим
циљем: стварање перцепције о дисцпилинованој и послу
шнојзаједниципремадржавномапарату.Доксуупериоду

10FischerLichte,E.нав.дело,стр.172.
11Меденица,И.нав.дело,стр.6.
12Тимотијевић,М. (2005)НароднопозориштеуБеограду:хрампатри
отскерелигије,Београд:ЗаводзазаштитуспоменикакултуреградаБео
града,стр.17.

13Ђорђевић,Ј.(1997)Политичкесветковинеиритуали,Београд:Досије,
стр.251.

14Дивињо,Ж.(1978)Социлогијапозоришта,Београд:БИГЗ.
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Краљевинеслетовизначилидемонстрацијулојалностипре
маодређенојидеологији,упериодусоцијализмаонидоби
јајуидодатнозначењеисказанокрозсимболвође.

Утицајјавнихполитиканасоколскипокрет

Сајачањемнационалнесвестиирадисвесловенскогуједи
њењауПрагусе1862.осниваСоколскипокретподидејним
вођствомдр.МирославаТирша(MiroslavTyrš)15којијеса
ставиотерминологијуиосноваосамосталнителовежбачки
систем.УовомпериодууЧешкојнастајеактиваннационал
ниисоцијалнипрепороднарода,аможданајважнијаполуга
тогпроцесабиојеСоколскипокрет.Основнизадатакпокре
тајебиоусмереннаподизањетелеснеиморалнеснагемеђу
свимсловенскимнародима,ауњеговасредстваубрајалосе
спајањесоколскихудружења,узајамнисастанци,слетовии
јавневежбе,течајевизаобразовањеисл.16Самназивпокре
тавезујесезаутицајкојијеизвршиоблискиТиршовсарад
никТонер,одушевњенсимболичкомупотребомтептицеу
традицијисрпскихнароднихпесама,тејенаједномодса
станакастарешинства1864.годинепредложиодасеимену
њиховеорганизациједодаимеСокол.17

Будући Југословени, највећим својим делом под Аустро
Угарском монархијом и Отоманском империјом, живели
суподразнимкултурнимутицајима,асвестоприлициза
стварањем„духареалнеконцепцијеословеснкиметничким
јединицама”крознезависнуорганизацијукојаћеделовати
упољуимплицитнихкултурнихполитика,првисупрепо
зналиСловенцикојиоснивајуорганизацију „ЈужниСоко”
1863.годинесајугословенскимгрбомнасвојојзастави,да
бизањимаоснивањуприступилисоколиизХрватске1874.
годинеподназивом„Хрватскисокол”.Иакосесматрадасе
наконорганизовањапопојединачнимдруштвимауСрбији
1904.године,подвођствомЛазеПоповићауСремскимКар
ловцима осниваПрво Српско Соколско друштво, познати
судетаљисличногобликаделовањауСрбијииизранијег
периода.ЧланАкадемијенаука, сликарСтеванТодоровић
1857.године,јеусвојствупрофесораЛицејаокупиогрупу
ученикакојејепоредсликарстваподучаваоидругимдисци
плинамамеђукојимајебилоифизичковежбањекакобиути
цаонаскладанразвојдухаитела,пајесапреко80вежбача

15Жутић, Н. (1991) Соколи: идеологија у физичкој култури Краљевине
Југославије1929−1941,Београд:Ангротраде.

16Кастратовић,В.(2012)Континуитетидисконтинуитет,Оквирикон
струисања југословенског културног наслеђа, Београд: Етнолошка
библиотека.

17Цветковић,Д.(1998)СоколииСоколскислетови,Београд:Књигопром.
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приказивао„приредбе”увидујавнихчасова.Београђанису
оведогађајепратилисавеликиминтересовањем,тејетако
иКнезМихајлоприсуствујућиједномјавномчасуутицаода
сенаместусадашњезградеСАНУуКнезМихајловојулици
припремитерензавежбањеинаправегимнастичкесправе,
а1861.годинефинансираојеизградњудворанезавежбање
ублизиниКалемегдана18.РаддруштавауСрбији,Хрватској
иСловенијибиојепрожетидејомослобођењаиуједињења
свихЈугословена,пајезбогтаквихидеолошкихтенденција
токомПрвогсветскогратасоколствораспуштено,аСоколи
сузаједносасвојомидејомсмештенинаоптуженичкуклу
пу.Наконрата,оснивањемКраљевине,створенисууслови
за обнову соколства па у прогласу из 1919. године стоји:
„Вишенеможеинесмедабуденисрпско,нихрватскони
словеначкоСоколство,одтројепостајемоједно,одтриста
ресвестистварамоновусвест”.Истегодине,26.јануарасе
уЗагребунапозивдр.ЛазеПоповићаорганизујесастанак
првака националнихСоколстава, где је донета деклараци
јасоколскемислиподначелом„једнадржава,једаннарод,
једноСоколство”теусаглашаваодлукаоСоколскомСабору
уБеоградунаВидовданистегодине.КакојеБеоградпрет
преовеликастрадањатокомрата,састанакнијебиломогуће
техничкиорганизоватипозамишљеномплану,тејеСабор
премештенуНовиСадукомесе28.јуна1919.годинеупри
суствупреко706делегатаосниваСоколскиСавезСХСса
наглашеномидејом„народности,слободеидемократизма”.
УбрзоједонетиУставкојипредвиђа„јединствена,непле
менска,заједничкасоколскадруштва,организованауЖупе,
аовеуСоколскиСавезСХС.”19

Ослањајућисенаидејеитрадицијуразвојаидеологијеин
тегралног југословенства, након увођења „шестојануарске
диктатуре”1929.године,сасвојих82.000чланова,ЈССме
њаназиву„СокоКраљевинеЈугославије”20.Државнојјавној
политициињенојпримени јебилапотребнаорганизација
којаћеидејуинтегралногјугословенстваучврститиунаро
дутесеЗакономооснивању„СоколаКраљевинеЈугослави
је”од5.децембра1929.годиневршипотпуноподржављење
организације,анаместостарешинејеименованнаследник
престолаПетарКарађорђевић.Овајзаконјеуређивао„дасе
дотадапостојећадруштвазафизичкоиморалноваспитање
укидају”,теједефинисаообликфинансирања,организова
њаиповластице за чланове.На тај начин соколскиСавез

18Исто.
19Брозовић, А. (1930)Свеславенско соколство: Свесоколски слет 1930,

Београд:СавезСоколаКраљевинеЈугославије.
20Исто.



20

ЈОВАНА КАРАУЛИЋ

добијазначајноместоудржавнојјавнојполитициињеној
применикојаочекуједаћепокретсвојимрадомутицатина
трајнодуховноуједињењецелокупногнарода.

Тако,покретпостајеинструментвладајућегрупе,гдесефи
зичкакултурапојављујекаопосебносредствозаполитичко
организовањеиокупљањезаједницеуциљујачања једин
ственог идентитета нације. Прихватањем своје наглашене
улогеустварањуконструкције(над)националногјединства,
напрвој седнициСавезаСоколаКраљевине Југославије у
њиховимпросторијаманаТеразијама,крајемјануара1930.
годинедонетајеодлукадаслетскиданибудуодржанипод
називом” Први свесоколски слет краљевине Југославије”,
премапрограмувежбидрВиктораМурникаиподпокрови
тељствомкраљаАлександра,саразгранатимфинансијским,
организационим,аликонцептуалнимкапацитетомупогле
дупромовисањаполитикеинтегралногјугословенста.

Студијаслучаја–
Свесоколскислет1930.годинеуБеограду

Уновинскомиздању„Време”,годинуиподанапререали
зацијеСвесоколскогслетауБеограду,председникслетског
одбораподстарешинаЂураПаунковићистичепроблемпо
зиције будућег слетишта и финансијски аспект догађаја.
ПремаМеморандумуод19.3.1929.којејекраљуАлексан
друупутиловођствоСКЈ,наводесемолбазаодобрењепла
ниранепозицијебудућегслетишта„раванДоњегграда, за
5.000вежбачаи100.000гледалаца”,каоимолбаза„широ
компотпоромдржавнеуправеутехничкимифинансијским
припремама”.Акосеузмеуобзирдајечланствозапотре
беслетаприкупило800.000динара,адајесамослетиште
кошталопреко8.000.000динараможесепрепознати јасна
намера Краља и владајуће групе да манифестација буде
успешноизведена.Такоје,премањеговојзамислиодабра
на„палилулскачетврт”,наземљиштуТехничкогфакултета,
„надобромположајутакорећиусредграда,јеродТеразија
дослетиштаима10минуталаганогходановомишироком
улицомКраљаАлександра.”21

Са становишта управљања догађајем најпре је формиран
слетскиодбор,састављенод14секцијакојесубројалепре
ко500чланова.Грађевинскасекцијапредвођенаархитектом
Коруновићем, у изградњи слетишта је координисала рад
четиритесарскапредузећа,докјезапрерадудрвенеграђе
било одговорно једно од највећих државних предузећа у

21План привременог стадиона (слетишта) израдио је виши архитекта
МинистарстваграђевинеМомирКоруновић.
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земљи„Шипад”.Секцијазасмештајучесникајеобезбедила
да гостибудуприхваћени, оддочекана свимприступним
станицама,прекобеоградскихсредњихитрговачкихшко
ла,касарнама,илизатуприликуподигнутимхангаримаи
шаторима.Секција,готовоупотпуностисачињенаодсоко
лица,прикупљалајеподаткеорасположивимсобамаухо
телима и гостионицама, као и код приватних лица, али је
такођеиапеловаланаБеограђанеусмеругостопримстваи
уступањасмештајауприватнимстановима,понекадиизаб
цивањеммотивационихлетакаизавиона.ПремаапелуСек
цијезасмештајзградеуБеограду,јавнеиприватнеуцен
труинапериферији,билесуокићенедржавнимзаставама,
арадњеукрашенеразнимсоколскимамблемима,заставама
исликама.

Чланови Здравствене секције, Лекари Жупа дежурали су
са својимчлановима, док суна слетишту, са сваке стране
подигнутеамбулантезазбрињавањеповређених.Организо
ванајесанитетскаслужбанажелезничкојстаници,асваки
соколскивозпратиојесоколскилекарсаручномамбулан
том.Насвимуспутнимстаницамаиспитанајепијаћавода,
докјенавећимобезбеђеноместозапрањерукуиумивање.
Какосутоком јунабилапредвиђеневеликеврућине,Сек
цијајепрописаламерезапродајувоћаиконтролисаласве
станичкересторанеибифее.СвојрадСекцијајеобављала
узпомоћ амбуланте са великимбројемвиђенихлекараиз
цивилнихиздравственихинституција,атакођејеиздавала
упутствазаздравственуприремуприступањаслету.

Прехрамбена секција прикупљала је податке о организа
цијихране,посебновежбајућегчланстваублизинисамог
слетишта.Секција јебилау сталномконтактусаСавезом
гостионичара,аусарадњисаУдружењеммесараикобаси
чарареализовалајеконференцијусвојихчлановаусалиЗа
натскекоморенатему„пажњеупослу,великихврућинаи
скромностицене”.

У припреми слета посебно се издваја посвећеност пропа
ганднесекцијеначијемчелу јебиослепимајорЛујоЛо
врић.Овасекцијаразвијалајестартегијуоглашавањаузе
мљиииностранствуиуспостављалаодносесарадиоста
ницамаиновинарима.НатајначинјеСекцијауговориласа
Дирекцијомбеоградскерадиостаницедаузпомоћфирми
ТелефункениФилипсреализујерадиопреносузпомоћјаких
звучникана40јавнихместаширомземље,какобисеслу
шалевестисаСлетаиобезбедилаштобољаобавештеност
одогађају.Расписујеконкурсе за свакреативнарешењаи
филмове, алии ангажује дописникепоЖупама.У складу
са својом улогом у припреми државног догађаја Секција
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је поред акредитације новинара, вршила и преглед њихо
вих текстова те издавала одобрења приликом објаве или
емитовања.Крозпроцедуру јавнихконкурса, а запотребе
учесникаитуристаСекцијапроизводи:400.000разгледни
цаимаркицакојесусекуповале,22.000великихслетских
плакатааутораЗвонимираРакамарића,академскогсликара,
100.000комадаслетскихзначака(којесуомогућавалеразне
повластице),30.000значаказасоколскуомладину,100ми
лионакомадацигаретаСокосасоколскимамблемима,итд.

Слетскиодборјепоредовихприредиоичитавнизпрограма
усарадњисанационалнимкултурниморганизацијамаме
ђукојимасу:изложбеупавиљонуЦвијетеЗузорић,концерт
Београдске филхармоније, трке Кола јахача, велика изло
жбанародногвезиваиткиваудомуКолаСрпскихСеста
ра,изложбасликаБорисаЛитвинова,изложбаисторијских
слика„ТрагедијаиСлаваСрбијеисвета”.Уистојоргани
зацијиприређен јеиПрвисајамкњигананашимпросто
римаусарадњисаудруженимбеоградскимкњижараимаи
издавачима.„Каоједнаоднајвећихкултрунихатракцијаза
времетрајањаслетабилајеприредбавеликогконцертана
самомслетишту.Војниоркестарбеоградскоггарнизонабио
је потпомогнут са најбољим капелницима и и војнимму
зичаримаизцелеземљесапреко400учесника,адиригент
јебиокапелникКраљевегардепуковникПокорни”.Укруг
слетскогпрограмаспадаиинтернационалнарадиоемиси
ја,југословенскогмузичкогпрограмаизвођенаизНародног
позоришта,којајетрајала90минута,азачијипреносјеу
Београдуинатериторијицелеземљебилопостављено80
гигантофона.

Крајеммајаистегодинедужностјепримионовипредсед
никБеоградскеопштине,градоначелникМиланНешићкоји
јеимаозадатакдасасвојимсекторимаанимирајавност,па
такозаједносаслетскимодборомиздајепроглас:„Некасе
свакиБеограђанинсматракаодомаћингостима,насвакоме
местууказујепуноисрдачногостопримство.Београђанисе
позивајудаучинетоплоиискреногостољубљезавремесо
колскогслета,итакоиспунеграђанскудужностпремачасти
престонице”.ПрвисвесоколскислетСоколаКраљевинеЈу
гославијеодржанјетокомцелогмесецајуна,пајетакопр
ванедељабилапосвећенасредњошколскојомладини,дру
гавојсци,трећанараштајима,ичетвртакојојсуприпадали
главнислетскиданикрајеммесеца(27,28,29)односиласе
насоколскочланство.Београд јетихданаугостиоСоколе
пристиглебродомиливозомизЛужице,Француске,Руму
није,Чешке,Пољске,Америке.
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Последњегслетскогданаорганизованаједвочасовнаповор
какрозредове200.000Београђана,којајекренулаодСла
вијеса20.000учесника,аиспредзграденовескупштинеје
изведендефилепредкраљевскомпородицомкојасенала
зилауспецијалноизграђеномпавиљону.Одогађајучијаје
основна замисао била промоција интегралног југословен
стваизвештавали су свирасположивидомаћимедији, као
и странаштампа из  Велика Британије,Италије,Пољске,
Чешке,Румуније,Немачке22.

Закључак

Конструкцију (над)националног индентитета није (било)
могуће спроводити изван оквира институционализованог
контекста,онсеодвијаоуамбијентуполитичкеилиеконом
скемоћиинституција.Упроцесјавногуправљањаубрајасе
институционалнопланирање,пајеујугословенскојпракси
изборорганизацијаиинституција(државнихипарадржав
нихактера),којећеучествоватиуспровођењуциљевајав
нихполитика,утицаонадефинисањемеханизамаодговор
ностиињиховихпојединачнихулогаутомпроцесу.Ураду
даље усвајамо да јавне политике, кроз идеолошки апарат
који је сачињенод различитихинституција и организаци
ја,помажууобликовањујавнесвести,водећипритомрачу
надаподређене групеприхвате успостављенидруштвени
поредак23.Појаваидеологијекаоконститутивногелемента
погледанасвет,чинисложенуструктурукојаукључујепо
дједнакоконцепте,веровања,мисли,каоисимболичкекон
струкције24.Концептидејејугословенствасетакозаснивао
назначењимаипредставамакојисуциљнопроизведени,а
којисудоживаљаваникаостањеполитичког,економскоги
културногпореткаукомељудиналазесмисао.

Настанак обе државе, које су у свомназиву носиле назив
Југославија(КраљевинаиСФРЈ),наметаојепотребузарас
кидомсазатеченимстањем,теуспостављањемновихсисте
макојићебитиспособнидаслужејединственимциљевима
државногапаратакојиукључујеиидеолошкукомпоненту25.
Новинационалноидеолошкиконцептнаконувођењадик
татуре краљаАлександраКарађорђевића, 6. јануара 1929.
године,мораојебитиосновналинијаделовањасвих(над)
националних/југословенскихорганизација,аједна,аконеи

22АЈ,фонд74
23Алтисер,Л.(2009)Идеологијаидржавниидеолошкиапарати,Београд:

Карпос.
24Исто.
25Димић, Љ. (1997) Културна политика Краљевине Југославије 1918–
1941,Београд:Стубовикултуре.
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најважнијамеђуњима,билајеорганизацијаСоколскогса
везакраљевинеЈугославије.Различитимактимадатјеиде
олошки оквир Соколског савеза, те он постаје „сарадник
државе у решавању крупних националних задатака”, без
обзиранаистицањеда је„законодавствопроменилоорга
низационуструктуру,алинеиибитсоколскеидеје”.Подр
жављењедотаданезависнесоколскеорганизацијеогледало
сеиутомештосусадауправуСавезаименовалиминистар
просветеиминистарвојскеусагласностиспредседником
министарскогСавета.Настала с циљемподизања телесно
здравих, морално јаких и национално свесних државља
на, соколска организација с временомпостаје инструмент
јавнихполитикаидржавногидеолошкогапарата,којикао
основниалат/пројекаткористидржавнукултуралнуизвед
бу–слет,сасвимприпадајућимелементима(процесијама,
штафетамаисл).

Готово исти сценски оквир соколских слетова преузима
државниидеолошкиапарату социјализму, самопривидно
стварајући нове симболе који су указивали на особеност
ипотребузаиновацијомсциљемистицањарасцепановог
државног система са прошлошћу. У периоду социјализма
изсоколскетрадицијепрвојепреузетатрадицијаштафете,
пајетакопрвиполазакштафетеорганизованизКрагујевца
1945.године,докјеупериоду1945–1956.годинеупредава
њуштафетеучествовало10.291.500Југословена,апалице
супрешлепутдугачак877.000километара.Десетујубилар
нуштафетуТитојепримиопред50.000посетилацанаста
дионуЈНАитада јеусвомобраћањуизнеоставповодом
манифестације на основу које Организационополитички
секретаријатсавезногодбораССРЊ2.фебруара1957.годи
недоносидокументгдеизносизакључкеповодомкарактера
прославе25.маја,њенихидеолошкихиорганизационихпи
тања.Празниктададобијаиме„Данмладости”,аштафета
постаје „Штафетамладости”и, узпорукуомладинеина
рода,предајеседругуТитунастадионуЈНАуоквируцен
тралнеманифестације.Овомприликомдоносисеиодлукао
оснивањуСавезногодборазапрославу25.маја.

Анализа јепоказаланакојиначин јавноуправљањеутиче
на организационемеханизме приликом спровођења циље
вакоје јеутемељила јавнаполиткаупогледуметодологи
је репрезентације националног идентитета. Посматрањем
контекстанастајањаиформулисањациљева јавнеполити
ке у изградњи идеје југословенства, затим начина јавног
управљањакрозделовањеразличитих(институционалних)
актера, те спровођења државних слетова ствара се оквир
омеђусобнимзависностимаинивоимауправљањакада је
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речодржавној културалнојизведби.Истраживачкиоквир
је показао да са становишта примене јавне политке у по
љукултуреуширемсмислу,имплицитнакултурнаполити
какрознезависнеорганизационеформеутиченаконцепт
управљњакултуромутренуткудруштвенихиидеолошких
промена.
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of organizing state scenic spectacles i.e. to describe the general
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Године1932.године,уметникМиркоКујачићјеорганизовао
самосталнуизложбууПавиљонуЦвијетаЗузорићнаКале
мегдану,уоквирукојејеизложиодва,занашеистраживање,
специфичнарада;наједномплатну,премазаномбеломбо
јом,поставиојеизношенерадничкецокуледокјенадругом,
„окачио”везулука.1ПрвирадјеназваоЗимскимотив,дру
гиКоренбеоградскеуметности.Изложбујепратиоиката
логсаКујачићевимманифестомукомесејавноизјашњава
против владајућег стања у тадашњој ликовној уметности,
критикујућиизмеђуосталогисвојдотадашњирад.Уметник
сенаотварањупојавиоуплавојрадничкојкошуљиипред
публиком прочитао свој манифест, проглашавајући борбу
против доминантних буржоаских концепција уметности,
противчистеуметности,противуздизањауметничкелич
ности,„противтрадиције”,„вечнелепоте”и„индивидуали
стичкемисли”, а за „човечанскумисао”, „поезију напрет
ка”изаколективнууметностправде.2Кујачићеваизложба
иМанифестималисуефекатдогађајауБадијуовскомсми
слу (AlainBadiou)3набеоградскојпрогресивнојкултурно
уметничкојсцени;какоможемосазнатиизтадашњедневне
штампеипериодикевеликибројпосетилацајебиопрису
таннасамомотварању,докседаниманаконизложбеизве
штавалоо„интересантном”догађајунаКалемегдану.

Радсевраћанапримарнуархивскуграђу,какобипокушао
даизбегненаслагеисторичарскоуметничкихитеоријских
интерпретација које су настајале у периоду након Другог
светског рата, условљеног хладноратовском политиком у
међународномпозицирањуЈугославијеињенекултурнепо
литике. Такваперспективајесамимтимутицалаинадо
минантнемодернистичкенаративеопредратној„социјалној
уметности”, углавном једнодимензионално тумачене кроз
симплификованудихотомију(уметничке)аутономијенасу
прот(партијске)хетерономије.Утакопостављеномоквиру
појаву „социјалне уметности” четврте деценије у југосло
венскојуметностинетребачитатиусупротностисааван
гардним уметничким праксама претходних деценија, већ
управокаоњиховспецифичниконтинуитет.Јер,„социјална
уметност”, то јест „критички реализам” (Лукачев термин)

1 РадјеписануоквируистраживањаспроведеногнаИнтердисциплинар
нимдокторскимстудијамаТеоријеуметностиимедија,Универзитета
уметности у Београду, као део дисертације под насловом „Теорија и
праксакритичкелевицеујугословенскојкултури(југословенскаумет
ностизмеђудвасветскаратаиреволуционарнидруштвенипокрет)“.

2 Кујачић, М. (1932) Мој манифест, Београд: Штампарско издавачко
предузеће„Време”.

3 Видети: Badiju,A. (2013)Buđenje istorije, Beograd: Centar zamedije i
komunikacije.
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јестенаставакавангарднихуметничкихпракси,алиуизме
њенимоколностима,подкојимасемењаисам(авангардни)
уметничкијезик,алии„спољашње”друштвенополитичке
околности,које(друштвене)праксеуметностииреволуци
јепоноводоводеувезу.4Утомсмислу,„авангардно”5сеу
уметности критичког реализма огледа у промени места и
улогеуметностиуизмењенимполитичкимоколностимаи
обостраној свести онужностипреклапањањиховихпрак
си.Утаквојситуацији,револуционарничинпостајеборба
уметниказапроменусредставазапроизводњуипроизвод
нихусловарада.Унутаруметничкогпоља,борбазапроме
нусредставазапроизводњудешавасепреузимањеммедија
графикекаооногкојиомогућавалакудоступностимасовну
репродукцију6,доксеборбазамењањепроизводнихусло
варададешаванаплануорганизовањауметникаиуметни
ца за боље радне иживотне услове.Оснивањемилегалне
уметничкегрупеЖивот7укојојјеМиркоКујачићбиојед
на од кључнихфигура а која је била у вези са револуци
онарним друштвеним покретом (радничким, студентским,
женским),иницирањемпокретаБојкоташаиСалонанеза
висних, серијом контраизложби које су за циљимале по
бољшањеизлагачкихираднихусловауоквирутада једи
ногзваничногизложбеногпросторауБеограду,Павиљона
Цвијета ЗузорићнаКалемегдану, те организовањем левог
уметничкогфронта,неминовно,оваквауметничкапракса
ималајесвојематеријалнеучинкеинаполитичкомплану.
Она јебиласамо јошједанунизу (уметничких)доприно
саполитициНародногфронтакоја јеводилакахоризонту
Народноослободилачкеборбеи(настанку)социјалистичке
Југославије.

4 Овде сенаслањамна тезеоуметностииреволуцијиГералдаРаунига
(GeraldRaunig),каоиЏонРобертса(JohnRoberts).Видети:Raunig,G.
(2006)Umetnost i revolucija: umetnički aktivizam tokomdugog 20. veka,
NoviSad:Kuda.orgiFutura;Robert,J.(2015)RevolutionaryTimeandthe
AvantGarde,London:Verso.

5 Појамавангардногупотребљавамнаначинкакоовајпојамуновомчи
тањуформулишеЏонРобертс,укојемпоновоишчитававажноставан
гарднихуметничкихпракси.Видети:Robert,J.нав.дело.

6 Видети тезе Валтера Бењамина (Walter Benjamin) изнесене у тексту:
Уметничко дело у веку своје техничке репродукције у: Benjamin,W.
(1974)Eseji,Beograd:Nolit.

7 УметничкагрупаЖивотјеоснована1934.године.Једанодњенихпо
кретача је биоуправоМиркоКујачићу чијем је атељеу групаибила
оформљена.Остали чланови и чланице групе илињихови сарадници
уразличитимвременскимпериодимасубили:ЂорђеАндрејевићКун,
ЂурђеТеодоровић,ДраганБајаБераковић,ЈосипБепоБенковић,Радо
јицаЖивановићНое,ВладетаПиперски,ВинкоГрдан,СтеванБодна
ров,БранкоШотра,БораБарух,БобаЂорђевић,ВераЧохаџић,Данијел
Озмо,ВојаДимитријевић,ПивоКараматијевић,МошаПијадеидруги.
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На примеруМиркаКујачића ињеговог односа са поједи
нимпротагонистима зенитизмаинадреализма,истражује
мопостојањеавангарднихтенденцијаупокрету„критичког
реализма”четвртедеценије20.века,пресвегауБеограду,
алисасвешћуојугословенскомкарактерупоменутихумет
ничкихпракси.ДокјеудодирсазенитизмомдошаоуПа
ризу преко директног контакта и дружења саЉубомиром
МицићемињеговимбратомБранкомВеПољанскимупе
риодуизмеђу1926.и1928.године,надреалистичкеутица
јеКујачић је добијао нешто касније и то зближавањем са
РадојицомЖивановићемНоем,посвомдоласкууБеоград
изПариза.ИакосуМицићизенитизамкаопокретбилиоп
туживани за (каснији) „србизам”, „десничарење”и „наци
онализам”,8 у периоду излажења часописа (1921–1926) то
јебиоеклектичнииекспериментални југословенскиаван
гарднипокреткојијекритиковаобуржоаскодруштвоиње
говевредности,отвореноартикулисаокомунистичкеидеје,
промовисао совијетску авангардну уметност и европску
лево оријентисану авангарду. Како сматра Сезгин Бојник
(SezginBoynik)којисеусвојојстудијибавиодетектовањем
марксистичколењинистичкихкореназенитизмаанализира
јућифилмСплавМедузеКарпаГодине,комунизамзенити
змаимасмислауколикосепрвенственоразумекаонешто
штојекултурне,испецифично,синематскеприроде:„Овај
културни–илиуметнички–комунизам,истовременоогра
ничаваполитизацијуавангарднеуметности.Главниразлог
тогограничавања јестеразумевањекомунизмакаомржње
према буржоазији, која замењује порицање марксистич
колењинистичке теорије анархонихилистичком негацијом
буржоазијеипопулистичкогнорматива.”9Узенитистичким
текстовимаидеологем „Москву” треба схватити као ради
калнутрансформацијусвакодневногживотаињеговполи
тичкизначајкојидобијанаконОктобарскереволуције,која
јеоставилатрагначитавзенитистичкипокрет,штосемо
жевидетиинапримеруњеговееклектичнеавангардистич
кеестетикеподутицајемрускеавангарде.СезгинБојнику
свомтекстузакључује„дајеефекатОктобарскереволуције
далекодубљииснажнијинегоштосеобичнопризнаје”и
да је задатак нових читања историјских авангарди „инси
стирање на исправном идентификовању ових тренутака
прожимањаполитикеиуметностибезприхватањанормии

8 Видети:Маркуш,З.(2003)Зенитизам,Београд:ИПСигнатуре.
9 BojnikS.Marksističkolenjinističkikorenizenitizma:oistorijskimkorekci

jamaavangardekojejeuveofilm„Splavmeduze”KarpaGodine,u:EnGar
de20/21,priredioDimitrijević,B.(2016),Beograd:HeinrichBollStiftungi
CZKD,str.68–76.
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концепатакојеуспостављајуреакционарнидискурсиисто
ријеуметности.”10

Међутим,управосуреакционарнидискурсикојеБојникпо
мињедопринелидазенитизамикритичкиреализамскоро
уопштенисудовођениувезу,токомчитавефазе („соција
листичке”)модернистичкеисторијеуметностиикритике,у
којој је зенитизам најчешће сматран „националистичким”
изродом југословенскеавангарде.Ипак,чакилетимичним
враћањемнасамопоследњибројовогчасописа,течитајући
поновоуцелостивећпоменутитекстЗенитизамкрозпризму
марксизма,можесестећиутисакколико је зенитизамбио
подутицајеммарксизма,рускелевооријентисанеавангарде
итадашњихпролетерскихборби.Какоусвомистраживању
озенитизмуистичеИринаСуботић,ЉубомирМицићнеса
модајебиофилозоф,песникиесејиста,већиорганизатор
многихдогађаја,алиипромоторинтернационалнеавангар
деутадашњојЈугославији.Поредпромовисањаиобјављи
вањарадовамногихинтернационалнихуметника,Мицићје
организоваоједнуоднајзначајнијихинтернационалнихиз
ложбиутојдеценијикојајезасигурноизвршилаутицајна
политизованууметничкусцену.Токомаприла1924.године
уМузичкојшколиСтанковић, отворио је великуМеђуна
роднуЗенитовуизложбуновеуметностикојајеобухватала
прекостокубистичких,конструктивистичких,експресиони
стичких,футуристичкихизенитистичкихрадовауметника
изБелгије,Данске,Бугарске,Немачке,Холандије,Францу
ске,Русије,Италије,Румуније,Мађарске,САДи Југосла
вије тако смештајући целокупан зенитистички покрет на
интернационалнумапупрогресивнихуметничкихпокрета
насталихнаконПрвогсветскограта.11Поредтогаштојеру
скаавангардаучасописуЗенитбиланајзаступљенија,тусу
семоглипрочитатитекстовиуодбрануноведруштвенеза
једнице,протестипротивантирусизмауКраљевиниСХС,
захтевизауспостављањемполитичкесарадњеидипломат
скиходносасајединомсоцијалистичкомземљом,апелиза
помоћгладнимауРусији,итд.Занимљиво,Кујачићевоиме
сеспомињеиповодомсастанкафутуристаизенитистауПа
ризуоктобра1925. године,очему јеобјављенискраћени
интервјууЗенитубр.37укојемсејасночитадасеБран
коВеПољанскиуулозипредставникаЗенитизма,ограђује
одњиховихисказанихсимпатијазаиталијанскифашизам,
својатања зенитизма и паљења словенског дома у Трсту.

10Исто,стр.76.
11Видети:Суботић,И. (2000)Одавангардедоаркадије,Београд:Клио.

Ауторканаводидасеизложбауглавнимцртамаможереконструисати
преко25.бројачасописаЗенит,којијеистовременоињенкаталог.
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СастанакседесиоуПаризунаконМаринетијевогпредава
њаподназивомФутуризамилипасатизам,фашизамили
антифашизам,накомејепоредБранкаВеПољанскогбио
присутаниМиркоКујачић.

Кујачићћебитисведокипосматрач(мождаимаргинални
протагониста) формирања надреалистичког покрета, бур
нихзбивањаокоиунутарпокрета,читалацњиховихсеми
налнихпубликација,полемикаирасправакојесупроизве
линасценијугословенскекритичкелевице,затим,унутра
шњихсукобаиконтрадикцијаиконачноггашењапокрета.12
Свесетозбивалоурелативнократкомвременскомпериоду
између1929.и1932.године,кадајеиКујачићвећинусвог
временапроводиоуБеограду,размишљајућииприпремају
ћисвојлични јавни„обрачун”сапостојећимдруштвеним
оквиром, буржоаским концептом уметности, и покушајем
одговора на питање:шта да се ради? коначно артикули
санимкрозпоменутиМојМанифест.Посебноћесусрети
каснијадугогодишњасарадњасаРадојицомЖивановићем
Ноем,даљеполитизоватињеговрадидопринетиближојве
зисанадреалистичкимпокретомичитавомлевооријенти
саномавангардистичкомструјом,подчијимутицајемјеКу
јачићекспериментисаосаразличитимуметничкимформа
маиизразима;усликарству,перформансу,глуми,ликовној
критици,графици,дизајну.

У том смислу, питање односа надреалистичког покрета и
покретакритичкогреализмајестеоднесумњивеважности.
Разлогвишедасепоновоосветлиовајоднослежииу(не
довољно истицаној) чињеници да су многи протагонисти
југословенског надреализма наставили своје ангажовање
у оквиру (хетерогеног)покреталевог уметничкогфронта
којиделујетокомчитавечетвртедеценије20.века.Већ је
исамПротићувидеотуорганскуповезаносткојаћечесто
битистављанаудругиплан,нарочитоукаснијиминтерпре
тацијама чувеног „сукоба на левици” у којима ће акценат
бити стављен на сукоб, то јест, „непремостиве разлике”13
умноговећојмериодоногмомента„заједничког”.14Такав
органски однос надреализма и критичког реализма се на
парадигматичанначинрефлектујеууметничкотеоријском
раду Радојице Живановића Ное, који производећи зајед
ничко ова два уметничкафеноменамеђусобноихпрепли
ће,надовезује,судара.НоеЖивановићјебиојединисликар

12Оновом,исцрпномчитањунадреализмавидети:Sretenović,D. (2016)
Urnebesni kliker: umetnost i politika beogradskog nadrealizma, Beograd:
Službeniglasnik.

13Видетинпр:Lasić,S.(1970)Sukobnaknjiževnojljevici,Zagreb:Liber.
14Протић,М.Б.нав.дело,стр.327.
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међу надреалистима књижевницима, који тенденцију ка
„социјалнојуметности”показујевећучасописуНемогуће,
анарочитоповодоманкетеЧељустдијалектике.Каотакав,
онјенајчешћебиотекуспутнапојаваприликомкњижевно
теоријскиханализаовогпокретаи/илипратећегфеномена
„сукоба на левици”.Истицан јењегов скромни сликарски
опус,докјењеговкритичарскотеоријскирадуглавномбио
намаргини,давањеммноговећегпростораауторимаовог
покретакојисупресвегаделовалиупољукњижевностии
стоганајчешћеозначаваникаокључни(например,Марко
Ристић,КочаПоповић,ВанеБор,идр.).15Сдругестране,
ниједовољноистицанникаоважна(теоријска)фигурасо
цијалногпокретанабеоградској сцени, самимтимшто је
читавпокретууметностипревишеолакодовођенувезуса
„харковскомполитиком”,текарактерисанкао„догматски”
и„тенденциозно”,чимесуиликовникритичариитеорети
чариунутаровогпокрета,најчешћеисамибилидисквали
фиковани.Додатно,заразликуоднадреалистичкогпокрета
који јепревасходнобиокњижевнотеоријскипокрет, а са
мосвојимједнимделом„ликовновизуелни”(оличенураду
НоеЖивановићакојисекаснијепридружујегрупиЖивот
илевомуметничкомфронту)покреткритичкогреализмаје
доминантнобио „ликовновизуелни“, иако је ипокрет со
цијалнекњижевностибиозначајан.Једанодразлогазата
квупроменуможемодетектоватииусамоммедијукојимсу
деловали.

Оноштосунеоспорниутицајинадреализмакаопокретана
„социјалнууметност” јесуманифестникарактерсвојствен
већини авангарднихпокрета, текстовипраћенивизуелним
експериментима,часописи,затимколективнидухкојипро
изилазиизполитикепокретасвесноокренутемарксизмуи
комунизму,спајајућигасатадановомиавангардномпси
хоанализом,каоиекспериментисањесаразличитимтехни
камаупољувизуелнеуметности,отклонодсликарствакао
инхерентно буржоаске технике, у правцу другихмедија и
формата.Међутим,док сунадреалисти експериментисали

15Дејан Сретеновић у књизиУрнебесни кликер, тумачења надреализма
пресвегакаокњижевнеавангарде,приписујекасномоткривањувизу
елнепродукцијенадреализма.Текје1969.годинепрвипутовастрана
надреалистичке активности јавноизложенауМузеју савременеумет
ностиуБеоградузахваљујућитадашњемдиректоруМузеја,Миодрагу
Б.Протићу.РадисеоизложбиНадреализам–Социјалнауметност,у
оквируциклусаЈугословенскауметностXXвека, накојој јеизложен
121експонатиндивидуалнихиколективнихрадовасвихчлановагрупе
којисуизводиливизуелнадела:ОскараДавича,МиланаДединца,Ђор
ђаКостића,ДушанаМатића,МаркаРистића,ЛулеиАлександраВуча,
НиколеВуча,ВанетаЖивадиновићаБораиРадојицеЖивановићаНоа.
Видетивише:Sretenović,D.нав.дело,стр.29.



35

ВИДА КНЕЖЕВИЋ

саширокимдијапазономразличитихтехникаижанрова(од
фотографије, колажа, цртежа, акварела, графике, асамбла
жа,па  сведофотограма,декалкоманијеиcadavreexquis)
протагонисти „социјалне уметности” свесно и политички
бирајуграфикукаонајподеснијиисвимадоступанрепро
дуктивнимасовнимедиј.Занимљиво,иДејанСретеновић,
ауторнедавнестудијеонадреалистичкомпокрету,изгледа
даупадаумодернистичкузамку,перпетуирајућитезуонад
реализму „као последњој југословенској књижевноумет
ничкојисторијскојавангарди”16такопосредноинепосред
нодисквалификујућимогућностконтинуитетаавангардних
праксиуоквируширокопрактиковане„уметничкелевице“
улитературинајчешће(уопштеноинепрецизно)дефиниса
некао„социјалнауметност”.Ауправотаконтрадикцијаиз
раженакрозчувени„сукобналевици”,уколикосепосматра
изперспективедијалектичкецелинеиорганскевезе,говори
уприлогтомедајугословенскинадреализамјестебиоаван
гардна пракса чији се специфични континуитет огледа у
критичкој17уметностилевице,тојест,критичкомреализму
којимуследи.

Кадаразмишњамооконтинуитетуконкретнихуметничких
пракси,неопходнојеиматиувидудаукупнораздобљеме
ђуратногпериоданајугословенскомподручјуобилујераз
личитимполитичкимиекономскимкризама,ализаразли
ку од прве половине двадесетих година коју карактерише
релативна привредна стабилност и раст захваљујући при
временојстабилизацијикапитализма,периодкојиобухвата
крајтрећедеценијепасведопочеткаДругогсветскограта,
јестепериодвеликихекономскихиполитичкихкриза,пау
перизације становништва, друштвенихнемира, радничких
штрајкова, све учесталијих појава фашизације друштва и
његовенормализацијеусвакодневици.ПредратнаЈугосла
вија је била једна однасиромашнијих земаљау тадашњој
Европи,упркосбогатимприроднимресурсимаиекономска
полуколонија Запада18 док је привреда у већини почивала

16Исто,стр.107.
17Вишеопојму,концептуитрадицијикритичкеуметностивидетиу:Ve

sić,Ј.(2013)Administracijaestetikeilipodzemnitokoviugovaranjaumet
ničkogposla između ljubavi inovca,novca i ljubavi,Frakcija,časopisza
izvedbeneumjetnosti,br.68/69,Zagreb:Centarzadramskuumjetnost.Пре
маЈелениВесић,таквауметничкапраксакојасеразвијалаиздоктрине
саморефлексијеисамокритикеуметничкогсистема,зациљјеималада
крозкритикуинституцијеуметностинасталеулибералномграђанском
друштву,уметноствратиуживотнуидруштвенупраксу,враћајућисе
тиме и на питања начина производње и потрошње, кроз перспективу
политичкеекономијеимарксистичкетеоријеуметности.

18Suvin, D. (2014) Samo jednom se ljubi: radiografija SFR Jugoslavije,
Beograd:RosaLuxemburgStiftung,Beograd,str.183.
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настраном(немачком)капиталу,којије,угодинамакојесу
долазиле,заузимаодоминантнупозицијуурударству,инду
стријиибанкарству.

Утаквојдруштвенополитичкојклими,током1928.и1929.
године,вишеспонтано,аугодинамаод1930.до1932.годи
непасведокрајадеценије,наједанорганизованијиначин,
јављаселевифронтууметности,којиокупљачитавниз
лево оријентисаних интелектуалаца, књижевника и књи
жевница,уметникаиуметница,културнихрадникаирадни
ца,који,уследрежимскедиктатуреирепресије,проналазе
алтернативнепросторезауметничкоиполитичкоделовање.
Ониделујукрознизчасописакојисусталноиизноваиз
лазили–доксупретходнизабрањиваниилигашениуслед
полицијске цензуре или материјалних неприлика, разли
читих излагачкихформата и других културноуметничких
програма на читавом југословенском простору. У оквиру
поменутогфронта,члановиичланицегрупеЖивотради
ћенапраксамасарадњеширегпрогресивногфронта,умет
ничког и политичког, нарочито важног у периоду између
1935.и1939.годинекадаразличитидогађаји,измесецау
месец,данаудан,постајупотенцијалниокидачрадикалних
друштвенихпромена.

Кујачићједефактобиоудиректномконтактусалокалним
авангарднимпокретима – пре свега са зенитизмоми над
реализмом.Он јесте био и у контакту са „парискомшко
лом”,нарочитоуоквируакадемијеАндреаЛота,укојемје
од1926. године, саповременимпрекидима, студираосли
карство.ЊеговМанифестјеструктурнопостављенудуху
зенитистичке метрике и слоговности19. Док одбацује тада
доминантне утицаје париског сликарства, нарочито куби
зма,узоре за„нову”уметносттражиурадуГеоргаГроса,
немачког утицајног протагонисте новог објективизма док
као једине локалне узоре наводи загребачку групуЗемља.
Његоваексплицитномарксистичкатеоријауметностифор
мулисанауфрагментимаиуманифестнојформи, једна је
однајтемељнијихартикулацијапроблемауметничкограда
у капиталистичком (уметничком) систему и с тим у вези,
положаја уметника као „елитног” најамног радника. Та
квоматеријалистичкоизвођењеместауметностиукапита
листичкој производњи, управо је на трагу зенитистичких
марксистичколењинистичких манифестних еклектичних
творевина, али и надреалистичких (прото)алтисеровских
фројдомарксистичких анализа које су можда најекспле
цитнијеизреченеунедовољнопажљивопрочитанојстудији

19Ћетковић,В.нав.дело,стр.79.
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Положајнадреализмаудруштвеномпроцесу20,поготовоу
њеномпоследњемделугдесеексплицитнијеговориоамби
валентномположајуинтелектуалаца,те„дијалектичнезави
сностипоезијеисоцијалног”.Совимдругим,утицајпоста
јеочигледнији,кадасеиманаумублискивременскиоквир
њиховогштампањакаоимеђусобнаповезаностпротагони
ста.Покретиисторијскеавангардеујугословенскојкултури
(уовомнашемслучају–зенитизам,нарочитонадреализам)
негирајуодређењаинхерентнааутономнојуметности:изо
лованост од животне праксе, индивидуалну производњу,
каоињојодвојенурецепцију–башкаоштоточинеире
волуционарнепраксекритичкогреализмаујугословенској
међуратнојуметности.
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AVANTGARDEANDCRITICALREALISM

FRAGMENTSOFCONTINUITYINYUGOSLAVCULTURE
ANDARTINTHEINTERWARPERIOD

Abstract

This paper deals with a rereading of avantgarde and critical art
practicesthatwereemerginganddevelopingintheinterwarperiodin
Yugoslavia, and their interrelations. Unlike dominant modernist art
historicalanalysesthatseeadiscontinuityandbreakupwiththeavant
garde practices that predate it – in the “socialist art” of the fourth
decade of the twentieth century – this research is trying to read the
abovementionedartpracticesasacertaincontinuityandwithorganic
coherence.ThroughacasestudyofartisticpracticesofMirkoKujačić,
the paper will show strong influences of Zenithism and Surrealism
onthe“socialistart”,definingittheartof“criticalrealism”(termby
Lukács).Itisstatedthatonecanfindavantgardetendenciesintheart
ofcriticalrealismthattakeondifferentartmethodsandformsduetothe
changedsociopoliticalcircumstances,fastfascistizationofthesociety
andtheproximityofwar.Insuchpoliticalatmosphere,theavantgarde
currentsarereflectedinthe“temporaloverlaps”ofartandpolitics.

Keywords:avantgarde,Zenithism,Surrealism,socialistart,critical
realism



39

Фа кул тет за по слов не сту ди је и пра во, Бе о град;  
Уни вер зи тет у Кра гу јев цу, Фа кул тет за хо те ли јер ство  

и ту ри зам, Вр њач ка Ба ња

DOI 10.5937/kultura1861039K
              УДК 338.481(497.1)

                338.486.21
прегледни рад

НАСТАНАКПУТНИЧКО- 
АГЕНЦИЈСКЕДЕЛАТНОСТИУ

ЈУГОСЛАВИЈИКАО 
ПОКРЕТАЧРАЗВОЈА 
КУЛТУРЕПУТОВАЊА

Сажетак:ИакојеидејаонастанкупрветуристичкеагенцијеуЈу
гославијипостојалајошсредином19.века,билојепотребновише
од60годинадасе1923.годинеуБеоградуоснујепрватуристичка
агенција,„Путник”.Настанактуристичкеагенцијеиницираоје
бројнапутовања,какодомаћих,такоистранихтуристанапро
сторенекадашњеЈугославије.НајпопуларниједестинацијеуЈуго
славијиупрвојполовини20.векабилесујужнаСрбија,Словенија
иЈадран.Током1930.годинепословање„Путника”обележиласу
крстарења,алиипутовањанатематскеизложбеуПариз,Лон
дон,Ницу,каоиотварањевеликогбројапословницауразличитим
градовимауземљиииностранству.ДопочеткаДругогсветског
рата,одигралисусезначајнидогађајикојисуутицалинаразвој
путовањауЈугославији:штампањеплаката,постера,брошура,
промоциједестинација,отварањеСајмауБеограду,израдапрвог
туристичкогфилма у боји.НаконДругог светског рата који се
веомалошеодразионатуризамуцеломсвету,паиЈугославији,
настао је период обнове земљеи златнодобатуризма Југосла
вије које побројутуриста,њиховихноћењаиприходаодтури
зманикада није премашено.Настанак агенцијске делатности у
Југославијидопринеојестварањукултурепутовањакојајеимала
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вишеструкекористикакозапутнике,такоизадомаћине,алииза
друштвоуцелини.

Кључне речи: Југославија, путовања, туристичка агенција,
„Путник”,туристи.

Увод

Готово да не постоји догађај који је у историји туризма
утицаотакоснажнонањеговразвој,каоштојетоучинио
настанак и развој путничкоагенцијске делатности. Поред
слободног времена и новчаних средстава, оснивање прве
туристичкеагенцијеТомасаКука1845.годинеуЕнглеској
заувекјепроменилотоковепутовања.Захваљујућитоме,пу
товањасупосталадоступнасвимдруштвенимслојевимаи
попримиласумасовникарактерширомсвета.

Уистомвременскомпериоду,нашаземљајебилаподтур
скомокупацијом,тејеједноодпрвихпутовањакојасубила
у вези са кретањем становништва ради забаве и разоноде
забележено1846.године,наподручјуданашњеСрбије.Пу
товањејеорганизоваоЈосифПанчићитозанаучнике,бота
ничареисвојестуденте.БилојетопланинарењепоСрбији1.

Нештокасније,тачније1897. годинеостало је забележено
учасопису„Ловац”дајеловбиоизузетнопопуларанме
ђуимућнимграђанима,којисучестодолазилиуСрбијуи
ловилизаједносаовдашњимкнежевимаикраљевима2.До
приносграђанстваразвојутуризманаподручјунашеземље
почињекрајем18.века,одласциманаизлетеизабавеупри
роди,у„кућицезауживање”,недалекоодграда.3Наизлете
одлазепредставницицркве,алииимућниграђаникојиса
собомводеипослугукоја језатунаменуносилахрануи
пиће.Удругојполовини19.векапородичнапутовањапо
стајуучестала,односно,одласциналетовањаизимовања,
посетамабањама4.

Прекретницууразвојупутовањананашимпросторимадо
нелојеоснивањепрветуристичкеагенције.Наиме,године
1923.основанојеакционарскодруштвозасаобраћајпутни
каитуристауКраљевиниСрба,ХрватаиСловенацасасе
диштемуБеограду.Такојенасталапрвадомаћатуристичка

1 (1897)ЧасописЛовац,часописзалов,шумарствоириболов,Београд:
Савезноловачкоудружење.

2 Исто.
3 Фотић,А.(2005)Приватниживотусрпскимземљамауосвитмодер
ногдоба,Београд:Клио,стр.855.

4 Озер,А.иПоповић,М.(2015)Аласмосенаодмарали,НовиСад:Музеј
Војводине.



41

ЖИВАНА КРЕЈИЋ и СНЕЖАНА МИЛИЋЕВИЋ

агенцијаподназивом„Путник”,5чијићеразвојдопринети
остваривањунајбројнијихпутовањанашихтуриста, алии
туристичких долазака страних туриста на подручје наше
земље.

Настанакпрве
туристичкеагенцијеуЈугославији

Идејаонастанкутуристичкеагенције„Путник”забележе
најејош1862.годинеитоудругомбројучасописа„Пут
ник”,којијеизлазиоуНовомСаду.Упркостоме,моралоје
дапрођескоро60годинаодидејеЂорђаРајковића,досамог
оснивањапрветуристичкеагенције6.

Иницијативузаоснивањепрведомаћетуристичкеагенције
далојеДруштвозапрометстранацауЗагребу1911.године.
Бројнипроблемимеђукојимасупредњачиларатнапитања
и несређена политичка ситуација утицали су да наведено
Друштвопрекинесвојрад,алиидагаобновипоново1919.
године.7

Почетком 1920. године на инцијативуДруштва, организу
је секонгреспредставника термалнихкупалишта,уокви
рукогасудонетиважнизакључци:„дасеоснивајусавези
купалишта, бања, климатских места, минералних врела и
санаторија за целу државу; да је потребно основати једно
службенотелоувладикојебисебавилопроблемимаразвоја
туризмаидасесамодруштвимаилизаједницидруштаваза
унапређење туризма да концесија за продајужелезничких
каратаизванстаничнихпросторија”8.

Наведенесугестијесеубрзоразматрају,а1921.годинеосни
ва се Одсек за промет странаца у оквиру Министарства
трговинеииндустрије.

ЗавршеткомПрвогсветскогрататежилосеобновиземље:
изградњи нових грађевина, јавног превоза, комуналних
служби,уређењутрговаиулица,обновикомплетнеинфра
структуре.НаведеноМинистарстводалојеодобрење02.10.
1923.годинеда„Путник”,друштвозасаобраћајпутникаи

5 Милићевић,С.иШтетић,С.(2017)Менаџментутуризму,Универзитет
уКрагујевцу:ФакултетзахотелијерствоитуризамуВрњачкојБањи.

6 Вуконић,Б.иМатовић,Р.(1980)Туристичкеагенције,Свеучилиштеу
РијецииВишаекономскашколаПула.

7 Kрајчевић,В.(1998)Путникакционарскотуристичкодруштво:75го
динаутуризму,Београд:Путник.

8 Исто,стр.31.
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туристауКраљевиниСрба,ХрватаиСловенаца,уБеограду,
можепочетисарадом9.

Делокруг рада „Путника” ињегових правила може се са
гледатиуоквируСлужбенихновинаКраљевинеЈугослави
је,бр.266,од19.11.1923.године,гдесеистичеда јециљ
овогдруштвада:путницимаитуристимадајебесплатне
информације; саставља путне програме, излете и поучна
путовања;продајевознеисправеуземљиииностранству
зажелезницу,пароброде,авионеиаутомобиле;издајекар
тезаместазаспавањенасаобраћајнимсредствимапрево
за;дасебринезасмештајпутникаитуриста;дасебави
осигуравањемопремеипутничкогитуристичкогпртљага;
дапутницимаитуристимадобављавизе,улазницезаизло
жбе,трке,позоришта,концертеидругесличнепослове;да
посредујекодосигурањапутникауслучајунезгода;даврши
пропаганду за боље упознавање земље ињених природних
лепотаибогатства,анарочитоиздавањем(увластитој
режији)ипродајомновина,брошура,слика,фотографија,
разгледницаидругихпубликација,пројекционогифилмског
материјала,рекламнимплакатимаитаблицаманажеле
зницама,убањама,сталнимизложбамадомаћихрукотво
рина,производадржавнихрадионица;каоидасебавитр
говачким,привредним,новчанимпословима,којисуувезиса
саобраћајемпутникаитуристаињеговимунапређењем.10

Првадеценијапословања
туристичкеагенције„Путник”

ПрватуристичкаагенцијауЈугославијиималајесвојеслу
жбенепросторијеуКоларчевој9,уБеограду,којијеутом
тренуткуимаооко220.000људи.„Путникове”билетарнице
почелесусарадомипрезваничнерегистрациједруштва,и
тоуСарајеву,Београду,Загребу,Љубљани,апотомуСплиту
иНовомСаду.11

Првимеђународниуговор„Путник”потписујесачувеном
међународномкомпанијом„WagonLi”,1925.године.Уиме
„Путника”,уговорпотписујеЕвженДероко.Прваиностра
натуристичкаагенцијасакојом„Путник”склапауговоро
сарадњи1924.годинебилајечехословачки„Чедок”.Иакоје
утомпериодунаулицамабилосвевишеаутомобилазбог
којихсеоснивајутурингклубови,железницајеидаљебила

9 Исто,стр.32.
10СлужбененовинеКраљевинеЈугославије,бр.266,од19.11.1923.године
11Kрајчевић,В.(1998)Путникакционарскотуристичкодруштво:75го
динаутуризму,Београд:„Путник“.
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главно превозно средство. „Путник” је продавао карте за
„Оријентекспрес”,којијепролазиокрознашуземљу.12

Током1927.годинеотварајусепословниценаСтрадуну,Ду
бровнику,Марибору,Шибенику,убањиВрњци.Истегоди
не„Путник”јепримљенуСавезвеликихтуристичкихаген
цијасаседиштемуБечу,учијемсаставујебилодвадесетак
туристичкихагенцијаиорганизацијаиз земаља западнеи
средњеЕвропе.13

ВеликидогађајзаЈугославијуодржаосе15.фебруара1928.
године када је отворена редовна линија у ваздушном сао
браћајуБеоград–Загреб,штоћесепозитивноодразитина
даљатуристичкакретања.Повећанбројпутникакојижеле
дапутују ван граница земљеиницирао је отварањенових
билетарница уСомбору,Осијеку иСуботици.НаЦетињу
сеосниваДруштвозаунапређивањесаобраћајаипутника.14

Током1930.годинепословање„Путника”карактеришеула
гањеупромотивнеактивностиипропаганду,каоиотвара
њебилетарницауСкопљу,КосовскојМитровици,Битољу,
Зрењанину,Хвару,Котору,Подгорици,Мостару,Макарској,
Корчули иСолуну.Исте године,штампала се прва серија
„Путникових”плакатаубоји,самотивимаРаба,БледаиБо
сне.„Путник”добијасвојепрвојавно,писаногласило„Ба
њеитуризам”укојемвеомакориснечланкеобјављујулека
риибалнеолози.Овојебилазначајнагодинајерпрвајуго
словенскаагенцијаорганизујекрстарењебродом„Краљица
Марија”,накоjeмјеимаоисвојпутничкибиро.15

Међутим,убрзојенастаопериодвеликекризекојајепого
дилакомплетнујугословенскупривреду,штосевеоманепо
вољноодражавалонатуризамипутовања.Пароле„Купујмо
домаће,”„Оставитеновацусвојојземљи”,ималесузациљ
даодвраћају грађанеодпутовањауиностранство.Упркос
томе,растао јебројпутовањауземљикоје јеорганизовао
„Путник”.Домаћитуристинајвишесупутовалиутриглав
на правца: јужну Србију, Словенију, Јадран, док су стра
нитуристинајрадијепосећивалибањеуСрбији,пресвега
Врњачкубању.Долазилисуунајвећембројужелезницом,

12Попов,Д.(1997)Индустријапутовањапутничкеагенције,Београд.
13Kрајчевић,В.(1998)Путникакционарскотуристичкодруштво:75го
динаутуризму,Београд:„Путник”.

14Исто.
15(19281931)Бањеитуризам,Путничкотуристичкаревијазабање,ку
палиштаилетовалиштвауКраљевиниСХС,ВрњачкаБања:Друштво
запрометстранацаитуриста.
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редовним или специјалним возовима, у највећем броју из
ГрацаиБеча,алииПлзенаиПрага.16

Велики допринос у промовисањуи упознавању домовине
дао јерадиоБеоградсвојимемисијама,посебноудомену
културнеидуховнебаштине.Током1930.године„Путник”
јенудиотуристиматзв.„путовањасаповодом”,међукојима
судоминиралапутовањанаКолонијалнуизложбууПаризу,
ИндустријскуизложбууЛондону,КарневалуНици,итд.17

ЗлатнодобатуризмауКраљевиниЈугославији

ИакосеатентатнакраљаАлександра1934.годиненеповољ
ноодражаваонасведогађајеуземљи,паинапутовања,у
периодуод1935.до1938.18године„Путник”достижепуну
зрелостистичевеликуафирмацијууземљиииностранству.
БилојетозлатнодобатуризмауКраљевиниЈугославији.

Разноврсне „Путникове” активности попут издавања ква
литетних вишејезичних проспеката, изложби фотографи
ја великог формата са мотивима природних и културних
знаменитостиЈугославијекојесубиледоступнеумногим
светскимдестинацијама,попутЛајпцига,Дрездена,Лондо
на,Дизелдорфа,Берлина,Париза,Азурнеобале,Барселоне,
Прага,Братиславе,Цириха,Хага,Утрехта,Брисела,Варша
ве,Познања,Лвова,Солуна,Измира,Њујорка,Милана,Ба
рија, утицали сунаповећање туристичке тражњестраних
идомаћихтуриста,алиинапостизањеодличнихрезултата
напољудомаћегииностраногтуризма.Уовомпериоду,за
послениу„Путнику”ангажовалисупознатеуметникетог
временазаизрадупостераиплакатакаоважнихграфичких
средставазаоглашавање.19

Током1935.годинезабележенјеапсолутнирекордуброју
туриста у Југославији упредратномпериодуи то 767.000
домаћих туриста, који су боравили у приморским и бањ
скимместимаинапланинама.До1938.годинебележисе
годишњи промет од 700.000 домаћих туриста, од којих је
највећибројњихборавиоуСрбији.20

16Kрајчевић,В. (1998)Путник–акционарскотуристичкодруштво:75
годинаутуризму,Београд,„Путник”.

17Исто.
18Лазић,С. (2017)РазвојтуризмауБеоградуизмеђудвасветскарата
кроз документаИсторијског архива у Београду,Београд:Историјски
архивБеограда.

19Kрајчевић,В.нав.дело.
20Исто.
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Током1939.годинеВладетаЛимић,сниматељифотограф,
запослениуоквируПутниковеслужбепропаганде,снимио
је први туристички филм у Србији у колору, под именом
„Дрина”.Филм је приказиван на „Путниковим” презента
цијамакојесусеодржаваленајчешћенаКоларчевомуни
верзитетууБеограду, алииуградовимаширомСрбије,у
којимајеауторчестоучествоваоилично.21

Уистомпериоду,уиностранствосепутујесвевише.„Пут
ник”својапутовањаоглашавауразличитимновинама,нај
чешћеу„Политици”и„Времену”,алииузабавномпутнич
комчасопису „Туристичкомлојду”у којемсу сепојављи
валидетаљниприказинајзанимљивијихтура.Најчешћесе
путовалоуевропскепрестонице,Будимпешту,Праг,Бечи
Париз,алиинабаварскеитиролскеАлпеиуВенецију.22

Током септембра 1937. године у Београду је организован
Први сајам, као међународна манифестација, на којем је
туристичка агенција „Путник” учествовала и аранжирала
павиљон„Туризам”.Тоје,поредосталог,утицалода1938.
годинабудерекорднапобројустранихтуристауЈугослави
јиупредратномпериоду.Одњих287.000највећибројчи
нилисуНемцииАустријанци,каоиЧесииМађари.Наших
туристауиностранствубилоје116.000.23

Схватившиважносттуризмазацелокупниразвој,државаје
подстицала отварањедвеновефилијале „Путника”: уПа
ризуиБерлину,којисуималистатусзваничнихтуристич
ких бироаКраљевине Југославије.У априлу 1939. године
„Путник”и„Дубровачкапловидба”сузафранцускуклијен
телу организовали тронедељно крстарење по Јадранском,
ЈонскомиЕгејскоммору,сведоРодосаиКрита,луксузним
бродомкраљАлександар.24

Током 1939. године „Путникова” богато илустрована ре
вија „Југославија”,25 штампана на француском, немачком
иенглескомјезику,билаједоступнаидистрибуираласеу
најзначајније емитивне туристичке центре.Марљивимра
домнатерену,снимљенојемногопределауЈугославији,од
којихјенаправљенавеликазбиркадијапозитиваиплочаод
стакла,којесукоришћенезапромоцијуземље.

21Исто.
22(1937)Путник,ИзвештајуправеорадуДруштваупословној1937.го

дини,Београд:ДруштвозасаобраћајпутникаитуристауКраљевини
Југославији,а.д.

23Kрајчевић,В.нав.дело.
24Исто.
25(19361942) Југославија у слици и речи ревија затуризам, хотелијер
ствоиспорт,Београд.
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До1940.године„Путник”јеимао38пословницауземљи,
сарађивао сапреко800 туристичких агенција уиностран
ству, имао сопственефилијале уПаризу,Софији,Прагуи
Берлину, издао преко два милиона проспеката, израдио
мноштвотуристичкихфилмоваитуристичкихфотографи
ја,биочланмеђународнихпутнихагенцијаитуристичких
организација.26

Другисветскиратпрекинуојенесаморад„Путника”,већи
развојтуризмауопште.„Путник”престаједапостојиодмах
поокупацијиЈугославије,азградаукојојсеналазилоњего
вопредставништвоуБеограду,страдалајеубомбардовању,
накончегајеобјављенаизваничналиквидација18.3.1942.
године.Уместо„Путника”,уБеоградујеотворенановату
ристичкаагенција„Србопут”којајебилазадуженазаоку
пирануСрбију,алинијеималаникaвогзначајазаподстица
њеииницирањепутовања.Иуосталимградовимаширом
Југославије, наместу некадашњег „Путника”, оснивају се
новетуристичкеагенције.27

Пословањетуристичкеагенције„Путник”
наконДругогсветскограта

Наконзавршеткарата,„Путник”сепонововраћанатржи
штеито01.маја1945.године,каоакционарскодруштвоу
комесу главниакционарибилиМинистарствосаобраћаја,
ДирекцијадржавнихжелезницаиМинистарствотрговине
иснабдевањадемократскефедеративнеЈугославије.Углав
ним градовима република, поново се оснивају главне фи
лијале туристичке агенције, каоиуРијецииДубровнику.
Од1945.године„Путнику”сенауправљањеповеравајуре
номиранихотели„Москва”,„Мажестик”ихотелнаАвали.
Ово јебиопериодобнове земље.Друштвенакласакоја је
напутовањапрератаодлазилаиззадовољстваиразоноде,
повлачисеиуступаместорадничкојкласи,која је стекла
правонаплаћенигодишњиодморипутовања.28

У једномод „Путникових”програмалетовањакоји јебио
намењентрудбеницимакажесе„даодправилногкоришће
њагодишњегодморазависиизвршењемногобројнихзада
така у социјалистичкој изградњи. Добро коришћен годи
шњиодмор,освежаваиобнављаснагузадаљапрегнућау
раду.Затојегодишњиодморнесамоправо,већидужност

26ВуконићБ.иМатовић,Р. (1980)Туристичкеагенције,Свеучилиштеу
РијецииВишаекономскашколаПула.

27Исто.
28Kрајчевић,В.нав.дело.



47

ЖИВАНА КРЕЈИЋ и СНЕЖАНА МИЛИЋЕВИЋ

наших трудбеника.”29 Главни задатак туристичке агенције
„Путник”упериодуобновеземљебиоједаштовећембро
јуљудиомогућидапутује.Трудбенициизфабрикаичла
нови сељачких радних задруга путовали су специјалним
композицијамавозова,уорганизацији„Путника”,најчешће
у Словенију и на северни Јадран.Многи људи су тада у
својимзрелимгодинамапрвипутвиделиморе.30

Саставни део свакодневног живота и рада у туристичкој
агенцијичинилисуикурсевииобуке запослених.Млади
истручникадровинаконзавршенихобукабилисураспоре
ђиванипопословницамаширомземље.Позавршеткурата,
успостављасецивилниваздушнисаобраћајауземљи,аза
датак„Путника”биојепревозпутникаипртљагаупочетку
добеоградскогаеродрома,азатимидоосталихаеродрома
уЈугославији.ПооснивањуЈАТАа,1.априла1947.године,
„Путник” успоставља веома важну сарадњу са национал
нимавиопревозникомиукључујесвевећибројсвојихпо
словницаширомземљеупродајуавиокарата.Туристичка
агенција„Путник”токомистегодинекупујепрветуристич
кеаутобусемарке„Шкода”.Укупанбројаутобусауземљи
биоје740,аодтогасуњих55билитуристички.31

Од 1. јануара 1947. године „Путник” послује каоСавезно
предузећеодопштегдржавногзначаја.Домаћихтуристако
јипутујупоземљизахваљујућинештовишеод50послов
ница,билојепрекомилион.Упрвимпослератнимгодинама
Југословенисувеомареткопутовалиуиностранство.Про
верени и заслужни другови имали су углавном службене
пасошесакојимасупутовалиуслужбенепосетесоцијали
стичкимземљамаираднимколективима.Током1949.годи
неброј домаћих туристаизносио је двамилиона.Највеће
интересовањепостојалојезамалобројнехотеле,радничка
и синдикална одмаралишта, пре свега на мору, а затим у
бањамауСрбијиипланинскимместимауСловенији.32

Током1951.годинеоснивајусеидругетуристичкеагенције
уЈугославијипопут„Компаса”,„Атласа”,„Далмацијатури
ста”.Бројдомаћихтуристанепрекиднорасте.Повећавасе
бројтуристаукамповима,уСрбији,Дечанима,Сићеву.Не
коликогодинакасније,тачније1954.годинеФранцускаавио
компанија„AirFrance”оснивапредставништвоуБеограду

29Каталог„Путника”из1945.годиненамењенрадницима.
30Исто.
31Kрајчевић,В.нав.дело.
32(1948)ПутникИзвештајуправеорадуДруштваупословној1947.го

дини,Београд:ДруштвозасаобраћајпутникаитуристауКраљевини
Југославији,а.д.



48

ЖИВАНА КРЕЈИЋ и СНЕЖАНА МИЛИЋЕВИЋ

иуспостављапословневезеса„Путником”,каоисовјетска
државнатуристичкаагенција„Интурист”,штосеповољно
одражавалонаповећањебројастранихпутника.Током1955.
године„Путник”јепревозиотуристекојисусебродовима
заустављалиуградовиманаЈадрану,докје1956.учество
ваоиупревожењуиграчаФК„ЦрвенаЗвезда”наутакмице
поЕвропи.Убрзо„Путник”формиратуристичкеаранжмане
засвепразнике,апосебноПразникрада.УКопенхагенуи
Лондону1960.отварасепредставништво„Путника”.33

Први међународни пројекат у Југославији био је између
„Путника”ифранцускогклуба„Медитеране”1963.године,
отварањемтуристичкогнасељанаострвуСветиМарко,по
редТивта.Две годинекасније, „Путник” јеотвориопред
ставништвоуЊујорку,аистегодинеоснивасвојурентакар
службу.34

Од средине шездесетих година35, побољшање животног
стандардаљудииолакшанепасошкепроцедуре,позитивно
сусеодражавалинаразвојтуризмаитуристичихкретања
уЈугославији,алиипутовањаЈугословенауиностранство.
ИзградњаЦентраСава1977.годинеуБеоградуутицалаје
наразвојманифестационогтуризмаидолазаквеликогброја
странацанасајмовеиконгресе.

Златнодобатуризматрајалоједодеведесетихгодинапро
шлогвека,односнодопостојањаЈугославије,која јебила
веома атрактивна дестинација за стране туристе, чији се
број из године у годину повећавао. Туристичка агенција
„Путник” јесвојепословањесталноунапређивала,нудећи
атрактивнапутовањана далеке дестинације попутХаваја,
Сенегала,Аустралије,Америке,итд.Вишеоддвемилијарде
доларабиојеприходЈугославијеодтуризма1987.године,
штојерекордкојидоданаснијеоборен.36

Период ратова, санкција, распада Југославије, донели су
озбиљнепромененапољутуристичкихкретањаисвемање
приходеодтуризма.

Закључак

Настанак прве туристичке агенције утицао је на омасо
вљењепутовањаизаувекпромениоњиховправац,истичу
ћиЈугославијукаодестинацијузакојом јевладалавелика

33Kрајчевић,В.нав.дело.
34Исто.
35(1962)Путник,Куданаодмор?,НовиСад:„Путник”.
36Крејић,Ж.,Черовић,С.иМилићевић,С.(2017)ХиТМенаџмент,Вол.5.

(1),ИсторијскиразвојтуризманаподручјуСрбије,стр.5563.
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тражња туриста. Упркос сиромаштву, ратовима, развоју
друштваидржавеуцелини,жељазанапреткомиулагањем
личнихнапорастручнихпојединацадопринелисудаЈуго
славијасредином20.векапостанеједнаоднајпосећенијих
туристичкихдестинацијасвета.

Јадран,планинеСловеније,бањеСрбије,манастири,наив
носликарство,билисунајчешћимотивипосетадомаћихи
странихтуриста.Улагањедржавеукомплетнуинфраструк
туру,обнављањеопустошенеземљенаконДругогсветског
рата,отварањехотела,одмаралишта,изградњааутопутева,
давалисуподстицајњенимградитељимаирадницимадаи
самипостанупутници.37

ДоношењеЗаконаотуризму,пасошкеолакшице,подстица
њетуризмаодстранедржаве,резултиралисутимедасвоје
златнодобатуризамдоживи1987.годинекадајезарадаод
туристапремашиладвемилијардедолара.

Ангажовање уметника и њихово учешће у изради пропа
гандногматеријала, снимањепрвих туристичкихфилмова
убоји,штампањетуристичкихновина,сарадњасамеђуна
родним туристичким агенцијама, огромна мрежа послов
ницатуристичкеагенције„Путник”широмсвета,утицали
судатуризампостанеједнаоднајразвијенијихгранапри
вредеЈугославије,аразвојагенцијскеделатностипокретач
културепутовања.38

Целокупна организација пословања у оквиру агенцијске
делатности у Југославији, инсистирање на стручности и
образовањузапосленихутуристичкојагенцији, заштитаи
саветовањепутникаоновимдестинацијама,професионал
нопословањеиоткривањеновихдестинација запутнике,
важнаулогадржавекојаподстичепутовања,утицалисуна
стварањеопштетражњезапутовањима.

Такође, све ово је допринело остваривању изузетних по
словнихрезултата,којидосаданисупревазиђени.Примена
оваквогначинапословањауданашњевремеважнајенеса
мозбогостваривањадобрихфинансијскихрезултата,већи
збогвраћањаповерењапутникаупословањетуристичких
агенција.

37Миљковић,Б.(1934)Наштуризам:његовекористиињеговорешење:
једанпроблемсавременепривреде,Београд:Планета.

38Kрајчевић,В.нав.дело.
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EMERGENCEOFTRAVELAGENCIESINYUGOSLAVIA
ASDRIVERSOFTHEDEVELOPMENTOFTRAVEL

CULTURE

Abstract

AlthoughtheideaofthecreationofthefirsttravelagencyinYugoslavia
existedinthemiddleofthe19thcentury,ittookmorethansixtyyearsto
establishthefirsttravelagency,Putnik,inBelgradein1923.Founding
ofatouristagencyinitiatednumeroustrips,bothdomesticandforeign,
to theplacesof formerYugoslavia.Themostpopulardestinations in
Yugoslaviainthefirsthalfofthe20thcenturywereinsouthernSerbia,
SloveniaandtheAdriatic.During1930,businessoperationsofPutnik
were marked by cruises and thematic exhibitions in Paris, London,
Nice,aswellastheopeningofalargenumberofbranchesindifferent
cities,inthecountryandabroad.UntilthebeginningofWorldWarI,
importanteventsfor thedevelopmentof tourist travels inYugoslavia
occurred: printing of posters, brochures, promotions of destinations,
openingoftheBelgradeFair,makingofthefirsttouristfilmincolour.
AfterWorldWarII,whichhadaverynegativeeffectontourisminthe
wholeworld,includingYugoslavia,aperiodofthecountry’srestoration
followedandagoldenageoftourisminYugoslaviastarted,whichby
thenumberoftourists,theirovernightstaysandtourismrevenueshave
neverbeenexceeded.TheappearanceofagencyactivityinYugoslavia
contributed to the creation of a travel culture that has had multiple
benefitsforbothtravellersandhosts,butalsoforthesocietyasawhole.

Keywords:Yugoslavia,travel,travelagency,Putnik,tourists
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ДИЈАЛЕКТИКАСЕЋАЊАИ
ЛОГИКАЗАБОРАВА

ОДНАСТАНКАДОНЕСТАНКА 
ПИОНИРСКЕЖЕЛЕЗНИЦЕУ 

БЕОГРАДУ
Сажетак:ПоугледунаСССР,многиградовинекадашњеЈугосла
вијеујекуобновепослеДругогсветскогратадобијајудечјеже
лезнице.Пионирскежелезницеималесувишеструкуулогуутада
шњемдруштву.Поредтогаштојењиховаизградњабилаидеоло
шкимотивисана,додатнициљпостојањапионирскихжелезница
био једаседеци,напаћенојпослерата,пружиугодноисрећно
детињство.Такође,идејајебиладасекодмладиходнајранијих
данаразвијаокренутосттехници,каоиљубавпремажелезнич
композивуисаобраћајууцелини.Иакосубилекраткогвека,дају
сликовитприказамбициознекултурнеиобразовнеполитикетога
доба,увидуупотребупропаганднемашинеријекаоподршкепро
јекту,апосебноувидуопштудруштвенулетаргијукојајенадвла
далачувањеикоришћењенаслеђа.Наиме,дидактичкафункција
пионирскихпругабила јеизузетнонаглашена,будућидасубиле
замишљенедаразвијајуетичкеврлине,вољузанесебичнирадза
заједницу,алиираднудисциплину.Додатно,радсепосебнобави
разлозиманастанка,анализомтрајања,тефакториманестанка
ПионирскежелезницеyКошутњакууБеограду.

Кључне речи: Пионирска пруга, дечја железница, Кошутњак,
образовање,наслеђе,заборав
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Опореклуфеноменадечјихжелезница1

Ораднимљудимаунашојземљиводисемногорачуна.Ипак,нај
вишебригеинајвишепажњепоклањасенајмлађима–децикојој

сеобезбеђујеудобанживот,срећноивеселодетињство.2

ПоокончањуДругогсветскограта,важнамисијановофор
миране југословенскедржаве јебилаизградњановогдру
штва,егалитарногдруштва.Санирањеврлоопипљивихпо
следицаратнихразарањапратиисистемскираднамења
њуколективнесвести,апосебансегменттогпроцесачини
бригаоТитовимпионирима.„Правилногајењеинеговање”
младихнараштајаусоцијализмууфокусу је,изнадсвега,
имало образовање. То ће рећи да је у послератном амби
јентусиромаштва,гладииболести,ваљалодецииспунити
слободновремеразличитимактивностима,каконебикре
нуластранпутицом,већпутемразвијања (социјалистичке)
свести.Натајначинсестваралодетепомерисоцијализма,
„башкаошто јесоцијализамобликованпомеричовека”.3
Пионир постаје симбол „етичког детета”4 и то ће бити
видљивоусвимсегментимаживотаиодрастања.

Натојлинијиразмишљањанастаћечитавнизамбициозних
пројеката.Некиодњихсу,попутПионирског градауКо
шутњаку,узделимичноизмењенунаменуопстали,доксу
другикакоументалној,такоиуфизичкојтопографијине
стали.5ЈедантакавпримерјестеидечјажелезницауБеогра
ду.Иаконазивможедазавара,асоциранаиграчкевозиће,
склапањепругаилипукутуристичкуатракцију,чињеница
једасерадионечемусасвимдругом–реч јеправојпру
зиускогколосека,накојојсувагонесалокомотивомвозила
деца.Другимречима,пионирскежелезницесупоседовале
свесегментеонихправих,великихжелезница,иосниване
сусавизијомдасеоднајранијихданаомладинаусмераваи

1 ИстраживањеобављеноуоквирупројектаТрадицијаитрансформаци
ја–историјсконаслеђеинационалниидентитетиуСрбијиу20веку(№
47019).

2 Janković, D. S. Pionirske železnice, u: 100 godina železnica Jugoslavije
1849–1949. Zbornik članaka povodom stogodišnjice železnica Jugoslavi
je, priredili Bogavac, B. i drugi (1951), Beograd: Redakcija štamparskog
preduzećajugoslovenskihželeznica,str.582.

3 Duda, I. (2015)Danaskadapostajempionir,djetinjstvo i ideologija jugo
slavenskogasocijalizma,Pula:BibliotekaCentrazakulturološkaipovijesna
istraživanjasocijalizma,str.61.

4 Исто,стр.42.
5 Поводом70годинаодпочеткаизградњеПионирскогградауБеограду,

реализован јевишегодишњирегионалнипројекатDissonant (CO)Spa
ces,узподршкуЕвропскекултурнефондације.Вишеинформацијаотом
пројектудоступнојенаwww.dissonantcospaces.blogspot.com.
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навикаванасамосталанрад,какобивременомстасалитако
дананајбољимогућиначинкористенародуидржави.

Наиме,иакојетобиловремеврлоскромнихматеријалних
могућности, све више се развијају активности којих није
билопрерата.Општиполетусвестиљудикоје једонело
ослобођење,омогућиојерелативнолакумобилизацијуљуд
стваињиховоукључивањеуразличитедруштвенокорисне
подухвате.Наравно,упоређењусаосталиминфраструктур
нимпројектима,изградњапионирскежелезниценијебила
претеранозахтевна,алијетакођеподразумевалаиупотребу
техникеивеликупосвећеностакцијаша.Мотивацијадржа
ведаиницираиподржиоваквеподухватевишејенегоја
сна,будућидајенатајначин,упракси,показивалаштасу
окосницеживотаусоцијалистичкомдруштву–одактивног
учешћаудобровољнимакцијама,прекоучењаисавладава
њаразличитихвештина,доразвијањамарљивостиупослу.6

Корене оваквих образовнозабавних модела проналазимо
уСовјетскомСавезу,гдејепрвадечјажелезницаотворена
1932.године,уПаркуГорки,уМоскви,7анедугозатимиу
Тбилисију,уГрузији1935.године.Чакдвадесетакихјеби
лоизграђенодоДругогсветскограта.Већинањихјебилау
регијамакојесуосвојилинацисти,тесусамимтимпретрпе
лезначајнаоштећења.Међутим,послератанесамодаћеих
обновити,већћеупериодунепосреднопослеослобођења
саградитибројненовежелезнице.Изворибележедаихвећ
1948.годинеима30,сапутноммрежомод55кмивозним
паркомод32локомотивеи118путничкихкола.8Поједини
истраживачинаводеименачак80железница.Паипак,пре
распадаСССРуфункцијијебилоокопедесетак,докихсада
натомпросторунемавишеод20.9Југославија,Мађарска,
Чешка,Словачка,Немачка,Пољска,Кина,Албанија,Бугар
скаиКубасамосунекеодземаљагдесеовапраксапроши
рила.Инесамопроширила,већиопстала.Такочакидан
данаснајвећадечјажелезницарадиуБудимпешти.Некада
познатакаоПионирска,зовесејошиЛинија7.Пругауског
колосека, чија је дужина око 11км, грађена је од 1948. до
1950.године,наиницијативуМађарскедржавнежелезнице.

6 Pleterski,M. (1984)Pionirskapruga,Kronika–časopis zaslovenskokra
jevno zgodovino 32,Ljubljana:ZalagaZgodovinskodruštvo zaSlovenijo,
Sekcijazakrajevnozgodovino,str.44.

7 У литератури се из непознатих разлога пренебрегава чињеница да
је уМоскви настала прва, већ се као број један увек наводи пруга у
Тбилисију.

8 Jankovic,D.S.нав.дело,стр.583.
9 Children’sRailwaysof theformerUSSR–PastandPresent,1.11.2016.,

http://www.dzdussr.ru/towns/indexeng.html.
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Поднадзоромодраслихжелезничара,децаод10до14годи
надобијајуразличитазадужења–одпродајекаратападо
мањесложенихпословаиздоменасаобраћаја.Ипак,зараз
ликуодњиховихпретходникаизпрошлогвека,ониданас
локомотиве не возе.Свих седам станица, које су значајни
рекреационицентриуМађарској,првобитносуносилеиме
накојасевезујузапионирскипокрет.Таименасупромење
на1990.године,асадасећањенатавременачувамузејна
једнојодстаница.10

Београдскапионирскапруга
„Космај–Јастребац”

На обронцима Кошутњака, у правцу истокзапад, године
1947.почелаједасеправипрвапионирскажелезницауна
шемрегиону.Најављујућињенуизградњу,овакојесаскупа
бригадирааприлаистегодинеизвештавала„Борба”:„Пруга
ћепролазитикрозживописнеисликовитепределепочевод
БановогбрдапрековрхаКошутњакаиКнежевцадогребе
наизнадКијева…Пиониримаизлетницимапружаћесеиз
њиховогвозадиванпогледнадалекуФрушкуГору,високи
Цер,СавуиАвалу…”11(слика1).

РаднуснагунаовојлокацијичинилајеомладинаЈугослави
је,усклопувеликихсавезнихраднихакција(СОРА),којесу
уФНРЈзапочеле1946.изградњомпругеБрчко–Бановићи
иодржавалесусеуконтинуитетудо1990. године.12Прва
у низу озбиљних градитељских активности почиње већ у

10Вишеинформацијана:Gyermekvasút,12.12.2016.,http://www.gyerme
kvasut.hu/.

11Jankovic,D.S.нав.дело,стр.582.
12Gorunović,G.(2014)UsmenaistorijaSFRJivirtuelnasećanjanaomladin

skeradneakcije,Етноантрополошкипроблеми,год.9св.1,str.51.

Слика1Парналокомотива99.4029наПионирскојпрузи;
власништвоЖелезничкогмузејауБеограду
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мају,радовиманастаници„Космај”наБановомбрду,убли
зинитадашњегЖелезничкогфакултета.Уззградуграђену
устилужелезничкихобјеката,сапространомчекаоницом,
вестибиломислужбенимпросторијама,овапостајаимала
је три колосека и окретницу.Одатле се, завијајући на југ,
пругапелапролазећикрозстајалиште„Златар”,поредПио
нирскогграда,достанице„Сутјеска”.Уњојсурадилишеф
станице,отправниквозова,телеграфиста,благајник,скрет
ничар.Пруга једаљепролазилакрозстајалиште„Фрушка
Гора”инастављалапутизнадКнежевцаиРаковице.Завр
шаваласенапетомкилометрустаницом„Јастребац”,коју
јекрасиоинатпис:„Пионирскапругапрвикораккаствара
њудобрихстручњака.”Саовогместасупиониримоглида
посматрајуоноштојеновинар„Борбе”иописао:Дедиње,
Авалу,ЦериСаву.Овастаницаје,такође,ималатриколо
сека,алииложионицу,трианглзаокретањелокомотиваи
колосекезаизвлачење,којимсусеизвећпостојећестанице
„Раковица”извлачилелокомотивеиколазановупионирску
пругу.Вознипарковепругесачињавалесу3локомотивеи
двекомплетнепутничкегарнитуреод10кола.13Дакле,свака
однаведенихстаница,билајепонечемуспецифична.Тако
је„Јастребац”имаоложионицу,„Космај”окретницу,збир
на станица за нађене предмете била је „Сутјеска”, док се
дезинфекцијавагона такођеобављалана„Јастрепцу”.Све
активностимеђуњимабилесукоординисанетелефонском
илителеграфскомлинијом.

Пругајезавршенасрединомсептембраистегодине,14аиз
воринаводедајебилоприсутновишеод20.000људи.15Иа
којебеоградскапрвапочеладасегради,20данапрењеног
свечаноготварања,урадћебитипуштеназагребачка,ане
посреднопослеБеоградаједнудечјужелезницућедобити
иЉубљана.Многи градовиширомтадашњеземљеимаће
својепионирскежелезнице–Скопље,Сарајево,Крушевац,
Крагујевац,БитољиМарибор,абилесупланиране,премда
никадреализоване,иуБору,Нишу,НовомСаду16(слика2).

13Jankovic,D.S.нав.дело,стр.583.
14ОбјављеноуСлужбеномгласникуиз1947.године,настрани13,подна

зивомПредајаПионирскепругејавномсаобраћају.Каодатумсенаводи
21.септембар1947.

15Jankovic,D.S.нав.дело,стр.584.
16Исто,стр.582.



57

МИЛИЦА БОЖИЋ МАРОЈЕВИЋ

Железничарнапионирскојпрузи
добарученик–добарпионир17

Пионирскажелезница,којаводиуПионирскиград,утоцарство
дечјемаште,тојебилалепауспаванка,лепадечјабајкасакојом
судецауспављиванаиваранаублискојпрошлостикоднас.Данас

товишенијебајка–топостајестварност.18

УУредбиоорганизацијиирадуПионирскихжелезницана
водиседасупионирскепругеваншколскеваспитнеуста
новекојеразвијајувољузарад,свестзараднудисциплину
иомогућавајуупознавањетехникекроззабавуиразоноду.
Међутим,докојемересутокреаторикултурнихиобразов
нихполитикаозбиљносхваталииколикосупажњепридава
липромоцијииафирмацијиовогподухвата,такођесеможе
веомалакоипрецизнопратитикрознаписеуштампитих
месеци.Горенаведенанајаваизградњепругеу„Борби”са
мојепрваунизурубриканатутему.Животирадбригадира
уКошутњаку,њиховеуобичајенедневнеактивностиописи
валесуидругерепортаже.Уњимасазнајемодајеомладина
раднеданестартовалаупола5ујутру,уззвуктрубе,адасу
после гимнастике и доручка тачно у 6 почињали да раде.
Радило седо12 сати,накончега јебиловремеручка.Од
13до15јебиоодмор,до18учењеукојемсу,каоиспомоћ,
учествовалиипрофесорисафакултета.Наконтога,следила
јебригаоздрављукрозфискултуру.Вечерому20часоваи
одласкомнаспавањеу21,бригадирисузавршавалинапор
нераднедане.Наовомместубило је ангажованочакпет

17НасловновинскогчланкаизПолитикеод19.IV1948.
18Овим речима је председникИНОа БеоградНинкоПетровић најавио

почеткарадованапионирскојпрузиумају1947.годинеуКошутњаку.
Према:Jankovic,D.S.нав.дело,стр.582.

Слика2ФотографијаПарнелокомотиве99.4029
којујеначиниоНебојшаБудисављевић,рођакЈованкеБроз;

власништвоЖелезничкогмузејауБеограду
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бригада:тристудентскеидвесредњошколске.Свакаодњих
јеималасвојлогор,асудећипописањимановинара,бора
вакуњиманајживљијебиоувече.19Репортажасасвечане
доделелегитимацијапиониримажелезничарима,уцентрал
номпавиљонуПионирскогграда,наводиутомтренуткуоко
400обученихпиониражелезничара.Томприликомозада
цимапионираговорила јеВераТобџић,апосебнупажњу,
усветлуданашњихразноразнихетничкихнетрпељивости,
свакако привлачи информација да је на крају свечаности
пионирскафолклорнагрупарумунскенационалнемањине
извеланеколикосвојихнационалнихигара.20

Какобипругапосталапионирскадржаваумалом,новин
скерубрикенајављујуидодатнеактивностикојимасебо
равакирадпиониранаовомместуобогаћујуиоплемењују.
„Дабисепионириштопријатнијеосећали,оспособљеноје
поредпругевећ11шумскихпавиљона, сала забиоскопи
зградакојаћемоћидапружи360креветазаодморпиони
римапослетрчањаииграња.”21Утомсмислусеублиској
будућностинајављујеиизградњапионирског града,каои
претварањеголфтеренауполигонезавежбуитакмичења
пионира(слика3).

На дан отварања београдске пруге, први се са пионирима
возиоМошаПијаде.УизјавиновинаруПолитике,онјета
дарекао:„Меније јакожаоштоијаданаснисампионир.

19Terzin,J.(14.VII1947)GradiseprvaPionirskaprugaunašojzemlji,20.
oktobar,str.5.

20Anonim,(19.04.1948)SvečanizborpioniraželezničarauPionirskomgra
du,Politika.

21Anonim,(1947)PočelepripremezaizgradnjuPionirskeprugekodBeogra
da,тачандатуминазивновинанепознат,документацијаЖелезничког
музејауБеограду.

Слика3Задатакпионираједадоброуче;
власништвоЖелезничкогмузејауБеограду
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Дивнајестварпионирскажелезница.Нашинајмлађиина
овомпримеруизградњепионирскежелезницебеоградских
пиониравидеколикосенашадржавабринеоњима,колико
пажњеимпоклања,коликољубавиимапремадеци.Видео
самкакосурадосниизадовољнипионирисвојомжелезни
цомнаовомпрвомпутовању.Несумњамдаћеонијошвише
ијошбољеучитиуовојшколскојгодини.”22ЧланакуПо
литицизавршавасеанегдотомукојојјеглавнијунакнови
нар.Наиме, аутор текста,желећи дапроверипосвећеност
пионираангажованихужелезници,уповраткунамернони
јекупиокарту.„Шверцовање”ипакнијебилодозвољенои
узопаску„Жалимслучајдруже!”мораојенакрајудапла
тииказну.Оваква„суптилнапропаганда”којомсеујавно
стидодатнопотврђујеуспешностпројектадечјежелезнице
провејавауготовосвимчланцима.Додатноваљанагласити
даоживотупругенисуизвештавалисамобеоградскимеди
ји.Напротив,орегионалној сарадњииразмениискустава
омладинацаписаћесемногоусвимрепубликама.23

Поредсведочанставаизштампе,орадунапрузи,курсеви
макојисусвемутомепретходили,каоиполагањустручних
испитаидодатнимусавршавањимапионирауархивуЖеле
зничкогмузејапостојиидругабогатаграђа.Такосудоданас
осталасачуванаиупутствазараднажелезницама,наставни
плановиипрограми,саобраћајниприручници…Свеовеак
тивностисууглавномодржаваненаиницијативуиуреали
зацијиомладинскихорганизација.Изњиховихизвештајада
сезакључитидајематеријакојасенаобукамаизучавалаза
децубилапосебноинтересантна.Несамоштоимјетобио
првисусретсатехником,већјепосебнудражпредстављала
ичињеницадасуимповераванивеомаозбиљнизадаци,што
управљање саобраћајем свакако јесте. Кроз разне курсеве
уградовимагдепостојежелезнице,документацијабележи
дајепрошлооко2000пионира,којејепозавршеткушколе
чекалабудућностиу„правој”железници.

Програмнаставенакурсевимасадржаоје30лекција,каои
обукуизпознавањасаобраћајнихпрописа.Такосупиони
рисистематскисавладавалиградивоодосновнихпојмова–
врстапругаиколосека,врстараднихобавезанажелезни
цама,прекоизрачунавањазауставногпутапасведотипова
сигналанажелезници.Моралисудапознајуисаобраћајни
правилниксавишеод100чланова,потомдужностислужбе
ника,одредбеобезбедности,каоинизстручних,односно

22Jankovic,D.S.нав.дело,стр.584.
23Anonim.(11.jul1947)RadniheroizamomladinenapruziŠamac–Sarajevo,

PrvidanibeogradskihstudenatanaPruzi,„20.oktobar”.
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техничких ствари које се тичу правилног функционисања
железнице.24Методологијарадајебиласавременаиинси
стиралосенасвестраностиобразовања,пасутакопиони
ринабеоградскојжелезницибилиумогућностидамењају
улогеинатајначинпрођучитавпроцесраданажелезници
(слика4).

Као и свака права пруга, тако је и пионирска поседовала
Правилникрада.Уњемусе,каоциљизадатак,наводесле
деће ставке: да сешто више пионира упозна са радом на
железницама како би се допринело политехничком знању
пионира,дасеобезбедикадаркојићепозавршеткугимна
зијепохађатижелезничкеитехничкешколе,даслужизаза
бавуиразонодусвимпиониримакаодоказбригеистарања
народневластиопиониримаи,коначно,дапослужијачању
пионирскеорганизације.ОвајуводнидеоПравилниканам
јаснопоказујеколикојеширокосхватанутицајизначајпио
нирскепруге.Поредочекиванихнапоменаоправилимару
ковођења,поделипословаиодговорности,Правилникпред
виђакурсевеизборовенасвакатримесеца,алиидоделе
сведочанставаонимакојиуспешносавладају градиво.На
ведене програме додатне едукације реализују наставници,
пионирски руководилац и пионир представник групе.До
кументсеунаставкубавиправимаиобавезаманајмлађих
радника.Утомсмислу,свакипиониримаправададежураи
обављадужностислужбеникажелезничара,учествујеура
дустручнихкружока,учествујеузборовимаиизлетимаиза
својдобаррадбуденаграђен.Дабиутомеуспео,дужност
муједадоброучиинемаслабеоцене,дасавеснообавља

24Програмобучавањанакурсевимазапиониресаобраћајнотранспортне
службе.НезаведендокументупоседуЖелезничкогмузејауБеограду.

Слика4РедвожњезаПионирскупругуКосмај–Јастребац,
власништвоЖелезничкогмузејауБеограду
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додељенедужностиида седвапута годишњеусавршава.
Каоиудругимупутствимазараднажелезници,иуПра
вилникуседајуинформацијеорадуинформативнихбироа
којируководестаничномбиблиотекомиштампом.Циљњи
ховогпостојањајенесамодајечитајужелезничари,већи
дапутницима–пиониримадајуобавештењаоглавнимза
дацимапионирскеорганизације, важнијимзадацимаидо
гађајимаунашојземљииванње.УПравилникусе,такође,
могупронаћиподациоознакамаиизгледууниформекоју
јепредвиђеноданосепионири,каоидетаљионаградамаи
казнама.Добропонашањеомогућавалојенајбољимодреди
маданосезаставе,данасвакатримесецадобијајукњиге,а
најбољимамеђуњимаданакрајусвакегодинеидунаизлет
утрајањуод67данаидапосетедругепионирскепругеу
региону.Каоказнесусепредвиђалиуглавномукори,алии
забраневршењажелезничкеделатности.25

УдокументацијиЖелезничкогмузејасемогунаћиипосту
пакоиздавањувознихисправа(односнокарата),доплатеу
возовима,потомначинпредајеприхода,обрачунаислично
(слика5).

Надлежниорганису,наравно,билизаинтересованидапрате
иконкретнеуспехеиреализацијуактивностикадајепруга
почеладаради.Тако,например,7.12.1948.године.Кадров
скисектор–ОдсекзашколствошаљезахтевГенералнојди
рекцијижелезницедасеприкупеподациопионирскимпру
гама,укојемдетаљно,у10тачака,наводикојаимјеврста
информацијапотребна.Крозодговоренапитања,очекива
лисудасазнају:детаљеоместугдејепругаизграђена,са

25Правилникорадунапионирскојпрузи.Незаведендокументупоседу
ЖелезничкогмузејауБеограду.

Слика5ЛегитимацијазаПионирскупругу,
власништвоЖелезничкогмузејауБеограду
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плановимаискицама;датумпочетка,завршеткаиотварања
пруге, са фотографијама; број и назив станица и стајали
шта; удаљеносту километрима;постоје ли важниобјекти
на прузи (мостови, тунели); потом информације о возном
парку;имајулидокументацијутипаупутстава,возногре
даитд.; затиминформације о руководству, одржанимкур
севима;бројпревезенихпутника;ажелелисудаимседо
ставеифотографије,цртежиисвеосталоштобимоглода
интересујеширујавност.26Наовајупит,дана18.12.1948,
Одсекзашколстводобијатраженечињеницеобеоградској
пионирској прузи.Извештај, између осталог, уз адекватне
скице,наводикакојепругаизграђенаунепосреднојблизи
ниБеограда.Каодатумсвечаноготварањанаводисе21.9.
1947,апосебнојеинтересантнодаудописустојидадату
мипочеткаизавршеткарадованисупознати.Удокументу
даљепишедапоседујутрилокомотивеиз1916.године.Од
додатне документације приложили су Упутство у случају
несреће,ПравилникорадуиИздавањевознихисправа,као
иименатренутногруководства.Такође,похвалилисуседа
суодржали15курсева,накојимасуоспособљена422пи
ониражелезничара.О великом интересовању грађана, ка
конаводеудопису,сведочиподатакдасупревезли123.499
путника.Свештоседостављауприлогу,подвлаче,„може
послужитикаопропагандаидапобудиширеинтересовање
јавности за нашуПионирскупругу па и за нашепионире
железничаре.”27

Крајмитаопионирскојпрузикао
малојпионирскојдржави

Пионирскежељезнице имале су вишеструку улогу у тадашњем
друштву. Осим идеолошких разлога, пионирске жељезнице гра
ђене су с основним циљем да дјеци пруже угодно и сретно дје
тињство.Другиважанциљбиоједа,кодомладинеоднајраније
младости,развијајусмисаоиљубавзажељезничкуслужбу,акао
такветребалесубитиприпремнешколезаодабирањекандидата
застручнежељезничкешколе.Онесутребалестворитимогућ
ностсвимпиониримадазабавомуприродистекнусмисаозатех
никуитехничкукултуру,односнотребалесупостатиковачница
новихвисококвалифициранихстручњаказапрометипривредуу
цјелини.Пионирскежељезницесу,осимтога, замишљенедаод
гојнодјелују:наразвијањеетичкихврлина,наразвијањевољеза

26Предмет:Пионирскепруге.Документ заведенподбројем29360од7.
12.1948.Кадровскисектор–одсекзашколство,Генералнадирекција
железница.

27Предмет:Пионирскепруге.Документзаведенподбројем53592од18.
12.1948.Кадровскисектор–одсекзашколство,Генералнадирекција
железница.
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несебичанрадзазаједницу,надруштвенууредностираднудисци
плинутенаправилноопхођењеујавномдруштвеномживоту.28

Почетниполетиуспехпионирскепруге,временомјепочео
даслабидокнакрајунијеиконачноутихнуо.Итонесамо
у Београду већ и у осталим градовима. Разлози за укида
њеконкретнонашегпримеранисуписменодокументовани,
али на основу анализе радаљубљанске пруге, можемо да
направимо аналогију.Интересовање посетилаца почело је
дапада,јерсепонудаисадржајитокомгодинанисумењала.
Образовањебудућихжелезничаранијебиодовољанразлог
зањенопстанак,јеримеђуњимајесвемањеактивнихђака.
ЕклатантанподатакједајеуЉубљанинапрвитечајтоком
1948.годинепримљеновишеод300пионира,нареднегоди
не40,а1951.наобукусусепријавиласамодвапионира.Од
септембра до децембра 1948. превезло се 49.830путника,
следећегодинебројјепаона46.240,1950.возилосе24.639
особа, а до 31. августа 1951. пруга је имала само 16.269
посетилаца.Дакле, приходи од вожње су драстичнопали,
а трошковииулагањаутекућеодржавањепругеивозног
паркасенисусмањивали.29

СпоразумизмеђуДирекцијежелезницеБеоградиНародног
одбораградаБеограда(Саветазапросвету)начињенје19.
априла1951.године,потписанје15.мајааступиојенасна
гу20.јуна,кадајеПионирскапругапрешлаунадлежност
града,причемусеДирекцијаобавезаладаћеидаљеоба
вљатитехничкуистручнуконтролуопремеиускладуса
могућностима Пионирску пругу снабдевати свим потреб
нимпогонскимиосталимматеријалима.Убрзопотом,по
слесвеганеколикогодинарада,пионирскажелезница,она
когласнопропагиранаустарту,парадоксално,престала је
даживиготовоупотпунојтишини.

Закључак
Мојагенерацијајеодраслаузобавезнуужинуушколи.Узмлекоили
чајследовалојепарчехлебасамармеладомилижутимамеричким
сиром.АједанпутсустиглевеликеамеричкеУНРРАконзервеса
тим сиром или биљноммашћу које смо добили да носимо кући.
Менијезапалатаодвратнасмеса,алијемамајошдугокористила
тупразнукутију.Највећеуживањејебиоизлетдоданаспотпуно
уништеногПионирскогграда.Тамојебилапионирскажелезница
са малим вагонима и локомотивом, станицом и отправником
возова.Толикосамтоволеладапредесетакгодинанисамодолела

28Изсажеткакњиге:Lajnert,S.(2008)PionirskeželjezniceuZagrebu(1947.
1964.),izvori,Zagreb:Klubljubiteljaželjeznice.

29Pleterski,M.нав,дело,стр.54.
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дасесамалимИндијкамапровозамусличнојуЖелезничкоммузеју
уЊуДелхију!30

КадауGoogleпретраживачупокушатедасеинформишете
оПионирскојжелезнициуБеограду,апресвегаоњеномиз
гледу,првонаштасенаилазисуфотографијеизмагазинаLi
fe!Чињеницадајеамеричкипрвобитнонедељник,акасни
јемесечник,којијеисампрестаодапостоји2000.године,
показаовећеинтересовањазанашенаслеђеоднассамихје
вишенегоиндикативнауконтекстулокалнедруштвене(не)
бригезабаштину(слика6).

Јавни простор је највидљивији ресурс које једна заједни
цаимаинапримерууправљањањимкаојавномсвојином,
огледајусеипитањаправичностиудруштву,демократич
ностиуодлучивањуоразличитималтернативамабудућно
сти заједницеиразумевањеконцептаопштегдобра.31Ако
погледамостањеТопчидераиКошутњакаутомправцу,не
добијамо охрабрујућу слику. Наиме, локација на којој се
правила пионирска пруга је подручје испуњено великим
бројемзначајнихисторијскихместаиспоменикаизбогате
ближеидаљепрошлости.Међутим,њиховочувањеусећа
њуилиinsituдалекојеодзадовољавајућег,истимувези
Пионирскапругајесамоједанодбројнихсличнихпримера.
Вероватнонајзначајнијеисторијскоместотакођенеславне
судбинеуКошутњакујеместоубиствакнезаМихајлаОбре
новића, 10. јуна (по црквеном календару 29. маја) 1868.

30TrgovčevićMitrović,Lj.28.03.2015.,18.07.2017;http://www.danas.rs/
dodaci/nedelja/kuga_nad_kugama_zarazila_je_ceo_prostor.26.html?news_
id=299509&action=print

31PajovićvonReenen,J.(jesen2015)Koikakoraspolažejavnimprostorom?,
Manek,Magazinnezavisnekulture,broj4,str.8.

Слика6ИлустрацијаизмагазинеLife,доступнонаИнтернету.
ПреузетоизбазеЖелезничкогмузејауБеограду
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године.Наведимо,додатно,уширојјавностипрактичноне
познатадваспоменикаиз1916.годинепосвећенавојницима
погинулимуПрвомсветскомрату,којејеподигаонемачки
генералфонМакензен,једанаустроугарским,адругисрп
скимјунацима.Потом,насамомулазууКошутњакизправ
цаТопчидерапослеподвожњака,чеканасоштећеноспомен
обележјенаместукрвавогсукобабеоградскихстуденатаи
полиције8.септембра1940.године.

Некадаловиште,КошутњакјепреДругогсветскогратапла
нирандапостанецентарзаскискокове,алиниоваамбици
ознаидејанијеопстала.Збогнеодговарајућихклиматских
услова и недовољног интересовања, она никад није кори
шћена,атокомДругогсветскогратајеиуништена.Међу
тим,1953.годинескакаоницајеобновљена,даби26.фебру
ара1956.нањојбилоодржанопрвоипоследњебеоградско
такмичењеускијашкимскоковима,накомејеприсуствова
ловишеоддвехиљадегледалаца.32

Просторна културноисторијска целина Топчидер, захва
љујући свом великом значају и богатомнаслеђу, утврђена
језакултурнодоброодизузетногзначајазаРепубликуСр
бију1987.године.КадајеречоКошутњаку,односвласти,
али и грађана према овој целини био је врло променљив.
Одобожавањау19.веку,прекозаборављања,падоуништа
вања и претварања у дивље депоније разноразног отпада.
УАрхивуБеограданалазеседокументикојисведочедаје
још1929.годинеградпочеодаиздвајаодређенасредстваза
одржавањеКошутњака.Паипак,тек јеуаприлу2014.го
динеусвојеноРешењеопроглашењузаштићеногподручја
„ШумаКошутњак”.Оводобропроглашено језаштићеним
подручјем„само”каоспоменикприроде,ачињеницаједа
јенањеговојтериторијибилојошмноготогаштојемогло,
моралоиливаљалодасезаштити.

Услучајупионирскепругеми,заправо,немамонедоумица
какоседогодилодасеготовопреконоћиугасиједнаовако
амбициознаобразовнавизија–одговорнатојејасан.Она,
нажалост, није постала неодржив мегаломански пројекат,
она јетоодсамогпочеткабила.Овде је,међутим, главно
питањекако јепионирскапругаизмакладруштвеномста
рању,односнозаштосмодозволилидасеготовосвакосе
ћањенатувизијузатре?Кадајепионирскапругапрестала
да буде пионирска држава умалом, те да ли је нестајање
њеног наслеђа постало показатељ друштвеног посртања?
Наиме,оддечјежелезницеуБеоградуданассуосталиједва

32DanuBeogradu.1.4.2018.http://www.danubeogradu.rs/beogradsrbija/.
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видљивитраговиупростору,скромнинаписиудвекњиге33,
релативно систематизована грађа уЖелезничкоммузеју у
Београду34.Нематаблесаознакомгдесеонапростирала,а
чакиобјектекојису јекрасилипратинекиусуд.Станица
„Сутјеска” је, уз бројне реконструкције, постала ресторан
Аца Деветка, „Космај” је срушен, а трагови Јастрепца се
могуназретиисподгомиледоградња.

Светлу тачку у случају пионирске пруге чине сећања на
њуупреписциљубитељажелезниценаспецијализованим
форумиманаИнтернету.Ипремдатоникаконебисмеода
будејединиметодпамћењаовогпростора,тренутниоднос
преманеговањунаслеђапионирскепруге(као,уосталом,и
премадругимзначајнимпросторнимреперимауоколини)
наснажалостуверавадаћејошнековреметакоостати.
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THEPIONEERRAILWAYINBELGRADE

Abstract

Inspired by the experience of the Soviet Union in the aftermath of
WorldWarII,manycitiesofformerYugoslaviacreatedthesocalled
children’s railways. These pioneer railways playedmultiple roles in
thesocietyatthattime.Apartfromthefactthattheirconstructionwas
ideologicallymotivated,anotherpurposeofthepioneerrailwaysinthe
postwarperiodwastoprovideahappychildhoodtochildren.Also,the
ideawasfortheyoungpeopletodeveloptheirorientationtotechnical
professionsfromtheearlydays,aswellasadmirationandrespectfor
the railroad professions and traffic engineering in general.Although
theydidnotlastforlong,analysisofthechildren’srailwayscangiveus
apicturesqueinsightintotheambitiousculturalandeducationalpolicies
ofthattime,theuseofpropagandamachinerytosupporttheproject,
andinparticular,itshowsgeneralsociallethargythathasovercomethe
preservationanduseofheritage.Specifically,theeducationalfunction
of the pioneer railwayswas extremely emphasized, since theywere
intendedtodevelopethicalvalues,thewillforunselfishworkforthe
community,andworkdiscipline.Thispaperparticularlycase studies
thereasonsandoriginsofestablishment, thedurationandthefactors
forthedisappearanceofthePioneerRailwayinKošutnjak,Belgrade.
Incaseofthisparticularrailway,weactuallydonothaveanydoubtsas
tohowsuchanambitiouseducationalvisionhappenedtobeoverturned
overnight–theanswertothatisclear.Unfortunately,itdidnotbecome
an unsustainablemegalomaniacal project over time: it was like that
from the very beginning.Also, themain question remains:Whydid
weallowlackofwidersocialcareorinotherwords,howdidwelose

almosteverymemoryofthiseducationalvision?

Keywords:pioneerrailway,children’srailway,Košutnjak,education,
heritage,livinginoblivion
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КУЋЕ 
ЈУГОСЛОВЕНСКЕКУЛТУРЕ

Сажетак:УрадусеразматрајуобјектикултуреуЈугославији,ко
јисунасталикаоодразконцепатаициљева(нове)југословенске
културе,усложеномдруштвенополитичкомконтекстујугосло
венскесоцијалистичкезаједнице.Радполазиодпретпоставкеда
јекарактеристичнитип–домкултуре,постаоосновнајединица
развојаинфраструктурнемрежекултуре,ииздвојиосекрозсво
јеспецифичне,готовоаутохтоне,модалитете.Овимодалитети
представљају посебне искораке у оквиру типа, по питању про
грамске концепције, својих вишеструких друштвенополитичких
функцијаитежњедасепосебностијугословенскогкултурногпро
јектапосебнорепрезентујууархитектури.Широкопостављена
раванјугословенскекултуреотворилајеједнаковеликоинтерпре
тативно поље архитектуре, кроз коју се додатно подцртавало
припадање(авангардном)европскомкултурномпростору.Оваар
хитектонскадела,билодасерадиоконкурснимрешењима,или
изведенимобјектима,сублимирајуновоуспостављенедруштвене
вредности,крозкреативнапрограмскаивизуелнаистраживања
друштвенестварностиињенихрефлексијанаархитектуру.Ра
зноврсниприступиаутора,којисусекреталинарелацијиекспе
римент–друштвенареалност,оставилисузасобомаутентична
ислојевитаделаипројекте,којасупарадигматсказаразумевање
односадруштвениконтекст–култура–архитектура.

Кључне речи: култура, архитектура, дом културе, културни
центар,спомендом,Југославија

Култура,политикаиархитектура

УсоцијалистичкојЈугославијимоделдруштвеногуређења
дефинисао је и смернице културне политике.Она је била
државнидомен,хијерархијскиуређенаиконтролисана,од
стране свог главног финансијског покровитеља – државе.

ДРАГАНА КОНСТАНТИНОВИЋ
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Даљаанализакултурнеполитикеуказуједајејугословенска
културнаполитиканосилаобележјабирократскопросвети
тељскеделатностиитосоцијалистичкогсамоуправногмо
дела,којикарактеришеводећапозицијадржавеусвимдо
менима културногживота, која свој утицај спроводи кроз
промовисањепожељнихмоделакултурнеделатностиицен
зурунепожељних.1Овајмоделједемократизованувођењем
радничкогсамоуправљања, али јереконструкцијоминсти
туција добио обележја „парадржавног” модела. Културна
политикајерегионализованаилокализована,аспровођена
крозустановекојесуделоваленамањекултурнезаједнице.
На томместу, успостављене су одређене релације између
планирања градова и дистрибуције културних институци
ја,установљенјепринципдецентрализацијекаоосноваоба
домена друштвеног деловања. У разматрању друштвених
центара,Минићуспостављањихову хијерархију нанивоу
урбанесрединепремапотребамакорисника,итона„основ
несвакодневнепотребевезанезаместостановања(стано
вање,исхрана,обданиште,школа,трговина,одржавањедо
маћинства,основнеформедруштвеногживотаисл.);нео
пходнепотребечовекакојесенејављајусвакодневнонити
по сасвимправилномритмуучесталости: општење сана
роднимвластима,учешћеуредовномполитичкомживоту,
разноврснијекултурнеирекреативнепотребе(...)потребеи
активностиизузетнијеприродекојепредстављајунајвиши
дометживотнихманифестацијаграда.Овдесеради,сједне
странеонајмасовнијимскуповиманавеликимполитичким
ифискултурнимманифестацијамаиувеликимпарковима
заодмориразоноду,сдругестранеокултурнимактивно
стиманајвишегстепена.”2

На тај начин, успостављена је база дистрибуције објеката
културеиутврђенасупољањиховогделовања:одониху
центрима свакодневних потреба људи, какве су месне за
једнице, локални домови културе, преко оних у градским
центримадруштвеногживоташире заједнице– градаили
насеља, доонихнајрепрезентативнијих, специјализованих
посвојимфункцијама.Истовремено,упостављенисунивои
друштвене одговорности зањиховуреализацијуиделова
ње,чимесесамоуправнимоделпреносиоинапољекултуре
иполитикукултуре.

1 Ђукић,В.(2010)Државаикултура:студијесавременекултурнеполи
тике,Београд:Институтзапозориште,филм,радиоителевизију,Фа
култетдрамскихуметности,стр.83,84.

2 Minić,O.(1951)Strukturagradaicentridruštvenogživota,Urbanizamiar
hitektura5,br.14,Zagreb:SekcijaarhitekataSavezaDITJa,str.151.
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Кућазаинституцијуи
Домјугословенскекултуре

Отварањем земљепрема западноевропским токовима кул
турноделовање је демократизованои, донекле, либерали
зовано. Истовремено, актуелизовано је питање културне
репрезентације, како кроз програм културне делатности,
такоикрозпрограмеархитектуре.Удоменуинвестирања
питањеизградњеобјекатакултурекреталосеудваизрази
тасмера:улагањеукапиталнаделаиинституцијекултуре
уцентримаи,напаралелномплану,развојмрежеполива
лентнихобјекатаумањимнасељима,какобисепроширило
културноделовање.

Развој затеченихинституција културе, а посебноњихових
кућа3,указујенајасандржавниставдасеновимкућамана
правејаснеизјавеоновомкултурномживотуисавременим
културним стремљењима, иако је, генерално узевши, број
реализацијаизузетноскроманупоређењусаобјектимадру
гихтипова.Тако,например,токомсоцијалистичкогпери
ода, у СРСрбији подигнуте су само три нове позоришне
зграде:НароднопозориштеуУжицу, 1962. године,Атеље
212уБеограду,1964.годинеиСрпсконароднопозориште
уНовомСаду,1981,4гдесветризградејасноуказујунаоп
штеопредељењеархитектуревременаукојемсунастајале.
Разлозизаврлоскроманбројреализацијамогусетражити
уприоритетимаулагањаукултуру,којисуускладусасамо
управнимобликоморганизацијеусмерениналокалниниво
иразвојкултурнихцентара.Поредтога,капиталнаулагања
црпљенасузапотребекомплексногивеликогуправногапа
рата,који јеразвијанусвимцентримарепублика.Облици
финансирањаиспорареализацијаучинилисудареализа
ције будуфрагментарнеиисподстандардне, подналетима
променљивих политика којима су мењани пројекти. Као
резултат, домен „високе културе” за „активности изузетне
природе”самојекрозврлореткаделачиниопомакеразвоја
југословенскеархитектуре,уопште.

С друге стране, процес суперпонирања културних и дру
штвенополитичкихпрограма,настаона традицијипосле
ратнеекспанзијеполивалентнихобјекатакојимсеградила
културнаинфраструктурнамрежа,наставио је свој специ
фичан развој даљом експанзијом програма и усложњава
њемдруштвенихфункција.Појам„југословенскекултуре”

3 Овдесетерминкућапосматраунајширемсмислу,иуказујенаинхе
рентнасвојстваархитектонскихобјекатадаудомесадржај

4 Dinulović,R.(2009)ArhitekturapozorištaXXveka,Beograd:Klio,str.16.
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егзистирао је као „феномен” и то као културна традиција
која се развијала кроз појединачне националне доприносе
инатемељимареволуционарногпреображаја,каосвојевр
сна „интернационалистичка допуна” националне свести.5
У теорији, заједничка културна политика Југославије није
била последица репресивнихмера противнеговањанаци
оналнихкултурнихидентитета,него,напротив,пониклаје
изњиховемеђусобнеиглобалнеинтеракције,икроз„борбу
захуманистичкуисоцијалистичкусадржину”6теистекул
туре.Устварностиовај„интерактивниоднос”националних
култураувекјепосматрануконтекстујугословенства,ане
глобалнекултуре,чимеједодатнопроблематизованњихов
однос.Стога,чинисе,одабранајестратегија„хуманистич
кеисоцијалистичкесадржине”,којасепреносиланаархи
тектонскипрограми својеврсниоблик „кућебезинститу
ције”,чимесуинтересизаједницереализованиуопштенои
неконфликтно, избегавањемпитања симболике,фаворизо
вања,проблематичнихисторијаинеприкладнихкултурних
наратива.

Наднационалноиизванинституционално

Концепт „програмске алхемије” препознат је као базични
принципразвојаобјекатакултуре,сајасномидејомсинтет
скогдејствасвихелеменатаобликовањадруштвенестварно
сти.Натајначин,питањекултуреобухватилојесвеаспекте
социјалистичкогживота, ањенразвоји токовитребало је
да рефлектују потребе југословенске заједнице, на новим
основамазаједничкекултуреисуживота.

КонцертнадворанаВатрославЛисинскимеђупрвима јеу
низукапиталнихобјекатакојиепитомизира„неутрално”ин
ституционалнополазиштеидиверзитетдруштвенихфунк
цијакућејугословенскекултуре.Остварениархитектонски
квалитеткућеПремерлприписујењеномауторуМаријану
Хаберлеу, који „није био архитект подложан архитектон
скојмоди,него јеслиједећисвојузамисаонаконтринаест
годинадовршиодјелокојеодпројектадореализацијени
јеизгубилоништанасвојојактуелности.”7КонкурсзаПа
лачуМатице исељеникаХрватске с концертном двораном
у Загребу расписан је 1958. године.Нањему је победило
решењекојепотписујуМаријанХаберле,Минка Јурковић

5 Kardelj,E.(1981)Onauci,kriticiikulturi,izbortekstova,Subotica:Minerva,
str.143.

6 Исто,стр.149.
7 Premerl,Т. (1980)Graditelj kontinuitetaModerne –MarijanHaberle,Ar
hitektura (Zagreb), br. 172173, Zagreb: Savez društava arhitekata FNRJ,
str.100103.
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иТања Здворжак8.Овај „програмски хибрид” јасно је од
сликан уХаберлеовом решењу, кроз две летимично пове
занекуће,којеуспостављајупотпунодругачијупросторну
хијерархију–снажниволуменКонцертнедворанереализује
сесаскромниманексомМатице.Овајорганизациониприн
ципХаберлећеприменитииупројектуСпомендомаЂуро
СалајуСлавонскомБроду,нареднегодине.Уобапројекта,
главнасалаје„уроњена”умодернистичкипаралелопипед
никубус,укојемсеслободноразвијапремасвојимфунк
ционалнимиакустичкимзаконитостима,докњенволумен
дефинише „петуфасаду”објекта.Међутим, оношто је за
оворазматрањезначајнијеодчињеницеоконтинуитетуХа
берлеовог модернистичког израза јесте чињеница да сама
Дворана није конципирана као „кућа” одређене културне
институције.Њенаизградњабилајерешењезапитањеиз
вођачкогпростораипродукцијеконцератаиосталихдру
штвенихдогађања,крозкојејеостварена„материјалнаба
за”заразвојкултуре.Натајначин,избегнутјепроцесњене
„институализације”,чимесуполитикефаворизовањаодре
ђенихкултурнихинституција,алиитрадицијадржанепод
контролом,иакојеформалноупројектуегзистиралаМати
ца,чијесусуштинскевезесапрограмом„великекуће”гото
вонепостојеће.Тиме,програмомјеизвршено„институцио
налнонеутрализовање”којимсупостизанадваосновнаци
ља.Најпре,обезбеђенојеприближавањепрограмакултуре
свима,штојеистакаоиБожоБек,председникСкупштине
интересне заједнице закултуруградаЗагреба: „самимпо
стојањем,дворанајеинициралапотребукомплетнереорга
низацијеприступаанимацији[грађана]...Увођењеновихи
сувременијихорганизационихобликапосталојенеопходно,
какосенебисамозадовољавалепостојеће,негоиразвијале
нове, јошненаслућенепотребеомладинеиграђаназагла
збенимдогађајима.”9Истовремено „институционалнапра
знина”ипрограмскоустројствосасаламазамасовнадога
ђањаомогућилисукултурнопрограмскошаренило,каопа
радигмуразноврснихпотребакултурногживотаипоставку
новогсоцијалистичкогмоделакућејугословенскекултуре,
којаносиимепрвогдекларисаногЈугословена–Ватрослава
Лисинског.

У тим оквирима, Хаберлеово решење доноси рационал
но функционално решење модерне „куће глазбе”, у ко
јој је театрализован сусрет човека са културом: преко

8 Изградњајепочела1961.годинеитрајаласведокраја1973.годинекада
јеДворанаотворенадводневнимслужбенимотварањем.

9 Fribec,K.(1974)KoncertnadvoranaVatroslavLisinskiuZagrebu,Arhitek
tura,br.148,Zagreb:Društvoarhitekatazagreba,str.30.
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пространог улазног хола, „конзументи културе” крећу се
монументалнимстепеништемиуживајуудруштвенојин
теракцији на прозрачној галерији испред улаза у велику
салу. Остварени просторни потенцијал масовног сценско
гледалишног простора са преко 1800 седишта отварао је
вишеструке програмскемогућности, па и одржавање пар
тијскихскупова.Осимтога,какоје„културнаразонодадру
штвенапотреба”10 оношто је одабир типа омогућио јесте
„институционализацију”оведруштвенефункцијеупливом
државеидруштва,тесупреузимањемовеврстеодговорно
стиелиминисанињени„други”носиоци.Питањеслободног
временаињеговепотрошњеподвргнуто је такоодређеној
контроли упошљавањем сопствених материјалних извора,
теједијапазонпотенцијалнихактивностиукућидефинисан
каонеограничен.Овопреплитањефункција,којимсусадр
жајивисокекултурекоегзистиралисасадржајимакултурне
разонодеиелементимадруштвенополитичкогживота,по
сталојепрототипразвојаукојемсукућезакултурупостале
битнијеодинституцијакултуре.

Споменикјугословенскојеманципацији:
културнисуперцентар

Ипоредизраженихтенденција каформирањукапиталних
поливалентних друштвених центара и на овом пољу ви
дан једисконтинуитетплановаиреализација,што јебила
последица комплексних државних односа и променљивог
курса политике. Већ шездесетих година, као реакција на
први талас изградње поливалентних објеката културе, по
јављујусетенденцијекапостављањукомплекснихобјеката
културенаурбанистичкураван,уформикомплекса.Брацо

10Kardelj,Onauci,kriticiikulturi,str.161.

Слика1МаријанХаберле,
КонцертнадворанаВатрославЛисински,основаприземља;

извор:Arhitektura(Zagreb),148(1974),str.33.
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МушичусвомпрегледустањауСловенијиистичепотребу
дасе„свеоубухватајућа”зграданапусти,идаседруштве
ницентарформиракаоурбанистичкиконцепт,којисефа
зно гради и прецизније програмира.Иако је антиципиран
каорационалнареакцијаначестонеуспелехибриднепро
грамскеконцепције,овајразвојнипутсасобомјеносиојош
више неизвесности око доследностињегове дугогодишње
реализације,чимејеразграђиванаиницијалнаконцептуал
наипрограмскапоставка.ТакојеСкопскикултурницентар
сведен на Македонски народни театар/Македонску оперу
и балет, фрагментарном реализацијом урбаног комплекса,
чији јеобјекатбиодео.11Изостанакизградње зградефил
хармоније, објекта биоскопа и мањих пратећих садржаја
учинилоједасепроблематизујеразумевањезградеОпере,
и посебно,њеног комплексног односа са околином.12Ово
контекстуалноипрограмско„исецање”учинилоједасечи
тањакућеразликујунанивоуразматрањањенетектонике,
коју и поредфрагментарне реализацијеШтраус сматра за
„капитално дјело архитектонскемисли у Југославији,”13 и
њеног урбанитета, који Динуловић описује као „потпуно
поништавањедијалога,исвакекомуникацијепозориштас
градомуопште,”14чимеукупниархитектонскиквалитетза
правоиостајемагловитуконтрадикторнимквалитетимаса
мереализације.Тако,Грчевсправомзакључуједа„тајдо
краја непроведен репертоар просторних закономјерности
и вриједности опстоји у времену нудећи идентичан ути
сак оригиналности, просторне експресије, инвентивности
иопће умјетничке установљеностиформе, која омогућава
реалитет комуницирања неколико генерација потрошача
градскогпростора.Онисууовојформи,уовомпростору,
проналазили различите разлоге за прихваћање или одби
јање њеног присуства. Никад се, међутим, није догодила
њенанегација[...].”15Оноштосеипакдесило,аштоГрчев
нијемогао2008.годинениданаслути, јестењегово„уки
дање”уоквиримаконцептаСкопље2014, где јекомплекс
„довршен” и добренидранновимобјектомФилхармоније
игрчкомстоомкојомјеукинутипоследњипогледсареке
„потрошачимаградскогпростора”.

11Конкурс за културни центар расписан је 1969. године, док је објекат
реализован1982.године.

12РеализованикомплексобухватазградуМакедонскеопереибалета,као
изградубалетскеимузичкешколеибанку.

13Štraus, I. (1991) Arhitektura Jugoslavije 1945–1990, Sarajevo: Svjetlost,
str.234.

14Dinulović,Arhitekturapozorišta,str.143.
15Grčev,К.(2008)ŠifraMetrum,Oris,br.52,Zagreb:Orisčasopiszaarhi
tekturuikulturuživljenja,str.166.
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СлучајРавникаровогЦанкарјевогдома још јаснијеодсли
кава програмску позицију објеката културе, која тежи да
постанепарадигматсказакултурнеидруштвенетежњеепо
хе.Комплексностпрограма,којимјеодсликаванакултурна
еманципација,постављанајекаоциљсампосеби.Контекст
објекта,Тргреволуције16уЉубљани,представљасублима
цијуРавникаровогархитектонскогопуса,којисе„компози
цијскирастежеодиницијалногархитектонскогминимали
зма,прекосвеживљихкострукцијскихмасаудухусавре
меногструктурализма,дораневаријантепостмодернизма,
њемусвојствене,рефлектованепосебноуедифактукултур
ногцентра–Цанкарјевомдому (1977–1983)”17.Победана
конкурсузауређењетрга1960.годинеозначилајепочетак
његовогдводеценијскограданатргуиобјектиманањему.
Решење за централни простор Љубљане тражено је кроз
програмску концептуализацију јавног простора и она је
крозконкурс,постављањемпроблемапозиционирањаспо
меникареволуције,усмеренакацеремонијалномпростору.
РазвојРавникаровеидејеполитичкогрепубличкогседишта
обележенјемасамадвекулетроугаонеоснове,којесуини
цијалнотребаледапостануседиштеЦентралногкомитета

16УређењеТрга трајало је од 1960. године па све до 1981. године када
сузавршенирадовинаЦанкарјевомдому.Године1975.натргу јепо
стављен споменик револуције, а 1981. споменик Едварду Кардељу.
Трг је преименован уТрг републикепослепроглашењанезависности
Словеније,26.јуна1991.године.

17Кrečič,P.ArchitecturefromtheAvantgardetothePostmodern”,in:Impossi
bleHistories–HistoricalAvantgardes,Neoavantgardes,andPostavant
gardesinYugoslavia,1918–1991,eds.Djurić,D.andŠuvaković,M.(2003),
CambridgeMA:TheMITPress,p.356.

Слика2ЕдвардРавникар,Цанкарјевдом,пресеки
основаподземнеетаже;извор:http://www.arhitekturnivodnik.org/?

object=23&mode=1&pic=0&pl=296&o=0&a=15
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савезакомунистаСловенијеиИзвршногвећаСРСловеније,
ауконачнојреализацијипосталесуседиштеНовељубљан
скебанкеиИскре(кулаТР2иТР3).Програмскаконцепци
ја тргамењана је у дуготрајномпериодуизградње, али је
основнисмисаотрга,највећегјавногпростора(репрезенто
вањеполитичкемоћи) остваренпосредно– репрезентова
њемдруштвеногблагостањаикултурнееманципације.

Цанкарјев дом, упрограмском смислу, представљамодер
низацијумоделадомакултуреињеговохипертрофирањеза
потребевеликогграда,„високекултуре”,паисамерепубли
ке,чимејеобјекат,алиичитавтиполошкиред,уведенудо
менполивалентнихсуперструктура18.Амбициознипрограм
куће,којатребадаобједининајвећидеокултурнеразменеу
главномградурепублике,претпостављаојемонументални
културницентар,намењенсвима.Осимштојепредодредио
њене колосалне димензије, комплекснипрограмски развој
њенихдруштвенихфункцијадовео једотогада„самаве
личинакућесадржиидеолошкипрограм,независноодво
љеархитекта.”19Идеја кућенастајеугодинамакултурног
иекономскогблагостања,општедруштвенееманципације,
гдеоваквипројектизначелествицувишеудруштвенојса
моперцепцији,нарочитоусрединиукојојнастају.Цанкар
јевдомнастајекаоодговорнаразвијенекултурнепотребе
средине,утренуткукадасенафедералномнивоуограни
чавају инвестиције у друштвене објекте и када топостаје
изразпрестижарепубликеииграда.20Типкултурногцен
трапретпостављенајетрадицијаукојојсеиовакућапро
грамскиразвија.Програм,којијеразвијандугоидетаљно,
представљасуперпонирањевишекућау једној– сценско
гледалишнедворанекојеварирајуубројуместасвојомкон
фигурацијом одговарају на потребе позоришта, опере или
балета, затим музичких извођења, филмских пројекција
или конгресних активности, чиме се развија богат систем
функцијауоквируистекуће–центрадруштва.21

18Укупнаповршинаобјектаизноси38000м2.
19Koolhaas,R.Bigness,in:S,M,L,XL,eds.Koolhaas,R.,Mau,B.andWerle

mann,H.(1998),NewYork:MonacelliPress,p.496.
2015.јануара1978.годинепотписанјеуговороизградњиифинансирању

КултурногцентраИванЦанкар, упркосдирективиизБеограда. „Can
karjevDomHistory”,20x365,SpominskizbornikCankarjevegadomaob
20letnici,Ljubljana,13.maja2000,Cankarjevdom,predstavitvenazgiban
ka,Ljubljana,julij2003(januar2013),http://www.cdcc.si/default.cfm?Je
zik=En&Kat=04010304

21ДворанаГалусима1545седиштаиконципиранајекаосалазавелике
сценскеспектакле,Линхартовасалаима616седиштаикомплетнупозо
ришнуопрему,Косовелдворанаса204седиштанамењенајепревасход
нофилмскимпројекцијама,Штиховадворанаса253местајепозориште
укругу,ДушаПочкајдворанајезапотребеинтимнихпозоришнихпред
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Овимпрограмскимпоступкомдодатнојепроблематизован
архитектонскиидентитеткуће,ауовомпосебномслучају,
изазванајењенаурбанапозицијанавећдефинисаномпро
сторуградскогтрга.Комплекснаградскалокација,садефи
нисанимграницамаиизраженомсилуетом,онемогућилаје
развојрешењасличнихБеоградскојопери,теРавникарово
решењеодговаранискомразуђеномструктуромиразвија
њем објекта испод земље. Овим радикалним пројектант
ским приступом Равникар је очувао композициону слику
урбаног простора на којем је годинама радио. Изградња
масивнеформедомаугрозилабивисинскурегулацијутрга
којајевећбилаизазванаизменамависинекула.Осимтога,
пројектантска диверзија којом се Равникар служи изузела
јеобјекатизтипологије„великих”,барупогледустварања
снажног архитектонског присуства и обликовне безоблич
ности, те јекућасведенанаразмерутргаиразмеручове
ка.Богатиунутрашњипросториипотенцијалзабескрајне
друштвене,културне,едукативне,пачакиполитичкефунк
цијеучинилисудаДомбудеприхваћенодруштвенодобро,
већупрвимданима,докјошувекнисубилиупотпуности
завршенирадови.22

Култураимеморија–
архитектонскоспомендело

Процесмешањаиобједињавањасвихсферасоцијалистич
когживотасазреваојеутридесетогодишњемпроцесудаби
сепрограмскииволуменскиусложњаваодотачкекада је,
у напону тежње да обујмишто већи део социјалистичког
живота, превазишаомогућности самогдруштва.У тојне
којпознојфазиразвојаседамдесетихгодина,кадасуида
љеприсутнетенденције„споменовања”тековинаНОРаи
Револуције,засновалосеимишљењедасе„естетскофунк
ционирањеспоменикаутемељујењеговимпросторнимод
ређењемисадржајностима.”23Изузетностовогдруштвеног
задаткаутврђенајекаовишистепен„аутентичнoсти”соци
јалистичке архитектуре, која се истраживала, јер су теко
винесоцијализмапредстављанекрозпросторнииликовни

става(72места).Поредовихсала,уДомујевећибројконгреснихсала,
клубипространифоајеикојимогуиматиразличитенамене.

22КултурницентарЦанкарјевдомје2011.годинепроглашенкултурним
добромнационалногзначајаистављенподзаштитудржаве.„Odloko
začasnirazglasitviCankarjevegadomavLjubljanizakulturnispomenikdr
žavnegapomena”,Uradnilist,novembar2011(pristupljenofebruara2013),
http://www.uradnilist.si/1/content?id=106079

23Pisanović, A. (1976) Regionalizam spomenarhitekture, ili spomeničnost
arhitekture u regiji, Arhitektura  br. 158159, Zagreb: Društvo arhitekata
Zagreba,str.61.
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медиј, где је аспектмонументализације истраживан не на
нивоупластике,негонанивоусамогобјекта,уконтекстуу
којем сеутврдиофункционалниипрочишћениобликовни
системинтернационалногстила.

Овакво конципирање процеса меморализације укључиће
просторнеипејзажнеаспектеи,сходнотоме,областархи
тектуре, алиће утврдитиипосебандиксурсовогпроцеса
којисеотеловљујеуархитектонскомспоменделу24.Утом
погледу, интегративни учинак процеса културне изградње
исећањанаположенетемеље/жртвесоцијалистичкогпро
гресасагледанјекаокомплементарнисистемидејакојимсе
дефинишуобефункциједруштвеногживота.Изовеконцеп
цијеразвијенајепосебнадискурзивнагранаспомендомо
ва,културнихсредиштакојасу„тематизована”постојањем
меморијенапалогборца,жртвуилиреволуционара.Про
грамскаконцепцијадомовакултуретакоједобилајасанпу
токаззасвојуекспанзију,аосимтога,ијасанзахтевда„рје
шење треба репрезентирати жељу заједнице да споменик
револуционарну(омладинску)традицијуоствариуоблику
савременогакултурногдома(омладине).Онотребаствори
тиновихуманиамбијент,принципоминтегралнефункцио
налности,каоозбиљноиавангарднодјелонашеархитекту
ре,тежећисинтезиумјетничкогостварења.”25

24Ова идеја о утврђивању споменкуће, функционалног објекта живота
присутна је већ на прослави двадесетогодишњице револуције. Дарко
Вентуриниистиче:„Минисмобогатаземља,новацјенамаскуп.Ми
лијардединарапретворенеукаменеблокове,нисупонашојмјери.[...]
Болнице,споменпаркови,одмаралишта,старачкидомови,санаторији,
дјечјаигралишта,домовислепихиинвалида,шеталишта.Школазапо
частпрофесору,концертнадворанауспоменмузичару,галеријамртвог
сликараиликипара, спортскадворана, пливалиште.Стотине објеката
којизначеживот.Иуњимабистаилиспоменплоча.Насјећање;Ventu
rini,D.(1961)Spomenici,ArhitekturaXV,br.12,Zagreb:Društvoarhiteka
taZagreba,str.38.

25Pisanović,нав.дело,стр.61.

Слика3аОмладинскиспомендом„БороиРамиз”уПриштини,
1.награданаконкурсу,перспективниприказ,ауториЉерка

Лулић,ЈаснаНосоиДинкоЗлатарић;
извор:Arhitektura(Zagreb),151(1974):68
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Конкурсизаовепројектеготовосупретпостављалиаутор
скапрограмскаистраживањауврлоширокопостављеним
оквирима јер је процес синтезе претпостављао постојање
уметничких слобода, нарочито када су ови објекти доби
ли својаизузетна тектоничнаиликовна својства.Конкурс
заОмладинскидом„СедамсекретараСКОЈа”уЗагребуна
некиначинутврдио јеправацразвоја типологије чињени
цомдаје„расписивачнатјечајапрограматскиставиозахтјев
за авангардном архитектуром.”26 Награђена конкурсна ре
шењауказујуназначајанотклонодпостојећепродукцијеи
јасанискоракупољеобликовногексперимента.Осимтога,
већкроздругивеликиконкурсзаСпомендом„БороиРа
миз”уПриштини,овајексперименталнипроцесдодатноје
поспешенчињеницомдасупрограмскизахтевипоставље
ниширокоиостављенитумачењукреаторапростора,како
биекспресивнекарактеристикеисамаконцепцијадосегле
нивоавангардностикојитипологијатребадаима,апосеб
нокадасерадиоомладинскимцентрима.Какосенаводиу
приказуконкурснихрешења,„садржај’ДомаБороиРамиз’
својомсвестраношћуишириномтоликојеопсежандагани
сам распис нијежелио дефинирати до краја, остављајући
натјецатељимаштовећистепенкреације.”27Наовомпрови
зорномпрограмскомоквируразвијанисуконкурснирадови,
високихконцепцијских,програмскихиестетскихквалите
та.Првонаграђенирадотишаојенајдаљеукреирањупро
стора који „персонифицира тежње омладине за слободом,
демократичношћу и кретањем напријед,”28 постављајући
Дом као амбивалентну просторнопрограмску платформу,
којаорганскирастеиразвија сеу суперструктуру,блиску
онојкојусупромовисалепрогресивнеархитектонскепрак
севремена,окупљенеокоАрхиграма.Овајавангарднидом
за3000омладинаца,иливише,јаснојеодсликаваопроцес
обликовногослобађањаиадаптибилнепрограмскеконцеп
ције,потврђујућитакодајесамтипактуелизованареакција
накреатањаглобалнеархитектонскепраксе,макарудомену
папирнеархитектуре,собзиромдањеговаизградњаникада
нијенизапочета.

РеализацијаДомареволуцијеуНикшићу,међутим,започета
јеупркосврлонестабилномодносувеликих(политичких)
идејаокућииматеријалнихусловареалности.Наконкурсу
расписаном1976.године,првунаградуоднеојерадМарка
Мушича,словеначкогархитекте,којијенашаопрограмски

26Исто,стр.61.
27Аnonim,(1972)Natječajzaidejnorješenjeomladinskog„SpomendomaBo

roiRamiz”uPrištini,Arhitekturabr.106,str.54.
28Исто.
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ивизуелникључзаозначавањетековинареволуцијенана
чин који превазилази све дотадашњемоделе, ашто је од
сликавало претензије локалне власти и општег државног
благостања.29 У тренутку расписивања конкурса Мушич
је располагао значајним искуством пројектовања оваквих
објеката јер јесвојимрадовимаучествоваонаконкурсуза
Омладинскидому Загребу1964.(?) године (I награда), на
конкурсузаСпомендом„БороиРамиз”уПриштини,1969.
године(IIнаграда),имаоизасебеосвојениконкурсзаСпо
мендом„МитарТрифуновићУчо”уБосанскомШамцу,ко
јијебиоуфазиреализације,докјеСпомендомуКолашину
биозавршен.

Дом револуције у Никшићу својим програмом предвиђао
јетриосновнасегмента:Едукативницентар,Меморијални
центарсаВеликомсаломиКлуб,уцелиничијипросторни
концептподстичењиховопреливањеи, сходно томе, упо
требу. Просторно решење организовано је на „основама
хуманих принципа отворености, потпуне приступачности
и једнакости, ускраћивања приватности, хоризонталног и
вертикалногконтинуитета, акцентованихвизура, стварају
ћиинтерактивни,слободантекућипросторбезоштрихгра
ница,чијијециљдаинициракреативностиучешћекори
сникаиспонтанопроизведеокупљање,размену,разговори
дискусију.”ПрограмирањепростораиуовомМушичевом
пројектупратиидејуактивацијеучешћа–„концептпрола
зностииукључивањеузбивање”30–стратешкимпоставља
њем „магнета интензивног посјета” и „променаде”, улице

29StamatovićVučković,S. (2012)Architecturalcommunicationaspects:De
notativeandconnotativemeaningsofRevolutionmemorialhall inNikšić,
Montenegro, in:Proceedings of the InternationalConferenceArchitecture
andIdeology,pp.165172.

30Mušič,M. (1976) Spomen domNikšić,Arhitektura, br. 158159, Zagreb:
DruštvoarhitekataZagreba,str.130.

Слика3бОмладинскиспомендом„БороиРамиз”уПриштини,
2.награданаконкурсу,МаркоМушичсасарадникомТомажом

Јеглићем;извор:Arhitektura(Zagreb),158159(1976):61
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којимсемотивишеукључивањеДомаудневниживотгра
ђана.Уовомслучају,дужпроменадеразвијајусеедукатив
ни садржаји, „стваралачког амбијента, отворенога додиру
пролазникасакцијамаидјелатностима,памакарпоцијену
губиткаквалитетеинтензивнограда.”31Снажнамотивација
дасеактивираучешћерезултиралајекреирањем„контакт
нихзона”,којимсенепосредно,осимпрековизуелнетран
спарентности,пролазницимапрезентујепроцесирезултат,
сјаснимпозивомдасеукључе.32

Просторни концепт ињегова хијерархија указује на разу
мевањеиинтерпретацијудруштвенихфункција.Какообја
шњаваМушич,комплексмеморијалнихдворана„посамом
карактеруи занимљивости [...] је [...]најјачимагнетскре
тањапјешачкогсмјераудубинукомплекса.”Наовајначин,
Мушичпостижејаснопресликавањесоцијалногустројства
на простор свог објекта, тумачећи хијерархију садржаја и
квалитативна својства припадајућег простора. Тако „нови
просторниконцепт,базираннаслободномтокупростораи
концепту’самопослуживања’стварановииконичникод,”33–
улазак у меморијални простор има карактеристике ритуа
ла и започиње монументалним „пропилејима”, дефиниса
ниммеморијалним зидовима, који се настављају и у уну
трашњости објекта, у просторумеморијалне ауле.Улаз је
сасвим увучен унутар ове структуре и проласком између
зидова, „плоха записа и симбола,” прави се церемонијал
ни прелаз у свет револуционарнемеморије.На тај начин,
просторсеформирауунутрашњостикао„далек”(„дубок”)
унутрашњи простор, којем се приступа према правилима,
или„прецизнимсистемомпросторниходносаипомерања
у времену.”Меморијална аула представља основну тачку,
која се увек пролази у приступању основним садржајима
културе,и,нанекиначин,постајеместоконтролепростора
иконтролеактивностисвакодневногживота,каоипростор
којимсеконтролишесусрет.Њенимстратешкимпозицио
нирањемиувођењемсистемапростораокоњекомпензова
најењенаскромнадимензија.

Ентеријерска обрада простора прати потцртани флуидни
карактерпростораувођењем„органиченог” системапане
ла, преграда и сепареа, а који је интерпретиран у сва три
дела Дома. Овај систем кругова, полукругова и кружних
сегменатанапојединимместимаинтереагујесаструктуром

31Исто,стр.131.
32Пројектом је предвиђена библиотека сафондом у слободном присту

пу,предаваоница,студиозамузику,балетидраму,сликање,скулптуру,
фотографијуифилм.

33StamatovićVučković,ArchitecturalCommunicationAspect,p.167.
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правећи неочекиване обликовне акценте. У Омладинском
клубуовојенајизраженијејер,заправо,увођењеовогсекун
дарногсистемаимазациљдасерелаксирагеометризовано
устројствочитавеформе.

КомпозициониконцептДомапоследицајеистраживањаре
гионалнемонументалностиипројектованатектоника,врло
карактеристичназаМушича,представљаобликманипула
цијепросторомсаврлоекспресивнимобликовнимисходом.
Оватенденцијарегионализацијеупериодуразвојаспомен
архитектуребилајевећприсутнаујугословенскојархитек
тури,аличиниседајеупредметнојтипологијидобиласвој
врлоистакнут архитектонски значај. Запотребеове типо
логије „очувати идентитет нашег простора, наших обли
ка,нашетрадицијеи темперамента”, какоистичеМушич,
одпресудног језначаја.Његовапластичнаинтерпретација
црногорскогпејзажа,каоисвихдругихпејзажаукојимаје
стварао,представљадоприносзавичајнојутемељеностику
ћа и олакшава експликацију апстрактне, готово нестварне
формесредини,којатогодинамастрпљивофинансира.

Укидање просторних граница и ток функција у простору
којесемогуизноваистраживатикрозувођењеновихдога
ђаја представља својеврсну просторну кулминацију идеје
демократичностисоцијалистичкогдруштва, гдесеобразо
вање,меморија,култура,слободновреме,пачакизабава,
преплићууоквиримаистекуће,агде,сдругестране,само
постојање таквекућепроблематизујеидеје демократично
сти.Њенаконцепција,проистеклаизпрограмскеширинеи
његове авангардне интерпретације, надахњивала јемашту

Слика4МаркоМушич,ДомреволуцијеуНикшићу:
основаприземљаифотографијемакете;извор:Arhitektura

(Zagreb),158159(1976):132,129,131.
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наручиоца у дугогодишњем процесу припреме пројекта.
Каорезултат,поливалентносткућекојасеразвијалаукон
курсномпројектуод9000м2прераслајекућуипретворила
јеуникадзавршеникомплексод24000м2,уградусаједва
45.000становника,представљајућисвојеврснукулминацију
развојатипологије,алиињенкрај,почеткомосамдесетих.

Архитектуракаоплатформакултуре

Темауниверзалнекућекултуре,антиципиранашездесетих
година, представила је концепт објектаинфраструктуре
уметности и културе, који почива на програмској отворе
ностиисходнотоме,диверзитетудруштвенихикултурних
функција.РеализацијомпарискогкултурногцентраБобур,
успостављенјеновитипзападноевропскогкултурногцен
тра–иконе,крозотворенидемократизованјавнипростор,
у којем је уметност додирљива категорија за масе. Нова
културнапарадигмапромовисанајеновомархитектуром–
транспарентном,искреномизачуђујућом.

Овај виталан и пријемчив концепт креирања центра или
дома, каокомплекснепросторнеплатформе задифузијуи
конзумирањекултуре,развијанјеујугословенскојсредини
на темељима специфичног друштвенополитичког живота
заједнице.Тиме, југословенскодруштводемонстрирало је
припадање западноевропском културном простору и ње
говим развојним процесима, али истовремено и неговало
вредностисопственогразвојногкурса,развијајућисложену
програмскуосновусвојихкућа.

Развојовогтипакретаосеудвасмера:уњеговомконцеп
цијском програмском усложњавању за примање додатних
функцијадруштвенезаједнице–меморијалне,едукативне,
забавне; и у његовом просторнопрограмском прошири
вању,што јерезултовалоукомплекснимсистемима,урба
нистичкимилиархитектонским,којисууспостављаникао
симболи културне еманципације Југословена. У оба слу
чаја, архитектонски тип био је парадигма југословенског
културног пројекта и изградње југословенства на новим
темељима.Програмскизадациовихспоменикаархитекту
ре тежили су кристализацији изворних револуционарних
идеја,којесусеуосталимархитектонскимзадацимараста
кале,ињихову„кондензацију”запотребејаснијеперцепци
је.Дакле,архитектура једеловалакаовизуелнирепрезент
друштвенополитичког концепта, оваплоћење авангардних
социјалистичкихисамоуправнихидејадруштваосамомсе
би,и својојкултури.Утомпогледу,некиодњихпостали
су парареалност, инспирисана или инструисана друштве
нимпрограмом,аостваривана,често,крозличнуауторску
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интерпретацију.Осимтога,архитектураобјекатакултуреу
себи садржи све особености југословенскогмодернистич
ког архитектонског система – посвећеност интернациона
лизму,прогресивнимпроцесима,идејио„модернизујућој”
функцији објеката и грађене средине, којом се васпитају
навикеикреиравизуелнакултура;архитектонскипрограм
којинастајенатемељимадруштвенихопредељењаиидео
логијеиразвијасерефлектујућипромене.

Оваделасведочеовиталностиструке,високимдруштвеним
задацима,решеностидруштваидржаведасеуовиминве
стицијамаистражујудометиархитектонскогстваралаштва,
зарад искорака према сопственим моделима изграђавања.
Концепткултурногцентрапостаојебазазаовеексперимен
те–каослободна,недефинисанапросторноорганизациона
платформа сензитивна на актуелна друштвенополитичка
кретањаипромене,ослобођенаинституционалнетрадици
јеипридружених (националних)политика.У томконтек
сту, пројекат изградње југословенства, културе и архитек
туре стоје као комплементарни систем вредности, који је
мотивисаоикреираоконцептДомајугословенскекултуре,
истинског„социјалногкондензатора”,чијидометиграде,у
великојмери,базуукупнихвредностијугословенскепосле
ратнеархитектуре.
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THEHOUSESOFYUGOSLAVCULTURE

Abstract

This paper deals with the Houses of Culture in formerYugoslavia,
which are anticipated as a reflection of concepts and goals of (new)
Yugoslav culture, in the complex sociopolitical context of the
Yugoslav socialist community. It builds on the assumption that a
specific type of institution – House of Culture – was taken for a
basic unit for developing infrastructural network for culture, and
refinedintospecific,almostautochthonemodalities.Thesemodalities
represent specific contributions within autochton type, considering
its programme concept, its multiple sociopolitical functions and its
aspirations to reflect particularities of theYugoslav cultural project.
SuchabroadlysetframeworkofYugoslavcultureopenedupanequally
wideinterpretativefieldforarchitecture,throughwhichthebelonging
toEuropean(avantgarde)culturalspacewasemphasized.Theseworks
of architecture, whether just competition entries or actual buildings,
have condensed thenewly established social values throughcreative
programmeandvisualresearchesofsocialrealitiesandtheirreflections
on thebodyof architecture.Various approachesof different authors,
foundbetweenthetwoendsofthespectrumspectrum,theexperiment
andthesocialrealm,haveleftbehindhaveleftbehindsomeauthentic
layeredworksanddesigns,whichareparadigmaticforunderstanding

therelationsofsocialrealms,cultureandarchitecture.

Keywords:culture,architecture,HouseofCulture,CulturalCentre,
MemorialCentre,Yugoslavia
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Сажетак: У првим послератним годинама у комунистичкој Ју
гославији почиње постепено укидање прославе црквених празни
качимеседомен„светог”свеонакућусаукућанимаицрквуса
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вљањасветовнихпразникаукомунистичкојЈугославијиприказан
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шњицеустанканародаЈугославијепосматрасекрозтринарати
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наведеногпразниказабележениуархивскимизворимаиштампи,
докдругиитрећинаратив–„погледизнутра”)чинеподацизабе
лежениуразговоримакојејеауторкатекста2009.и2010.године
водиласаорганизаторомиучесницомпрославе),анаосновукојих
сеанализирајуформалноструктурнекарактеристикеифункција
посматраногпразника.
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Социјалистичкипразници1

Државнипразницисустваридентитетаједнедржаве,маданије
редакслучајдајетајидентитетвишеувезисвладајућомидео

логијом,негосистинскомтрадицијомиисторијом.2

УпрвимпослератнимгодинамаукомунистичкојЈугослави
јимногиверскипразницисупрослављенипод„благосло
вом” нове власти.3 Револуционарне комунистичке власти,
којесутекизашлеизратаиступаленадржавнупозорницу,
упочеткусуомогућавале,пачакиучествовалеупрослави
верскихпразникачимесухтеледапокажудасусанародом,
дапоштујуњеговуверу,традицијуиобичаје.4Међутим,већ
од1946.годинепочињепостепеноукидањепрославецркве
нихпразника.УставомФНРЈиз1946.годинецрквијезага
рантованаслободавршењаверскихобреда,алисамоувер
скимпросторијамаидвориштимаокоцркве,џамијеиоста
лиххрамова.ПрописомМинистарствапросветеНРСрбије
изистегодиненаподручјуСрбијеверскиобредодвојенје
одшколскепрославеСветогаСаве.Јавни,медијскидискурс
оБожићу1946.годинепоказујезнакепрелазногоблика:на
глашенајецивилизацијскадимензијапразника(имплицит
но супротстављена верској), док се сама божићна порука
актуализирауназнакама.5Током1946.годинеуштамписе
прославаСветогаСавепомињесамоуспутно,докоВаскр
су готово нико и не пише.Црквеност религијских обреда
укинута је 1947. године директивомЦентралног комитета
КомунистичкепартијеСрбијекојомсезабрањујепрослава
верскихпразникаванкругацркве.6Постојеодлукепартиј
скихорганаизистегодинепокојимачлановипартијенису
смелидаславеБожић,крснуславу,дасевенчавајууцркви,
крстедецунитидауписујувероисповестнадокументима.7

1 Текст је резултат рада на пројекту Културно наслеђе и идентитет
(МПНТРС177026)којиуцелинифинансираМинистарствопросвете,
наукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.

2 Stanojević,Z.(9.novembar2000)GdećetezaDvadesetdeveti,Vreme.
3 Радић, Р. (2002)Држава и верске заједнице: 1945–1970 I–II,Београд:

ИнститутзановијуисторијуСрбије,стр.226–227.
4 Јањић,Ј.(2017)КултуролошкадимензијаделовањаСрпскеправослав
нецрквеудругојполовиниХХвека(1945‒2000),докторскадисертаци
ја,Факултет за културу и медије, УниверзитетЏонНезбит, Београд,
стр.33

5 Sklevicky,L.(1990)ThenewNewYear,Or,howatraditionwastempered,
EastEuropeanPoliticsandSocieties4,London:SagePublications,рр.4‒29.

6 Павловић, А. (2013) Литијски опход у Северној КосовскојМитрови
ци на дан прославе градске славеМитровдана, Баштина, свеска 34,
Приштина/Лепосавић:Институтзасрпскукултуру,стр.255.

7 Радић, Р. Српско друштво у ХХ веку између две вере: приватно и
црквено, у:Приватниживот код Срба у ХХ веку, ур. Ристовић, М.
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УИзвештајуЦККПСза1947.годинунаведеноједајеброј
верских празника смањен на најмању меру: један дан за
Божић,једанданзаВаскрс,докнаданСветогСавешколе
раде.8Путемповерљивограсписа1948.годинеПредседни
штво владеФНРЈ упутило је наређење да се католички и
православниБожићнепризнајувишезванично.9Изгодине
угодину,пооштраванјеодноспремаверскимпразницимаи
премаонимакојисуихпрослављали.Социјалистичкика
лендарнијеуважаваопразникецрквенегодине.10Већпочет
ком педесетих годинашколске власти кажњавале су децу
којасуприсуствовалапрославиСветогСаве,доксуучени
циосновнихшколауСрбијиморалиинаБожићдадолазе
ушколу.11

Последицаантирелигијскепропаганде(којајезациљимала
заменурелигијеновомсветовномрелигијом–комунизмом
саатеистичкимпогледомнасвет),упраксијерезултирала
потискивањемверскихпразникаизјавнеуприватнусферу
(чимеседомен„светог”свеонакућусаукућанимаицркву
сапортом)иувођењемновихсветовнихпразника.Државна
властјепочеладамонополизујецрквенусферупроизводећи
значењавезаназановесоцијалистичкедржавнепразнике.12
Југословенскимзаконимаодређенисусавезни,републички
идругипразници.Савезнипразницибилису:Новагодина
(1.јануар),Празникрада(1.мај),Данборца(4.јули)иДан
Републике(29.новембар).Даниустанкабилисурепублички
празницикојимасеобележавалооснивањепрвихпартизан
скихформација1941.године(ДанустанканародаСрбије(7.
јул),ДанустанканародаЦрнеГоре(13.јул),Данустанкана
родаСловеније(22.јул),ДанустанканародаХрватскеиДан
устанканародаБоснеиХерцеговине(27.јул)иДанустанка
народаМакедоније(11.октобар)).Пореднаведенихпразни
ка,уЈугославијисусеславилиизначајнијидатуми(почев
одМеђународногданажена (8.март)падоДанаЈугосло
венске народне армије (22. децембар)), затим општински
и градски празници (најчешће на дан ослобођења града у
Другомсветскомрату),каоипразнициразнихдруштвених

(2007),Београд:Clio,стр.669.
8 Радић,Р.(2002)нав.дело,стр.228.
9 Radulović,L.(2014)Bogkaoprivatnastvar:kulturasećanjaireligijskiživot

udobasocijalizma,Етноантрополошкипроблемигод.9св.1,Београд:
ФилозофскифакултетуБеограду,стр.38

10RihtmanAuguštin, D. (1990) Metamorfoza socijalističkih praznika, Na
rodnaumjetnostVol.27No.1,Zagreb:Institutzaetnologijuifolkloristiku,
str.29.

11Јањић,Ј.нав.дело,стр.35.
12RadulovićL.нав.дело,стр.38.
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ипривреднихорганизација.Савезнимирепубличкимзако
нимакаошколскипразнициинерадниданиуведенису1.и
2.јануар(Новагодина),1.и2.мај(Празникрада)и29.и30.
новембар(Данрепублике).Осимовихдана,ученициримок
толичкевероисповестимоглисудаизостануизшколе25.
децембраи1.новембра,аученициправославневере7.јану
ара(Божић)инаданкрснеславе.Међународниданжена(8.
март),Данборца(4.јул)иДаниослобођењабилису„радни
даниалисетадаодржавајусвечанимитинзисговоримаи
заправомалокоради”.13

ПрославaјубилејаДанаборца4.јула1961.
годинеуТитовомУжицу14

На седнициЦКСКЈиСУБНОР1958. године одлучено је
дасецентралнапрославадвадесетогодишњицеДанаборца
одржиуТитовомУжицузбогзначајаиулогекоју јенаве
дениградимаоуНароднојреволуцији.Обележавањедва
десетогодишњице Дана борца биће посматрано крозтри
наратива: први наратив („поглед споља”) чине подаци о
прослављањунаведеногпразниказабележениуархивским
изворимаиштампи;другинаратив(„погледизнутра”)чи
не подаци забележени у разговору који је ауторка текста
водила2009.годинесапредседникомНародногодбораоп
штине ТитовоУжице у периоду од 1959. године до 1962.
године (организатор прославе), доктрећи наратив („по
гледизнутра”)чинеподацизабележениуразговорукојије
ауторкатекставодила2010.годинесаучесницомпрославе:

• Наратив„А”
Градјевећпрвогјулабиоукрашен.Науласцимапоставље
нисуславолуциикапије,транспарентинаулицама,више
композицијанаТргупартизана,наКараули,Доварју,Малом
Забучју,металнијарболинаБиоктошуинаСтаромграду...
Уградујеотворено14чесамаса23отвора...Отвореноје
75привременихпродајнихместаподсунцобранимагдесу
сепродаваливоћнисокови,пиво,цигаретеишибице,доксу
сена22продајнаместаподшаторимапродавалихлеб,пе
циво,конзервиранахрана,сокови,сувенириидр.На39ме
стапостављенесутезгенакојимасемоглокупитивоће

13Детаљно о социјалистичкој празничној години погледати у: Rihtman
Auguštin,D.nav.delo,str.21‒32

14ДанборцаобележаваојегодишњицуседницеПолитбироаЦентралног
комитетаКомунистичкепартијеЈугославије,одржане4.јула1941.годи
неуБеограду,накојојједонетаодлукаоподизањуоружаногустанка
народаЈугославијепротивокупатора.Засавезнипразникпроглашенје
26.априла1956.године.УСрбијијеукинут2001.године.
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иповрће;под41тезгомсусепродавалисладоледи,сокови,
пиво...Прославијетихданаприсуствовалопреко2стоти
нехиљадаљуди.Свечаност је званичнопочела3. јулаоко
11часова,кадајенаТргупартизана,поутврђеномпрогра
мупрославе,АлександарРанковићоткриоспоменикЈосипу
БрозуТиту.У17часова,уприсуствуАлександраРанкови
ћа,отворенјеМузејустанка1941.МузејјеотвориоОтмар
Крајачић,генералпуковник.Увечерњимчасовима,наТргу
партизана,приређен јеватромет...Стотинеразнобојних
ракетазапаралесунебоиосветлиленесамоновиТргнего
иготовочитавград...ГотовосасвихзграданановомТргу
партизана потекле су светлеће реке, док је на највишој
зградипламсалошестбуктињакојесусимболизовалешест
нашихрепублика.Послетога,око21часа,отпочелајеве
ликаприредбанакојојјенајпресапартизанскимпесмама
наступилагрупапевачаузпратњусекстетаДушкаРаде
тића.ЗатимјеизведенаприредбаПоемаоборцу,адапта
цијаДавичовепоемеЗрењанин.Позавршеткуофицијелног
делапрограма,оркестрисунаставилидасвирају,тејена
сталовеликонародновесељекојејетрајалододугоуноћ...
4.јулау11часовапочеоје,поутврђеномпрограму,митинг
уКрчагову,напросторуизмеђупекаре„СретенГудурић”и
предузећа„Првипартизан”.Биојетокључнидогађајко
јим се обележаваотадашњи празник.На отворену пругу
уКрчагову, кодмостапрекоЂетиње, председникТитои
његовасупругаЈованкастиглисунештопре11часова.Пи
онириСлавицаВуковићиБожидарКокорапредалисудругу
ТитуињеговојсупрузиЈованкибукетецвећа,амалиБожи
дарпоздравиојезатимвисокоггостасанеколикотоплих
речи.Крозшпалирпионираиомладинаца,којисуихзаси
палицвећем,председникТитоигостиупутилисусепрема
трибинаманападинибрежуљкауКрчагову, где јевелики
митингодржан.Војнамузикаинтониралајехимнупајеза
тимпредседникТитоизвршиосмотрупочасногбатаљона.
ПојавапредседникаТитауподножјутрибинеизазвала је
експлозијуодушевљења.Тачноу12.20часоваБрозседове
заопредМузејустанка1941.Групајепотом,нештопосле
12.30часовастигладоТргапартизана,успутпраћенабур
нимапалузимаиобасипанацвећем.ДокједругТитоприла
зиоспоменику,мноштвосветагајепоздрављалонаулиции
сабалконаоколнихзграда.Очигледноимпресиониранизгле
домТрга,другТитојеуразговорурекаодамусенеобично
допадајуархитектонскарешењакаоичитавамбијентоко
Трга.Око13часова,уВеликомпарку,натерасиизнадЂе
тињеиухладуисподбрда,Републичкиодборзапрославује
приредиоручаксапредседником,узприсуствоокохиљаду
званица.Оникојинисубилинатомручкуу један,ухладу
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бороваВеликогпаркаибукупланинскереке,јелисуимахом
севеселилиподотворенимнебом.Уседамкафанауграду
4. јула наступали су познати певачи забавних и народних
мелодијаизцелетадашњедржаве.15

• Наратив„Б”
Засамупрославу,поредУжичкогодбора,формиранјеиРе
публичкиодборзапрославу4.јула.ПредседникјебиоДраго
славДражаМарковић,којијебиосекретарСоцијалистич
когсавеза.Онјеуствариконтролисаоштамирадимо,он
јевишеформалноформиран.Постојалисувишезбогнеког
нивоа...Тојебиловеликооптерећење,алииперфектнаор
ганизација...ОдборзаизградњуТргајеуистовремеруко
водиоорганизацијомпрославе,стимштојеорганизоваои
комисије,мобилисаомањевишецеоградууређењуипри
премама.Свераднеорганизацијебиле сумобилисане.Све
је биломобилисаношто јемогло да семоблилише.И сви
суукључени.Накрајукрајеванекојерадионаовоме,неко
наономе,штајазнам...Цеоградјебиоједанмеханизам.
Тонијемогаодарадиодређенибројљуди...ПриУжичком
одборузаорганизацијујубилејаформираноједеветкомиси
ја:замитинг,уређењеграда,саобраћај,смештај,исхрану,
везу,пропаганду,публикације,забавуиспорт.Истварноје
организацијабилаодлична,фантастична.Преко100хиља
даљуди скоро да ниси осетио да је притегао град. То је
билоперфектно.Нијебилоникаквихпроблема,алијебило
многопосла...Тојебиловеликооптерећење,алииперфект
наорганизацијакојајерезултиралатимедаТитобудедо
чеканонакокакоизаслужуједржавниктаквогкалибра–са
одушевљењем,сарадошћу,садостојанством...16

• Наратив„В”
Добросесећампрославе...Мајкајепребацилаћилимручне
израде,какосетокаже,прелепихшара,садоминантном
црвеномбојом,прекопрозоракојијебиоокренуткаГлавној
улици,тусможивели.НаћилимјеокачилаТитовусликуу
маршалској униформи, не знам како ли јето урадила.На
терасиимушкатлецрвене...Мисмосерадовалигостима,
јерјеувекбиладобраклопа.ДолазиланамјететкаизЛа
повасапородицом...Онисубилиучитељи,тоимјеверо
ватноподиглорејтингштосуишлиуУжиценапрославу...
Укујникревет,успаваћојсобибрачникревет,укомбинова
нојсобидвакауча.Назнамкакосмосвитуспавали...Мајка

15Марковић,Ж.(2008)Цариградскимементо,Ужице:Историјскиархив
Ужице,стр.157–180.

16ИзинтервјуасаР.Ј.,вођеног29.јула2009.године.
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каже:„ДајдазовнемоионуРеакцијусасела,давидикаква
јетовелелепнаствар,мождапроменимишљење”.АРеак
цијајебиомојујаккојијеславиославу,биопротиврежима
имрзеоТитакаоНемце.Билајенесноснаврућинатогда
на...Каодасадавидиммладеилеперодитеље.Отацувој
нојуниформи,амајкаутиркизномкомплетуодгабардена,
ускасукњасапреклопом,уструченгорњидеобезрукаваи
штикле...Билисмопоноснинадотеранеродитеље...Мајка
сеонесвестиланапрослави,одврућинеигужве,тојеби
локаоусардини,морељуди,улицеиспуњене...Вратиласе
свамокра,ваљдасу јељудиполиваливодом...Ми,децаиз
зграде,сишлисмодоглавнеулице,наонајћошакгдејесада
Апотека,ету,малопреТрга.Тонамсеучинилокаодобро
место.Ималасамутисакдавреместоји,мождазбогже
ђикојусамускоропочеладаосећам.Људисусемањевише
нормалнопонашали...Прошла је вечностпренегошто је
почеладасеправигужва,амисмосетрудилидаостанемо
упрвомреду.Итакосмостајалиумаси.Истајали...Онје
долазиоонимплавимвозом.Некојеизмасерекаодајечуо
звук локомотиве, мада се после испоставило да ће проћи
јошсатвремена,такодатонијебиозвуктогвоза...Неко
цвећејевећбилопобацанопоулици,алисудевојкеоконаси
даљеурукамадржалебукете.Свакапонајлепшикојијемо
гладапонесе.Уједномтренуткунекојерекао:„Евогадруг
Тито!”.Инекакосмосвизанемели,однекетреме,маглуп
народ,штадатикажем,мисмобарбилидеца.Ијасамга
састрахомишчекивала...Појавиласусецрнакола,онање
гова.Насталајееуфорија!Народјеускликиваоњеговоиме.
Имисмосенештодрали,цвећејелетело...Манестварно.
Каодоброрежиранапредстава,верујми.Онјесамоста
јаоимахао.Натренутаксампомислиладаћусемождаи
руковатисањим,самоакобудеишаодовољноспоро.На
равнодајесамопрошаоипрелетеопогледомпрекомасе.
Свесезавршилоутренутку.Осталасамразочарана,алии
поноснаштосамбилаупрвомреду...17

Антропологијасоцијалистичкихпразника:
Данборца

Уанализиформалноструктурних карактеристикаифунк
цијеДанаборцасвакакобитребалопоћиодчињеницеда
је, у антрополошкој концептуализацији, празнично време
супротностсвакодневном.Празникјеистакнутовременско
раздобље,чијисепочетакикрајунапредзнају,авезујесе

17ИзинтервјуасаМ.Б.,вођеног15.јула2010.године.
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занекидобропознатидогађај.18Kаоелементкултуре,пра
зникимасталнизадатакдаорганизујеиестетскиформира
слободно време, допринесе учвршћењу заједништва и со
цијализацијичовека.Празникјеслободновреме,обред,ва
жнаакција,прихваћенначинобављањасвечанихчинова.19
Празникјенештонеуобичајено,нештоштосеразликујеод
profanum,свакодневног,устаљеног,рутинског,штојесфера
човекових обавеза.20 Празници супротстављају повремену
експлозијубезбојнојколотечини,слављеничколудилобри
зизаегзистенцију,моћнидахзаједничкеузаврелостимир
нимпословимагдесвакогледасвојапослаиконцентрацију
друштвањеговојсопственојраскошности.21

• Формалноструктурнекарактеристике
ПрославaјубилејаДанаборца4.јула1961.годинеуТито
вомУжицубићеанализиранапремаосновнимелементима
прославекоје,проучавајућиформалноструктурнекаракте
ристикепрославеБожићауБокиКоторској,предлажеВесна
ВучинићНешковић.22

Време:KакозакључујеЖофрДимаздје(JoffreDumazedier),
„празник се догађа у обредном времену и утврђеним да
тумима, који симболично повезују и упућују на природна
(годишњадоба)илидруштвена збивања (догађајиилиле
генде)”.23Празниксезбиваунекомтерминукојиимајасну
везусапредстављенимсимболом(наданрођењаилисмрти
одређенеособе,нагодишњицупобедничкебиткеилијеве
заноузнекидругиисторијскидогађај),докпредностимају

18HorvatFuto,H.(2016)RekvizitarijumpraznikaimitologijaBožićaudelu
Anđeosko veseljeNandoraGiona’’,ГодишњакФилозофскогфакултета
уНовомСаду,књигаXLI1,НовиСад:ФилозофскифакултетуНовом
Саду,стр.155.

19Đokić,R.(1986)Kaprazničnojkulturi,Kulturabr.73‒75,Beograd:Zavod
zaproučavanjekulturnograzvitka,str.224.

20Duković, Z. (2016)Svečanost kao strategija kulturne politike u kreiranju
kulturnog identiteta grada,doktorska disertacija, Fakultet dramskih umet
nosti(pozorišta,filma,radijaitelevizije),UniverzitetumetnostiuBeogradu,
Beograd,str.18.

21Kajoa,R. (1986)Teorija praznika,Kultura br. 73‒75,Beograd: Zavod za
proučavanjekulturnograzvitka,str.34.

22Весна ВучинићНешковић наводи да су основни елементи прославе:
време,простор,организатори,учесници,активностиипредметикоји
сетомприликомкористе;ВучинићНешковић,В.(2008)БожићуБоки
Которској,Београд:ФилозофскифакултетУниверзитетауБеоградуи
Чигојаштампа,стр.23.

23Dimazdje,Ž. (1986)Svakome svojmali praznik,Kultura br. 73‒75,Beo
grad:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.206.
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округлегодишњице.24РеактуелизацијаикомеморацијаДана
борцајасноасоциранаданкојиуреволуционарнојистори
јикомунистичкеЈугославијепредстављазначајанисториј
ски догађај (подизање оружаног устанка народа Југосла
вијепротивокупатора4. јула1941. године), доко значају
јубилејанаведеногпразникаговориподатакдајепрослава
двадесетогодишњицеустанканарода Југославијеназивана
„највећомманифестацијом која је до тада организована у
ондашњојЈугославији”.25

Простор:Критеријуми за одабирпросторног оквира у ко
мећесеобележитипрославадвадесетогодишњицеустанка
народаЈугославије1961.године(значајиулогакојујеТито
воУжицеималоуНароднојреволуцији),говориотомеда,
поредкатегоријевремена,икатегоријапростора(уоквиру
којихсеорганизујупразници)имајаснувезусапредставље
нимсимболом(месторођењаилисмртиодређенеособе,ме
стопобедничкебиткеилипросторниоквиринекихдругих
историјскихдогађаја).

Организатори: Говорећи о празницима који се односе на
специфичноисторијскидогађај (каошто је случај сапро
славомДанаборца),ДаМата(RobertoDaMatta)наводида
„прославеорганизујугрупекојеуправљајусредствимако
муникацијеирепресије(оружанеснаге)имајућитакоподр
шкусталногтелакојепредстављанационалнувласт”.26За
организацијупрославедвадесетогодишњицеустанканаро
даЈугославијеодговорнисуУжичкииРепубличкиодборза
организацијупрославе4.јула,односно„власти,званичници
чијајемоћпотврђенаправомизаконима”.27

Учесници:На прослави јубилејаДана борца 4. јула 1961.
године у Титовом Ужицу заступљене су обе полне и све
старосне категорије учесника; хетерогеност учесника по
сматраногпразникаосликавасеинадругимнивоима(на
ционалном,конфесионалном,струковномисл.):присутни
су државни и политички руководиоци, страни званични
ци, представници сакралних установа, радни колективи,
омладинскеорганизације,групеграђанаитд.

Активности:ЕмилДиркем(ÉmileDurkheim)јеуочиодасу
„усвимверскимилисветовнимпразницима,онимвеселим

24Azaryahu,M.(1999)Političkisimboliusvakidašnjici.Polisistemskipristup
istraživanju,Etnološkatribina:GodišnjakHrvatskogetnološkogdruštvaVol.
29No.22,Zagreb:Hrvatskoetnološkodruštvo,str.261.

25МарковићЖ.нав.дело,стр.169.
26DaMata, R. (1986) Dva brazilska nacionalna rituala,Kultura br. 73‒75,

Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.263.
27Исто.
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или оним тужним, два својства стална: обредно својство
спојено са забавним”.28 Анализа протокола дели прославу
јубилејаДанаборцанадвевременскецелине.Типологију
дневнихивечерњихманифестацијапратиидвојнаструкту
раритуалакојасадржиофицијални(протоколомпредвиђен)
инеофицијални (неструктуриран)део.Структурадневних
манифестација подрзумева официјални део обележавања
ДанаборцауоквирукојегјесвечанооткривенспоменикЈо
сипуБрозуТиту,отворенМузејустанка1941.иодржанми
тингуКрчагову.Вечерњеманифестацијекарактеришеофи
цијалнидеообележавањаДанаборцачијаритуалнаструк
турасадржитриелемента:сценски,музичкиипозоришни.
Сценскидеоподразумеваватрометкоји јеорганизованна
Тргупартизана;музичкидеоподразумеваприредбукојаје
отпочелапартизанскимпесмама,послекојихсунаступили
солисти и ансамбли из Београда, Сарајева, Загреба, Ско
пљаиТитограда док позоришни део подразумева извође
њепредставеПоемеоборцу.Празниксередовнозавршава
френетичкииоргијашки,уноћнојразулареностибукеипо
крета.Празниксеувекодређујеигром,песмом,узбуђењем,
гутањемхране,пијанком.Увекдокраја,доисцрпљења,како
налажезаконпразника,29патакоинеофицијалнидеопро
славејубилејаДанаборцаподразумевавеликонародновесе
љекојејетрајалододугоуноћ(3.јул)ивесељеподотворе
нимнебомиуседамкафанауграду(4.јул).

Предмети:Наосновуфотографијакоједокументујупросла
ву јубилеја Дана борца издвајају се:мозаикПартизанска
споменица1941.(нафасадистамбенопословногобјектана
јужнојстраниградскогТрга),заставе(назградиНародног
позоришта),бакље(настамбенопословнојзградинаТргу),
споменик ЈосипуБрозуТиту (нацентралномделуТрга) и
портретЈосипаБрозаТита(настамбенопословнојзгради
наТргу).

• Функција
ОдДиркемаиФројда,падоБахтина,Елијадеа,КајоаиФро
ма,рекапитулацијапримордијалногдогађајасматрасејед
номоддинстикнивнихцртаифункцијасветковина.30Тоје
увекнекидогађајнапочеткустварањаилинапочеткуисто
рије неког друштва. Јелена Ђорђевић наглашава да обна
вљањепримордијалногдогађајанијесамоодликаархајског
ритуалаисветковине,већи„одредницамногих,каснијеу

28Dimazdje,Ž.нав.дело,стр.205.
29Кајоа,R.нав.дело,стр.33.
30Đorđević, J. (1986)Mnoštvo licasvetkovina,Kulturabr.73‒75,Beograd:

Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.11‒12.
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историјистворенихпразника”.31Немадруштвакојепочетак
свогстварањаилипочетаксвојеполитичкебиографијене
транпоспонујенамањевишемитскипланпримордијалног
догађаја.Митотворство из домена религије прелази у до
менполитикеипостајесредствоурукамановихсекуларних
идеологија.32 Наведено потврђује и пример успостављања
новогсоцијалистичкогпразничногкалендараупослератној
комунистичкој Југославији у коме је евидентирана смена
верских новим световнимпразницима.Владајућа комуни
стичкаидеологијасебејепроизвелаусвојеврснурелигију.
Држава јеималасвоје„свете”личности,своја„света”ме
ста,својепразнике(урангуцрвеногслова),своје„иконе“,
своју„јерархију”,своје„мученике”,догмеиритуале.33Све
товнипразници,успостављенинакон1946.годинекаосим
боли легитимитета и идентитета комунистичке власти, у
новом(социјалистичком)уређењуморалисупронаћинове
(световне)примордијалнедогађајеизнепосреднепрошло
сти, и то оне револуционарне која је, по свом завршетку,
довеладовеликихпроменаусветскомпоретку.Новипра
зници,билосавезни,билорепублички (изузевНовегодине
иПразникарадачији сепримордијалнидогађаји смешта
јууконтекстванјугословенског),каоивеликидеодругих
празникакојисууспостављениупериодунаконформира
њаФедеративнеНароднеРепубликеЈугославије,својепри
мордијалне догађаје проналазе у Народноослободилачкој
борби(НОБ)токомДругогсветскограта.Позивајућисена
специфичнеисторијскедогађаје,основнанамерајебилада
сенанивоуглобалнедруштвенезаједницеуспоставикон
тинуитет сминулим револуционарним преображајем како
би се у домену свести учврстило сазнање о револуцији у
њеномконтинуитету.34Двасавезнапразникасепозивајуна
два значајна догађаја: подизање оружаног устанка народа
Југославије против окупатора (Дан борца) и проглашење
федералногуређењаЈугославијеиуставотворнескупштине
ФНРЈ(ДанРепублике);републичкипразницисемахомпо
зивајунаданекадасууСрбији,ЦрнојГори,Словенији,Хр
ватској,БоснииХерцеговинииМакедонији1941.основане
првепартизанскеформације(Даниустанка),доксевелики
деодругихпразниканајчешћепозиванаданеослобођења
градовауДругомсветскомрату.

Обнављањесећањанадогађајнапочеткустварањасоција
листичкогдруштва(доношењеодлукеоподизањуоружаног

31Исто,стр.13.
32Исто.
33Јањић,Ј.нав.дело,стр.95.
34ĐokićR.нав.дело,стр.221.
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устанканародаЈугославијепротивокупатора)јетокомпро
славе јубилејаДанаборцареализованонадваначина: ви
зуелноивербално.Борбајугословенскихнарода(предвође
нихКомунистичкомПартијом Југославије) за ослобођење
одфашистичке окупације током II светског рата визуелно
јепредстављенанамозаикуПартизанскаспоменица1941.
која је постављена нафасади стамбенопословног објекта
најужнојстраниградскогТрга.Површинамозаикаизноси
36м2,асаставенајеод36плочаидентичнихповршина,чије
каменеплочице,набављенеизшестрепубликаФНРЈ,чине
спектар од 36 боја.У основи приказанеПартизанске спо
менице1941.налазеседвезвездепетокракечијисекраци
међусобноукршају.Централнафигуранамозаикујеборац
којиулевојруцидржизаставу,адесномрукомпозиванарод
наборбу.Удоњемделумозаикабројевимајеисписана1941.
година.Обнављањесећањанапочетакисторијејугословен
скогдруштвасадржанојеиууводномобраћањуАлексан
драРанковића(потпредседникаСавезногизвршногвећаи
председникаСавезаудружењаборацанародноослободилач
кограта)којисеприсутнимаобратиоречима:

Наданашњиданмиосећамокомунистеиреволуционареко
јисусеборилиипалиподтеророммонархијеибуржоазије
увременимастареЈугославије;наданашњиданмиосећа
мосвенашератнике,свеучесникеослободилачкеборбе;ми
препознајемогратитељесоцијализма,непоколебљивеборце
замиринапредакусвету...35

Реактуелизација и комеморација за Емила Диркема значе
обнављањесећањаостварањудруштваштоојачаваосећање
припадностизаједницииучвршћујењеневредности.36Уко
мунистичкојЈугославији,каовишеконфесионалнојдржави,
билајенеопходнакултурнаинтеграција‒јединственипра
зницикаозаједничкиимениоциразличитихкултурноисто
ријскихтрадиција.37ДајеДанборцасавезнипразникчија
јефункцијабила„хомогенизацијајугословенскедруштвене
заједнице”,38говориичињеницадајепосматранипразник
називан и празником устанка народа Југославије који се
прослављаосвакегодинеучитавојземљи.Уприлогнаведе
номговореисимболиупотребљенитокомпрославејубиле
јаДанаборца4.јула1961.годинеуТитовомУжицу,акоји
се посматрају као материјални и нематеријални елементи
(објектиипојаве)којисунасталикаопродуктзаједничких

35МарковићЖ.нав.дело,стр.144.
36Đorđević,J.нав.дело,стр.12.
37Sklevicky,L.нав.дело,стр.186.
38ĐokićR.нав.дело,стр.222.
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претпоставки, вредности и веровања чланова једне групе.
Наосновуфотографијакоједокументујупрославудвадесе
тогодишњицеДанаборцаукатегоријусимболакојиознача
вајуприпадностзаједницисврставајусе„типичниносиоци
државнихсимбола”39:заставе(шестзаставакојесимболи
зујујугословенскерепубликеидвезаставеФНРЈназгради
Народногпозоришта)ибакље (шестбакљикојесимболи
зујушестјугословенскихрепубликанастамбенопословној
зградинаТргу).Осећањеприпадностиучесникапрославе
јубилејаДанаборцаможесечитатииуприказанимнара
тивима: сва места су била попуњена до последњег броја,
асвечаностисуприсуствовалимногобројнигостиизсвих
крајеванашерепублике...(наратив„А”).Поред„хомогени
зацијејугословенскедруштвенезаједнице”приказанинара
тивипоказујудруштвенуинтеграцијуучесникаДанаборца
најошдванивоа.Наиме,наратив„Б”осликавадруштвену
интеграцијуучесникаДанаборцананивоуграда:цеоград
јебиоједанмеханизам...(организаторпрославе),докнара
тив„В”:намаједолазилатеткаизЛаповасапородицом;у
кујникревет,успаваћојсобибрачникревет,укомбинованој
собидвакауча;незнамкакосмосвитуспавали...(учесни
цапрославе)идеуприлогмишљењусоцијалногпсихолога
ВеснeТомићдаје„породицанаокупубилаиосталасушти
насвихпразника”.40Дакле,функцијапосматраногпразника
осликава друштвену интеграцију на три нивоа и то: саве
зном (кохезија становништва у вишеконфесионалној Југо
славији), локалном (социјални контакти на нивоу града) и
породичном(породицанаокупу).

Поредрекапитулацијепримордијалногдогађајаидруштве
не интеграције учесника Дана борца на три нивоа (саве
зном,локалномипородичном),наосновуфотографијакоје
документују прославу јубилеја „празника устанка народа
Југославије” издваја се и група симбола која чини само
сталну целину: 4.75м висок споменик Јосипу БрозуТиту
споменик и 4.5 м дуг и широк портрет портрет Јосипа
БрозаТитаоивиченстилизованомпетокракомзвездом.Реч
је о групи симбола која стоји уместо политичких доктри
на,идеологија,ентитетаилипокрета,41акојипредстављају
типичне примере визуализације ауторитарног вође (дожи
вотног председника комунистичке Југославије). За Макса
Вебера(MaximilianCarlEmilWeber)властвођејекаракте
ристична захаризматскувласт коју, говорећиокласифи
кацијиполитичкихсистема,наводикаоједнуодкатегорија

39Azaryahu,M.нав.дело,стр.258.
40Томић,В.(16.фебруар2015)Kаквадржава,таквиипразници,Блиц.
41Azaryahu,M.нав.дело,стр.258.
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власти.42Уједнопартијском(социјалистичком)систему,ко
јипоседујесопственуидеологију,историјскумисијуиво
ђусаогромнимауторитетом,упорнојерађенонаграђењу
култаличностипредседникаФНРЈ.43Oњемусеписалокао
овојсковођи,политичару,класикумарксизма,интелектуал
цу, револуционару... Поред некритичности према искази
ма вође, пренаглашене покорности према вођи, претеране
присутности вође у приватном/јавном простору, једна од
главнихманифестацијакулталичности јестеимаркирање
објеката,улицаитрговаускладусакарактеристикамавође.
Поредупотребљенихсимбола(споменикипортретЈосипа
Броза Тита) и у приказаним наративима уочава се прена
глашена идеализација вође и доминацијањеног ауторите
та:појавапредседникаТитауподножјутрибинеизазвала
је експлозијуодушевљења; група јепотомстигладоТрга
партизана, успутпраћена бурнимапалузима и обасипана
цвећем;докједругТитоприлазиоспоменику,мноштвосве
тагајепоздрављалонаулициисабалконаоколнихзграда.
(наратив„А”)/„Титоједочеканонакокакоизаслужуједр
жавниктаквогкалибра–саодушевљењем,сарадошћу,са
достојанством...“(наратив„Б’’)/уједномтренуткунеко
јерекао:„ЕвогадругТито!”;инекакосмосвизанемели,од
некетреме;ијасамгасастрахомишчекивала;насталаје
еуфорија;народјеускликиваоњеговоиме,цвећејелетело...
(наратив„В”).Дакле,фотографијекоједокументујупросла
вујубилеја„празникаустанканародаЈугославије“иприка
занинаративипоказујудаје,каоособеностполитичкекул
туре једног друштва, посматрани социјалистички празник
биоједанодначинанакојисусепропагандистиодносили
премаформирањуиодржавањукулталичности(идолатри
ја)чијијепредметбиопрвичовекудржави.44

42Више о Веберовој концепцији моћи погледати у Pavlović, V. (2009)
Veberovаkoncepcijаmoći,Godišnjak2009|IDEO:Političkateorija,po
litička sociologija, politički sistem, Beograd: Fakultet političkih nauka,
str.19‒21.

43ТерминкултличностипрвипутјеупотребиоНикитаХрушчов1956.го
динеуизвештајусаXXконгресаКомунистичкепартијеСовјетскогСа
везакакобиописаоапологијуЈосифаВисарионовичаСтаљинаисастав
политичких,пропаганднихирепресивнихмера;Rabrenović,A. (2013)
Političkiplakatikultličnosti,Medianali,Vol.7,No.13,Dubrovnik:Sveuči
lišteuDubrovniku,str.74.

44Исто.
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SECULARHOLIDAYS
INCOMMUNISTYUGOSLAVIA

MARKINGTHEFIGHTER’SDAY
INTITOVOUŽICEIN1961

Abstract

In the first postWW2 years in the communist Yugoslavia, gradual
abolishment of religious holidays started, diminishing the religious
domain to the home and householdmembers, and the church to its
churchyard.Yugoslavlegislationestablishednew,federalrepublicand
other holidays. Due to paper limitations, the manner of celebrating
secularholidayswillbereviewedontheexampleoftheFighter’sDay,
whichwasannouncedfederalholidayonApril26,1956.Markingofthe
twentiethanniversaryoftheinsurrectionofthepeoplesofYugoslavia
willbeviewedthroughthreenarratives:thefirstnarrative(“aviewfrom
theoutside”)consistsofthedataoncelebrationsofthisholidayfrom
thearchivesandpress,whilethesecondandthethirdnarrative(“views
fromwithin”)consistsofthedatafrominterviewswhichthetextauthor
conductedin2009and2010withtheproducerandaparticipantofthe
celebration.Basedonthesedata,theprimordialeventanditsformal/
structural characteristics and function of the subject holidaywill be

analysed.

Keywords:Fighter’sDay,Yugoslavia,secularholidays,TitovoUžice
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ЈУГОСЛОВЕНИИ 
ЈУГОСЛОВЕНСТВОКРАЈЕМ
ШЕЗДЕСЕТИХИПОЧЕТКОМ
СЕДАМДЕСЕТИХГОДИНА 

XXВЕКА
Сажетак:Учланку је описано како је партијскиидржавни врх
Југославијекрајемшездесетихипочеткомседамдeсетих година
20.веканегативнооцењиваосвакипокушајдајугословенстводо
бијенационалнисмисао,дозвољавајућидатоосећањеимасамо
политичкииидеолошкипризвук,иакојеидејајугословенства,паи
стварањајугословенскенације,идаљеималапристалице.

Кључне речи: Југославија, Југословени, југословенство, Савез
комунистаЈугославије,нација

Циљрада1једаодговорикаквајебиласудбина„југословен
ства”иЈугословенаудругојполовинишездесетихипочет
комседамдесетихгодинаобележенихуставнимпреоблико
вањем државе, сукобима републичких руководстава, сла
бљењем савезне власти, бројнимпривреднимпроблемима

1 Чланакједеопројектаброј47027СрбииСрбијаујугословенскомиме
ђународном контексту: унутрашњи развитак и положај у европској/
светској заједници, који финансира Министарство просвете и науке
РепубликеСрбије.
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инационалнимсукобимаитензијама.УврхуПартијесуу
таквимоколностимазаговорнициидејеопролазностиЈуго
славијепостајалисвегласнији,аподозрењеиотпорпрема
свемуштојеималобилокакавпрефикс„југословенско”све
јачи.2

Кључнифакторуодређивањутесудбинебилаједоктрина
накојојјепочивалајугословенскапослератнавласт.Кому
нистичкапартија Југославије (СавезкомунистаЈугослави
је) је ставовеонационалномпитањудефинисала1923/24.
ионисубилиуграђениувладајућуполитикуиидеологију
токомдеценијаукојимајепартијабиланавласти.Такоје
партијаишездесетихгодинабаштиниластавовенакојима
јепочивалањенаполитикаизпредратнихдеценијакадасе
залагалазаразбијањеЈугославије:југословенскадржаваје
створена„поддиктатомимперијалистичкеполитикеАнтан
теисрпскевладајућекласе”,уњојје„владајућакласаједне
(српске)нацијеугњетавалаосталенације”,„угњетененаци
је”имајуправоотцепљења.Самосрпскинароднијеимао
правонасамоопредељење,јерје„угњетавао”другенароде.
ЕдвардКардељ,једанодкључнихполитичкихактераубор
бизапрекомпоновањеислабљењефедерацијешездесетих
година,залагаосетридесетихгодинадаСловенциостануу
Југославијисамодотледокбудумоглидаостваресвојена
ционалнеинтересеидајењиховнационалниинтересуједи
њењесвихСловенацакојисуосталиподељениучетири„не
пријатељскеимперијалистичкеземље”(Аустрији,Италији,
МађарскојиЈугославији).ПодутицајемКоминтернеКПЈје
делимичноодусталаодовогпрограма1935:уместополити
керазбијањадржавеистицанајепотребањенеодбранеод
фашизма,алијезадржанатезаовеликосрпскомхегемони
зму.Посебнојеодсрпскихкомунистатраженодаводерачу
надасеон„неповампири”,паћехипотекаовеликосрпском
хегемонизмувиситинадглавомсрпскихкомунистасвевре
метрајањаЈугославије.Додругеполовинешездесетихго
динајугословенствонијебилојаснодефинисанонитијета
појаваималаконтинуитетсвогодређивањаизначења,иако
јејугословенскадржававећпостојалаполавека.Краљевина
Југославија је грађенанаелементимакултурноисторијске
сродностиисхватањаоетничкомјединству.Уместонацио
налнеиндивидуализацијеприхваћенајенаднационалнака
тегорија југословенства, прво у виду „троименог народа”,
уззадржавањеуназиву„племенскихознака”,апреласком
нарежимдиктатуре1929.уобликустварањајугословенске
нације.Тајконцептјезаменило„реално”југословенствоу

2 AрхивЈугославије (AJ,)фонд160,Савезнаскупштина,фасцикла618;
Petranović,B.(1988)IstorijaJugoslavije1918–1988,II,III,Beograd:Nolit.
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времевладеМиланаСтојадиновића.ТокомДругогсветског
рата је грађен култ „партизанског југословенства”. После
ратајекомунистичкајугословенскафедерацијастворенана
новојидеологији југословенства–„братствуи јединству”.
Тојебилафедерацијаравнотеже,засновананаћутањуозло
чинимауратуинационалнојсиметријизаснованојналажи
дасусвијугословенскинародиједнакострадалииједнако
допринелиослобођењу.3

Свевећиммеђунационалнимсукобимаислабљењемсаве
знедржаве срединомшездесетих година 20. века југосло
венство„братстваијединства”јепосталосамоидеолошка
поштапалица,аустварном,реалномполитичкомживотуна
сцени јебило„транзитно” југословенствокоје јесхватало
Југославијукаопролазнутворевину.4

УсоцијалистичкојЈугославијијејугословенствопоноводо
билоправограђанства,алибезетничкогсадржаја,даклени
јесмелодабуденационалнаилинаднационалнакатегорија.
НаосмомконгресуСКЈ1964.суидејеостварањуновеју
гословенскенацијекојабипревазишланационалнеразлике
осуђенекао„унитаристичке”,„бирократскоетатистичке”и
„хегемонистичке”девијације.5

Такојеудругојполовинишездесетихгодиназваничанстав
СКЈ о појмовима Југословен и југословенство полазио од
тогадасусенародиЈугославијеујединилинедабиуокви
рузаједничкедржавеизгубилисвојунационалност,негода
бијеуњојостварили.Зајугословенствојереченодагане
требапоистоветитисареакционарномсадржином„којуму
једалавеликосрпскабуржоазијаилибирократизам”.Иако
јеСКЈзваничносматраоданетребаодбацитиидејенастале
упрошлостио етничкој сродности југословенскихнарода
ињиховојтежњикајединству,истицаноједасународиЈу
гославијебилипресвегаповезанисвојимсоцијалистичким
интересима,анеетничкимсличностима.Дакле,СКЈјеју
гословенствудаваоидеолошкииполитички, анеетнички
смисао.СКЈнијебилоприхватљивомишљењемногихгра
ђана да је југословенство требало да помогне превазила
жењунација, јербионда југословенствобилонационална

3 Petranović, B. (1993) Jugoslovensko iskustvo srpske nacionalne integra
cije,Beograd:Službeni list, str.25,29,38,40,42,88;Nikolić,K. (1998)
Nacionalna politika Komunističke partije Jugoslavije. Doktrina i praksa
1919–1945,Istorija20.vekabr.2,Beograd:Institutzasavremenuistoriju,
str.65–86.

4 Petranović,B.(2010)Bezbojazniodtabutema,Beograd:Institutzanoviju
istorijuSrbije,str.151.

5 Pešić, D. (1987) „Jugoslovenstvo” u kongresnim dokumentima KPJ/SKJ,
JIČbr.3,str.99–111.
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категорија,тј.нованација,наднација.Југословенскавласт
јесматраладајугословенствонијеједномзаувекфиксирана
појава,већдасеобогаћујеисторијскимразвитком,апого
товоразвиткомсоцијалистичкихдруштвениходноса.Тиме
јеправданасинтагма„народиинародности”,јерсу„наро
ди”билијугословенскинароди,а„народности”јебиотер
минизмишљенкаозаменазатермин„националнемањине”.
ТврдњомдаЈугославијунисустворилисамојугословенски
народиињиховаетничкасродност,већсвинародикојисуу
њојживелиитонезбогетничкогфактора,већзбогсоција
лизма,јебиланетачна,јерједржаванастала1918.кадани
јебилосоцијализмаистваралисујејугословенскинароди,
пресвихСрби.6

Водећи људи Хрватске и Словеније су били најоштрији
противницибилокаквогнационалногсадржајајугословен
ства. Југословенство су поистовећивали са унитаризмом.
Унегацији југословенства су сеистицалипредседникЦК
СКХрватскеСавкаДабчевићКучар,секретарИКЦКСКХ
МикаТрипало,ЕдвардКардељ,ВидаТомшић(председник
Комисије замеђунационалне односеПредседништваСКЈ)
идруги.Југословенствојебилокрајњенепожељно,осиму
смислуприпадности„југословенскојсоцијалистичкојзајед
ници”и,евентулано,каоизразјугословенскогпатриотизма.
Чакиутомслучају,којијемогаодабудетолерисан,билоје
бољенепомињатига.Југословенствокаонованација,су
пернацијаилинаднацијајебилонедозвољено.Билокаквом
помињањујугословенстваунационалномсмислујеприши
ванаетикетаунитаризмаихегемонизма.Подразумевалосе
дасемислинасрпскиунитаризамилихегемонизам,ане
реткојетоиизговарано.7СавкаДабчевићКучарјејугосло
венствоунационалномсмислуосуђивалакаопозивањена
„мистичневезе”ина„апстрактноосјећањејугословенства
изпрошлости”.МикаТрипалојеуинтегралномјугословен
ствувидеосамопараванизакогасесакриваоунитаризами
повезиваогаса„великосрпскимхегемонизмом”,ограђују
ћиседанемислинасрпскекомунистеисрпскинарод.8

Штосетичесрпскихполитичара,онисуседржализванич
ногставаотомедасунајвећаопасностпоЈугославијусрп
ски„шовинизам”и„великосрпскахегемонија”,чакионда
кадајеуХрватскојнационализамбиоувеликомуспону.На

6 АрхивСрбије(АС),ЦКСКС,кутија39,КомисијаЦКСКСзарадСКС
наразвијањуодносамеђурепубликама...,МатеријалсаседницеКоми
сијеодржане15.марта1966.

7 AJ,507/IV,СКЈ,ИКБироСКЈ,IV/103.
8 AJ, 507/IV,СКЈ,ИзвршнибироПредседништваСКЈ, IV/101;AJ, 837,

КПР,II2/422.
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седнициИКЦКСКС21.марта1967.СтеванДороњски је
захтевао борбу против „хегемонистичког југословенства”
које је за њега било израз „великосрпског шовинизма и
хегемонизма”.9

Званичниставо југословенствунијебио једногласнопри
хваћеннимеђукомунистиманимеђуобичнимграђанима.
УПартијииудруштвујебилоионихкојинисужелелида
се југословенству негира сваки национални или патриот
ски смисао. Децидан став врха СКЈ да југословенство не
можедабуденародностнијеспречаваонекеграђанедасе
изјашњавајукаоЈугословенинапописимастановништва,у
анкетама,уупитницимаилиуписмимаредакцијамалисто
ва.Онинисухтелидасеизјасненизаједнунацију,већсу
биралидабудуЈугословени.Какосураслемеђунационалне
напетостиуземљи,такосумногиграђаниујугословенству
видели спас одмеђунационалних сукоба.Са томчињени
цомсуморалидасесуочеипартијскиидржавнируково
диоциидапризнајудатаквиграђанипостоје,иакојугосло
венствукаонационалномопредељењуникаконисудавали
право грађанства.Тапојава је додатнопривлачилапажњу
приликом спровођења пробног пописа становништва маја
1969,каодеоприпремазапопис1971.Испитаноје37.864
становника. На питање о народностињих 3,6% се на не
киначинизјаснилокаоЈугословени.ЗаврхСКЈтојебила
алармантнапојава,тимпрештојеунекимделовимадржаве
проценатбиомноговећи.Радилосепрвенственоокрајеви
масанационалномешовитимстановништвом(уБиХ8,4%,
уВојводини4,8%,ауХрватској4,5%).УБиХјебилои2,7%
онихкојисусеизјасниликао„Југословеннационалнонео
предељен”,пајепроценатонихкојисусеуовојрепублици
изјаснилизанекивидјугословенствабиочак11,1%.10

ОзбиљнерезервепреманационалнојполитициСКЈистрах
од јачањанационализмаисказао јена14. седнициЦКСК
Србије29.маја1968.ЈованМарјановић.Тражиојеодговор
напитањедалијеСКЈбиојединственаорганизацијаилису
његовичлановиподељенинаосновунационалнеприпадно
сти:„ЈесмолимиуСКСрби,Албанци,Мађариитд.илисмо
комунистикојиделујуусрпској,албанскојимађарскојсре
дини?”.Нијенегираодапостојенације,алијетражиодапо
стојиикомунистичкасвесткојабитребалодауједињујејаче
однационалнесвести.Упозориоједасупостојализнакови
дајејединствоуСКЈслабилоиоптужиорепубличкеврхо
ведасу„радимираунацији”пристајалинакомпромисеса

9 AС,ЦКСКС,кутија16,Тринаестаседница,одржана21.марта1967.
10AJ,507,СКЈ,Извршникомитетбиро,IV/100.
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националистима.УвременегирањајугословенстваиЈуго
словена,онјетврдиодасумногињеговистудентиизјављи
валидасеосећајукаоЈугословени,каограђанисоцијали
стичке Југославије, нежелећидабуду самоСрби,Хрвати
или Муслимани. Противио се томе да се југословенство,
закојејесматраодајенасталомногопреуједињења1918,
идентификујесаполитикомсрпске„буржоазије”уКраље
виниЈугославији.Југословенствојезањегабилоприродан
иисторијскипроцес.Бирократскеинационалистичкерепу
бличкеснагејеоптужиодасунасилноспречавалеразвијање
процеса пуног зближавањаи уједињавања југословенских
народаидасуподплаштомборбепротивунитаризмасву
пажњуусмеравалесамонаусконационалнетенденције.Као
комичнуиапсурднуситуацијујесматраотоштосеупоредо
сапрокламованомслободомсамоопредељењадошлодотле
да„човекуЈугославијинијемогаодасеопределикаоЈуго
словен”идасу„искрениичасниборцизасоцијализампо
нижавајућетретираникаољуди„безнародности”,јошмало
пакаонекаква„расељеналица”.11

Међуобичнимкомунистимаиобичнимграђанимапостоја
лојемноговишеразумевањазајугословенствонегоуврху
државеиСКЈ.

УБеограду је срединомшездесетих годинаудискусијама
на састанцима београдских комуниста више питања било
везанозапојамјугословенства.Обичничлановисутражили
даГрадска конференцијаСКпружиподршкуопредељењу
грађанакао Југословена,да сеусвоји ставу „прилогиде
јијугословенства”,датребадати„слободузајугословенску
националност грађана”.Неколико комуниста је поставило
питање„Заштосенеотворипроцесстварањајугословенске
нације”.12

Уштампијебилодостатекстовакојинисубилиналинији
званичненационалнеполитике,паипопитањуодносапре
мајугословенству.Бројниграђанисууписмималистовима
подржавализахтевемладихЈугословенададобијуправода
сеизјаснекаоЈугословени,„јертоосећањеприроднопро
изилазиизприпадностијединственојсоцијалистичкојзајед
ници,аистовременоништанесметаонимакојићеидаље
дапишудругенационалности”.Унекимписмимасеишло
идаље,пајетомизјашњавањудаванинационалнипризвук,
тј. није схватано само као исказивање припадности југо
словенскојсоцијалистичкој заједници.Трнуокувластима

11АС, ЦК СКС, К. 4, Четрнаеста пленарна седница ЦК СКС, одржана
29.маја1968.

12ИсторијскиархивБеограда(ИАБ),ГКСКС,к.568,1,1967.
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биојелистКњижевненовинекојесуоптуживанедасуна
ционалне односе посматрали са позиција „бирократског
централизма”и„југословенскогунитаризма”идасугубиле
извидадајеЈугославија„заједницадобровољноудружених
народа”,анетериторијакојајеадминистративноподељена
нарепубликеипокрајине.СКСрбијејеоптуживаолистда
језаговарао„духовноуједињавањесвихЈугословена”.Врху
СКСрбијејесметалотоштојенастраницамалистапоста
вљанопитањедаликултуранационалнихмањинаприпада
матичномнародуили„југословенскојкултури”идаликњи
жевностјугословенскихнародапредстављаинтегралнидео
југословенскекњижевности.13

Власт је била нарочито незадовољна, а јавност узбуркана
анкетомлистаНИНподназивом„Југословен–којето?”у
лето1969.године.Анкетајепокренута8.јуна1969.итра
јалајесведосептембратегодине,кадајевластпредузела
политичкемерепротивовеакције.Овајлистјеобјављивао
мишљења политичара, стручњака, привредника и обич
них грађана из свих крајева државе.Много од оногашто
јелистобјавиојеизазиваловеликонезадовољствовладају
ћихполитичара.Уанкетијебилоиставоваудухуполити
кедржавногврха,алисувећупажњупривлачилидругачији
погледи.Уњихсуспадалипогледикојисујугословенство
поистовећивалисанационалнимосећањимаинационалном
свешћу, полазећи одпретпоставке стварања југословенске
нације, равноправне са осталим југословенским нацијама
(српском, хрватском, словеначкомитд.).Из тога је следио
захтевда Југословениматребадоделитииодређенуквоту
у„националномкључу”покомесудељенефункцијеудр
жави, напустити принципнационалне припадностипрема
рођењуиуместотогаузетиуобзирсвесноопредељивање
занекунацију.Посебноопаснаповластбиласумишљењау
којимајезаговараноапсолутизовањејугословенстваинеги
рањенационалног:захтевидасвистановнициземљеговоре
ипишу„једнимјугословенскимјезиком”,дапостојисамо
једна југословенска академија наука и уметности и само
„југословенски писци”, да уџбеници ишколски програми
будујединствени,дасавезнадржаваиманадлежностинад
многимфункцијама(електропривреда,пошта,базичнаин
дустрија,школство,масовнасредстваинформисања,банке,
железнице)иписано„Заједнусамвладу,заједнускупшти
ну, јерсамЈугословен”.Збогнежељенихставовауанкети
ЦКСКСјепредузеополитичкемерепротивНИНа.Члан
Секретаријата овог тела Бора Павловић је 6. септембра

13AС,ГКСКС,к.69,Информативнаслужба,1966–1968,Информативни
билтен,1,1968;3,1968.
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1969.објавиотекст„Југословенствоиантијугословенство”
уПолитиции7. септембрауНИНу.Осудио јередакцију
НИНада јепросторулистууступилаиониммишљењи
макојасунегиралаосновенакојимајепочиваласоцијали
стичкаЈугославијаитобез„критичкогодносаиполитич
ке одговорности”. После Павловићевог текста редакција
јемораладаизразижаљењештоје„уследжељезапрезен
тирањемширокогспектраставоваиреаговања”дошлодо
објављивањанепожељнихставова.Партијскаорганизација
„Политике”,издавачкекућекојајештампалаНИНосудила
јеанкетукао„озбиљнуполитичкугрешкукојаможеиматии
ширеполитичкеимпликације”.Посебносунападанизахте
видајеземљипотребнасамоједнавлада,једанјезикиједан
наставнипрограм.14

Великибројпристалицајугословенствојеималомеђубив
шимборцимаиуопштеуЈНА.Истраживањемеђуприпад
ницимаЈНАомеђунационалнимодносимауСФРЈ,којеје
од1966.до1969.спровелагрупастручњаканаиницијативу
једне комисијеПредседништваСКЈ, показало је да се чак
80%припадникавојскесложилодајемогућедасенекопо
националностиосећасамоЈугословеном.Само8%сеније
сложило,анајвишеуздржаностипоовомпитањујебиломе
ђуСловенцима.15НаседницамаврховнихтелаСКЈгенерал
БранкоБоројевићјевишепутауказиваодасеизакритике
југословенствакрилаопасностзаслабљењејугословенског
патриотизма.Онјеприхватаодаосећајјугословенскогпа
триотизманијебиоистоштоинационалнојугословенство,
алинијежелеодатајосећајбудепотискиван.Наседници
ИКЦКСКЈ10.јануара1969.јеупозориодајенаправљена
таква атмосферада је социјалистичкипатриотизаму ЈНА
проглашаванзаунитаризам,адајеонајкобиизСрбијего
вориоосоцијалистичкомпатриотизмубиооптуженза„при
звукстарогхегемонизма”.16НаседнициПредседништваСКЈ
22.априла1970.годинеБранкоБоројевићјеподсетиодасе
СКЈ(КПЈ)1935.изјасниозацеловитостЈугославијеиуочио
да је постојало избегавање да се говори о југословенском
социјалистичкомпатриотизмуиакоганауканевежесамоза
националноопредељењеилисамозадржавностизаједнич
кудржаву, већ је то било сложено социјалнополитичкои

14Selinić,S.(2017)JugoslávciajugoslávstvívJugosláviivletech1966–1971.
Mezipolitickýmidoktrínamianárodnímcítěním,Slovanskýpřehled,Praha,
br.3,str.423–449.

15AJ,507/XXIIIЦ,k.2/13,документ2.
16AJ,507/IV,ИKбироСКЈ,IV/57.
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етичкоосећањекојејепотицалоодпородице,завичаја,своје
нацијепадоширејугословенскезаједнице.17

Вишегодишњерасправеопојмовима„Југословен”и„југо
словенство”судоживелекулминацијутоком1970.године.
Властјетадавршилатехничкеиполитичкеприпремезапо
писстановништва1971.ибилојенеопходнодефинисатика
тегоријеприликомизјашњавањаграђанаосвојојнационал
ности.Међунационални спорови су томпитању дали још
већизначај.Затојенационалноизјашњавањестановништва
упопису1971.посталоважнаполитичкатема.Предвласти
мајебиладилема–далидозволитидасеграђаниизјасне
као„Југословени”?

Ниуједномдотадаобављеномпописунијебиломестаза
Југословенеусмислународности.Југословенјетумаченса
мо као припадност „широј југословенској заједници”, али
неи каопосебнанародност.Могућностда се грађанииз
јасне као Југословени се појавила у попису 1953. године.
Упописномлистујеписалодаселицејугословенскогпо
реклакојенијеближенационалноопредељеноуписујекао
„Југословеннеопредељен”иутукатегоријусуушлииму
слимани југословенског порекла који се нису национално
изјаснили.Укупно јебило950.690„Југословенанеопреде
љених”, од тога у БиХ 891.800.18У попису 1961. грађани
којисусеизјашњаваликаоЈугословенисубилиизједначени
саонимакојисенисунационалноопределилиионимако
јисусеизјаснилизарегионалнуилипокрајинскуприпад
ност.Свисусврставаниурубрику„Југословеннационално
неопредељен”.Билоихје316.225(275.973уБиХ).19

Политичкеприпремезапописсуинтензивиранепочетком
1970. године. Радна група за народности и етничке групе
Комисијезаразвојдруштвенополитичкихзаједницаиме
ђунационалне односе Председништва СКЈ је први пут о
пописурасправљала16.јануара1967.ТадаједиректорСа
везногзаводазастатистикуИбрахимЛатифићупозориода
семожедеситида се великиброј грађанаизјасни као Ју
гословени.Латифићујебилојаснодатопитањенијебило
стручно, већ политичко и зато је у име своје институције
тражиоодпартијеполитичкоарбитрирање.Одтогтренут
ка,политичарисуодлучиваликакоћесеоникојижеледа
сеизјаснекаоЈугословениизјаснитинапописуикакоћеих

17AJ,507,ПредседништвоСКЈ,III/144,22.4.1970.
18(1959) Popis stanovništva 1953, knjiga VIII, Narodnost i maternji jezik,

Beograd:Saveznizavodzastatistiku,VII,str.2,3.
19(1970) Popis stanovništva 1961, Knjiga I, Vitalna, etnička i migraciona
obeležja,Beograd:Saveznizavodzastatistiku,XVIII,XIX,str.73,74.
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статистичари касније евидентирати, без обзирана то како
су се ониизјаснили.Атмосферана овомсастанку је била
неповољнапоонеграђанекојисухтелидасеизјаснекао
Југословени.Доминирао је ставКиреХаџиВасилевакоји
јебиопротивпризнавањајугословенскенације.Биојеиз
ричитдасеизјашњавањестановниканеможепрепустити
њиховој личној вољиида се југословенствоне сме „про
шверцовати”упопису.Захтеваоједасеонимакојихоћеда
сеизјаснекаоЈугословенинеможепрепуститинаслободну
вољу да се изјасне као Југословени у смислу националне
припадности.Тачније,моглисусетакоизјаснити,алинеби
билитакоевидентиратиурезултатимапописа.20

Напочеткугодинесуирепубличкаруководствазаузимала
ставпоовомпитању.Унајвећојрепублицијезаузетдоста
флексибилан приступ питању југословенства на седници
КомисијеЦКСКСрбијезамеђунационалнеодносе13.фе
бруара1970.Српскапартијасезалагалазапринциппотпу
но слободног изјашњавања сваког грађанина у складу са
његовимосећањима,безобзираштојесматраодајугосло
венствонијебилонационалнаинаднационалнакатегорија.
Истакнут је захтевда сенапописуусвојипринципдемо
кратскогсубјективногизјашњавањаграђана,анеобјектив
ног критеријума, тј. да нико нема право да грађанину са
позицијавластиилиидеологијенамећекакосеоносећаи
опредељује. То је било супротно ставу изразитих против
никаправаграђанадасеопределекаоЈугословеничијије
репрезентбилаВидаТомшић,која јеистицалаобјективни
уместосубјективногпринципа.Тако јеуСКСрбијепрео
владаоставдасеништане„лажира”идаграђанекојисе
изјаснекаоЈугословенинетреба„прећутати”,иакосеСК
Србијеполитичкинијеслагаосатаквимопредељењем.21

Важанкоракудефинисањуставаонационалномизјашава
њуупописубиојеконсултативнисастанакуСарајеву18.
фебруара1970.НањемусубилинекичлановиПредседни
штваСКЈ,представницирепубличкихипокрајинскихСК,
ИбрахимЛатифић,директорИнститутазанародноснапи
тања изЉубљанеДрагоДрушковић и други. Састанку је
председавалаВидаТомшић.22Попитању Југословена,по
новљеноједаСКЈнеприхватаЈугословенствокаонацио
налнуилинаднационалнукатегоријуидајеонимакојисе
определе као Југословени потребно објаснити да ће бити
исказани као „Југословени – национално неопредељени”.

20AJ,507/XXIIIЦ,к.4/122,документ12.
21AС,ЦКСКС,к.132,4040,13.2.1970.
22AJ,XXIIIЦ,к.1/15,документ4.
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Југословенство је признато само као „социјалистички па
триотизам”.23ДискусијуојугословенствујеусмериоАхмед
ЋатићизБиХкојијеодбациомогућностдајугословенство
иманационалнукомпоненту.ПозиваосенатоштоСКЈни
каданијеприхватиојугословенствокао„политичкипокрет
исвојузаставу”.ПредставникЦКСКСрбијеВељаМатићје,
износећиставСрбије,тражиодасеграђаникојисеизјасне
каоЈугословенитакоиискажуурезултатимапописа,бране
ћиовајставстрахомдабиусупротномнастали„већиполи
тичкипроблеминегоштобибилокорисно(...)будућидаби
сеоникојисусетакоизјаснилипитализаштосетокрије”.
ИставЦрнеГорејебиодајугословенствонијемоглодаима
националнисмисао.Дефинисалисугакао„нужнуинтерна
ционалистичкудопунудемократскенационалнесвијестиу
условимасоцијалистичкезаједниценарода”исматралида
никонеможедасеосећаЈугословеномвишенегоприпад
никбило које нације у држави.Исти став је имаоБранко
Микулић(БиХ).ЗањегасусвиграђаниЈугославијебилиЈу
гословени„усмислуприпадностисамоуправнојзаједници
равноправнихнародаинародности”.Попитањуисказива
њауконачнимрезултатимапописаонихкојиседекларишу
каоЈугословенибиојевеомарестриктиван–тражиоједасе
ониискажукао„неидентификовани”или„националнонео
предељени”или„нећедасеискажу”.СветанАврамовскисе
уимеМакедонијесложиодасеузодредницу„Југословен”
мора назначити да се ради о национално неопредељеном
грађанину,јербиусупротномтозначилодасуЈугословени
изједначенисапостојећимнацијама.24

ПослесастанкауСарајевупрваполитичкаинстанцајебио
ИКЦКСКЈ.Онјерасправљаоопописустановништва10.
марта1970.УводнуречјеималаВидаТомшић,радикални
противник југословенства као националног осећања.Њен
ставјебиодајенационалноопредељењеобјективнаствар,
што језначилодаграђанинемајуправодасесубјективно
опредељују.Чак јебиласклонамишљењуда јенапопису
могућеизоставитиодредницу„Југословен”иоставитиса
мо„националнонеопредељени”.Удискусијијебезрезерве
одбаченнационалникарактерјугословенства.МикаТрипа
лониједозвољаваомогућностдаизјашњавањезајугосло
венствобудевидприпадностинекојнацији.Допуштаоједа
југословенствоимасамокарактерприпадности„заједници
социјалистичкосамоуправној”.МијалкоТодоровићсепри
друживаоставуданијепостојалајугословенсканацијаини
једопуштаомогућностдатакварубрикапостојиприликом

23AJ,837,II4б/45.
24AJ,XXIIIC,к.1/15,документ4.
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навођењанародностиупопису.Југословенствуједаваоса
мозначењејугословенскогпатриотизмаионајсмисаокоји
би„сутра”ууједињенојЕвропимогаодаиматермин„Евро
пљани”.Прихватајућидаће,поредсвега,битионихкојиће
се тако изјаснити сматрао је да њих треба третирати као
неопредељене заједно са онима који се изјасне на основу
регионалне припадности, те је „Југословен” зањега имао
истозначењекао„Шумадинац”.БудиславШошкић јебио
веомарестриктиванпремапојму„Југословен”.Тражиоједа
сеон„избришеизкатегоризације”кадајеречонационалној
припадности,какосенебистимулисале„разнеилузијекоје
сеокотогаплету”.ИЦвијетинМијатовићјеинсистираода
сеЈугословениупописунеисказују(„требаједанпутстим
прекинути,јерсуврлонамаштетнетеилузије”).Овадиску
сија је закључена усвајањем става да за Југословене неће
битиместаупопису,пајеуведенназиврубрике„Неопреде
љенусмислународности”уместодотадашњег„Југословен
националнонеопредељен”.25

Међутим, потпуно избацивање Југословена из пописа је
ималопротивнике,амеђуњимајебиоиЈосипБроз.ОТи
товомнезадовољствујемораодарасправљаИзвршнибиро
СКЈ16. априла1970.Брозовеставовеприсутнимасупре
нелиСтанеДоланциФадиљХоџа.СтанеДоланцјерекао
дајеТитосматраоданикаконебитребалоспречаватигра
ђанедасеопредељујукаоЈугословениипротивиоседасе
укине рубрика „Југословен – националнонеопредељен”и
уведерубрика„неопредељенусмислународности”.Члано
виИзвршногбироасуипакбилиближиставукојисувећ
усвојили.ЕдвардКардељсеоштропротивиомогућностида
сеграђанимадопустидасеизјаснекаоЈугословениунаци
оналномсмислу.Дозвољавао јесамомогућностдаостане
„Југословеннационалнонеопредељен”,алиникакодабуде
само„Југословен”.КрстеЦрвенковскијеизнеокаоалтер
нативудасеграђанимадозволидасеизјаснекаоЈугосло
вени,алидасеондаониприисказивањурезултата„баце”у
„неопредељене”.БиројеодлучиодазадужиВидуТомшићи
КрстуЦрвенковскогдасесастанусаТитомирешеспорна
питања.26

Тито је Виду Томшић и Крсту Црвенковског примио 21.
априла1970.ПренелисумуставКомисиједабиурубрици
„Југословен”требалодаузаградистоји„националнонео
предељен”.Титосенијесложио,сматрајућидасетимтер
мином изражава „један негативан однос”. Црвенковски је

25AJ,507,СКЈ,Извршнибиро,IV/100,10.III1970,Прилог1.
26AJ,507,СКЈ,ИКбиро,IV/105,Прилог1.
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каснијесведочиодајеТитонапочеткуразговорабио„јако
резервисан”.Међутим,ионјепризнаваодајугословенство
нијебилонационалност,алијетражиоданиконебудепри
сиљавандасеизјашњаваупогледународностииистицао
чињеницудасусемногиграђаниосећаликаоЈугословени.
Мислиоједанебитребалопотценитичињеницудајеве
ликидеоомладине„изпоштенихпобуда”желеодасеизја
сникаоЈугословени.Титојетокомразговоранапуштаотврд
ставивишепутасеограђиваоодовогпитања,тврдећида
„нежелидабудеарбитарутомпитањуи,прематоме,не
желидасекодрешавањатогпроблемапозивајунањега”.
КаозаједничкиставТита,ЦрвенковскогиТомшићевебисе
могло извући размишљање да се евентуално Југословени
искажукрозрубрику„остали”.Црвенковскисесећаодаје
Титоовомприликомтражионекудругуформулацијупопут
„Југословен, рођенХрват”, алида су га убедилида би то
билонемогуће.27

ИзвршнибироПредседништваСКЈјеоисходуразговораса
ТитоминформисаоЦрвенковски28.априла1970.Саопштио
једаједоговоренодасвакокожелиможедаседекларише
као Југословен, алида сеизбациинсистирањекомисијеи
ВидеТомшићдапописивачбудедужандаономекосетако
изјаснискренепажњудатонијенародност, јербитобио
притисакнаграђанекојиуставомниједозвољен.Поштоје
консултованиТито,Извршнибиројеусвојиоконачнеста
вове:дасе грађаникојисе„неизјаснеусмислународно
сти(Југословени)”илисеизјаснеусмислурегионалнепри
падности („Личанин, Далматинац...”) прикажу у рубрици
„Разно”.ТимеЈугословениурезултатимапописанебибили
наведенимеђународимаинародностима,узобјашњењеда
Југословенинисунационалнаилинаданационалнакатего
рија,алидасеникоменеможеускратитиправодасетако
изјасни,штоћепописивачуписати,стимдаурезултатима
будеисказану„Разно”.28

После партијских тела о националном аспекту пописа је
расправљао12.мајаССНРЈугославијеназаједничкојсед
нициПредседништваиИОСКССРНЈ.Тојебиланајбурнија
седницанекогсавезногтеланакојојјерасправљаноопопи
суијугословенству.Дискусијаоовомпитањујебилаоштра
иемотивна,посебнопослеставоваЕнвераРеџићаизИнсти
тутазаизучавањерадничкогпокретаизСарајева.Кодвели
когбројаљудијугословенствојеизазивалоемоције,јерсу
његовсмисаовиделиуетничкојблискостијужнословенских

27AJ,837,II4б/45.
28AJ,142,ССРН,к.324,0112/4,12.5.1970.
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народа, а не само у актуелном политичком тренутку. Пу
нишаПеровићјебиовеомарезервисанпремапредлогуда
сеграђанимогуизјаснитикаоЈугословени,алидасеуре
зултатиматаконећемоћиисказати.Нијеприхватаодасеу
резултатимаискажупод„Разно”.Сматраоједајеформула
цијаизранијегпописа„Југословен,националнонеопреде
љен”билапрецизнија.ЗбоговихставоваПунишаПеровић
је биомета нападаДрагаТовића у загребачкомВијеснику
у среду, али није одњих одступао.Перовић је подржавао
званичанставдајугословенствонијенација,алијебранио
праваонихкојижеледасетакоизјасне.Ипак,делимично
јеодудараоодзваничногапсолутногнегирањанационалног
садржајајугословенстваставомдаи„национално”обојено
југословенствониједакленаднационалноилианационално,
негобисепријемоглорећидајеоносвенационално,даје
својеврстанизразсродностиивисокогстепенаоствареног
братстваиравноправностисвихнародаЈугославије”.29

Насастанку12.маја јошоштријиодПеровића јебиоЕн
верРеџић.Нијесеслагаодасејугословенствосведесамо
натадашњиполитичкитренутакисузисамонаприпадност
социјалистичкојзаједници,штојебилаполитикадржавног
врха и републичких руководстава. „Југословенска мисао”
је,говориојеРеџић,ималасвоју„вишестолетнуисторију”,
ималајесвојуисторијскополитичкусадржину.Тимесесу
протстављаодоктриниСКЈзакоју је југословенство,ито
стриктноограниченонаполитичкоидеолошкисадржај,би
лопожељносамозапериодпосле1945.Настављаојетезом
даје„југословенскамисаоисторијскополитичкамисаосвих
југословенскихнарода,онајењиховаисторијскополитичка
свест”,израз тежње југословенскихнарода за „братством,
равноправношћу, солидарношћу и јединством”. Подсетио
једајејугословенствобилопосебнопопуларнокодмладих
људи.БрисањеЈугословенаизпописабизањегабио„анти
историјскиодноспремаживомисторијскомкретању,однос
којиможеиматисвојеполитичкотумачење,алинеинаучно
оправдање”.Својепротивникејепосебноиритираоизјавом
дајетачнодасуЈугословенисвиграђаниЈугославије,али
дасуЈугославијустварали југословенскинароди,каошто
суТурску,НемачкуиИталију створилињиховинароди, а
не југословенски.ЗатозањегаИталијани,ТурцииНемци
нисубилиЈугословенинаначиннакојисутобилиСрби,
Хрвати,СловенцииМакедонци који су били Југословени
„усмислуетничкеблискостиисродности,усмислуисто
ријскетежњедасеујединеиобразујусвојујугословенску
државу”.Обавезнимјесматраодасеправиразликаизмеђу

29AJ,837,II4б/45,Стр.пов.385/1.
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Југословена у етничкомисторијском смислу и Југослове
накаоприпадника„самоуправнесоцијалистичкезаједнице
равноправнихнародаинародности,каодржављанаСФРЈ”.
ЗатонијежелеодасеоникојисеизјаснекаоЈугословени
сврстају ни у „Остале”, како је предлагао Завод за стати
стикуни у „Разно” како је предлагаоИзвршнибироСКЈ.
ВишеучесникасастанкајеосудилоставовеРеџића.Сушти
натврдњиЛаслаРехака,ЉупчеАрсова,ВидеТомшић,Бе
неЗупанчићаиВладимираКривица јебилаудоказивању
дасуЈугославијустваралиинејугословенскинароди,даје
Југословенбиоонајкосеизјашњаваозаполитикусоција
листичкеЈугославије,ада је југословенствобилоприпад
ност „активном социјалистичком програму Југославије” и
односпремасамоуправљањуиреформамапосле1966.Вида
ТомшићјетврдиладајезасломКраљевинеЈугославијебио
кривтадашњирежимидајеЈугославијаразбијенаондакада
јеСловенцима,Македонцимаимањинамаодузиманоправо
навластитунационалност,непомињућифашизаминемач
куагресијукаоузрокераспадакраљевине.БеноЗупанчић
јекривиоРеџићадајеидентификоваосродностсловенских
народауЈугославијисајугословенствомчимесезалагаоза
тодаЈугословенбуденационалнакатегорија,пабизначи
лодаМађар,АлбанациТурчиннебибилиЈугословени.У
оштројдискусијисусеиздвајалеиречиГлигеМандићакоји
јевеомаемотивнобраниосвојеправодасеизјасникаоЈу
гословен.Вишепутајепитаозаштојењеговоправодабуде
Југословеносуђиванокаоунитаризам.Арсовујеодговорио
дајеизњеговедискусијепроизилазилодајеМађармогао
дасеопределикаоМађар,дајеионајкојежелеодасеиз
јасникао„Тунгуз”имаотоправо,адаоннијемогаокаоЈу
гословен,већмусе„набијаетикетаунитаризмазатоштосе
осећамЈугословен”.Дискусијапунатешкихречииобојена
узавреломатмосферомниједонелаконкретнарешења.30

Отпори су стигли и од СУБНОРа. Председништво Саве
зног одбора СУБНОРа се 26. јуна 1970. успротивило да
сеЈугословенисврстајууистурубрикуукојојбибилиони
којисеизјаснепорегионалнојприпадности(Крајишници,
Личани,Сремциисл.).Упозореноједабизамногеодоних
којисеизјаснекаоЈугословенисврставањеуистурубрику
саонимакојисеопределепремарегионалнојприпадности
било„увреда”идабитомоглодаима„негативнеполитичке
ефектемеђуборцимаиомладином”.31

30AJ,142,ССРН,к.324,0112/4,12.5.1970.
31AJ,837,II4б/45.
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КоначанставоизјашњавањуЈугословенадонеојеИзвршни
бироСКЈуконсултацијисарепубличкимврховима.Прихва
ћеноједасеЈугословенимаузбирнимподацимаискажупо
себно,анепод„Разно“.Тојезначилодабипосленавођења
југословенскихнародаинационалнихмањина, у збирним
подацимабилинаведенипосебнои„Југословени”.32

Широка политичка кампања против изјашњавања грађана
каоЈугословенаједаларезултате.Кадајеумарту1971.извр
шенпописстановништва,нањемусекаоЈугословениизја
снило273.077становникаЈугославије(1,3%).Уполитичком
смислунајвишепроблемајеималоруководствоВојводине,
јерсеуовојсрпскојпокрајини46.928грађанаизјаснилокао
Југословени.Топроцентуалнонијебиломного(2,4%),али
јебилочак15путавишенегодесетгодинараније.33

ДвеиподеценијепослереволуцијеЈугословенаје,дакле,у
Југославијибило,алинеувеликомпроценту.СКЈјеостао
доследно против признавања нове, југословенске нације,
алинијемогаодасасвимнегираправоонимакојисутоже
лелидасеизјаснекаоЈугословени,дајућитомпојмудруго
значење – припадност социјалистичкој заједници. Нацио
нализмиирепубличкебирократијесубилитолико јакида
јебилонемогућедазаживијугословенствокаонационално
осећање,алијеполитичкиопортунизамналагаопартијском
врхудатолеришепристалицевећегповезивањајугословен
скихнародаиистицањаоногаштоихвеже,анеоногашто
ихраздваја. Југословенство јебилосвевишеизразстраха
искренихпоборникајугословенскедржавезаопстанакњи
ховедржаве,видбежањаодмеђунационалнихсукобакоји
сутудржавуизнутраугрожавалиисентименталносећање
наослободилачкуратнуепопејуиреволуцију.
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YUGOSLAVSANDYUGOSLAVISMATTHEEND
OFTHE1960sANDTHEBEGINNINGOFTHE1970s

Abstract

At the end of the 1960s and the beginning of the 1970s, one of the
questionsthatusedtodividetheYugoslavpublicandadditionallyinspire
national disputeswas the question of defining the terms “Yugoslav”
and “Yugoslavism”. The leadership of the Communist Alliance of
Yugoslavia and the state, considered Yugoslavism does not mean
existenceoftheYugoslavnation,andtheydidnotallowanynational
or ethnic reading of the term. In Croatia and Slovenia particularly,
any mention of Yugoslavism would receive a negative, unitarian
connotation.TheonlyYugoslavism thatwas allowedwas in support
ofthepoliticalcourseofthesocialistselfmanagement.However,the
negationofthenationalisticYugoslavism,whicharrivedfromthetop
people in power, could not determany former fighters,members of
theArmy,youngpeople,spousesandchildrenfrommixedmarriages,
population of the multiethnic communities and some communists
fromdeclaring asYugoslavs.Although the topPartymembersmade
someattemptstopreventthis,theCommunistAllianceofYugoslavia
hadtoallowthecitizenstheirrighttodeclareasYugoslavsinthe1971
Census, even though they did not fail to insist that it did not count

asnationality.

Keywords:Yugoslavia,Yugoslavs,Yugoslavism,CommunistAlliance
ofYugoslavia,Yugoslavnation,Yugoslavisminthe196070s

Децанаигралишту,Београд,шездесетегодине20.века,
МузејЈугославије,фондСтеванКрагујевић
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ЈУГОСЛОВЕНСТВОНА 
ВУКОВИМСАБОРИМА

ВУКОВИСАБОРИ  
ОД1969.ДО1973.ГОДИНЕ

Сажетак:УТршићусеод1933.годинеодржава„Вуковсабор”ма
нифестацијапосвећенајезичкомреформаторуВукуСтефановићу
Караџићу.КрозпериодконтинуираногтрајањаСаборавеомалако
пратимосвекултурнеполитикекаоиидеологијекојесусесмењи
валенапросторуКраљевинеЈугославије,послератнихЈугославија
иСрбиједанас.Уовомрадузадржаћемосенапериодуформирања
првогРепубличкогодбора„Вуковихсабора”којијенастајаокра
јем60ихипочетком70ихуједномодонихпреломнихтренутака
запослератнуЈугославију.Утомпериоду„Вуковсабор”јестекао
свеодлике„годишњегдржавнопартијскогритуала”.

Кључне речи: „Вуков сабор”, социјалистичко југословенство,
национална разноликост, Републички одбор „Вукових сабора”,
ритуал

Поред растуће либерализације у културној сфери у Југо
славији,шездесетегодинеобележилајеипроменаунаци
оналнојполитиципредседникаТитаијугословенскогруко
водства.Политичкеосцилацијеодувексусевеомајасноса
гледавалeуправона„Вуковомсабору”,културнојманифе
стацијикојасеуродномместуВукаСт.Караџића,језичког
реформатораодржаваод1933.годинеусептембруунедељу
предМалуГоспојину.ОдВукаКараџићаињегове језичке
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реформестворенје јединственивеомаснажандруштвени
митнаовимпросторима.1

Наднационално „социјалистичко југословенство”, које је
југословенстводефинисалокаообликинтернационализма,
„представљао је покушај стварања новог осећаја заједни
штвакојићепревазићитрадиционалнеетнонационалистич
керазликеиратнимеђуетничкиконфликт”2,тајуједињују
ћипогледбићетоком60ихпрактичнонапуштенукорист
афирмацијенационалнеразлноликостиЈугославијеизахте
вазаекономскомдецентрализацијом.Економскадецентра
лизацијаусловилајеиполитичкудецентрализацијукојојсе
највишесупротстављаоАлександарРанковић,потпредсед
никЈугославијеишефслужбедржавнебезбедности.Њего
восмењивање1966.годинеизваничнаосудањеговогцен
трализмаиунитаризмаеуфоричнојепоздрављенауХрват
ској.Таосудадиректнојеобезбедилахомогенизацијухрват
скихнационалистаоко„Расправеојезику”каоиодговору
српскомкултурномкругу.

Утаквојатмосфери,током1969.године,међуорганизато
рима „Вуковог сабора” у Културнопросветној заједници
СрбијеиКПЗОпштинеЛозницапочињеразговороизмени
концепцијеовеманифестације.Упоређивањемзаписникаса
седницаОдбораодржаних10.10.1968.годинеионеодржа
неујунунареднегодинеишчитавасеуправоташизофрена
сликаукојојсенашалајугословенскаполитикакојајетежи
лацентрализованом југословенствуинационалнимразно
ликостима.Наседнициуоктобру1968.годиненаводиседа
„требазадржатијугословенскикарактерСабораидастиму
везитребаангажоватиодговарајућеорганесвихрепублика.”
Чакјеиделимичноусвојенпланипрограмактивностиуве
зисаунапреддефинисанимсадржајемСаборскихзбивања,
(од1969.годинепредсаборскесвечаноститребалесудатра
јуседамдана).Премаовомпредлогу„Вуковсабор”јеусеп
тембрутегодинетребалодаотворидрЈосипВидмарпред
седникСАЗУ,аутокуседмодневнихпрограмапредвиђено
је да учешће узму културни радници и уметници из свих
Република.Окупљенина седнициОдбора такође сунапо
менулидабибилодобро„ангажоватипрофесионалнолице,
менаџера”дасестараоприпремамаиорганизацијиСабора.
Билајетоодличнаидејаиодговаралајепериодузакојије
важилоуверењеда јевреме„проширенихинтелектуалних

1 Јовановић,М. (2002) Језик и друштвена историја, Београд: Стубови
културе.

2 Soso,J.(2004)‘Spasiocinacije’.IntelektualnaopozicijaSrbijeioživljavanje
nacionalizma,Beograd:Fabrikaknjiga,str.62.idalje.
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слобода.”3Међутим,ипакјестварокодефинитивногизгле
даманифестацијеОдборпрепустиоЖивануБерисављевићу
високом партијском функционеру, секретару Републичког
секретаријатазаобразовањеикултуру.

УдецентрализованојЈугославијиукојој јесвепогодовало
бујању националних идеологија међу интелектуалцима у
Србијислабилајеидејаомогућностипостојања„социјали
стичкогјугословенства”наметнутог„одозго”.Такосупри
сутнинапрвојседницапрвогРепубличкогодбора„Вуковог
сабора”ујуну1969.годинедонелирадикаланзаокреткада
јесадржајовеманифестацијеупитању.

НачелупрвогРепубличкогодбора„Вуковихсабора”били
су: председникМилан Ђоковић, тадашњи управник Југо
словенскогдрамскогпозоришта,односносекретарКПЗСр
бијеиДрагославГрбић,секретар,књижевник.

Узаписнику,сапрвеседниценовоформираногОдбора,чи
тамодасуприсутнизакључили„да’Вуковсабор’требапо
дићинаодговарајућикултурнопросветнииполитичкини
во.”КаооценудотадашњихСаборачлановисузакључили
дасуСабори„билипретежнофолколорногкарактера”теда
биодсадатребало„показатидаизмеђуправеуметностии
народанепостојиникаквапрепрекаибаријера”.СврхаСа
бораидаљеостаје„дасепрекоњегаваспитавајунајшири
слојеви становништва”.Од сада, рекли суприсутни „’Ву
ковомсабору’морамопоклонитинајвећупажњу”–какоби
постаоједнаодтрајних„крупнихкултурнихманифестација
српскогнарода”иједнаоднајзначајнијихманифестацијау
Републици.”УместофолклорногансамблаизЉубљане,ко
јијенајављеннаседнициуоктобру1968.године,уТршићу
је на завршној свечаности изведена позоришна представа
НародногпозориштаизБеограда.Драму„Вожд”осудби
ниКарађорђанаписаојеИванСтуден.Од„југословенског
карактера”„Вуковогсабора”прокламованогпретходнихго
динанијеосталоништа.ТВБеоградјепрвипуттегодине
снималаиодложеноемитовалазбивањаизТршића.Одте
годинепасведопрведеценијеXXIвекадржавнателеви
зијаједиректно,сапонекимоправданимизузецима,прено
силасвезавршнесвечаности„Вуковихсабора”.Судећипо
овојчињеницимодернасредствакомуникације,увиделису
ипартијскируководиоцикрајем60ихгодинапрошлогвека,
одпредсуднесуважностизаширењеидеологија.

Према Извештају са 34. „Вуковог сабора” „тог дана кроз
Тршић је прошло 100.000 људи”. Било је позвано преко

3 Исто.
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„600гостијуизсвихнашихрепублика”,драму„Вожд”по
сматралојепреко30.000људи,„нетремицеисаодушевље
њем” што су организатори истакли као чињеницу да Са
боростварујесвојциљ„демократизацијекултуре,културе
занарод,безпрепрека”.Свисубили једнодушниуоцени
дајеСабортегодине„биопрекретницауњеговојистори
ји”.УтомправцутеклесуидаљеприпремедаСабор1970.
годинедобијејошјаснијуфизиономијуидапостане„израз
нашихстремљењанапољукултуре[...]јединственуфронту
борбезапрогрес”.4НаглашеноједаћеРепубличкиодбор
сарађиватиса:Српскомакадемијомнаукаиуметности,Уни
верзитетом уБеограду,Удружењем књижевника,Вуковим
и Доситејевим музејом, Републичком заједницом културе,
Републичкимсекретаријатомзаобразовањеикултуру,Са
везом омладине Србије, Друштвом фолклориста  Србије,
ТуристичкоморганизацијомСрбијеидругиморганизација
ма и установама.Са концепцијом, програмоми организа
цијом„неопходно јеупознатиПредседништвоРепубличке
конференције Савеза социјалистичког радног народа, Из
вршни одбор Републичке заједнице културе, Секретаријат
културнопросветнезаједницеСрбије.”5

ОчигледноједасузбивањаококонституисањапрвогРепу
бличког одбора „Вуковог сабора” били само одјеци тада
шње концепције титоистичког система који је потенцирао
савезне јединицеи специфичненационалне културенасу
протјугословенскојдржавикаоцелинииконцептујугосло
венског јединства. Политиколози и социолози ће из овог
концептасистема60ихгодинаизвлачитидалекосежнепо
следице које су кулминирале распадом Југославије крајем
80их.

РадпрвогРепубличкогодбора„Вуковихсабора”

АкосеанализирасаставпрвогРепубличкогодбора„Вуко
вихсабора”видиседасуутомсаставупредставницидру
штвенополитичких организација и углавном директори
значајних српских институција културе. Одбор „Вукових
сабора”имаојеОрганизациониодборијошшестпододбора
чијичлановисубиранипоистомпринципу,чланствоуСКЈ
ифункција.ИстасликајебилаиунареднимОдборима„Ву
ковихсабора”такодасеможерећидајетокомXXвека„Ву
ковсабор”биоподстрогимпатронатомСавезакомуниста
ињеговеидеологије.ПрвиОдбор„Вуковихсабора”сходно
процесудецентрализацијеусмислупотенцирањасавезних

4 Извештајса34.„Вуковогсабора”.
5 ЗаписниксаседницеОдбора„Вуковихсабора”,јун1969.године.
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јединицаиспецифичненационалнекултуре,насупротЈуго
словенскојфедерацији,биојесачињенискључивоодчлано
ваизСрбије.6ВећдругиОдбор(формиран1974)бићејуго
словенскогкарактера, веомабројан, самноштвомчланова
изсвихРепубликаиПокрајинадабисезадовољилизахтеви
присутностипокључу.Премазаписницимаспочетка70их
видиседасеурадпрвогОдбораукључујуготовосвичла
новиидасеводевеомасадржајнедискусијео„каракатеру,
физиономијииорганизацији’Вуковихсабора’”.7Оношто
првопадауочито јечињеницадау записницимасасед
ницаупериоду1970–1972.годинезапажаможивоучешеће
ДобрицеЋосићаураспаравамао„Вуковомсабору”.Његово
имејеиуспискучлановаОдбора,алигаузваничнимдо
кументима који касније прате историјатСабора нема.До
брицаЋосићјеуОдбор„Вуковихсабора”ушаокаопред
седникСрпске књижевне задруге на чијем челу је био од
1969.годинекадајеиформиранпрвиОдбор.8Његовоиме
нијевишемеђучлановимаодбораодоктобра1972.године
кадајеприморандаодесаместапредседникаСКЗа.Њего
ведискусијепопитању„Вуковогсабора”садржалесуоце
нуда„Вуковсабор”требадабудеискључивостварСрбије.
Насастанцимаутомпериодуједнаодкључнихдилемаје
стеуправотоинсистирањенатомедасетребајасноодлу
чити„далијеСаборсрпскиилијугословенскибилодаје
речосадржајупрограма,организацијиилифинансирању”.

6 ПремаподацимаизнетимукњизиСлободанаРистановића„Вуковиса
бори”првиРепубличкиодбор„Вуковогсабора”чинилису:председник
МиланЂоковић, књижевник и председникКултурнопросветне зајед
ницеСрбије; чланови:Живан Берисављевић, републички секретар за
образовање, науку и културу, ДесанкаМаксимовић, књижевник,Ми
лојкоДруловић,директорновинскоиздавачкогпредузећа„Политика”,
дрМихаилоСтевановић,професорФилолошкогфакултетауБеограду,
дрВојиславЂурић,професорФилолошкогфакултетауБеограду,Ђу
роГавела,управникВуковогиДоситејевогмузеја,ВерољубПавловић,
директорЗаједницекултурнихустановауШапцу,МилорадГајић,позо
ришниредитељизВаљева,дрДимитријеВученов,професорФилоло
шкогфакултетауБеограду,СтојанЋелић,председникСкупштинеРе
публичкезеједницекултуре,МиладинВилотић,председникСкупштине
општинеЛозница,НиколаКандић,Управникрадничкогуниверзитета
уЛозници,ЖиворадГајић,председникКултурнопросветнезаједнице
Лозница.

7 Записник са седнице Републичког одбора „Вуковог сабора”, јануар,
1970.године.

8 МиладинВилотићпредседникОпштинеЛозницаод1969.до1974.го
динеуразговорувођеномавгуста2004.годинекажедајеон„издигао
’Вуковсабор’нарепубличкиниво.”ИтотакоштојесаГовозденомЈо
ванићембиодругизскојевскихдана, „аон јебиоглавниукултури.”
ВилотићтврдидајеонпредлагаоЋосићазачланаОдборајерсубили
друговијошизратногвремена,алијетај„предлогодбијенјерјеЋосић
биодисидент.”НатврдњудајеЋосићипакбиочланОдбораВилотић
одговара:„Да,аликратко”(Интервјуаутору,августа2004).
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СтавовесличнеДобрициЋосићуимаојеипрофесорФило
лошкогфакултетаВојиславЂурићкојијебиочланОдбора
уистомпериодукадаиДобрицаЋосић.СтојанЋелићсеу
одбору„Вуковисабора”задржаотекнештодуже.Иначесви
закључцикојејеОдбордоносиоувезиорганизовањаСабо
радаванисунаувидСекретаријатуОпштинскогкомитета
Савезакомуниста,ОпштинскојконференцијиССРН,Већу
синдиката,Савезубораца,Савезуомладинекојисуоцењи
валирадОдбора.ИстеструктуресуинаРепубличкомни
воудавалесвојуоцену.ДобрицаЋосићјеутомпериодупо
кренуоипитањеговорникана„Вуковимсаборима”.Наиме
Саборјеодсвогпостанкакаобитанелементсвогсадржаја
имаоиступодабраногговорника.ДобрицаЋосићјеприме
тиокакосугодинаматобивалиљудиизполитичкихструк
тура.Онсезалагаодатоипакбуду„личностикојенешто
значеунашојкултури,односно,туличносттребабиратис
обзиромкаквојењеноделовањеукултурииштаизањесто
јикаодело.”9ОнјетакођеинсистираоинатомедасеОдбор
„Вукових сабора”обратиЗаводу запроучавањекултурног
развиткакакобиседоговорили:

 о спровођењу анкете међу уметницима, научницима,
културним радницима, удружењима и установама ра
ди добијања мишљења, предлога, сугестија у погледу
програмаиорганизације’Вуковихсабора’;

оприпремипрограмаразвојакултуреуЛознициуобла
стибиблиотекарства,заштитеспоменикакултуре,раз
вијањаипрограмирањамузичке,позоришне,филмске,ли
ковнеуметностиикултуре,изградњеобјекатазауста
нове у области културе, развијања културних делатно
сти на селу и стварања услова за бржи и свестранији
развојкултуреуОпштиниЛозницаураздобљудо1980.10

ВојиславЂурићиДобрицаЋосићзалагалисуседаназа
вршнојсвечаностиједанодпрограмабудепосвећенприка
зивањународнихумотворина.Тобирадилистуденати,про
фесорииасистентиАкадемијезапозориште,филм,радиои
телевизију.Овојеједанодреткихњиховихпредлогакојије
на„Вуковимсаборима”имаосвојурелизацијуитоудужем
временскоминтервалу.Њихдвојицасусезалагалаизатода
Сабор„мораиматиштовишекултурнесадржине,аштома
њепригодног”–овареч„пригодног”звучикаоеуфемизам
заполитичко.

9 Записник са седнице Републичког одбора „Вукових сабора” од 11. 1.
1972.године.

10Исто.
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ПрвиОдбор„Вуковогсабора”расписаојеконкурсзадело
којебибилоизведеноназавршнојсвечаностинасаборишту.
Такоје1971.годиненасабориштуизведенакантатаДушана
Радића ,,ВуковаСрбија’’.Конкурсчестониједаваоочеки
ванерезултате.Јединиузрокслабомодзивууметникаило
шемквалитетупонуђенихделачлановиодборасуналазили
украткомрокукојијеуметницимабионарасполагању.Ме
ђутимразлозисубили,чинисе,сасвимдругеприроде.Иако
је конкурс веома демократско решење, у условима строге
цензуре коју је сваки текст и уметникпролазио, а коју су
спроводиличлановиконкурснихкомисијакојисусвојеод
ликеморалипружитинаувидразнимполитичкимструкту
рамакаоштосуКомитети,ОпштинскеконференцијеССРН,
Већусиндикатаислично,правиствараоцисуималивеома
малоразлогадаучествујунаконкурсусанекимзаиставе
ћимамбицијама.Уједнотоделојеималонезавиднусудбину
давишеникада,иливеомаретко,будеизвођено.Такодасу
инаредниОдбори„Вуковихсабора”честобилиприморани
даузимајунеко готоводелоинабрзину гаприлагођавају
потребамазавршнесвечаности.Или,пак,дамеђучланови
маОдборабирајуоногакојићенаписатиилирежиратидело
премадиктатуполитичкогтренутка.Сведоцисмочињенице
дасенаСаборутешкоизлазилоиззачараногкруга:члано
виодбора–организатори–извођачипрограма.Изгодинеу
годинусвеистиљуди.

Почетком 1972. године посебним залагањемДобрицеЋо
сићаиВојиславаЂурићанасастанцимаОдбора„Вукових
сабора”покренутајеиницијативаооснивањуВуковезаду
жбине.Таиницијативабилаје,,свесрдноприхваћена’’јерби
помогла,,финансирањуиорганизовањуисамогСабора’’.11
МеђутимтокомтегодинеиницијативаипричаокоВукове
задужбинесеразводњава.Иницијаторисаврхаполитичког
естаблишментадобијајузамеркенатекстОсновногплана.
УтимпримедбамасекажедасеЗадужбинаограђујеодСа
бораи,,добијаширедимензије’’!ГојкоМилетићрепублич
кисекретарзакултурујеизнеопримедбуданетребажури
тисаоснивањемЗадужбинекаоида,,појамзадужбинаније
башнајсрећније решење [...] исфорсиран је стари стил”.12
ВојиславЂурићјенатојседнициодговориоГојкуМилети
ћудаоннезна,,ниједнусрпскузадужбинукојајеодиграла
регресивнуулогу,пада,отпадаијединиразлогзбогкогаби
сеодоверечимоглозазирати”.Међутимпослеовогсастан
какадасеиговориоВуковојзадужбиниговорисе„Фонду

11ЗаписниксаседницеРепубличкогодбора„Вуковихсабора”од13.јуна
1972.године.

12Исто.
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ВукаКараџића”13чијибиоснивачибилеустановекојеносе
име,,ВукКараџић”илисе,пак,неговориуопште.Оношто
јеприметнокадајерадОдбораупитањуупрведвегодине
његовогпостојањатоједасудискусијевођенеудосталибе
ралнојатмосфериидасучлановиОдбора,мањеиливише,
имали јаснувизијуштабитребалорадитиикудаусмера
ватиСабор како би он постао културнаманифестација са
намеромда буде окренута више савременим збивањима у
уметности.Међутим1973.годинесаувођењемкритерију
маморалнополитичкеподобностивишеникаквогговорао
сукобумишљењанијемоглобити.УОдбору„Вуковихса
бора”,одтегодине,немавишенионихљудикојисуоди
стинскижелелиданештоучинеутрајнојизменисадржаја
програмаилиначинаорганизацијеифинансирања.

ДобрицаЋосић,ВојиславЂурићкаоиСтојанЋелићсудећи
ипремањиховимкаснијимиступимазалагалисусезатода
Саборпостанеместопредстављањасрпскекултуре,каоида
Вукнебудетретиранкао„интернационалнапојава”безне
когбитногодјекаусвимсегментимадруштва.Њиховаидеја
о оснивањуВукове задужбинеи огранаканије наишлана
разумевањетакодаједругипутунашојдруштвенојисто
ријипропадалаидејаокооснивањаВуковезадужбине.Прва
јебилапокренута1937.годинеизавршиланасличанначин
каои ова коју је покренуоОдбор „Вукових сабора” 1972.
године.

ОноштојезадавалонајвишебригечлановимапрвогОдбо
ра,штосеможевидетиизИзвештајаиЗаписника,јеследе
ће:а)далије„Вуковсабор”пригоднаманифестација,кул
турнасвечаност,народнисаборб)штаусадржајупрограма
нудимо–савременакултурнадостигнућаусрпскојкултури
или,шире,најугословенскојуметничкојикултурнојсцени,
ц)далиокосницучинеделаинспирисанаВуковимживотом
ирадомилисамоделаоВуку,д)далијеконцепцијатаква
данасзанимасамоприказивањенародногстваралаштване
кадаисада.Наовомместуморамоприметитида,кадајереч
оманифестацији„Вуковсабор”ниданаснаовапитањане
постојеодговори.Недоумицаокоизгледаиконцепцијеове
значајнеманифестацијележиучињеницидакултурнаполи
тиканеподржавапостојањеразличитихкултурнихпотреба
и испољавања, сходно унифицирајућој идеологији Савеза
комуниста.Култура,апоготовуовакултурнаманифестаци
ја,нијебилаустањудасеизвучеизснажногупливаполи
тикеитозбогтогаштосениједнаидеологијанитиполитика

13ЗаписниксаседницеРепубличкогодбораод4.5.1973.године.
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нијежелелаодрећиснажногсимболичкогпотенцијалакоји
собомносиимеиделоВукаСт.Караџића.14

ЛакојеувидетичињеницудауОдборима„Вуковихсабора”
одсамогњеговогнастанка,мислисепресвеганаактивне
учеснике у радуОдбора, има веомамалоистинских ства
ралацаукултурииуметника,вишејељудиизполитичких
структураивласти.Тојеоноштоје„Вуковесаборе”одувек
чинилоотворенополитичким.

ПрвиОдбор „Вукових сабора” остаће упамћен и по томе
штојепокренуолист„Вуковсабор”санамеромдапопула
ришеовуманифестацијуидајошједан„доприносдемокра
тизацијикултуре”.ЛистјеиздаваоВуковиДоситејевмузеј
изБеоградачијиједиректорЂуроГавелабиоглавнииод
говорни уредника, док су члановиОдбора чинилињегово
уредништво.

„Вуковсабор”каоритуалевокације

„Вуковсабор”је1970.годинезадобиосвојутрајнуфизио
номијуувидугодишњегритуаласаосновномтенденцијом
дабуде„узорнаизаначајнасмотрасрпскекултуре”.15

СобзиромдасеМиодрагДемић,сценограф,„истакаоинај
вишедопринеодајеизвођењедраме„Вожд”уживописним
лепотамаиприродномдекоруТршићаделоваовеомасна
жноиубедљиво”16,добиојезадатакдаосмислицеремонију
завршногдана„Вуковихсабора”.Његоваосновнаиполазна
идејабилајесадржанауреченици:„УчастслављењаВукаи
његовогделаСаборбимораопружитидалекоосмишљени
ји,садржајнијиисимболичнијидоживљајодвашарскогша
ренила.”17Креаторизбивањаосмислилисуследећипрото
кол:присутниуприродномамфитеатрупрвочујузвукфан
фаракојидолазииздубинаразгранатешумекојаокружује
простор,потомизцентразбивања–„зеленогкотлаТрши
ћа”18одјекујеМокрањчева„ХимнаВуку”,док,уистомтре
нутку,младићидевојкаподижузаставу„Вуковихсабора”.
Стихови,дрВладимираЈовичића„Сељаче/гољо/каурине/
докторе/чобанине”,којесуглумциувекпунихплућаизго
варали,враћајусекаоехосаоближњихпропланака.Након

14Ђедовић,Д.(2007)Утицајидеологијенаобликовањеманифестацијаи
фестивала–Вуковсабор,магистарскирад,Београд:РекторатУнивер
зитетауметностиуБеограду.

15Ђоковић,М.(септембар1970)ОВуковомсабору,Вуковсабор,стр.11.
16Исто.
17Исто.
18Архитекта Михаило Митровић у НИНу, септембар, 1973. Наведено

премаИзвештајуса37.„Вуковогсабора”.
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тогаизлазиглавниговорник(санаступомМатијеБећкови
ћа1990.на „Вуковомсабору” говорникпостајебеседник)
даокупљеномнародусаопштинекескривенеистине.Сле
дио јепотомпрограмувидурецитала,позоришнихпред
става,опера,концерата,наступахорова.Мањезваничнидео
одвијаосеподназивом„Поподневносаборскопосело”.

Природниамфитеатар,гдеје1964.годинеизграђенапозор
ница,пружиојеидеалнеусловередитељимаовогцеремони
јала,19којисевећготовочетиридеценијеодигравапоистом
протоколу, да створе један од несвакидашњих годишњих
масовнихокупљањаљуди.

Уродномместујезичкогреформатора,првиОдбор„Вуко
вихсабора”,осмислиојеритуалевокацијесциљемданас
подсетинанекестереотипекојилежеуосновинашегколек
тивногидентитета.УзбројнесимболеприсутнеуТршићу
нијебиопроблемпробудитиемотивнаколективнасвојства
једнезаједнице.Емоцијекојимаритуалдајемахајесуемо
цијезаједнице,асвакиприпадникзаједницеутокутрајања
тогритуалаинтегришесеудруштвенипоредак.20Натаквом
местукаоштојезавршнасвечаност„Вуковогсабора”вешто
се величају доминантне вредности заједнице, постављају
моделемишљењаипонашањакојепојединцизатимусвако
дневномживотуимитирају.ЦеремонијалмајсториуТрши
ћумоглисусе,измеђуосталог,ослонитииначињеницуда
занародекојиживенаовомпросторуречогњиштеимаспе
цифичнутежину:огњиштејецентралноместоукући„збор
номестопородицеипородичнезадруге[...]Поредогњишта
освемуседоговараииздвајапречеодпречега.”21Ослања
јућисенасимболикуогњиштаизборногместанасталаје
читаваидејаообновиВуковекућезакојустручњацикажу
даниблизунијемогладаизгледатакокакосујеобновите
љинаправили1933.године.Типкућезакојимитврдимода
јеВукованасталајеуСрбијитектридесетакгодинапосле
ВуковогрођењакадајеонвећувеликобиоуБечу.

19Данебидошлодатерминолошкезабуневажнојенапоменутидасепо
јамритуалаалтернативноилиупоредокористисапојмовимацеремони
ја,светковина,спектакл,штозависиодтогакојисеаспектпојавеистиче
упрвиплан.

20Јелена Ђорђевић (1986) о делотворности политичких ритуала пише:
„Појединцисеосећајусаставнимделом’јединственогбићазаједнице’
чијасеегзистенцијапројектујеунекувишутрансцендентнураван.Као
такав, ритуал обезбеђује стање communitas, што значи посебно егзи
стенцијалностање,’парадоксално’инесводивонауобичајенаисвако
дневна друштвена искуства”;Мноштво лица светковина,Културабр.
7375,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.930.

21Влаховић,П.(2002)Србија,Београд:Стручнакњига,стр.189190.
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Овдејеважнонапоменути,аковећговоримооСаборукао
„годишњем државнопартијском ритуалу”22, да политички
ритуали имају различите формалне могућности којима се
изражавасадржајиутиченанормирањеставова.„Неколико
формалнихпринципаиграјукарактеристичнуулогууобли
ковањуритуалногматеријала.Првиосновнипринципзајед
ничкиготовосвимполитичкимсветковинама,уразличитим
политичкокултурнимокружењима јетрадиционализаци
ја.”23Напримеру„Вуковогсабора”татрадиционализација
језначилапостављањеконкретногполитичкогсадржајаили
идеологијенаширетрадицијскеосновекултуреукојојна
стаје.Ипотенцирањетихтрадицијскихелеменатакрозпри
змуименаиделаВукаСт.Караџића.Тајформалнипринцип
ињеговоусаглашавањекрозразличитеидеологијеможеда
сепратитокомчитавогтрајања„Вуковогсабора”.

Други принцип у обликовању ритуалног материјала, који
семожетакођепратититокомтрајањаинастајања„Вуко
вогсабора”,јеформализација.24Онасеогледакакоујасном
дефинисањутокацеремонијеодхимне,заставе,протокола,
беседе и беседника до стриктно прописаних могућности
у избору садржаја „културноуметничког програма”.При
метноједасупринципиформализацијеритуаларигиднији
уколикосудруштвениодносимањедемократични.

Напоменули смовећда је саставнидеоцеремонијалабио
подизањезаставесаВуковимликом.Врлодобросезнада
заставауочимаокупљеногнародадајеауторитетонимако
јијеподижуитоауторитетчуваранационалногисторијског
памћења.Поредове заставе „Вукових сабора”деценијама
севиорилаидржавназаставадругеЈугославије.Веомазна
чајнатачкацеремонијалабиојеговор,односномноговише
говорниксамнегооноштоонимадакаже.Говорникјена
Саборуодувекбиочовекизврхапартијскеолигархијеили
културнирадникделегиранодстраневласти.Саборкојисе
из године у годинупонављао окупљенима је давао осећај
ауторитарногкомфораисигурностијерјепружаоуверење
датумачењаимишљењакојадобијајупутемговораделеса
њимаутицајниимоћниљуди.Уједновеликибројпублике
насаборишту,ТВпреносисабројнимаудиторијумомства
ралисуутисакдастановиштакојаизражавајуговорницикао
ипорукекојеширисадржајкултурноуметничкихпрограма,
делиогромнавећинаприпадниказаједнице.Утомсмислу,

22Čolović.I,(2000)Politikasimbola,Beograd:BibliotekaXXvek,str.237.
23Љукс, С. (1986) Политички ритуал и друштвена интеграција,
Културабр. 7375,Београд: Завод запроучавањекултурног развитка,
стр.140162.

24Исто.
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Сабор јепостаоформулапомоћукојесуобликованаодре
ђенастановништвакојабинекаособатребалодаприхвати
какоби„пришла”ипомоћукојихсусепојединциослобађа
лиобавезедатражеиобликујусопственовиђење.Саборје
пружаосамоуправљачимаосећајдакултурањимаприпада.
Уједнонегованајеилузијадапостојиповратанаспрегаиз
међувластиинарода,односноПартијетј.њенеидеологије
иидеолошкихставоварадничкекласетј.народа.

Саборсе,од1970.до1981.године,увекзавршаваоБранко
вимколом,симболомбратстваијединстваутумачењуфол
клорнихансамбалакултурноуметничкихдруштава.Утоку
70их,приметнојенафотографијама,уБранковоколосусе
хваталинаизменичноиграчиобучениурадничкеуниформе
иуношњесвихнародаинародности.Колосеигралоиспод
Вуковихијугословенскихзастава.

Тајритуалпроистекаоизпотребе једнопартијскогрежима
остваривао је својумонолитностмасовнимучешћемброј
ниххорова,драмскихуметника,оркестара.Великибројпу
бликекојасетискалаокопозорницеодаваојеутисакснажне
везевластиинарода.

ХоровикојисуучествовалиназавршнојсвечаностиСабора
спочетка70ихгодинабројалисуипо400учесника,мно
гобројни субилииоркестрикоји сунајчешће свиралина
сабориштуутимпрвимгодинамаосмедеценије–Оркестар
ДомаЈНАиОркестармилиције.Онисусвојимуниформа
маибројношћудавалиутисакмонолитностипоготовоуре
жимимакојисупотенциралиратничкетрадицијенародана
чијемсучелу.

Идеологијакао„цементкоји
повезуједруштво”25

Како је већ речено, економска децентрализација је током
60ихусловилаиполитичкудецентрализацијукаоичитав
низУставнихпроменаштоједовелодабујањанационалних
идеала.УХрватскојсепрвипутоднастанкадругеЈугосла
вије одвијао процес „националне хомогенизације” који је
окупиопартијскоруководство,интелектуалцеиширисег
ментдруштваокоистогциља–стварањанационалнедржа
ве.УХрватскојјетајпериодпознатподназивом„хрватско
прољеће”.

Уставни амандманикоји су значилиновоустројство Југо
славијепотаклисуиуСрбијичитавнизрасправао„култури

25Malešević, S. (2004) Ideologija, legitimnost i nova država – Jugoslavija,
SrbijaiHrvatska,Beograd:Fabrikaknjiga,str.30.idalje.
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српског народа као целине”, о аутономнимпокрајинама и
угроженостиСрбије,оправуна„самоoпредељењеукључу
јућииотцепљење”.ПрофесорМихаилоЂурићје1971.го
динеусвом,садавећчувеномговорунаПравномфакултету
изјавио:„ТребабитиначистостимдајеЈугославијавећда
насготовосамогеографскипојам.”

УСрбијијеутокутихгодиназабрањенчитавнизфилмова
„црног таласa”, књига слободнихинтелектуалаца, пракси
соваца, чланова Српске књижевнe задруге. Јула 1972. го
динепрофесорМ.Ђурићосуђен јенадвегодинезатвора,
ЋосићјеприморандаодесаместапредседникаСКЗ,Лазар
Стојановићредитељфилма„ПластичниИсус”отишаојена
издржавањезатворскеказне.СаБеоградскогУниверзитета
отеранисупраксисовцииглавнипокретачистудентскогпо
крета.26Критеријумморалнополитичкеподобностиуведен
је1973.године,иосимтога,предвиђенојеформирањено
вихкомунистичких„актива”усвимкултурниморганизаци
јама.„ТемалегрупечлановаПартијетребалоједаконтро
лишуактивностсвојихорганизацијаиспроводенекуврсту
’интернецензуре’”27.

Говорећи о првом Републичком одбору „Вукових сабора”
делимичносмонапоменулиштасетузбивалоусветлудру
штвенихкретањакаоикаквајебиласудбинапојединихчла
новаОдбора.Међутимиусамомпрограмунапозорнициу
Тршићукоји јебиопод строгимпатронатомСавеза кому
ниста, који је остао, поред Тита и Југословенске народне
армије,као јединигарантЈугославије,примећујусевеома
занимљивествари.ДабидоказалидаЈугославијанијеса
мо „географски појам” идеолози са својим апаратчицима
у Тршићу демонстрирају „интернационализам”, братство
и јединство. Ситуација у периоду 1973–1974. године вео
маподсећанаонукадајенастао„Вуковсабор”1933.годи
неикадајебилонеопходносвимсредствимапротежирати
идеологијуинтегралногјугословенства.

НаСабору1971.годинејошувекимамоприметнодејство
онихкојиширеелитнимоделкултуреиинсистирајунасрп
скојнационалнојкултури.ЗатопосетиоциуТршићупрате
кантату„ВуковаСрбија”ДушанаРадићакојиизводиОрке
старЈНА,апотому„зеленомкотлу”Вуковогродногсела
балетски играчи Народног позоришта из Београда изводе
„Охридску легенду” Стевана Христића. Већ 1972. године
сузбијањемМаспокаваљалојеутокутрајања„годишњег

26Soso,J.(2004)‘Spasiocinacije’.IntelektualnaopozicijaSrbijeioživljavanje
nacionalizma,Beograd:Fabrikaknjiga,str.62.idalje.

27Исто.
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партијског ритуала”минимизирати проблеме са којима се
државасусрећеикоји јеподривајутесепочињеотворено
клицатиТитуиПартији.БраниславЈеринићглумацНарод
ног позоришта из Београда „убедљиво”28 рецитује песму
БранкаМиљковића„Тито”докхорскукомпозицијуМило
ја Милојевића „Младост” (која следи Титов пут) „певају
стотине чланова хорова изЛознице,Шапца иВаљева.”У
извештајусатогСаборапишедасу„[...]најзначајнијипри
логсаборскојприредбидаличлановиансамблаЗагребачке
опере.ГостиизХрватскеприказалисуоперуЈаковаГотовца
„Еросоногасвијета”.Њиховоизвођење,пишеуизвештају,
билоје„ведроинадахнуто.Духовитоиспричануводнарод
неприче,покојојјеурађенлибрето,јошвишејеприближио
оперухиљадамапосетилаца”.29

Те године, сведоче извештаји са састанакаОдбора „Вуко
вих сабора”, свечаност „[...] пада у време наглашеног од
страњивањасвегаштоукултурииуметностинијеокренуто
потребамарадногчовекаштоометањеговсоцијалистички
развојиштопокушавадаунесезабунууреволуционарно
демократскоопредељењеовогдруштва”.30Дабиспречили
свакузабунууваспитањуиобразовањурадногчовекаСКЈ
јетегодине,какојевишепутанаглашено,увеокритеријум
моралнополитичке подобности. Строго се водило рачуна
дапрограмипредсаборскихданабуду„идејнопозитивни”,
учеснициитворципрограмабиранисуовимречима:„Ло
гарјереволуционарнипесник,рођенуРијеци,значијуго
словенскаличност”.31Изгледадасусвиучесници„Вукових
сабора”испољаваливисокстепенаутоцензуре.Например:
„Иакоучесницикњижевневечеринисуупућиванинабило
какваограничењаприизборутекстова”читамоуИзвешта
јуса„Вуковогсабора”1971.године,књижевнициАнтоније
Исаковић,Б.Петровић,В.Попа,Д.Ћосић,Д.КостићиС.
Раичковићсусе„определилизаонерадовекојиговорео
борбинашихнародаиносехуманупоруку”.32

Имајући у виду програм Сабора 1973. године изгледа да
ниједануметникизСрбијенијепрошаокритеријумморал
но  политичке подобности јер нису уопште присутни на
завршној свечаности. Те године ФабијанШоваговић глу
мацЗагребачкогтеатраговористиховеМирославаКрлеже

28Извештајо„Вуковомсабору”1972.године.
29Исто.
30Исто.
31ЈеданаестаседницаРепубличкогодбора„Вуковихсабора”од4.5.1973.

године.
32Извештајо„Вуковомсабору”1971.године.
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„Пламени вјетар”, Вера Црвенчанин рецитује „Стојанку
мајкуКнежопољку”СкендераКуленовића,акаоцентрално
збивањепубликапратипетусликуопереТрајкаПрокопиева
„Разделба”којуизводесолисти,хор,оркестарибалетМа
кедонскогнародногтеатраизСкопља.Свејезавршенове
ликимБранковимколомкојичинеиграчиобучениуношње
свихнародаинародностикаоираднициутегеткомбине
зонима.БилајетосликараспеванеиразигранеЈугославије
која се радује заједништву, братству и јединству.Наравно
да,акозанајвишикритеријумваљаностиурадуодаберемо
моралнополитичкуподобностдатомрежимуи власти,не
можемоочекиватиразноликостукомуникацијинитиразно
ликоступонуди.Партијатимејасношаљепорукудажели
да„поравнасавјавнипростор[...]цементирајућисвепро
страније сиве зоне ритуалног општењамеђуљудима – на
масовнимокупљањима,свечаностима,манифестацијама”.33
„Вуков сабор” постаје управо један од најексплицитнијих
примерате„сивезоне”унификације.

У новонасталој ситуацији са увођењем критеријума
моралнополитичке подобности 1973. године и усвајањем
Устава 1974. годинеформиран је и нови други Републич
киодбор„Вуковихсабора”.ВећиначлановадругогОдбора
„Вуковихсабора”,који јебионаглашено југословенскиза
разликуодпретходног,никадасенијепојавиланина јед
номсастанку,нитисуонито,очигледно, сматралисвојом
обавезом.Наспискујебило77именаполитичара,уметника
икултурнихрадникаиз свихРепублика.ДругиРепублич
киодбор,односноњеговСекретаријат,остаћеупамћенипо
томештојевеомаснажносаотворенепозорницеуТршићу
клицао Титу.34 Наиме, новиУстав је могао подразумевати

33Popov,N.Retorika, komunikacija i zajednica, u:Ka jezikumira,priredio
Jakšić,B.(1996),Beograd:Forumzaetničkeodnose,str.110.

34На централној свечаности „Вуковог сабора” 1975. године слушамо
хорске композиције: „Жута дуња помирише”, „Златиборе”, потом „Уз
МаршалаТита”.ЗатимсенаСабору,каои1971.године,рецитујепесма
„Тито”БранкаМиљковића,измеђуслушамо„Везиљуслободе”Миха
илаВукдраговићаипесмуДесанкеМаксимовић„Споменнаустанак”.
„Титовнапријед”ВладимираНазорасаставниједеозавршнесвечано
сти„Вуковогсабора”1976.узораторијумЗоранаХристића„Свијетуна
видику”истиховеСлободанаМарковића„Одлазакупартизане”и„По
вратак”.УизвештајусаВуковогсабора1977.читамодаје„цеоСабор
припреманпремаконцепцијиинапринципимакојејеутокупрошлих
годинаОдбор ’Вукових сабора’прихватио.Такода јепосебнапажња
посвећенакултурној,васпитној,идејнојисадржинскојвредностипро
грамакојијебиоузнакуобележавањајубилејапредседникаТита.Ово
годишњипредсаборскиданисуконципиранитакодасенањимаобеле
жавајујубилејидругаТитаиДанмладости,алидасенапригоданначин
презентирајууметничкаделанасталанаВуковимидејама.”Утомдуху
прво вече предсаборских свечаности 1977. године почело је поетско
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другачијиположајрепубликаиаутономнихпокрајина,мо
гаојезначитиновуекономскуситуацију,алионоштонико
нијесмеодовестиупитањетојеТитовавладавина.
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YUGOSLAVIAATVUK’SFAIRS

VUK’SFAIRSFROM1969TO1973

Abstract

Vuk’sFair,afestivaldedicatedtotheSerbianlanguagereformer,Vuk
StefanovićKaradžić,hasbeenheld inTršić since1933. It is easy to
follow,throughthehistoryofthesefairs,alloftheeverchangingcultural
policiesandideologiesthatexistedintheKingdomofYugoslavia,post
warYugoslavia,andmodernSerbia.Thispaper,however,willfocuson
theperiodduringwhich thefirstStateBoard for theOrganisationof
Vuk’sFairsoperated,fromthelate60stotheearly70s–asoneofthe
keyerasinthepostwarYugoslavia.ItwasduringthisperiodthatVuk’s
Fairgainedallthecharacteristicsofan“annualstatepartyritual”.

Keywords: Vuk’s Fair, socialist Yugoslavia, national diversity, The
StateBoardfortheOrganisationofVuk’sFairs,ritual

Нарадномместу,педесетегодине20.века,
МузејЈугославије,фондСтеванКрагујевић
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ДРУШТВУ
Сажетак:РадприказујекакосустручњациианалитичариКому
нистичкепартије/Савезакомуниста–прекоомладинскеоргани
зацијеикрозинтеракцијусауметницимаикултурнимделатници
ма–трасиралипутразвојајугословенскојпопуларнојмузицикао
интегративномфакторусоцијалистичкогдруштваЈугославије.

Кључне речи: музика, џез, забавна музика, рокенрол, партија,
социјализам

По завршетку Другог светског рата, Југославија је орга
низована као централизована федерација, с Комунистич
ком партијом као кохезионим фактором.1 Социјалистичка

1 Радјенастаоуоквирупројекта„СрбииСрбијаујугословенскомиме
ђународномконтексту:унутрашњиразвитакиположајуевропској/свет
скојзаједници“(47027)којифинансираМинистарствопросветеинауке
РепубликеСрбије.Радјеписаннаосновумојихистраживањаобјавље
нихумојојкњизиимојимрадовимакојисетичурокенрола,забавнему
зикеипопуларнекултуре(видетисписаклитературе).Поредтога,радје
обогаћендосаднеобјављенимсазнањиманаосновуистраживањаоза
бавнојмузициуДипломатскомархивуМинистарстваспољнихпослова
РепубликеСрбије.
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ЈугославијајетадасталанасупротЗападунапитањуутвр
ђивања границе са Италијом код Трста и југословенске
помоћи герилској левици током Грађанског рата у Грчкој
(1946–1949).Али,токомкризесаЗападомдошлоједосу
кобајугословенскогруководствасаИнформбироомпредво
ђеногСовјетскимСавезом (1948–1953).Наиме, земље со
цијалистичкоглагерапокушалесуданаметнуЈугославији
идеолошкополитичкимонополМоскве.Југославијаје,као
одговор, потом покренула десовјетизацију и дестаљини
зацијусвогдруштва.2

ЗемљеЗападасууочилешансудапрекоЈугославијенаруше
кохезијусоцијалистичкоглагера.Југославијаје,пак,ууспо
стављањуекономскихивојниходносасазападнимземља
ма видела прилику да се одупре претњамаИнформбироа.
ОдносиЈугославијеиЗападаутовремебилисупреседан
јер раније није било примера да једна социјалистичка зе
мљаодржаватаквевезесаземљамасупарничкеидеолошке
оријентације.Упркостомештонијебилодиректнихусло
вљавањаодстранеЗапада,индиректнојестављанодознања
дасеодЈугославијеочекује,поредосталог,ивећистепен
демократије.Југославија јебиласпремнадабудекоопера
тивнадонекемере,алиникаданијенипомишљаланапот
пуноприхватањезахтевакојибиугрозилисоцијалистички
путземље.3

КакобибалансиралаизмеђуЗападаиИстока,Југославијасе
срединомпедесетихопределилазаблоковсконеразврстава
ње–односнонесврстаност–јер„идеологија јојниједала
дасеприкључиЗападу,амилијардедолараипредностиза
падногпросперитетанисујојдаледасеприкључиИстоку”.4

Кадајеречопротокуиностранекултуре,Југославијајебила
отворена за све утицаје који се нису косили са идеологи
јом.Западнеземље,посебноСједињенеАмеричкеДржаве
и Велика Британија, деловале су преко својих културних
центарауЈугославији,иупољупопуларнекултурекојаје
посебно привлачила југословенску омладину. Економска
везаност Југославије заЗападшироко јеотваралатајпро
стор.5ЗаразликуодкултурнесарадњесаземљамаЗапада,

2 Димић,Љ.(2001)Историјасрпскедржавности:СрбијауЈугославији,
НовиСад:САНУ,Беседа,ДруштвоисторичараЈужнобачкогиСремског
округа,стр.340343.Отомедетаљноу:Bogetić,D.(2000)Jugoslavijai
Zapad1952–1955,Beograd:SlužbenilistSRJ.

3 Исто.
4 Богетић,Д.(2008)Југославијаухладномрату,Историја20.века,бр.2,

Београд:Институтзасавременуисторију,стр.316.
5 РаковићА.(2011)РокенролуЈугославији1956–1968.Изазовсоцијали
стичкомдруштву,Београд:Архипелаг,стр.8394.
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гдесуонеималеиницијативу,Југословенисусличнуулогу
уширењусвојепопуларнемузикеималиодшездесетихка
СовјетскомСавезу.6

МеђашизападнепопуларнекултуреуЈугославијипостали
суигранифилмови(сабар75%западнихфилмованабио
скопскомрепертоару),страницезабавнештампе(сачакдо
98%садржајазападногпорекла)ипопуларнамузика (џез,
забавнамузикаирокенрол).7

До сукоба са Информбироом југословенска џез музика
склоњенајенадруштвенемаргине.Међутим,кадасесоци
јалистичкилагеридеолошкиобрушионаЈугославију,један
одвидоваодбране,којибиновомзападномсавезникупока
зао„демократизацијудруштва”,биојеијугословенскиџез
комејепартијаод1951.омогућиладасеразвијазадобробит
социјалистичкогдруштва.8Тимесе,сједнестране,пружала
рукаЗападу,асдругестране,Југославијајетаквимодносом
ка„црнојмузици”потврђиваласвојновипутантисегрега
ционизмаидеколонизације.9

Након што је примећено да је џез до средине педесетих
набујао на игранкама, али да квантитет нарушава квали
тет,Народни одборБеограда је 1954. донеомеру да у ју
гословенскојпрестоницимогунаступатисамомузичарии
саставикојисупрошлиаудицијуУдружењаџезмузичара.10
Стимувези,крајем1956.уведенисуполугодишњитеча
јевиаонимакојинебиположилизавршнииспитбилиби
онемогућенијавнинаступииукинуточланствоуУдружењу
џезмузичара.11Билојеочекиванодапросперитет југосло
венскогџезастигнеувидумладихсаставаипромоцијомка
омладини.

Међутим, већ крајемпедесетих је уочено да џез нема до
вољнопублике.12Већибројјугословенскихџезерајеунедо
статкумогућностизапунуафирмацијуотишаонаЗапад.13У
Београду1963.нијепостојаовишениједанодафирмисаних

6 Отомедетаљноу:Раковић,А.Југословенскамекадипломатијапрема
СовјетскомСавезунапримерузабавнемузикетокомшездесетихгоди
на20.века,у:СрбијаиРусија1814–1914–2014,уредникВојводић,М.
(2016),Београд:Српскаакадемијанаукаиуметности,стр.331344.

7 РаковићА.(2011)РокенролуЈугославији1956–1968,стр.99116.
8 Luković, P. (1989)Bolja prošlost: prizori iz muzičkog života Jugoslavije
1940–1989,Beograd:Mladost,str.11.

9 Раковић,А.(2011)РокенролуЈугославији1956–1968,стр.150157.
10S.O.S.beogradskeigranke,Ritam,15.5.1963.
11Првашколазаџезмузичаре,Борба,20.12.1956.
12Osvrtnajedankoncertdžezmuzike,Duga,27.12.1959.
134danadžezanaBledu,Duga,9.10.1960.
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џезсастава,осимЏезоркестраРадиотелевизијеБеоград.14
УЗагребусесценапрактичносвеланаЗагребачкиџезквар
тет.Љубљанатокомконцертне1962/63.нијеималаниједан
„чист”џезконцерт.15

Џез у Југославији није показивао виталност и није имао
улогу интегративног фактора омладине, како му је било
намењено.Рокерскисастависудо1965.потиснулиимало
преосталогџезанаигранкамаширомурбанихсрединаЈуго
славије.16Управосерокенролпоказаокаопопуларнамузи
какојаможедаслужизаповезивањекултуролошкиразно
роднеомладине.

Наиме,партијскиикултурнипланерисусматралидајепо
требанкултурниоквиркојибизасводиојугословенскена
роде и народности, који су кореном припадали трима ци
вилизацијама: православној, западној (римокатоличкој) и
исламској. Било је мишљења да џез Југословене повезује
сачитавимсветом,адајугословенсказабавнамузикаима
наменуунутрашњегкохезионогфактора.Стога је1958.из
партије сугерисано композиторима, аранжерима, музича
римаипевачимадајепотребанозбиљанприступстварању
општејугословенскеестраде.17

Од половине педесетих до половинешездесетих изноше
на сумишљења, давани супредлозии сугестије,музички
стручњациипартијасматралисуда јепотребностворити
препознатљивујугословенскузабавнумузику.Билојераз
личитихпогледа:дазабавнојмузицитребавишеелемената
фолклора,дајебољаполазнатачкаутицајградскемузике,а
собзиромдајејугословенсказабавнамузикабиласкупви
шепопуларнихмузика(шлагери,џез,музиказаигру,вокал
намузика,доцнијеирокенрол),тешкодасемогаопостићи
консензус око таквог конгломерата.18 До 1965. конгломе
рат југословенскезабавнемузикесматран је„друштвеним
феноменом”,„граномуметности”с„дубокимкоренима”.19

Југословенскистилузабавнојмузицитадајебиосвешто
секомпонујеуЈугославији,амузичкифестивалиуОпатији,
ЗагребуиБеоградусутокомшездесетихпрактичноизрасли
унеформалненационалнеинституције.20

14KrizadžezauBeogradu,Ritam,1.5.1963.
15Publikasesvevišeosipa,Ritam,1.7.1963.
16Epitafzaentuzijaste,Mladost,21.7.1965.
17Раковић,А.(2011)РокенролуЈугославији1956–1968,стр.140141.
18Исто,стр.135146.
19Nekrologzajednurubriku,Ritam,1.8.1965.
20Раковић,А.(2011)РокенролуЈугославији1956–1968,стр.146150.
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Притом,југословенсказабавнамузикапосталајетокомше
здесетихвидмекедипломатијепремаСовјетскомСавезуот
приликенаистиначинкаоштојепопуларнамузикаЗапада
билазападнамекадипломатијапремаЈугославији.Певачии
музичариизЈугославијебележилисууСовјетскомСавезу
чакдодвехиљаденаступагодишње.Докрајаседамдесетих
сетопроменилопајебројнаступаспаонашестстотина,21
аодабирјугословенскихмузичкихуметникасеодвијао,ма
карсутакоСовјетитврдили,наистиначинкаозазападне
музичкеуметнике.22

Односису,наиме,дошлиподсумњусасовјетскомокупаци
јомЧехословачке(1968)23истајањемЈугославијенастрану
неутралнихзападнихземаљаназаседањуКонференцијеза
безбедности сарадњууЕвропи–КЕБС (1975).24Притом,
ЦИАје1971.закључиладајеЈугославијаукултурномсми
слудеоЗапада.25Совјетинисужелелидакрозјугословенску
забавнумузикуулазипревишедухаЗапада.Дотемересу
сматрализападнеутицајеуЈугославијијаким,ајугословен
скиодноспрематомеблагонаклоним,дајевисокисовјетски
дипломатауБеоградутражиодасефилм„Ловацнајелене”
скинесрепертоараФЕСТајерјеионакоуврштеннасупрот
пропозицијама.26Но,томунијепошлозаруком.

21ДипломатскиархивМинистарстваспољнихпословаРепубликеСрби
је,Политичка архива,фондСовјетскиСавез,фасцикла 119, 1980, бр.
422568, 14. 4. 1980. – Допис Амбасаде Социјалистичке Федеративне
Републике Југославије уМоскви Савезном секретаријату иностраних
пословауБеограду.

22ДипломатскиархивМинистарстваспољнихпословаРепубликеСрби
је,Политичка архива,фондСовјетскиСавез,фасцикла 137, 1976, бр.
42089, 13. 1. 1976. – Допис Амбасаде Социјалистичке Федеративне
Републике Југославије уМоскви Савезном секретаријату иностраних
пословауБеограду.

23Раковић,А.(2011)РокенролуЈугославији1956–1968,стр.587588.
24Дипломатски архив Министарства спољних послова Републике Ср

бије, Политичка архива, фонд Совјетски Савез, фасцикла 137, 1976,
бр.42089,13.1.1976.

25Yugoslavia:An IntelligenceAppraisal, Prepared by theOffi ce ofNational
Estimates,CIA,27.7.1971,in:Yugoslavia–from“NationalCommunism”
toNationalCollapse:US IntelligenceCommunityEstimativeProducts on
Yugoslavia,1948–1990,(2006)Washington:NationalIntelligenceCouncil.

26ДипломатскиархивМинистарстваспољнихпословаРепубликеСрбије,
Политичкаархива,фондСовјетскиСавез,фасцикла135,1979,Пов.бр.
410475,5.3.1979.–ЗабелешкаоразговорушефагрупезаЈужнуАзију
Савезногсекретаријатазаиностранепословесаминистромсаветником
амбасадеСовјетскогСавезауБеограду.Разговорјевођен28.фебруара
1979.године.
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Још уочљивија варијанта „вестернизације” југословенског
друштва,27 кроз музички укус, дошла је преко рокенрола.
Овајнови,авеомазаразнимузичкиправацстигаојенају
гословенскесценеуфебруару1957.ауглавномсеразвијао
наигранкама,икаомузикаикаоплес,спрећутнимодобра
вањемпартије.Притом,упартијипрвонисубилисигурни
штатребаурадитисрокенролом,далимуослободитипут
илине,уколикорокенролуопштебудепостојаокаомузички
икултурниправац.Тек1963.рукомнекомпартијскогфунк
ционера,намаргиниједногдокументакојисетицаосоци
јалистичке омладине, било је записано да треба хвалити
свирањеиплесањерокенролаитвиста.Поредтога,партији
нијенималосметалоштосепрекорокенролаизричитијеис
казиваопозитиванодноспремасексуалностијуголовенских
девојака.28

Поштосурокерскисастависрединомшездесетихдоминира
лиомладинскимплеснимсценама,партијајејошозбиљније
почеладапромишљаоулозирокенролаусоцијалистичком
друштву.ПрекретницајебилаБеоградскагитаријада(1966)
када јеомладинскаорганизација (Народнаомладина Југо
славије/СавезомладинеЈугославије),каопредворјепартије
(Савеза комуниста Југославије), до краја преломила у ко
ристрокенролакаопримернемузикемладихЈугословена.29

Гитаријада јеотворилавратанаступубеоградскихЕлипси
предјугословенскимпредседникомЈосипомБрозомТитом
(ДомомладинеБеограда,24.маја1966),кадајепрактично
датопризнањерокенролукаомузицимладихЈугословена.
Рокенролсеодтаданеспутаноразвијао,усвимсвојимправ
цимаипотправцима, уз повремено очекивано кокетирање
сареволуционарним,партизанскимибригадирскимпесма
мауславусамоуправномсоцијализма.30

Савезкомунистаје1966.послеБеоградскегитаријадеоба
виоистраживањаслушаностирокенролмузикеиперспек
тиветогкултурногпокретауЈугославији.Партијскиистра
живачисузакључилидарокенролнијепривременапојава
и да га треба искористити за добробит социјалистичког
друштва.31

27О„вестернизацији”видетиу:Vučetić,R. (2012)Kokakolasocijalizam:
amerikanizacijajugoslovenskepopularnekulturešezdesetihgodina20.veka,
Beograd:Službeniglasnik.

28Раковић,А.(2011)РокенролуЈугославији1956–1968,стр.251305.
29Исто,стр.463472
30Исто,стр.513520.
31Исто,стр.477481.
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ТосепосебнопотврдилокадајеуСједињенимАмеричким
Државаманабујаохипипокретчијесуидејеоновојлеви
ци,пацифизму,антисегрегационизмуидеколонизацијиби
ле компатибилне са државном политиком социјалистичке
Југославије.СтогасуаналитичариСавезакомунистапроу
чавалихипипокретињеговреволуционарнипотенцијал.32
Одломакиз југословенскепоставкемјузиклаКосаАтељеа
212игран јепредТитом (ДомомладинеБеограда,24.ма
ја1969)чимесуихипицидобилиистопризнањекаобит
саставитригодинераније.33

Од1967. године уСавез комуниста примани суи дугоко
симладићи.34Уисто време страницештампе су отворене
за текстове који су водили убеђивању јавности – посебно
комунистичкихреволуционаракојисуупартизанскимре
довимаизнелипобедууДругомсветскомрату–дасема
совнапојавадугокосеомладиненекосисаидеологијом,да
јетаомладинамарксистичкаиданемабашникаквевезеса
четницимакојисубилипоследњидугокосимушкарциуСр
бији(до1945)препојавебеоградскихСилуетаудугокосој
варијанти(1966).35

Стога су седамдесетеу Југославијибилевремедугокосих
рокерскихсастава,хипиипостхипиизраза,алињиховаму
зикаиставникаданисупосталиконтракултура.Управона
супрот томе, сличност југословенског државног правца и
хипиидејаначинилисуоддугокосихјугословенскихрокера
главнипутпопкултуреуЈугославији.36Нетребадачудишто
јеједанодауторамјузиклаКосаЏеромРагнихвалиојуго
словенскисоцијализам,37аЏонЛенонјугословенскосамо
управљањесматраонајбољимуређењем.38

32Исто,стр.548553.
33Раковић, А. (2017) Мјузикл Коса у Атељеу 212 (1969–1973), Токови
историје,бр.2,Београд:ИнститутзановијуисторијуСрбије,стр.96
97.

34SmijemlikaočlanSKimatidugukosu,Plavivjesnik,23.2.1967.
35РаковићА.(2011)РокенролуЈугославији19561968,стр.501507.
36Исто,стр.558566;Раковић,А.(2012)„Савезсоцијалистичкеомлади

неЈугославијеиМузичкаомладинаЈугославијеуспоруокорокенрола
(1971–1981)“,Токовиисторије,бр.3,Београд:Институтзановијуисто
ријуСрбије,стр.172.

37Раковић,А.(2017)Мјузикл„Коса”уАтељеу212(1969–1973),стр.98.
38Раковић,А.(2013)ЏонЛенон,левичарскиактивизами југословенски

социјализам,Токовиисторије,бр.3,Београд:Институтзановијуисто
ријуСрбије,стр.260261.
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Табела1
Постојенеутемељенамишљењадасу,например,Корнигру
паупрвојполовиниседамдесетихиБијелодугмеудругој
половиниседамдесетихбилиосмишљениодстранепартиј
скихпланера.Међутим,тојепотпунонетачно.ИКорнелије
Ковач,иГоранБреговић,ичлановиКорнигрупеиБијелог
дугметаверовалисуујугословенскисоцијализамислобо
дарскеидејекојејетоуређењеносило.КовачиБреговићсу
седруштвунаметнулиталентом.ПритомјеГоранБреговић
изричито инсистирао да сењегов политички став чује на
омладинскимполитичкимфорумимајерјеБијелодугмена
свакомконцертуокупљалодесетинехиљадаљуди.39

Партијскистручњацисууочилидајерокенролнајснажнији
интегративнифакторјугословенскеомладинеидасепутем
текултурепревазилазебаријерекојепошавовимаделемла
де.40Стимувези,СавезсоцијалистичкеомладинеЈугосла
вијенаметнуоје1981.рокенролкаованнаставнуактивност
у основними средњимшколама, после пола деценије ду
гогпланирањаипритиска.МузичкојомладиниЈугославије
је,наиме,башнаметнутоторешењејервисокообразовани
музичкиуметници,којимајеповеренованнаставномузич
кообразовањеЈугословена,нисухтелинидачујузарокен
ролкојисусматралидилентантскоммузиком.41Рокенролје
прекоуврштавањауваннаставнеактивностиприхваћенза

39Раковић,А.(2011)РокенролуЈугославији1956–1968,стр.518519;Ра
ковић,А.(2012)СавезсоцијалистичкеомладинеЈугославијеиМузичка
омладинаЈугославијеуспоруокорокенрола(1971–1981),Токовиисто
рије,бр.3,Београд:ИнститутзановијуисторијуСрбије,стр.176179.

40Kulić, М. (1980) Rok kultura u izazovu, Sarajevo: Gradska konferencija
KnjiževneomladineBiH,str.87–92.

41Раковић, А. (2012) Савез социјалистичке омладине Југославије и
Музичка омладина Југославије у спору око рокенрола (1971–1981),
стр.185187.

Сличности у смерницама хипи контракултуре у Сједињеним Америчким Државама 
и државној и друштвеној политици Југославије – шездесете године 20. века

Хипи контракултура Југославија

Расни антисегрегационизам Равноправност свих раса и нација

Нова левица, неомарксизам Марксизам, самоуправни социјализам

Пацифизам, антиимперијализам, 
разумевање за ослободилачке покрете

Мирољубива коегзистенција, 
антиимперијализам, несврставање, 
разумевање за ослободилачке покрете

Сексуалне слободе, сексуална 
револуција, феминизам

Сексуална еманципација није спутавана, 
законски прописи су јој ишли у прилог

Рокенрол Рокенрол (од 1966. у партији прихваћен 
као званична музика младих)

Употреба психоделичних дрога
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целовито формирану културу у Југославији. Тиме је југо
словенскирокенролпрошаомесечевеменеодомладинског
плеса,прекопоткултуреиомладинскекултуредоцеловите
културе.

Од половинешездесетих до почетка деведесетих југосло
венски рокенрол је био феномен. У оквиру тог феномена
постојао је током седамдесетих и посебанфеномен групе
Бијелодугме.Врхунацфеномена званогБијелодугмебио
јеконцертнаХајдучкојчесми,уБеограду,кадајеЈугосла
вијадобиласвојВудсток.Бреговићевапопуларностјебила
таквадајемогладанарушиТитову.СтогајеБреговићпо
званувојску,Бијелодугмејепривременопрекинулорад,а
кадасепоновоокупиловишенијебилопосебанфеномену
оквируфеномена,већдеоопштегфеноменајугословенског
рокенрола.42

Табела2
Имамишљењадајепродукцијајугословенскогрокенрола,
поглавистановника,билатрећаусвету,послеСједињених
Америчких Држава и Велике Британије. То мишљење би
требалопотврдитикомпетентнимистраживањем.43Сдруге
стране,уЈугославијијетокомшездесетихпродавановише
плочанароднемузикенегоплочасвихжанровапопуларне
музике.44Новокомпоновананароднамузикајепочеткомсе
дамдесетихкренулајошжешће.45Докјесједнестранеград
скапопулацијабиласклонијазабавнојмузициирокенролу,
сдругестранеприградскаисеоскапопулацијатражила је
вишенародњака.

42Видетиотоме:Raković,А.(2016)BijelodugmeConcertinHajdučkače
sma inBelgrade (1977): Social Event of theUtmost Importance andRe
cognitionofaUniquePhenomenon,Токовиисторије,бр.3/2015,Београд:
ИнститутзановијуисторијуСрбије,стр.107133.

43YU100:najboljialbumijugoslovenskerokipopmuzike,urediliAntonić,D.
iŠtrbac,D.(1998)Beograd,str.3.

44Раковић,А.(2011)РокенролуЈугославији1956–1968,стр.170175.
45Раковић,А.(2012)нав.дело,стр.170171.

Проценат присутних на највећим рокенрол фестивалима/концертима према укупном 
броју становника матичне државе за Вудсток у Сједињеним Америчким Државама 
(1969), Острво Вајт у Великој Британији (1970) и Хајдучку чесму у Југославији 
(1977)

Вудсток (1969) Острво Вајт (1970) Хајдучка чесма (1977)

Присутних ≈ 500.000 ≈ 600.000 70.000 ≤ x ≤ 100.000 

Становника 203.235.298 (САД) 55.928.000 (ВБ) 20.522.602 (ЈУГ)

Проценат ≈ 0,25% ≈ 1,07% 0,34% ≤ x ≤ 0,49%
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Југословенскирокенрол једокрајаСоцијалистичкеФеде
ративне Републике Југославије био интегративни фактор
социјалистичке омладине истовремено окренуте западној
популарнојкултури.Забавнамузикајеслужилазаповези
вањеЈугословенасредњеистаријегенерације.Ирокенрол
изабавнамузикабилисудруштвенифеномениЈугославије.

Но,далибибилотакодаусоцијалистичкојЈугославијини
је промишљено пажљиво планирање и трасирање путева
развоја југословенске популарне музике, посебно забавне
музикеирокенрола?Неби.Социјалистичкипланери–из
пољаполитике, уметностии културе – су дубоко узорали
бразду,икрозселекцијумузичкогквалитетаиквантитета,
темељно формирали укус Југословена. Нису ништа пре
пушталистихији.

Накрају,социјалистичкаЈугославијајепостојањезавршила
кадаједосегланајвишутачкууодносудруштвапремави
сокојмузичкој култури.Наиме, тада суДубравкаЗубовић
(оперска певачица), Јован Колунџија (виолиниста) и Иво
Погорелић(пијаниста)билипопкултурнеиконеземље.

Извори:
ДипломатскиархивМинистарстваспољнихпословаРепублике
Србије,Политичкаархива,фондСовјетскиСавез,фасцикла137,
1976,бр.42089,13.1.1976.–ДописАмбасадеСоцијалистичке
ФедеративнеРепубликеЈугославијеуМосквиСавезномсекре
таријатуиностранихпословауБеограду.

ДипломатскиархивМинистарстваспољнихпословаРепублике
Србије,Политичкаархива,фондСовјетскиСавез,фасцикла135,
1979,Пов.бр.410475,5.3.1979.–Забелешкаоразговорушефа
групезаЈужнуАзијуСавезногсекретаријатазаиностранепо
словесаминистромсаветникомамбасадеСовјетскогСавезау
Београду.

ДипломатскиархивМинистарстваспољнихпословаРепублике
Србије,Политичкаархива,фондСовјетскиСавез,фасцикла119,
1980,бр.422568,14.4.1980.–ДописАмбасадеСоцијалистичке
ФедеративнеРепубликеЈугославијеуМосквиСавезномсекре
таријатуиностранихпословауБеограду.
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ROUTINGOFPOPULARMUSICBYTHEPOLITICAL
PARTYINTHEYUGOSLAVSOCIALISTSOCIETY

Abstract

ThispapershowshowtheexpertsandtheanalystsoftheCommunist
party/Communist Alliance (through their Youth Organization and
interactionwith artists andculturalworkers)have traced the roadof
developmentoftheYugoslavpopularmusicasanintegrativefactorof

thesocialistsocietyofYugoslavia.
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ЖЕНСКАШТАМПАУ 
СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ 

ЈУГОСЛАВИЈИ
Сажетак:ПоложајженапослеДругогсветскограта,усоцијали
стичкојЈугославијизначајнојепромењен.Међутим,упркосдекла
ративној и идеолошкој једнакостимушкараца ижена, стварна
равноправност није постигнута. О томе сведоче иженски ча
сописикаоважандеопопуларнекултуре.Осимфункцијезабаве,
женскаштампа, амеђуњомичасопис„Базар”,имала је улогу
просвећивањажена.Предњихјепостављензахтевдабудулепе
инеговане,аподучаванесуиулогамасупруги,мајки,домаћицаи
текпонешторадница.Зањихјебиларезервисанаприватнасфе
ра,ајавнасферајеосталамушкидомен.Овајрадпокушавадаод
говоринапитањеколикојепопуларнакултураусоцијалистичкој
Југославијибилалиберална,идалијеженскаштампапромови
саласлободеилијеподржавалапатријархалнуидеологију.Мето
домквалитативнеанализесадржајапрвогбројачасописаБазар,
циљједасеиспитадалиженскапопуларнакултураусоцијали
змурепродукујеустаљенероднеулоге,упркосформалноправним
променамауправцуеманципацијежена.

Кључнеречи:популарнакултура,социјализам,женскаштампа,
Базар

Увод1

Женска штампа у социјалистичкој Југославији може да
се посматра кроз призму популарне културе. Јединствена

1 Рад представља мањи и донекле измењен део докторске дисертаци
је Марије Вујовић, Компаративна анализа рекламне фотографије и
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дефиницијапопуларне културенепостоји.Током20. века
ставови теоретичара су се кретали од оштре критике2 до
афирмативногстава3.Измеђуовадваопречнаставаопопу
ларнојкултурипостојисредишња,савременапозиција,која
упопуларнојкултурипрепознајеидобреилошеелементе.
Поредтогаштопреносисликевладајућеидеологије,онаје
ипољемогућегсубверзивногделовања.Публикајеактивна
ибираштаћеикакоконзумирати.Тојеједнаодкључних
одлика популарне културе.Осим тога даљудинису ,,кул
турниидиоти”,СтјуартХол(StuartHall),једанодоснивача
студијакултуре,истичединамичноститрансформацијукао
важнекарактеристикепопуларнекултуре.Популарнакулту
рајепоприштеборби,контролеиотпора.,,Увекизнова,оно
штостварновидимо је активноразарањеодређенихначи
наживотаињиховатрансформацијаунештоново”4.Попу
ларнакултураимаиполитичкипотенцијал,очемујеписао
Фиск5.

Говоропопуларној културинеможедаизоставимасовне
медије, чији јеи самразвој утицаонаразвој овекултуре,
ачијисеитекстовинереткопреносепутеммедија.,,Уса
временомзападномдруштвунепостојиаутентичнанародна
културакојабибиласупротстављенанеаутентичностима
совнекултуре,непостојитрадиционалнаруралнакултура
која није у контакту са медијским садржајима и начином
живота града, а данаснепостојини ’висока култура’ која
нијезависнаиукорењенаукапиталистичкојекономијиило
гицитржишта”6.Популарнакултурајенераскидивовезана
замедијскукултуру.

репрезентацијеродаусоцијалистичкојитранзицијскојСрбији,одбра
њене28.12.2016.годиненаУниверзитетууметностиуБеограду.

2 Ослањајућисенамарксизам,критичкиставпремапопуларнојкултури
почетком20.векаимајутеоретичариФранкфуртскешколеМаксХорк
хајмер (MaxHorkheimer)иТеодорАдорно (TheodorAdorno), којиус
постављају концепт културне индустрије верујући да култура постаје
робачијисупроизвођачимоћници,акорисницинекритичкинастројени
појединци.Критичариупозоравајунастандардизацијуиунификацију
културе.

3 Популистичкиприступпопуларнојкултурипочиванаставудаусадр
жајимапопуларнекултуренеманичеглошег,дапотичеизнародаипо
стојизанародидаимадемократскипотенцијал.Представнициоваквог
приступасуЏонФиск(JohnFiske)иПолВилис(PaulWillis).

4 Хол,С.Белешкеодеконструисању,,популарног”,у:Студијекултуре:
зборник, приредила Ђорђевић, Ј. (2008), Београд: Службени гласник,
стр.318.

5 Fisk,Dž.(2001)Popularnakultura,Beograd:Klio,str.2930.
6 Đorđević,J.(2009)Postkultura,Beograd:Klio,str.250.
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Такође,популарнакултурајенеизоставниелементпреовла
ђујућегдискурсауједномдруштву.Збогтогаје,састанови
штаанализепопуларнекултуре,значајнопружитиодговоре
напитањазбогчегајеважноразуметипопуларнукултуруи
какоодређеникултурниизразможепостатипопуларанједи
ноуколикогадруштвоприхватииуњемупронађеодређено
значењеизадовољство.Садржајипопуларнекултуреосли
кавајувредностииставоветренутнедруштвенестварности.
Управо,крозпопуларнукултуруиженскуштампукаодео
њемогућејеразуметиироднеодносе.Популарнакултурау
социјалистичкојЈугославијибилајеспецифичнаидругачи
јауодносунаосталеземљесоцијалистичкогблока.Овајрад
покушавадаодговоринапитањеколикојепопуларнакул
тураусоцијалистичкојЈугославијибилалиберална,идали
јеженскаштампапромовисаласлободеилијеучвршћивала
вишевековнупатријархалнуидеологију.

Популарнакултураусоцијализму

Време социјализма у Србији је време, у тада заједничкој
државиСоцијалистичкојФедаративнојРепублициЈугосла
вији,од1943.до1991.и1992.године,кадаседржаварас
пала,отцепљењемСловенијеиХрватске,апотомиМакедо
нијеиБоснеиХерцеговине,инакрајуиЦрнеГоре,2006.
године7.

Ипак,ПерицаиВеликоњатврдедајугословенсканацијани
јеумрлапослераспададржаве,захваљујућиконтинуитету
југословенскепопуларнекултуре,важногфакторамодерни
тета.,,Илиможемобаремконстатоватидаје,иакопотцење
наисматрананечимнеозбиљнимуодносунавеликеидео
логије,попкултурабилауспешнијаодбилокојеидеологи
је”8.Југоносталгијаживи,апопуларнакултурасоцијализма
прависинтезусапопуларномкултуромпостсоцијализма.

ОдуспостављањановогрежимапослеДругогсветскограта,
културајебилаподконтроломКомунистичкепартијеЈуго
славије.Совјетскиутицајусвимобластима,паиуобласти
културе,биојеснажандо1948.године,тачниједораскидаса
Информбироом,политикомСССРа,којујеводиоСтаљин.
Карактеристика тог времена била је строга контрола свих

7 СоцијалистичкаФедеративнаРепублика Југославија је,крозисторију,
мењаланазив:оддругогзаседањаАВНОЈа,1943.године,билајеДемо
кратскаФедеративнаЈугославија,од1945.годинеФедеративнаНарод
наРепубликаЈугославија,аоддоношењаУстава1963.годинеСоција
листичкаФедеративнаРепубликаЈугославија.

8 Перица, В. и Великоња,М. (2012)Небеска Југославија: интеракција
политичких митологија и поп културе, Београд: Библиотека XX век,
стр.253.
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областиживота,паикултуре,времеагитпропкултуре9.Ме
ђутим,,,Партијајеубрзосхватиладабирократскипутније
најбољерешење…НаТрећемпленумуЦентралногкомите
таКомунистичкепартијеЈугославије(1949)одбаченоједа
сељудскасвестможемењатиадминистративниммерамаи
бирократскимкалупима”10.Требалоједауследегодинели
берализацијеиплурализма,времекадаполитикадижеру
кеодидеолошкеконтролеиинтервенцијаукултури.Према
Марковићу,такавзаокретсениједогодио11.Упркоспротив
речностима, утицај Запада расте, а производи популарне
културе каошто суфилмови, књиге и часописи, улазе на
великаврата,производикојисуујугословенскомдруштву
често промовисали другачије вредности од социјалистич
ких.Оамериканизацијипопуларнекултуреу социјализму
пишеиВучетић,проучавајућикултурниисвакодневнижи
вотуЈугославији12.

Јањетовић ову промену сликовито описује као искакање
,,изСтаљиновогшињелауЕлвисовујакну”13,иобјашњава:
,,РаскидсаСовјетскимСавезомипостепеноприближавање
Западу, скопчаниса економскимуспехомтокомпедесетих
година,створилисунајзадусловедасепопуларнакултура
несаморазвијевећидасепостепеноосамосталикаоау
тономанкултурнисегменткојије,какојевремеодмицало,
имаосвемањезаједничкогсаслужбеномкултурномполи
тикомасвевишесаслободнимтржиштемзабаве–остајући
ипакједнимсвојимделомвезанзадруштвенисистемиње
говевредности”14.

Јер,осимкрозполитичкупропаганду,идеологијаКомуни
стичкепартијејеморалабитиширенаипрекокултуре.По
себнојеобластпопуларнекултуребилавиђенакаофактор
стабилизације целокупног система, са којом је политички
врхсарађивао,као,,вентил“замасе,анепољеиспољавања

9 Агитпроп,Одељење за агитацију и пропаганду, формирано  је током
Другогсветскограта,сациљемдаконтролишеиусмеравацелокупно
интелектуално стваралаштво у складу са идеологијом Комунистичке
партијеЈугославије.

10Раковић,А.(2012)РокенролуЈугославији1956–1968:изазовсоцијали
стичкомдруштву,Београд:Архипелаг,стр.100.

11Марковић, П. (1996) Београд између истока и запада 1948–1965,
Београд:НовинскоИздавачкаУстанова,стр.484491.

12Vučetić, R. (2012)Kokakola socijalizam: amerikanizacija jugoslovenske
popularnekulturešezdesetihgodinaXXveka,Beograd:Službeniglasnik.

13Јањетовић,З.(2011)Од,,Интернационале”докомерцијале:Популарна
културауЈугославији1945–1991,Београд:Институтзановијуисторију
Србије,стр.21.

14Исто,стр.17.
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незадовољстава,какотврдиЈањетовић15.Либерализацијау
областикултуре,штојечестоподразумевалокомерцијали
зацију,посебнојебилаизраженатокомшездесетихгодина,
кадајеспроведенаипривреднареформакојајезациљима
лаафирмацијутржиштауопште,атрајалаједоседамдесе
тихгодинакадапоновојачаидеолошкаконтролауобласти
културе и уметности. Уопштено, у времену социјализма,
нарочитонепосреднопослерата, тежило семасовномпо
дизањуопштегкултурногнивоаграђана.Масовносуизгра
ђиванешколе,домовикултуре,осниванаразнаудружења,а
агитпропјебиоглавниносилацкултурнеполитике.

ПремаЈањетовићу,штампа јеималавеликиутицајнаши
рење популарне културе у социјалистичкој Југославији16.
Највећи број листова у Социјалистичкој Федеративној
РепублициЈугославијиизлазиојеуужојСрбији17.

Какосугодинепролазиле,одкрајарата,салиберализацијом
упољукултуреикомерцијализацијомлистова,апосебноод
шездесетихгодина,свејевишебилозабавнештампе,укојој
једоминираосадржајзападнепопуларнекултуре.,,Укратко,
’булеварскаштампа’јепоказаладазнадањен’тиражзависи
одстепенаголишавости’и’лукавосеповинула…интереси
масвојихпотрошача’.Исвесетодогодило’наконтоликих
пленума,састанака,конгресаибезбројнаписао задацима
социјалистичкештампе’”18.

Садржај,посебнозабавнештампе,почињедаличинасадр
жај западнештампе,што је званичнаидеологија осуђива
ла,оцењујућигакаобезвредан,декадентан,алииправдала
комерцијалним разлозима, као услов опстанка новинско
издавачкихкућа.Деотогсадржајабилајеирепрезентација
женског тела, као лепог, младог, обнаженог, слика која до
савременогвременанијепромењена, а закојусунекиау
тори сматрали да доприноси ослобађању сексуалности и
постизањуравноправностиполова19.

Упркос популарним сардржајима, по укусу широких на
роднихмаса,чињеницаје,каконаводиЈањетовић,дајесе
дамдесетихгодинаЈугославијабиланапоследњемместуу

15Исто,стр.4950.
16Исто,стр.77–84.
17Под ужомСрбијом подразумева се Србија без аутономних покрајина

КосоваиМетохијеиВојводине.
18Senjković, R. (2008) Izgubljeno u prijenosu: pop iskustvo soc kulture,

Zagreb:Institutzaetnologijuifolkloristiku,str.53–54.
19Petak, A. Sociokulturni aspekti zabavne štampe, u: Kulturni život 16,

(1975), Beograd: Zajednica kulturnoprosvetnih organizacija Jugoslavije,
str.413–437.
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Европипочитањуштампе,самањеодстотинулистована
хиљаду становника. ,,У сваком случају, несавршена и не
довољноразвијенакаквајебила,југословенскаштампаје,
башкаоикино,радиоиТВмрежаомогућилавеликомделу
југословенскогстановништвадауживаупопуларнојкулту
риидапостанедеонационалнеиинтернационалнезаједни
цењенихпотрошача”20.

Према Петаку21, забавнаштампа и култура разумевале су
сенадвојакначин:Научницииинтелектуалци,сузабавну
штампу посматрали као средство манипулације, производ
комерцијалне,масовне(анти)културе,којутребасузбити,а
ствараоциовештампесујевиделикаоаутентичнукултуру
савременогвременакојапревазилазикласнеподелеудру
штву. Велики део тештампе чинила јештампа намењена
женама.

Женскаштампаусоцијализму

Међу теоретичарима не постоји слагање око дефиниције
женскештампе.Најчешћапитањакојасепостављајупри
ликомодређењапојмаженскештампејесу:далињуодре
ђује садржај, циљна група или је праве искључиво жене.
Ипак,заједничкаодликасвихженскихчасописајестедасу
периодични(излазенедељно,месечно,квартално),илустро
вани, забавноревијалнилистови, који се обраћајуженама
каоциљнојгрупи.Уњимадоминирајуследећетеме:мода,
лепота,интимнеисповести,љубавнеприче,животнистило
ви,хороскопислично.

РозалиндЏил(RosalindGill)сматрадаженскуштампумо
жемопосматратинавишеначина,као:„Културнетекстове,
као делове све више концентрисаних медијских царстава
икаосредствопродајеврлоспецифичне групепотрошача
оглашивачима”22. Уколико часописе за жене схватамо као
текст, можемо их дефинисати као: „Специфичне системе
знакова унутар којих се одређене поруке производе и ар
тикулирају”23.Анализомдискурсакојидоминирауженској
штампи не само да можемо маркирати какву слику света
иженаониконструишу,већикакав јеодноспремажени,
односно,какосеуодређенојкултуриженадоживљава.

20Јањетовић,З.нав.дело,стр.85.
21Petak,A.Zabavnaštampa–činilacmasovnekulture,Našetemebr.1011,

(1975),Zagreb:RepubličkakonferencijaSocijalističkogsavezaradnognaro
daHrvatske,str.1501–1604.

22Gill,R.(2000)GenderandtheMedia,Cambridge:PolityPress,p.181.
23McRobbie,A. (2000) Feminism and Youth Culture, London: Macmillan,

p.68.
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Дабисеразумелаженскаштампаусоцијализму,важноје
познаватиидруштвенополитичкиконтекст.ПослеДругог
светскогратароднеулогеженаусоцијалистичкојЈугосла
вијисупромењене,женесу,доказанекаоборкиње,добиле
могућностдаравноправносамушкарцимаучествујууфор
мирањусоцијализма.ОдмахпоокончањуДругогсветског
рата,1946.године,донет јеУстав24,тадаФедеративнеНа
роднеРепубликеЈугославије,покомесуженеизједначене
самушкарцимауправномсмислу.Токомнареднихдецени
јадонетисуибројнизаконикојисупобољшавалиположај
жена.И не само кроз правне акте, социјализам као идео
логија јепропагираоједнакостмушкарацаижена,залагао
се за активнуулогужена у друштву, раду25, образовању26,
политици.

Концепт једнакости, који је доминирао у годинама после
рата,биванапуштенпедесетихгодина20.века,упериоду
политичкестабилизацијеземље,иженасевраћауприватну
сферу,јерустаљенадруштвена,патријархалнасхватањада
јежениместоукући,да јењенпримарнизадатакрађање
иваспитањедеце,нисубилапромењена,упркоспромена
маправнерегулативе.ИлидеркеАФЖасуупозораваледа
сепримећујутенденцијепотискивањаженаиздруштвеног
ипривредногдруштвајерженевишенисубиленеопходне
заизградњусоцијализмапајеповратакудомаћинствобио

24Од 1884. године до тада важио јеСрпски грађански законик по коме
јежена,управномсмислу,билаупотпуностипотчињенамужу,прав
но изједначена самалолетницима. „...такошто је у погледу пословне
способностиудатеженеизједначаваоса’малолетницима,распикућама
ипропалицама’.Тојепрактичнозначилодаудатаженанијемоглабез
одобрењамужаништадаотуђи,даводитрговину,дасезапосли,дапри
минаследствоилипоклон.”(Miladinović,D.Pravonarazvodbraka,u:Ne
kojerekaofeminizam?KakojefeminizamuticaonaženeXXIveka,priredila
Zaharijević,A.(2008),Beograd:HeinrichBöllStiftung,str.93).Ипак,оби
чајноправојеопстало,ионоје,посебноуруралнимсрединама,често
билоизнадноводонетогУстава;Ристовић,М.(2007)Приватниживот
кодСрбаудвадесетомвеку,Београд:Клио,str.170–173.

25Економсканезависностженебилајеусловженскееманципације.Жене
имушкарцисуизједначени,пресвега,каоприпадницирадничкекласе.
,,Социјалистичка идеологија еманципацију жена није посматрала ван
системарадништва(радничкекласе)затосемераженскееманципаци
је,пресвега,одређивалауодносунаправаизобластирада”;Stojako
vić,G.AntifašističkifrontženaJugoslavije(AFŽ)1946–1953:pogledkroz
AFŽštampu,u:Rodilevica,priredilaVasiljević,L.(2012),Beograd:Ženski
informacionodokumentacionitreningcentar(ŽINDOK),str.13.

26Образовањеје јединаобластукојојсужене,одкрајаДругогсветског
рата, напредовале. Број писмених ишколованих девојчица ижена се
непрестано увећавао; Гудац Додић, В. (2006) Жена у социјализму:
Положајжене у Србији у другој половини 20. века, Београд: ИНИС,
стр.2752.
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природан27.,,Тенденцијамасовнепасивизацијеидеполити
зацијеженапочеткомпедесетихгодинабила јепоследица
немогућности друштва да темељно и на свим плановима
остварисвојапрограмсканачела,алиинеспремностижена
дасесановимзахтевимаизборе”28.Дакле,женинапримар
наулогајебиладабудесупругаимајка.

Утовреме,крозпроизводепопуларнекултуре,каоштоје
женскаштампа29,почињедасепромовишеиновизадатак
жене:дабуделепаиженствена:,,Заправо,токомпедесетих
година, ово постајуњена основна индивидуална подручја
сакојимасеидентификујеикојаистовременоњуиденти
фикују”30.Текстовиуженскојштампипреносилисусавете
о кућнимпословима,материнству, алии онеговањужен
ствености31.Несумњиво,великуулогууконструкцијирод
них улога, у социјализацији, у учвршћивању стереотипа,
имају женски часописи који следе идеолошки политички
дискурсједногдруштва,уодређеномисторијскомтренутку,
честоодржавајућипатријархалнутрадицију,кочећипроцес
еманципацијежена,сматраауторкаИсидораЈарић32.

ПрвисавремениженскичасописуЈугославијијеСвијетко
јиизлазиуЗагребуод1953.године.УСрбијијеусоцијали
стичкомпериодуизлазилаидругависокотиражнаилустро
ванаштампанамењенаженама.РечјеоПрактичнојжени,
којаизлазиод1956.годинеуиздањуиздавачкекућеДугаи
Нада,којаизлазиод1975.годинеуиздавачкојкућиБорба.
Од1964.годинеуиздањуПолитикеизлазиичасописБазар,
најстаријиженскилистуСрбији,којисејошштампа,име
ђунајтиражнијиманајугословенскомтржишту.

СвеженскечасописеЈарићделинатритипа:траччасопи
си,феминистичкичасописиитрадиционалнооријентисани
женскичасописикојисемогуподелитинанедељникеидво
недељникесапримамљивимценама,којиакценатстављају

27Tomšič,V.(1952)Postojilikodnasženskopitanje,Ženadanasbr.99;prema
Stojaković,G.nav.delo,str.36.

28Đorgović, M. i dr. autori izložbe (2010) Ženska strana, Muzej istorije
Jugoslavije,str.33.

29У овом смислу, велика врата отвара и појава специјализованеженске
странеунајстаријемдневномлистуПолитици,почетком1952.године,
накојојсеписалоомоди,лепоти,незилицаитела,алиивођењудома
ћинства.Према:Ристовић,М.нав.дело,стр.201.

30Đorgović,M.idr.(autoriizložbe),nav.delo,str.41.
31ЈеданодпрвихтаквихчасописабилајеПрактичнажена,којиизлазиод

1956.године.
32Jarić, I.TheConstructionofHegemonicFemaleGenderRoles inSerbian/

YugoslavWomen’sMagazineBazar,u:Sociološkipregled,vol.XLVII,no.
3,priredilaNakarada,R.(2013),Beograd:Srpskosociološkodruštvo.
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на корисне савете (у које бимогао спадатиБазар) имало
скупљимесечнициштампанинаскупомпапиру33.„Иакосе
и’женски’листовимеђусобомвеомаразликују,свионипо
седујуинеке заједничкеособинебазираненавећчувеној
формулиХелен ГордонЛазареф (HélèneGordon Lazareff),
прведиректоркефранцускогчасописаЕл(Ellle),акојагла
си:просветити,разонодити,информисати.Итоуправотим
редоследом”34.Јарићсматрадасуженскичасописинезао
билазнидеопопуларнемедијскекултуреидаимајувелику
улогуупредстављањуродаудруштву35.Позивајућисена
БетиФридан(BettyFriedan),закључуједаженскичасописи
имајумитскумоћдазадржеженеуњиховимдомовима.

Неда Тодоровић женску штампу дели на морализаторске
приручнике у којима су честомушкарциженамапредста
вљали патријархална правила понашања, феминистичка
гласилакојасуженееманциповалаикласичнеженскемод
нозабавнечасописе36.Оваауторканаводииодликеженске
штампе:припадностлакомжанру,високотиражност,неин
формативност,неактуелност,конзервативизам,привлачност
зарекламуиестетизам. Припадностлакомжанруженске
штампеогледасеукомбинацијишундаитошундсадржаја
(’херц роман’, интимеОлимпијаца,љубавне исповести) и
шундформе(сензационализам,малограђанскистил,инти
мизација у контакту сачитатељкама)37 и конзервативизма,
којизаправоодражавалинијупристојности.Високитиражи
женских часописа свуда у светумогу се објаснити, с јед
нестранекроззатварањеженауприватнусферу,темеко
једоминирајуучасописима,асадругекрознеактуелност,
„усмереност на вечите ’женске’ теме”38. Српска женска
штампајерађенапоугледуназападњачку,атиражисусе
креталииизнадтристотинехиљадапобројуширомбивше
Југославије39.Кадајеонеинформативностиженскештампе
реч,требаистаћидасеуовимлистовимаинформацијаза
мењује комуникацијом саветом.Док се информација бави

33HermesJ.(1995)ReadingWomen’smagazines:AnAnalysisofEverydayMe
diaUse,PolityPress,p.6;према:Jarić,I.нав.дело,стр.402.

34ТодоровићУзелац,Н.(1987)Женскаштампаикултураженствености,
Београд:Научнакњига,стр.5.

35Hermes J. (1995)ReadingWomen’s magazines: An Analysis of Everyday
MediaUse,PolityPressp.2;prema:Jarić,I.nav.delo,str.402.

36Тодоровић,Н.(2012)Одштампесрцадоштампеновчаника:савремени
женскичасописи,Књиженство:часописзастудијекњижевности,ро
даикултуре,Год.2,бр.2,доступнона:http://www.knjizenstvo.rs/magazi
ne.php?text=37

37ТодоровићУзелац,Н.нав.дело,стр.12.
38Исто,стр.9.
39Тодоровић,Н.нав.дело.
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„...чињеницама јавне сфере друштвеног живота, обрађу
је чињенице из света политике, економије, културе, спор
та”40,комуникацијасаветом„...бависепретежночињеница
маприватнесфере–модом,козметиком,кухињом,дечјом
собом”41. Стога је носећа информација у женскојштампи
„модерна информација”, новости из светамоде.Полазећи
одосновниходликасвакеинформације,одкритеријумада
информацијатребабитинова,едукативнаизабавна,инфор
мације у женској штампи, чини се, испуњавају само онај
последњикритеријум,патаконауштрбактуелностииеду
кацијенудејединозабавуиразоноду,која,несамодајепри
марна,већчестоијединакарактеристикапонуђенихтексто
ва.Управоизнеактуелностиинеинформативностиженске
штампе произилази ињена конзервативност. Теме које су
доминантне,несамодасунеблаговремене,већсучестои
ванвремене:„Одржавајући,заправо,стањесвестиоствар
номположајуженаудруштву,женскилистовиподржавају
статусквоуместодасе,ангажовано,залажузапрогресив
непромене.Већинаихнеидедаљеододсликавања,дијаг
ностицирањаситуације.Ретконудерешења,излазе,пасе,
справом,можеконстатоватидајеопштиставовештампе
пасиван,недовољноангажован,паиконзервативан”42.При
влачностженскештампезаоглашивачепроизилазииззах
теваоидеалулепотекојисепредженепоставља.Стогаине
изненађујешторекламезаузимајувисокпроценатукупног
простораучасописима.Производикојисеженаманајчешће
нуденапродају,укорелацијисусатемамакојесеобрађују
учасописима,иуглавномсетичубригеосопственомтелу
и бриге о домаћинству.Присуство великог бројафотогра
фијауженскојштами,свакакојеувезисаестетизмомко
месетежииможесеанализиратикроз„женскуприроду”
којаподразумеваинаглашенообожавањелепог.Осимтога:
„Наглашен визуелни елемент повећава илузију учествова
њаинудиварљивоосећањезаменезацрнобелустварност
изкојечитатељкажели,барнакратко,дапобегне”43.Тако
ђе, квалитетипривлачанизгледженскештампе одражава
сеина тиражовихлистоваиимператив јекојинамећуи
оглашивачи.Јошједнаодважнијиходликаженскештампе
јекомуникативност,покушајредакциједаоствариприсан,
непосреданодноссачитатељкама.

Главне одлике публикеженскештампе су: масовност, по
стојаност, потреба за сталном комуникацијом, поверење у

40ТодоровићУзелац,Н.нав.дело,стр.10.
41Исто.
42Исто,стр.13.
43Исто,стр.18.
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листифакторнавике.Уодносунаосталемедије,чиниседа
женскаштампанајдоследнијеостајевернасвојојсадржини
иформи,алиисвојимнамерама.„Женскаштампаобрађу
једеценијамаистетеме,наготовоистоветанначин,неме
њајући,често,ниназивесталнихрубрика.Жене јечитају,
углавном,изнавике.Натојњенојособинидастваранави
ку,потребу,почивазначајандеоконстантногкомерцијалног
успехаженскештампе”44.

Како истичеПековић, стереотипни однос премажени ни
јесемењаоодпрвогженскогчасописа,пасведоданас,и
токрознеговањеистихилисличнихрубрикакоје„...одра
жавајусоцијални,културни,економски,политички,верски
статус и састав читатељки.Шема уређивачке политике је
увектакоодмеренадаприлозиобликујусвестчитатељки,
поодређеном,важећеммоделу:одабранитекстови,поруке
којеносе,сврхачасописа,циљнагрупа,свејеусмеренока
постављеномзадатку”45.

Женскичасопис„Базар”

ЧасописБазар,чијијепрвибројизашао15.децембра1964.
године,добиојеимепоугледунаХарперсБазар(Harper’s
Bazaаr)46.Његоваиздањаизсоцијалистичкогпериодаана
лизиралесуауторкеИсидораЈарићиНедаТодоровић.

Говорећиотипскимконструктимафеминитета,отипским
женскимроднимулогамауодређенимвременскимперио
дима,Јарићје,анализирајућиженскичасописБазар,жену
из времена социjализма одредила као ,,супержену”,жену
којајеуспешнанасвимпољима,напослуиукући,каосу
пруга,мајкаидомаћица47.,,Наидеолошкомнивоу,новасо
цијалистичка држава је константно промовисала концепт
женекојаможеурадитисве,усупротностисабуржоаским
концептомженечијиједруштвенииличниживотограни
чендруштвеномконструкцијомињеномбиологијом”48.У
тимгодинамасеразвијаипотрошачкодруштво,апаралелно
сањимствараи,,култженствености”којиподразумеваочу
вањетрадиционалнихулогажена.,,ЖенесууСрбији,каои

44Todorović,N.DaliženeuSrbijičitajuvesti?,u:CM–Časopiszaupravlja
njekomuniciranjem,br.9,priredioRadojković,M.(2008),NoviSad,Beo
grad:Protocol,FPN,str.158.

45Peković,S.ŽenskičasopisiuSrbijinapočetku20.veka,u:SlavicaTergesti
na,br.1112,(2004)UniversitàdegliStudidiTrieste–ScuolaSuperioredi
LingueModerneperInterpretieTraduttori,p.134.

46ХарперсБазарјеамеричкимодничасопискојиизлазиод1867.године.
47Jarić,I.нав.дело,стр.401–437.
48Исто,стр.411.
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свудаууЕвропи,билеуморнеодрата,одкризаиодрицања
токомобнове,однемаштинеидовијања,одживотаускром
ним,ограниченим,финансијскискученимусловима”49.Ча
сописБазарјетада,премаЈарић,увеонасвојестраницепо
литичкидискурс,ужељидаполитичкиедукујечитатељке.
Сдругестране,Базаруовомпериодунијепратиоактивно
стипрвихфеминистичкихудружењауБеограду,Загребуи
Љубљани.

Свакодневни,приватниживотжененијепромењен,упркос
бројнимпроменамауправнојсфериисферијавног,којесу
довеледопобољшањаположајаженакадајеречообразова
њу,запошљавању,правугласа.Токомсвихгодинапатријар
халниобразацјеопстаокадајеречопородичнимодноси
ма,аштоЈарићпрепознајеанализомтекстоваБазараутом
периоду,изатаквостањеделимичнооптужујеисамежене
којепристајунадруштвеноконструисанероднеулоге:,,Ба
зар,каоиженесаме,недоводеупитањеинтериоризован
садржајсоцијализаторскихпорукаоженскомроду,инаста
вљасарепродукцијомпатријархалногмоделапонашањако
јиобликујенајдубљи(историјски)слојконструктахегемоне
женскероднеулоге”50.Инадаље,променеуженскојштампи
суминималне, а уњој сеженски свет своди на приватну
сферу,штозакључујеиНедаТодоровић51.

ОдосталихчасописасвогавременаБазарсеиздвојиопо,,…
углађеномстилуграфичкогобликовањаи’лепог’изражава
ња, обраћајући сеженикоја јеималабар средњу стручну
спрему”52.Апремасадржају,Базарјебиосличансаосталим
специјализованимчасописимазажене,,…њиховуређивач
ки концепт: ангажоване, ’алиби’ теме, практичносавето
давни садржаји, сентиментална квазилитература, познате
личности,тематиканесрећесудбинеусудаиоглас,већта
да,каодиктаторначинаживота”53.Управоћеовиелементи
садржаја,којенаводиНедаТодоровићбитиелементиквали
тативнеанализепрвогбројачасописа.

На насловној страни првог броја Базара54 који је изашао
у издању новинског и издавачког штампарског преду
зећаПолитика јеглумицаМиленаДравићсликанауправо

49Тодоровић,Н.нав.дело.
50Исто,стр.416.
51Тодоровић,Н.нав.дело.
52Тодоровић,У.Н.нав.дело,стр.80.
53Тодоровић,Н.нав.дело.
54Увид у први број часописа Базар остварен је у Народној библио

тециСтеван Сремац у Нишу, у јулу 2018. године. Ово издање није
нумерисано.
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испред новоизграђене зграде издавачке куће.Оваквим из
борoмуспостављенјекурсуређивачкеполитикеовогжен
ског часописа.Избор је култура, а не естрада.Одговорни
уредник је ЗорицаМутавџић, а редакцијски колегијум су
углавномчинилежене.

Први број часописа отвара анкетаШта очекујете од Ба
зара, где познати уметници, спортисти, интелектуалци,
мушкарциижене,одговарајунапостављенопитање.

Aнгажоване,„алиби’’теме–текстМишулавиринтугово
ри о девојкама са села које се запошљавају у индустрији,
алиипак,послеодређеноградногстажасхватедајенајбо
љиживотзањихправљењепородице,дапостанусупругеи
мајке,сугеришесеутексту.Базаробјављујеирепортажуиз
ДанскесанасловомЖељагостаизсобе537укојојсего
вориосексуалнимслободамаомладинеутојземљи.Први
бројчасописа,уоквирурубрикеЖенеуспорту,доносии
текстШармсвудапобеђује,олепотиспортисткиња,иоби
чајудасенатакмичењимабираинајлепша,узфотографију
америчкихпливачицакојесеоблачепослекупања.Интере
сантанјеодговоруспешнефранцускепливачицеКикиКа
рон(ChristineCaron)напитање,,Штавамјенајтежеупо
слукојимсебавите?”–,,Тренингменезамара,такмичење
такође,алимијенајтежештоникаданемогудаимамлепу
фризуру”.

УоветемемогаобисесврстатиитекстРазводистан,али
бисемогаоуврститииупрактичносаветодавнесадржаје.
УрубрициВашаправа,укојојсечитатељкеобавештавају
оразличитимправимаизразличитихобластидруштвеног
живота,судиницаОкружногсудаМилкаЈанковићговорио
разводубракаивласништвунадстаном.Осимовог,уоквиру
практичносаветодавнихсадржаја,првибројБазарадоноси
инизтекстоваолепоти,моди,алииуређењудома.Велики
бројстраницајепосвећенмоднимтемама,илустрованфо
тографијамамоделаиилустрацијамаАлександраЈоксимо
вићаиЈеленеРистић–Нашипредлозизановогодишњуноћ,
Закишуиснег,Задецембарскедане,Заонеиспод14годи
на…ПосебнојеистакнуттекстНајновијеизненађењеПјера
Карденаонајновијојколекцијиовогдизајнеразамушкар
це.Занимљивоједајенастраницамарезервисанимзамоду
присутнои скривено рекламирање за конфекцијуМајка и
дете инакит.Каомоднаретроспектива објављен је текст
бечкогмодногчасописаиз1869.годинеомоднимтрендо
виматогвременасанасловомТраке,волани,жипони.Први
број часописа доноси и савете за негу коже кроз текстИ
кожаможебитижедна,текстонајновијимтрендовимау
прављењуфризураПарискифризерипредлажу,атујетекст
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санасловомЗрачитезадовољством који говориодобром
изгледужене каоличномизбору.Базаримаи рубрикуВи
интимнокојасебавитемамагинеколошкогздрављажена,
атекступрвомбројујесанасловомПетраздобљаужи
вотужене. Кроз рубрикуПрактичан Базар објављено је
низсаветазадомаћинствоикухињу.УтекстуНиВашстан
нијетескобанархитектицаРадмилаПероњадајесаветеза
економичноуређењедома.УтекстуСеоскеткаљеунашем
домупредстављенесурукотворинеткаљаизгорњодрагачев
скихселарађененаразбоју,узсаветзаукрашавањедома.Ту
јеитекстсасаветимаонезификусаЦвећеустану.Базар
доносиирецептекрозинтервјусаосамдесеттрогодишњом
ауторкомкњигеМојкувар,СпасенијомПатомМарковићу
текстуНенадмашнаПатаМарковић.Базаримаирубрику
Писморедакцијеукојојнапитањачиталацаоздрављу,не
зи, васпитавању и одгајању деце, домаћинству одговарају
стручњациизразличитихобласти.

Каопрактичан савет, алии сентиментална квазилитерату
ра,упрвомбројуБазараобјављенјетекстписанпрозним
стилом са насловомТражи се џентлмен – ако имате 14,
16, 18 и 20 година, пун савета како завести партнера. У
оквируовог садржајачасописобјављујеиљубавнаписма
францускогроманописцаОноредеБалзакапољакињиЕве
линиХанској.Икаотипичнупредставницусентименталног
садржајачасописобјављујеиромантичнупричуЕлизабет
ПитерссанасловомТежакизбор.

Познателичностисупредстављенеувишетекстова.Текст
Љутитиинасмејанићуповипредстављауметницукерами
чаркуОлгуВујадиновић.Утекстусеистичедајенеобично
како ,,…младажена изразитог али нежног лика, ваја тако
снажне,масивнефигуреодкерамике”.Притом,ауторкатек
станаглашавакакојеуметница,упркостомештојеуспешна
усвомпослу,скромнаи једноставнаженакоја ,,…помаже
мајципокући,иденапијацу,спремасобеипонекадскува
ручак”.ПрвибројБазарадоносиинтервјуисафранцуском
уметницомглумицомАномКарином(АnnaKarina),сана
словомОдлучилајерекламазасапун.Интересантанједео
разговораукомеговориосвомсупругучувеномредитељу
ЖанЛикГодару(JeanLucGodard)иистичедајењенакари
јераразвијеназахваљујућисупругу.,,Честомепитајудали
бихи безГодара постала глумица. Ја верујемда бих, али
морамдапризнамдајесусретсањимипакбиоодлучујући
тренутакумомживоту,идајеубрзаомојуфилмскукари
јеру”.ПрвибројчасописаБазардоносиитекстосликарки
НадеждиПетровићсанасловомХуманауметница.



166

МАРИЈА ВУЈОВИЋ и АНКА М. ПРОКОПОВИЋ

Крозтематикунесреће–судбине–усудачасописБазароб
јављујетекстоћеркиамеричкогпредседникаЛиндонаЏон
сона(LyndonJohnson),оЛусиЏонсон(LuciJohnson)сана
словомПонекаднијелакоуБелојкући.Лусиговориосвојој
судбинићеркепредседника,страхуједаћесвакињенуспех
бититимеправдан,анењеномзаслугомиговориообавеза
макојеимакаостановникБелекуће.УрубрициЖенесвета
текстСвакидандругачијаговориоулепшавањуИндијкиза
својемужеве,,…мадајесврхаулепшавањакаоисвудадасе
женадопадне,даузбуди,дабаруједномтренуткуданабу
дезапажена,толикодајојсепосветивечеибујицанежних
речи”.

УпрвомбројучасописаБазарштампанисуиогласи–ре
клама за југословенски аеротранспорт ЈАТ, за козметику
Dahlia, фабрику дуванаНиш,Подравку,Албус детерџент,
посуђе, Јасмин козметику, издавачко предузеће Отокар
Кершовани,Меримукозметику.

***

СадржајпрвогбројачасописаБазариз1964.годинеоправ
даваприпадностженскојпопуларнојкултуриусоцијализму.
Уређивачкиконцептокоме говори теоретичаркаНедаТо
доровићпокомеженскичасописимаангажоване,„алиби’’
теме,практичносаветодавнисадржаје,сентименталнуква
зилитературу, познате личности, тематику несрећесудби
неусудаиогласе,задовољенјеупотпуности.Највећидео
садржајајепрактичносаветодавнеприродеомоди,лепоти
идомаћинству,областимакојеспадајуупретежноприватну,
женскусферуинтересовања.Чакиангажованетемекојеби
требалодаподржавајуеманципацијужена,заправоодржа
вајуроднестереотипе.Икадаженеосвојеслободедабуду
запосленеилипостанууспешнеупослукојимсебаве,треба
дазнају,аштоимсугеришуиобјављенитекстовиуБазару,
дајеважниједаимајупородицуиостваресеуулогамасу
пругаимајки,иостануженственеилепе.Овупорукушаљу
ипознателичностисакојимасуновинариБазараразговара
ли.КвалитативноманализомпрвогбројачасописаБазардо
казаноједаженскапопуларнакултураусоцијализмурепро
дукујепатријархалнуидеологијуиустаљенероднеулогеу
социјализму,иакојеформалноправносвеучињенодатаква
праксаостанедеопрошлости.Чакиогласиодсликавајупо
ложај жена.Њима се рекламирају углавном производи за
личнухигијену,захигијенудома,закухињу.

Женамајетакваштампапресвегабилаизворзабавеико
рисних савета, а не подршка у еманципацији и борби за



167

МАРИЈА ВУЈОВИЋ и АНКА М. ПРОКОПОВИЋ

равноправнијиположајудруштву.Приватнасферајеоста
лаженска,ајавнамушкидомен.

Безсумње,женскичасописи,каоважандеополуларнекул
туре, имају велику улогу у конструкцији родних улога, у
социјализацији, у учвршћивању стереотипа, следећи иде
олошки политички дискурс једног друштва, у одређеном
историјском тренутку. Они су одржали статус кво уместо
дасе,ангажовано,залажузапрогресивнепромене.Уовом
случају,каоштојеистаклаБетиФридан,женскичасописи
суималимитскумоћдазадржеженеуњиховимдомовима.
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WOMEN’SPRESSINSOCIALISTYUGOSLAVIA

Abstract

The position of women had changed significantly in the socialist
Yugoslavia afterWorldWar II.However, despite thedeclarativeand
ideologicalequalitybetweenmenandwomen,suchequalitywasnot
reflectiveofreality.Women’smagazineswhichwereanimportantpart
ofthepopularculturealsotestifytothis.Inadditiontoitsentertainment
function,women’spress,includingtheBazarmagazine,wasintendedto
enlightenwomen.Womenwererequiredtobebeautifulandattractive,
andtheyweretaughttherolesofwives,mothers,housewivesandthe
roleofworkersonlytoacertaindegree.Domestic(household)domain
was reserved for women, while public domain remained reserved
formen.This paperwill attempt to answerwhether popular culture
in the socialist Yugoslavia was liberal, and whether women’s press
promoted freedoms or supported patriarchal ideology.The goal was
tousethequalitativeanalysismethodtoanalyzethefirstissueofthe
magazineBazarandtoprovethatwomen’spopularcultureinsocialism
emphasized preestablished gender roles, despite regulatory changes

whoseaimwasemancipationofwomen.

Keywords:popularculture,socialism,women’spress,Bazar

НеонскасветлауБеограду,шездесетегодине20.века,
МузејЈугославије,фондСтеванКрагујевић
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УДК 32.019.51:070.48(497.1)”1967/1968”

                    316.73(497.1)”196/197”
          070.48ЧИК(497.1)”1967/1968”

оригиналан научни рад

ЧИКАЊЕ
(НЕОЧЕКИВАНА)КРИТИКА 

ЈУГОСЛОВЕНСКОГДРУШТВАУ 
ЗАБАВНОМЛИСТУЧИК

Сажетак:Уовомрадусеанализиракако јеенигматскизабавни
лист„Чик”почеодапишеодруштвенимпроблемимаидруштве
нополитичкимтемама1967.ипосебно1968.године,кадајепо
стаоинајчитанијилистуСФРЈ.Наосновутогпримеразакључу
јеседаје„масовна”или„популарна”култураусоцијалистичкој
Југославијимоглабити,ибилајеуодређенимоколностима,дина
мичнопољеизбегавањасиладоминацијеиконтроле,пољепрего
варања,отпорапаисукобасањима.Предлажеседаљеусмерава
њеистраживањанадруштвенудинамикусвакодневногживота
усоцијализму.

Кључнеречи:Чик,забавнаштампа,масовнакултура,популарна
култура,СФРЈ

Мадаједошлодовеликогпорастаразнихвидоваистражи
вањаиинтерпретацијасоцијалистичкeЈугославијe,штампа
јеосталанекакоизванфокуса,каонајмањезначајнаилиза
нимљиватема,мождазатоштосенекако„подразумева”да
сетууглавномрадилоодржавнојпропаганди.1Покушаћемо
напримерузабавноглиста2„Чик”дапокажемодаистражи
вање штампе, а у ширем смислу југословенске „масовне

1 РедакпримерјестудијаРеанеСењковић:Senjković,R.(2008)Izgubljeno
u prijenosu:Pop iskustvo soc culture, Zagreb: Institut za etnologiju i fol
kloristiku.Студентскаиомладинскаштампатакођепривлачипажњуу
последњевреме.

2 Некадајеправљенаразликаизмеђу„листова”и„часописа”,подкојима
сусеподразумевалестручнеинаучнепубликације.Данассеназив„ча
сопис”користизасвуштампусем„новина”тј.дневнихлистова,такода
јепоондашњиммерилима„Чик”„лист”аподанашњим„часопис”.
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културе”(какосеговорилотада),или„популарнекултуре”
(какосе говорисада),3можебити значајно задубљеразу
мевањедруштвенединамике,имагинацијеиразнихпротив
речнихособеностијугословенскогсоцијализма.

„Чик”нијесасвимзаборављениповременосе,као„еротски
часопис”, појављује у постјугословенским токовима сећа
ња.Осимтогa,ништасепосебнозначајноневезујезањега,
поредтоликославнихслучајеваједвасепомињеухроника
мазабранаицензура–забележено једа је1971.забрање
ноједнопосебноиздање,збогпорнографије,штонијепрви
случајнизатуврстуделикта.4Ипакнашаојесвојеместоу
„ЛексиконуЈУмитологије”,гдесекаже:

„Популистичкилисткоји јешездесетихиседамдесетих
годинабиообавезноштивовеликогделамушкепопула
цијеуциљуподизањанивоаеротскогваспитања.Читали
сугасви:војнициоднижихдовишихчинова,радници,
интелектуалци, пубертетлије и пензионери. (...) Ударну
рубрикучиниласунаводнаписмачиталацакојисуизно
силисвојаинтимнаискуства(...)Подједнакупопуларност
достигласуписмачиталацаукојимасусенаефектанна
чинруглуизвргаваленајразличитијетеме(...)Новинаје
обиловаласликамаголихжена,алисуштампалиисасвим
озбиљнетеме.”5

Уприсећањимасавременикаостаојезапамћеникао„пре
теча таблоида”, „посвећен естради”, „сензационалистички
лист”, „шунд”.Полазећиоднаведенихоценаиописа, ли
стањестарихбројеваможепоприличнодаизненадипосе
тиоцаизпостцосијалистичкетранзицијскебудућности.На
основутихизненађењаформулисаћемоодмахглавнутезу–
„масовна култура” у социјалистичкој Југославијимогла је

3 У југословенској хуманистици и друштвеним наукама, искључиво се
користио термин „масовна култура”. Kористећи га са наводницима
указујемoнатодајепроблематичан,пресвегазбогнегативнихконота
ција.Данассекористиширитермин„популарнакултура”ноонунашој
средининемапозитивнозначење„народнекултуре”већимајакутен
денцију да се везује за британскуи америчкумузику,филми сродне
феномене,памислимоданијебољерешење.Заправопостојивишете
оријскихперспективаирасправао„масовној”и/или„популарној”кул
тури.Видети:Storey,J.(2015)Culturaltheoryandpopularculture,7thed,
London:Routledge.Историјскиприказ:Maze,K.(2008[1997])Bezgranič
nazabava.Usponmasovnekulture1850–1970,Beograd:Službeniglasnik.
Bидети такође:Kloskovska,A. (1985 [1964])Masovna kultura: kritika i
odbrana,NoviSad:Maticasrpska.

4 Lopušina, М. (1991) Crna knjiga: Cenzura u Jugoslaviji 1945–1991,
Beograd:Fokus,str.58.

5 Janjatović,P.Čik,u:LeksikonYUmitologije(Drugoproširenoizdanje),pri
redili:Adrić,I.,Arsenijević,V.iMatić,Đ.(2015),Beograd:Rende,str.76.
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бити, и била је у одређеним околностима, не само нека
квооруђедржавнеипартијскепропагандеиконтроле,или
подручјепрекопотребног, јефтиног,ескапизма,већдалеко
динамичнијепољенеприхватањаиизбегавањавладајућих
дискурса,пољеразнихнатезања,преговарања,надмудрива
ња,паипровоцирања„режимаистине”,једанотворенпро
сторалтернативнихинтерпретацијаиартикулација,симбо
личкихсукобаиборбе,украткопросторврлозначајне,мада
неизвесне, слободе. Ослонили смо се у овој формулацији
нанеограмшијевскосхватање„популарнекултуре”каопо
љасукоба,гдесесукобљавајусиледоминацијеиконтроле
саразноврснимотпорима,гдесеводинеизвеснаборбаоко
хегемоније између званичне културе и система вредности
и свега другог што преостаје. У даљој разради овог ста
новишта уместо пасивности и подаништва „маса” истичу
се микрополитичке активности „одоздо”, разне тактике
избегавања сила доминације и контроле, кроз производ
њуопозиционихиалтернативнихзначењаисубверзивних
задовољстава.6

Ово истраживање заснива се на анализи садржаја скоро
свихбројева„Чика”,од1965.докраја1968.године.Зашто
до1968?Cадржајикојисунетипичниинеуобичајенизаза
бавнуштампу, и који се могу окарактерисати као импли
цитна или експлицитна критика југословенског друштва,
појављујусекрајем1967.ипроширују1968.године.Тиса
држајисеувеликојмеримогуповезатисасвимонимпро
блемимазбогкојихјеизбиопротестиштрајкстуденатаБе
оградскогуниверзитетајуна1968,мадасесам„Чик”,кадаје
упитањутатема,никаданепомиње,онје,ипоредстотина
хиљадапревасходномладихчиталацакојејетадаимао,пот
пуноневидљивутомпроцесудруштвеногииндивидуалног
ослобађањаиосвешћивањаиразобличавањакризеукојој
седруштвоналазило.7

6 Онеограмшијевскомсхватањухегемонијеуоквиру„студијакултуре”
видети:Vilijams,R.(1974[1973])Bazainadgradnjaumarksističkojteoriji
kulture,Kulturabr.26,Beograd:ZPKR,str.6784;Уразумевању„попу
ларнекултуре”:Hall,S.Notesondeconstructing“thepopular”,in:People’s
historyandsocialisttheory,ed.Samuel,R.(1981),London:Routledge,pp.
227–240;Даљаразрада:Fisk,Dž.(2001[1989])Popularnakultura,Beo
grad:Clio;Уоквируисторије:Berk,P.(2002[1992])Istorijaidruštvena
teorija,Beograd:Equilibrium,str.9094;Прегледприступа„студијакул
туре”овојтеми:Đorđević, Ј. (2009)Postkultura:Uvodustudijekulture,
Beograd,Clio,str.244317.

7 Ојуну1968.уБеоградуиЈугославијипостојиобимналитература,чи
тање требапочетиод анализекоју једаоПоповукњизикоја јебила
забрањена1984.Popov,N.(2008,[1990,1984])Društvenisukobi, izazov
sociologiji,.Beogradskijun1968,Beograd:Službeniglasnik.
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Какосепојавиоиразвијао„Чик”?

Новинскоиздавачко предузеће „Јеж” из Београда, које је
издавало истоимени хумористичкосатирични лист, по
кренуло је крајем 1965. године, из комерцијалних побуда,
енигматскизабавнилист,малогформата,подназивом„Чик
погоди”којијеизлазиопетнаестодневно:

“Настојалисмоданаправимолистзавас–листкојићеда
васзабави.Кадпутујете,кадсеодмарате,кадчекате,кад
нематепосла,кадиматепослаалижелитедапредахнете–
дагаузметеуруке.”8

Садржајем је у почетку доминирала енигматика, укрште
нице, решавањеразнихпроблемаи задатака, уз хороскоп,
анализе графолога, мађионичарске трикове, карикатуре и
хумор. Но садржај се убрзо мења, уз сталну интеракцију
сачитаоцима,којипишу,коментаришу,дајупредлоге,шта
више,дабибољеодговорилажељамачиталаца,редакција
спроводиианкетуотоме.Такосеод1966.уводеприлози
офилму ифилмским звездама, као и о забавној, посебно
британскојиамеричкојрокмузици,крозредовнурубрику
„Диско клуб”,9 затим се кроз рубрику „Двоје” уводи тема
љубавнихвезаиодноса,атусујоширазникориснисавети,
одговоринапитања,каоирубриказадописивањеиупозна
вање, тенаграднеигре, духовит конкурсу коме се бирају
двојници„познатих”инакрајугодинеизборзанајпопулар
нијуличностуЈугославији,гдејепобедиоЧкаља.Часопис
бивасвебољеприхваћенипочињедаизлазиседмично.Од
1967.тојебиозабавничасописунајширемсмислу,чијасу
посебна„циљнагрупа”билимлади,што јебилоускладу
санекимтадашњимсветскимдруштвенимкретањимакао
итенденцијамакомерцијалнеизабавнештампе.Oдсреди
не те године звао се само „Чик”идобио јеновогуредни
ка,ВладуКатића.10Уодносунапретходнугодинусвеви
ше преовлађују прилози о нашим звездама и популарним

8 Аноним,(15.ХI1965)(Уводнитекст),Чикпогодибр.1,стр.2.
9 Упрвомиздањујепричаотаданајжешћиммомцимајугословенскогро

кенрола,ВИС„Силуете”,„Супертопхитлиста”,гдесенапрвомместу
налазеРолингстонсисапесмом„Деветнаестинервнислом”анадругом
Битлсисапесмом„Мишел”,каоипреводтекстатепесме;Аноним,(27.
V1966)(РубрикаДискоклуб)Чикпогодибр14,стр.24.

10ВладаКатићјеостаоупамћенкаокарикатуриста„Јежа”.Наосновурет
кихдругихименакојасусепојављивалау„Чику”видимодајередак
цијучиниларедакција„Јежа”.Сверепортажеидругиприлозиокојима
ће бити речи касније, били су непотписани.Писма читалаца била су
потписана,најчешћеисапоштанскомадресом.
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личностима, знатно вишеи директније се пишеољубави
и сексу11 и наставља се веза са „културом младих”, како
крозразнеприлогеиакције,такоикрозспецифичанстил
писањаиначинкомуницирањасачитаоцима.Немасумње
да је лист у томе следио актуелне стране узоре, уосталом
постојала је и редовна рубрикаподназивом „Занимљиво
стиизсветскетинејџерскештампе”.Од1968.године„Чик”
је излазио у нешто већемформату, са насловном страном
ијошпонекимстранамауколору.Иакосеиупретходним
бројевима,премаписмимачиталаца, виделода је досезао
додругихрепублика,тегодинесеозбиљнијепорадилона
томеипокренутојелатиничноиздање.Идаљесеписалоо
звездама,филму,музици,љубавиисексу,разнимзанимљи
востима,узпричестравеиужаса,стрип,карикатуре,разне
награднеигреиконкурсе,поезијучиталаца,изнатновећу
рубрикузадописивањеиупознавање–алипочињедасепи
шеиодруштвенимпроблемимаидруштвенополитичким
темама,којесеобрађујунадиректанипровокативанначин.
Тегодине„Чик”јепостаонајчитанијилистуЈугославији,са
тиражомодпреко350000примерака!12Излазиоједо1974.
године,кадајепокренут„НовиЧик:недељниилустровани
лист”којисенареднегодинепретвориоу„Зум”,каснијеу
„Зумрепортер”.

Забавнилист,штатуможебитинеобично?

Кодкритичкекултуролошкеанализетребаобратитипажњу
не самонаоношто јеприсутнокоднекепојаве, већина
оноштојеупадљивоодсутно,унашемслучајунаоночега
у„Чику”немa.Сведопредкрај1968. годиненемаготово
нитрагавладајућимдискурсимаоизградњииразвоју со
цијализма и тековинама револуције, чак ни реда ради кад
супригоднидатумиупитању,немапоменаоТиту,другим
функционерима,неманикаквогзваничногинформисања,уз

11Радисејошувексамоописању,„сликеголихжена”појављујусекасни
је.Накојиначинје„Чик”уводиоитретираотемељубавиисексазахтева
посебноразматрање,чимећемосебавитиудругомраду.

12Напочетку1968.годинередакцијајеобавестилачитаоцедајетираждо
стигао250000,тедајелистједанодначитанијихуземљи,токомгодине
тиражјескочиона350000!Уновембрулистједонеоследећеподатке
отиражудневнихинедељнихлистова–првијебио„Чик”(352800),па
“Вечерњеновости”(339689),„Арена”(335832),„Илустрованаполити
ка”(304,768).Свиосталилистовисуималитиражиспод300000.Ано
ним(14.X1968)ТренутнитиражидневнихинедељнихлистовауЈуго
славији,Чикбр.46/68,стр.25.Ипремасећањимасавременика„Чик”је
бионајтиражнијилистуЈугославијикрајемшездесетих,премашујући
сапојединимбројевимаи400000.
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мождатекпонекиредакизузетак.13Довољнојеупоредити
„Чик” са тадашњом студентском и омладинскомштампом
иприметитивеликуразликупотомпитању.Утомсмислу
„Чик”језавеликибројмладихпостаосимболичкипростор
заизбегавањедруштвеногпореткаиконтроле.Инесамото,
у„Чику”сусеинекесоцијалистичке„светиње”третирале
наподсмешљивначин.Примераради,доксусваомладин
скагласилаславилаДанмладости,„Чик”гаје1968.обеле
жиодоносећисамоприлогукомесенаводисазнањекоје
најстаријиштафетоноша„несамоуЈугославијинегоина
свету”.Тојебилаизвеснастарицаод107годинаизЛичке
Калдрме,којасе,далијетозбиљаслучајност,звалабашкао
ипознатапартизанскахероина,МаријаБурсаћ:

„Заштостеви,старииисцрпљени,носилипалицусапо
здравимаинајбољимжељамадругуТиту?/Људисуми
реклидабитобилолепоизначајно.Ијасамсаматако
мислила.Јаволимнашегпредседника…”14

A jош је занимљивије следеће – од краја 1967, а посебно
1968.листпочињедапишеоразнимдруштвенимпроблеми
маидруштвенополитичкимтемама,почевшисаприказом
ноћногживотауЈугославији.

Југославијаноћуи
досијеопроституцији

„Екипа Чика је прешла 4000 километара и посетила
свеноћнелокалеунашојземљидабивампредставила
Југославијуноћу...”15

Томбомбастичномнајавомпокренута јесеријарепортажа
подназивом„Југославијаноћу”гдесезаправописалооне
колико већих градова – Ријеци, Загребу,Љубљани,Новом
СадуиБеограду.У тимрепортажамаписаним слободним
стилом,икаткадсадостаироније,помаљаосеједандруги
свет:местакојанисубашзасвакога,гдесуценевисоке,где
семогу видети и срести играчице и артисткиње, „соција
листичке зечице”, барске и конзум даме, пријатељице но
ћи,коцкари,разнисумњивитиповиалии„пословниљуди”,
„бизнисмени”,странци,гдесесвевртиоконовца,посебно

13Такојеуброју1/68представљенрадниданЛатинкеПеровићаодмах
наконњеРингоСтарjeговориоо„музици,дрогама,Битлсимаисвему
помало”;Аноним,(4.I1968)(Раднидан.../РингоСтарговори…)Чик
бр.1/68,стр.78.

14Вучинић,Р.(9.V1968)Најстаријаштафетоношауземљи,Чикбр.19/68,
стр.15.

15Аноним, (19. X 1967) Зечице на броду „Барба Руде”,Чик бр. 42/67,
стр.28.Наставакубр.43,44,45,46и47.
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девиза.Овасеријатекстовајебиланекаврстаиспитивања
теренаиуводауглавнуствар,серијурепортажа„Досијео
проституцијиуЈугославији”,којајеочигледнорађенаистом
приликомикојаобухватаЗагреб,Ријеку,Београд,Љубља
ну,НовиСад,узСарајевоиОсијек.„Досије”јереторички
започетиздушебрижничкеперспективе:

„Речпроституткасесвечешћечујеумногимнашимгра
довима,нарочитоуонимаукојимасеживотурбанизовао.
Статистикепоказујудабројпроституткирастеизгодине
угодину.Тапојавазабрињавачитавонашедруштво...”16

ДосијепочињерепортажомизЗагреба,ослањајућисенане
именованезваничнеподаткекојисумоглибитидеонеког
извештајаиликојисудобијениодСУПа,одОдељењаза
борбупротивпроституције,којесеипомиње.Тафактогра
фијапомешанајесамногобројнимисповестимапроститут
ки,чакиподводача,упитневеродостојности,теописимало
кацијагдесетаделатностодвија,узнавођењеуобичајених
процедураконтакта,пачакицена!Некинаводиинаслови
сустварношокантни–нпр.дајеРијекапостала„Елдорадо
за проститутке”, где „Милиција диже руке” и да су чак и
неке„УченицеизРијекепроституткеуИталији!”илидаје
ангажовањедевојаказанекевидовезабавеуиностранству,
нпр. плесачица, трговинабелимробљемвеликихразмера,
тедаЈугославијаизвози„Белоробљезацеосвет”!Кадасе
говориоградовимаукојимасебележипорастпроституције
говорисекрознеколикократкихреченицаонаглојурбани
зацијикојајепратилаиндустријализацију,овеликомприли
вустановништва,тенемогућностиманекихдевојакаижена
да нађупосаои својеместо у друштвуилида, лаковерне
збогочајничкежељезабољимживотом,будузаштићенеод
разнихбезобзирнихпреваранатаиподводача.

Зашто„Фронт”ненападафронтално?

Такво писање није могло проћи незапажено. Од стране
„Фронта”,гласилаЈНА,позванјејавнитужилацдареагује
збогугрожавања„друштвенихвредности”иширења„пор
нографије”. „Чик” је окарактерисан као „најгрубља мало
грађанштина,комерцијализованипростаклукидеструкција
моралнополитичкогнихилизма”.17Нолистнијезабрањен,
чакниједошлонидопрекидаобјављивања„Досијеа”.Тек
уфебруаруоннестајеиздвабројадабисепонововратио

16Аноним, (30.XI 1967) Девојке саштајга (sic)Чик бр. 48/67, стр. 26.
Наставакубр.49,50,51,52,1967.и1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,1968.

17Аноним, (4. I1968)ЗаштоФронтненападафронтално?Чикбр.2/68,
стр.2.
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унареднихпетбројеваузмањепровокативненаслове,што
намговоридајебилопритисакаисадругихстрана.Редак
цијајенаравноодбацилаоптужбе„Фронта”алијеполеми
купрепустилачитаоцима,објављујућињиховекоментареи
„писмаподршке”.Уједномоднареднихбројеватврдидаје
поводомцелогслучајадобилаукупно3877писама,одкојих
сусамотрибиланастрани„Фронта”.Занимљивоједасу
истим поводом „Чик” критиковли и у студентској и омла
динскојштампи,у„Студенту”јеконцепцијалистаокаракте
рисананаследећиначин:

„Личност човека је тако сведена на објект или субјект
секса или неке интересантне детаље из личногживота.
Читава концепција листа представља неку још неразја
шњенуидеологију дехуманизације и свођења човека на
његовурасплоднуфункцију”.18

Животидругипороци

Крајем јануара,доксе јошније стишаларасправаокона
пада„Фронта”,покренутајенаударномместу,трећојстра
ни,новарубрика„Животуцентрупажње”,којасенаначин
озбиљне информативне  штампе, бавила актуелним дру
штвенополитичким питањима и проблемима. Прва тема
јебилапосвећенаприправницима,штојебиловрлобитно
питањеиугенезинезадовољствамеђустудентима.Наслов
јенаравнобионегативноинтониран:„Далићезаконоста
жистимабитиизигран?Нигдеместазастручност”.19Усле
дећимбројевимаписалосеорестриктивнојодлуциоредуи
мирууМарибору,којомсеограничавалокретањешколске
омладинеувече,о8.конгресуСавезаомладинеЈугославије–
алиизперспективемладихрадника,опорастумалолетнич
когкриминала,отоме„каквесунамраднеакцијепотреб
не”,затимораспоравиоомладинскојштампи,отомекако
СКJ све вишестариикако je уњему свемањемладих, о
проблемимауниверзитетаистудената,итд.Свесутобила
некаодтадаактуелнихпитањаалиихјечасопистретирао
безоптимизмакојијебиоприсутанузваничнојкомуника
цији,изперспективе„базе”,пресвегамладих,евентуално
омладинских руководилаца, дакле углавном „одоздо”, по
зиционирајући се тако, уз друге текстове и садржаје, као
неформалногласилоомладине.Тојепоказалаирасправао
омладинскојштампи,којујеорганизоваолист„Комунист”,
гласилоСКЈ.Натојрасправинајвишесеговорилоо„Чику”,

18Аноним, (12. XII 1967)О Чику, о врхунцу неукуса,Студент бр. 29,
стр.15.

19Аноним,(25.I1968)Нигдеместазастручност,Чикбр.4/68,стр.3.
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којисунајвишенападалипредставнициформалнеомладин
скештампе!Нонекисугаибранили:

„Ми говоримо о омладинској штампи а дискутујемо о
„Чику”.Штајеуопштеданасомладинскаштампа?Дали
јетосвакилисткојиноситуетикету–листомладинеЈу
гославијеилиБеограда,илијеомладинскаштампаданас
„Чик”?(...)Мислимдајеправаомладинскаштампаданас
„Чик”,јерјетолисткојиданасмладичитају.(...)Мислим
даомладинскаштампанеуспостављаправиконтакт са
читаоцем(...)Људисузадовољнитимешто„Чик”пишео
виталниминтересимаомладине…”20

Одмајарубрикајепопримилаформурепортаже,гдесепи
сало о проблему бекствамладих од куће,21 омалолетнич
којтрудноћи22затимоодласкурадниканапривременирад
уиностранствоињиховимпроблемимасанепријатељском
емиграцијом,23 те на крају опет о криминалу, али из пер
спективе самих „преступника”24 Третирање „социјалнопа
толошких”појавaи„социјалнихпроблема” је заправопо
стала стална тема,нпр. када суобјављиване горенаведене
репортажепокренутјеисеријалподназивом„Пороциве
леграда”.Серијалје,мождадабисенамернонервиралисви
оникоји су оптуживаличасопис запорнографију, започет
башпричомобеоградским„порнографима”,анаставиосе
са „покерашима”, „преварантима”, „мућкарошима”, „нар
команима”и„просјацима”.25

Незапосленостистамбененевоље

Почетком 1968. године појавио се следећи предлог једне
читатељке:

„Чик је једини лист коме семладимогу једино обрати
тизасаветикомесемогуповерити.Затосеиобраћам
редакцији смолбомдаодвојималопростораукомеби
минезапослени,којисмозавршилинекушколу,занатили

20Аноним,(7.III1968)Каквуомладинскуштампужелимо?,Чикбр.10/68,
стр.3.

21Аноним,(11.VII1968)Протест.Заштосебежиодкуће?,Чикбр.28/68,
стр.45.Наставакубр.29и30.

22Аноним, (8.VIII 1968.)Досије омалолетниммајкама,Чик бр. 32/68,
стр.45.Наставакубр.33,34,35.

23Аноним,(12.IX1968)Путевиуподземље:гастарбајтери,Чикбр.37/68,
стр45.Наставакубр.38и39.

24Аноним, (31. X 1968) Како се постаје преступник, Чик бр. 44/68,
стр.1415.Наставакубр.45,46,47.

25Аноним,(11.VII1968)Пороцивелеграда:Порнографи,Чикбр.28/68,
стр.3637.Наставакубр.29,30,31,32,33,34,35,36.
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факултет,износилисвојепроблеме,писалиотомезашто
неможемодасезапослимо,какосунасодбијали,какосу
се смејалинашиммолбама, каконисмоималидовољно
веза…”26

Редакцијајесаопштиладаприхватапредлогалисеништа
ниједесилонареднадвамесецааондајепокренутарубрика
„Истина онезапослености” у којој су о својим случајеви
маписали самичитаоци.Већпрваписма супоказала сву
озбиљносттеме:

„Менипослесвихузалуднихпокушаја,остаједапрово
димданеплачући, дапомишљамна свенајгоре,пачак
ина самоубиство.Уменинема вишенимало ведрине,
расположења,полакоменапуштаверауживот...”27

„Младсам,пунамбиција,алиживимкаопас.Немамни
најосновнијасредствазаживот. (...)Одлучиосамдаза
тражиминтервенцијуЦентралногкомитетасавезаомла
дине Југославије. Али узалуд. Отишао сам у Кабинет
председникарепублике.Такођебезуспеха.Изгледадаје
сувишеистинитаонанароднапословица: „Ситгладном
неверује”.Биосамбесаниочајан,узеосамсвојудипло
муипоцепаоје...”28

Ређаласусеписмаукојимасеговорилоотомекакосене
може наћи никакав посао, о мућкама, везама, непотизму,
бахатомпонашању,уценамадевојакасексом, тетомекако
никоганијебригазатаквостање.Евонекихнаслова:„Из
државамеотацинвалид”,„Стомолбиукошу”,„Петгодина
чекања”,„Зваомеуприроду”,„Сувишанчовек”,„Постаоје
звер”,„Тражиојесве”,„Невиностзазапослење”,„Почињем
дамрзим”,„Децагладују”,„Згаженипонос”,„Хиљадупу
та одбијен”, „Тражедаимбудемљубавница”, „Преварени
надничари”, „Класичан пример експлоатације”, „Глад пре
ипоследипломе”,„Креветпазапослење”,„Немапослаза
Цигане”,„Требастрељатибирократе”,„Гладуједетепалог
борца”, „Експлоатација физичких радника”, „Злоупотреба
службеногположаја”...Доксусетаконизалеличнеиспове
стилистјеусептембрупозваочитаоцедапишуиосвојим
стамбенимневољама,понављајућиопетиопштипозив,за
насзначајанјеруказујена„моћ”читалаца:„изнеситесвоје
жељеипредлогејернатајначинуређујетеЧик”.29Одсле
дећегбројапокренутајеноварубрика„Стамбененевоље”

26Краговић,С.(1.II1968)Истинаонезапосленима,Чикбр.5/68,стр.14.
27Николић,М.(25.IV1968)Немамдобрувезу,Чикбр.17/68,стр.16.
28Трајковић,С.(9.V1968)Поцепаосамдиплому,Чикбр.19/68,стр.16.
29Аноним(12.IX1968)ОЧикуиокоЧика,Чикбр.37/68,стр.2.
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одмахнаконрубрике„Истинаонезапослености”,пасера
дилоосвојеврснојтематскојцелини.Оберубрикесупоме
ренезнатнонапред,настране6.и7.чимеимједодатнодато
наважности.Утојрубрицисусепојавилијошдрастичнији
примеринеправде,сиромаштваибеде:

„Позанимањусамшофер.Већпуних11годинастанујем
саженомитројемаледецеуједнојсобицивеличинетри
метрах2,76мивисине180см.Свајесрећаштосаммали
растом(...)Овонијестан,негообичнашупаукојојбисе
јединодобромоглеосећатисвиње...”30

„Позанимањусамрадник.Станујемсаженом,ћеркомод
петгодинаиболесноммајкомуједнојсобикоја јепри
лично запуштена и оронула (...) Најтеже нам пада сви
макадсеспустиноћ,кадтребадаспавамо.Дабисмосе
свуклиилеглиукреветморамодаугасимосијалицу...”31

„Инвалидсамрадапрвекатегорије(...)Отацсамдвојема
лолетнемушкедеце,којиманисамустањудаомогућим
живот достојан човека услед неразумевања ситих.Под
станар саму једној собици (...)Узалудмоје досадашње
молбеижалбе,усменеиписмене,одКабинетапредсед
ника Тита до најнижих органа и руководилаца (...) Ка
да бих имао бар само једну собу, коју не бихморао да
плаћам...”32

Ево још неких наслова: „Милиционер провалио у туђи
стан”,„Постаосамгаздаричинунук”,„Самобездеце”,„Чо
векбезнаде”,„17годиначекања”,„Шестгодинаусобици”,
„Једанаестороутрикревета”,„Тригодинеуподруму”,„Ни
живетиниумрети”.Ноудесетомнаставкуоверубрике,ре
дакцијанаводидапросторуступаличностимакојемогуда
објаснештасепредузимадасестамбененевољеублаже,те
говорепотпредседникГрадскескупштинеБеоградаипред
седникСтамбенекомисијеи заменик генералногдиректо
ра Градског стамбеног предузећа.Већ из првог поднасло
вакојигласи„Рекорданбројновихстанова”јасноједаони
требадаодговоренаписмаиулијуоптимизамчитаоцима.
Редакцијаипакнијеодолелаидодалајенакрајумишљење
једноградникаукомеонкарактеришестамбенуполитику
као „експлоатацију”, „зеленаштво” и „богаћење богатих”.
Након тога рубрика је нестала, но рубрика „Истина о не
запослености”јенаставиладасеобјављује.

30Јанковић,П.(19.IX1968)Угрожениживоти,Чикбр.38/68,стр.7.
31Јовановић,Ж.(26.IX1968)Пасјиживот,Чикбр.39/68,стр.7.
32Вркић,Ш.(3.X1968)Човекбезнаде,Чикбр.40/48,стр.7.
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Покушајиприпитомљавања

У„Чику”сеудругојполовинигодинемогуприметитипри
лозикојисуодговорнанекеранијеобјављенетекстове,те
афирмишурадомладинскихидругихдруштвенихоргани
зација, као и веће присуство личности из света политике,
културе и уметности, те на крају и самог Тита. Можемо
претпоставитидајеупитањубилонастојањадаселистне
какоукротииприпитоми,уместонапростозабрани,дакле
радилосенанекиначинo„преговарању”,идејнополитич
којакцијииборби.Утомсмислупосебнојезанимљивброј
48од28.новембра.Уњемунемавишерубрике„Стамбене
невоље”којасепоследњипутпојавилаупретходномброју.
Наконштојенеколикобројеваранијепокренут„ванредни”
наградниконкурсЦКСавезаомладинеСрбијеи„Чика”,ко
јимсетражи„десетнајлепшихомладинскихречи”објавље
нисурезултати.Најлепшеречисубиле:слобода,љубав,зна
ње,акција,социјализам,поверење,Тито,ентузијазам,рад,
истина.Онејетребалодабудуисписанеусвечанојконгре
снојсалиуКрагујевцу,гдесеудецембруодржавао7.кон
гресСавеза омладинеСрбије.33 Затиму рубрици „Живот”
надвестранејетекстотомекакомладиКосоваиМетохије
схватајубратствоијединствоиговорепротившовинизма.
Насловиподнаслови су: „Људски аненационалникључ;
Љубавнепознајегранице;Синовиједнеотаџбине;Темељи
новихсхватања”.Текст сепојавиосамоданнакондемон
страцијаалбанскихстуденатанаКосову!34Уистомбројуу
једнојмалојрубрицинапитањеодговарачланСекретари
јатаЦКСавезаОмладинеСрбије35 а такође се кратко али
афирмативнопишео„Београдскомстамбеномпредузећу”,
највећем стамбеном предузећу Југославије.Најзад ту је и
текстоДанурепублике,којиранијенијениспомињан.Да
бисетемаприближиламладимаизабавномпрофилучасо
писа,објављенесуанегдотекојесевезујузаДругозаседање
АВНОЈа.36Носветонијезначилоконачноприпитомљава
њелиста,онјенаставиодабудепровокативаникасније.

Закључак

Виделисмодасе„Чик”,покренутупотпуностикаозабавни
лист,зарелативнократковремепочеобавитиидруштвеном

33Аноним,(28.XI1968)Завршенконкурс„Десетнајлепшихречи”,Чик
бр.48/68,стр.3.

34Аноним, (28.XI 1968)Људски а не национални кључ,Чик бр. 48/68,
стр.1617.

35Аноним,(28.XI1968)Трипитањазаовунедељу,Чикбр.48/68,стр.18.
36Аноним,(28.XI1968)Републикауанегдотама,Чикбр.48/68,стр.26.
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критиком,крозличнепричеисудбинекојесусведочилео
тамнојстраниинеуспесимаубрзанемодернизацијеисоци
јалистичкогразвоја.Листнесамоштојекроззабавнетеме
ванвладајућихдискурсанудиоизбегавањедруштвеногпо
реткаиконтроле,него јепружаоиалтернативно,песими
стичко,тумачењеактуелнезбиље,изазиваоипреиспитивао
званичнеистине,аподстицаојеизадовољстваиуживања
крозироничнеиподсмешљивеприлоге,тебесконачнапи
сања о љубави и сексу. Развио је карактеристичан начин
изражавања,кршећинормеиправилапримереностиидо
брогукуса–писаојесензационалистички,тенденциозно,у
писањујебилосвакојакихпретеривања,додавањапаииз
мишљања.37Сигурнојебиловишефакторакојисудовели
доневероватногуспехалиста,алиједаноднајзначајнијихје
сталнакомуникацијасачитаоцима,каоиперспектива„од
оздо”,перспективанеонихкоји„владају”негоонихкојима
се„влада”,којуједобросумираоуправоједанчиталац:

„Можда је „Чик” од свих наших листова имао највише
храбростикадјепочеодаобјављујеписма(...)урубри
ци„Истинаонезапослености”.Тимпрештосусвинаши
листови углавном објављивали речи и говоре оних ко
јисунајвишекриви заоваквуситуацију (...)доксума
њепажњеполагалиречимаонихкојинајвишетрпезбог
оваквогстања...”38

Напримеру „Чика” видимоипотенцијалну „моћ” забавне
штампе, наравно, у одређеним околностима, као симбо
личкогпросторакојијенепредвидљивикојимсенеможе
владатииуправљатитектако.Тајпросторсеформираојош
одпедесетих39дабиудругојполовинишездесетихдошло
до„експлозивног”развоја–уСрбијијепорасттиражаза
бавнештампепреманекимистраживањимабионевероват
них949,5%упериодуод1965.до1972.године,кадајеза
устављен законскиммерама, док је пораст тиража дневне
штампебионезнатанатиражозбиљненедељнештампеје
опадао.Једноодобјашњењатаковеликогуспехајебилои

37Слободнијетретирањефактографије,каоикоришћењелитерарнихтех
никадабисеприказалаправаистинаидубљасуштина,билајешездесе
тихкарактеристика„новогновинарства”.Everette,E.D.andWilliam,L.
R.(2017[1974])OtherVoices:TheNewJournalisminAmerica,NewYork:
Routledge.

38Хоџић,М. (5. IX 1968)Похвала „Истини о незапослености”,Чик бр.
36/68,стр.18.

39„УнизутихзабавнихлистованевидиседаониизлазеуЈугославији:
таквикаквисумоглибиизлазитиучитавомсвијету“реченојенаједном
састанку1952.године;Janjetović,Z.(2011)Odinternacionaledokomer
cijale.PopularnakulturauJugoslaviji,Beograd:Institutzanovijuistoriju
Srbije,str.252.
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тодајепоред„шунда”,„кича”и„порнографије”,“забавна
штампа”неговала“двосмернукомуникацију”и“присанод
носсачитаоцима”.40ПремадругомизворууСрбијијепо
четкомседамдесетих,безобзирана“законошунду”,било
око30“листоваиревијазазабавуиразоноду”укупногти
ражабар трипутавећегод тиражадневних,информатив
нополитичкихлистова.41Видимодакледа„маса“нијебила
пасивнипрималацпропаганднихпорука,показивалајене
послушност,избегавалајезваничнуполитикуиједносмер
нукомуникацију.Непрестанарасправаиборбапротившунд
литературеизабавнештампе,којасеможепратититакође
одпедесетих42икоја јекулминиралапочеткомседамдесе
тихувођењемадминистративнихмера,можесеразуметии
каопотребаижудњазаконтроломанесамокаоборбаза
Културу.Случај„Чик”отвараидругапитања,откривапа
радоксесоцијалистичкеЈугославије.Напримерзаштосеје
данзабаван,комерцијалнооријентисанлист,уопштебавио
таквимтемама?Објашњењебисемоглосместитинегдеу
оквире борбе за слободумишљења и изражавања, против
„комунистичкогрежима”.Аливиделисмодајевеликиод
зивчиталацадаваокрилатаквомусмерењу,адруштвенуан
гажованостсвакогпојединцатражиојеуправокомунизам.
Утомсмислууређивачкаполитика„Чика”могласезаснива
тиинапрограмуСКЈ,којијезаговараодиректнудемокра
тију.43Таквипарадоксиуказујунапотребуусмеравањаис
траживањанапитањадруштвенединамикејугословенског

40Džinić,F.iBaćević,Lj.(1977)MasovnokomuniciranjeuSrbiji,Beograd:
BIGZ,str.100102.

41„Законошунду”биоје„ЗаконоизменамаидопунамаЗаконаорепу
бличкомпорезунапрометробенамало”,прводонесену(ужој)Србији
где јепочеодасепримењује1972. анаредне годинедонет јеиупо
крајинамаидругимрепубликама.Штампанаиздањасусеопорезивала
31,5%одпродајнеценеосимониход„посебнедруштвенеикултурне
вредности”којасуослобађанакомисијски.Гаварић,Д.(1974)Забавна
литература,ротоштампа,стрипишунд.Заштојеуведенпорезнапро
мет књига и новина,Библиотекар год. 26, св. 46, Београд:Друштво
библиотекараСРСрбије,стр.3558.

42Janjetović,Z. (2011)нав. дело, стр. 219271;Senjković,R. (2008) Izgu
bljenouprijenosu:Popiskustvosocculture,Zagreb:Institutzaetnologijui
folkloristiku,str.5189.

43„Систем социјалистичке демократије огромно проширује, и мора све
вишепроширивати,насвимпољимадруштвеногживота,стварнидемо
кратизамзараднељуде.Стварнидемократизамзанароднемасепостоји
кадаонемогудасвакодневноучествујуууправљањупривредомкаои
државним,политичкимидругимјавнимпословимаидаслободноишто
непосредније,алисаосећањемпунеодговорностизазаједничкеинте
реседруштва,изражавајуибранесвојеинтересеипотребе,каоисвоје
погледенаопштеинтересезаједнице.Затосоцијалистичкадемократија
морапосвојојсуштиниипосвојимоблицимасвевишепостајатиди
ректнадемократија,саослонцемнанајразноврснијеобликедруштвеног
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социјалистичкогдруштва,поготовонанезваничнијим,при
земнијимнивоима свакодневице, каои на питања отворе
ноститогдруштваиспремностидаприхватипреговарања,
дијалоге,другачијамишљења,критику,какоуразличитим
периодиматакоинаразличитимнивоимаиуразличитим
модалитетима.
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ADARINGCHALLENGE

AN(UNEXPECTED)CRITICISMOF
YUGOSLAVSOCIETYINTHEPOPULAR

ENTERTAINMENTMAGAZINEČIK

Abstract

This paper provides an analysis of how the Čik magazine, an
entertainmentmagazinewithcrosswords,puzzlesandgames,became
akindofan informalyouthmagazine in interactionwith its readers,
and how it began to publish articles about social issues and socio
politicalproblems,especially in1967and1968,when itbecame the
most popular magazine in the socialistYugoslavia. On the basis of
this example, it is concluded that the“mass”or“popular”culture in
thesocialistYugoslaviacouldhavebeen,andincertaincircumstances
was,adynamicfieldforavoidanceofdominationandcontrol,thefield
fornegotiation,resistanceand(sometimes)conflict, too.Finally, it is
suggested that further research shouldbe focusedmuchmoreon the

socialdynamicsofeverydaylifeinsocialism.

Key words: Čik magazine, popular press, mass culture, popular
culture,SFRY
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ЧЕТИРИИПОДЕЦЕНИЈЕ
КОНФУЗНЕ ТИШИНЕ

АНАЛИЗАРАЗЛОГА 
ИНСТИТУЦИОНАЛНОГЗАБОРАВА
НАКОНГРЕСКУЛТУРНЕАКЦИЈЕ
МЕТОДОМУСМЕНЕИСТОРИЈЕ

Сажетак:Темаовоградајетрагањезаверификованим,ваниде
олошким значајеми анализа разлога јавног заборава на догађај,
који јеподименом„Конгрескултурнеакције уСРСрбији”одр
жанкрајем1971.годинеуКрагујевцу.Урадусеполазиодтезеда
јеречонајвећемскупуизобластикултурнеполитикеуСрбијиу
20веку.Првапосебнахипотезаједасуразлозиинституционал
ногзабораваидеолошки,другадасутзв.„догађајинамаргини”
аутохтонапојаваитрећада јенајпримеренија врста заборава
наовајдогађај–„заборавкаоконфузнатишина”1.Циљистра
живања је утврђивање реалне слике о догађајима пре, за време
и после „Конгреса културне акције”. Методолошки се користи
метода„усменеисторије”(интервјуисаучесницима),узанализу
садржајасекундарнихизвора.

Кључнеречи:Конгрескултурнеакције,усменаисторија,култура
сећања,културнаполитика

1 ДрагићевићШешић,М. (2014) Предате олтару богиње Лете: Забора
вљенеуисторији:несталеупородичномсећању,ЗборникрадоваФакул
тета драмских уметности (2526), Београд:Институт за позориште,
филм,радиоителевизијуФакултетадрамскихуметности,стр.168.
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Значајусменеисторије

БританскиисторичарисоциологПолТомпсон(PaulThomp
son) говори како већина постојећих историјских докуме
ната заправо одражава ставове владајућих елита, односно
„победника”, па нам и усмена историја омогућава далеко
објективнијуслику,јерможемосаслушатиисведокедруге
стране–поражене.Онанудиреалнијуиобјективнијурекон
струкцијупрошлостиипостављаизазовпостојећимисто
ријскимставовима2.Томпсондајеипрепорукузаистражи
вањеусменеисторије,којасеогледауизборусаговорника:
Кодмногихпројеката,каокадјеречонекомдогађајуили
малојгрупиљуди,суштинанијеурепрезентативностивећ
утомеконајвишезна,пресвегауучесницимаинепосред
нимсведоцима3.Познатипромотеровеметоде,препоручује
идајенајбољекомбиноватиинтервјуесаархивскимистра
живањимаиписањемлокалнештампеиодабратитему„ши
регисторијскогзначаја,акојајеудовољнојмериконкретна
илокалнорелевантна4”.Руководећисеметодолошкипрепо
рукамаПолаТомпсона,унаставкурадајефокуснанарати
вима кључних доступних сведока, које смо добили путем
интервјуа,уздопунуархивскеанализештампе.

Иницијативаиодржавање
Конгресакултурнеакције

Латинка Перовић је без сумње кључна фигура везана за
Конгрескултурнеакције.Осимшто јебилапрваговорни
ца на скупу, у то време је као генерални секретарСекре
таријата Централног комитета Савеза комуниста Србије,
билаполитичкинајмоћнијаженаусрпскојполитици.Тако
ђе,узМаркаНикезића,она јепрваособакојасевезујеза
политичку групацију тзв. „српских либерала5”, који пред
стављајупрвуполитичкуопозицијуТитууСрбији.Након
сменекомплетногруководствалиберала,ЛатинкаПеровић
сепосвећујенауци(историји),алијезбогсвојихантинаци
оналистичкихставоваипропагирањаевропскогпросвети
тељствауСрбији,у јавностиповезивана самногимпред
ставницима интелектуалаца и цивилног сектора који се
залагаозадемократизацијуСрбије,тзв.„ДругомСрбијом”
избогтоганепрестаноосуђиваназа„антисрпске”ставове
илиизворникомунизам(однационалиста),догматизам(од

2 Томпсон,П.(2012)Гласпрошлости,Београд:Клио,стр.2021.
3 Исто,стр.164.
4 Исто,стр.221.
5 Прихваћен назив за реформско крило Комунистичке партије Србије

крајемшездесетихгодинапрошлогвека.
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„праксисоваца”)илиокренутостЕвропиуместоРусији(од
старихкомуниста).Њенрад,ставовиипресвега–личност,
доданас,вишесупризнатиурегионубившеЈугославијеи
Европи,негоуСрбији.

ОиницијативизаодржавањеКонгресаитадашњојреакци
јиујавностиЛатинкаПеровићнамјерекла:Иницијатива
заодржавање„КонгресаКултурнеАкције” је потеклаиз
самогКрагујевцаињенносилац је биоМиланчеЂоковић6
,аондасусетомепридружилеидругеинституције,пре
свегакултурне,аондаипартијскеидржавнеуКрагујевцу
итасеиницијативаондапосебноширилапоцелојСрбији,
подржалесуједругелокалнесредине,алијепочелодара
стеинтересовањеидасеширитаподршкаизкултурних
инаучнихинституција,одврлоистакнутихпојединацаиз
области науке, уметности, културног, просветногживо
та...Поштојетапочетнаиницијативаимала,каоглавни
садржајпобунупротивпсеудокултуре,противкича,аза
некоширењепросвете,подизањакултурена вишинивои
наравно,утовреме,каоиданасувексепостављалопита
њеположајакултуре,њеногфинансирања,паиположаја
уметникаинаучникаудруштву.Дакле,мисмоондапри
хватилитуиницијативуиупартији,каоједнумогућност
заокупљањеинтелигенцијеитојевероватно,бионајши
рискуптеврстеуСрбијисвакакоупериодупослеДругог
светскограта,ајамислимииначе,коликознамкултурну
историју.Тусубилиљудиразличитихпрофесија,различи
тих генерацијаиморамрећи–људи врлоразличитихпо
литичких и идеолошкихопредељења. Значи,то је биоре
дакнеидеолошкискуп,скупкојијетребалодаформулише
стратегијукултурногразвојауСрбији...Морамдакажем
да је сама идеја Конгреса изазвала врло широке дебате,
двострукеприроде...Упартијијепостојаодостајакот
портојиницијативи,сматралоседајетостварањенеког
јединственогфронта,дајетопотирањетихидеолошких
разлика,дајетоједноширокосавезништвокојеможеда
кренеуразнимправцима...Одзивјебиовеомаширок.Једи
наинституцијакојајеизосталабилајеСрпскакњижевна
задруга...Заштоонинисудошли?Онисутонанекиначини
реклиутимконсултативнимразговорима,онисусматра
ли датоније истинско отварање према интелигенцији и
премакултури,дајетоједнабирократскаманипулацијаи
даониутаквимманипулацијаманећеучествовати...

Наосновуовогнаратива,могуће је закључитида јепрво
битнаиницијативабилаокренутака„борбипротивкичаи

6 ПредседникопштинеКрагујевац.
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шунда”узнагласакнарепозиционирањуулогевисокекул
туреудруштвуусмислустратешкогразвоја, гдебиудо
ношењуновекултурнеполитикетребалоокупитисве,без
обзиранаидеолошкиаспект.Самопостојање„отпораупар
тији“указуједајеполитикалибералаималапротивникена
матичном републичком партијском нивоу, а изостанак на
ционалистичкогблока7–противникенадругој,вредносној
равни.

ЈошједансведоковогдогађајајеикњижевникВидосавСте
вановић8,којиусвомусменомнаративунама,даједодатну
експликацијусукобалибералаинационалистаизкултурне
сфере:Српскилибералисуврлопазилидасједнестране–
прихвате све реформе које су потребне за модернизацију
друштваидабудуврлообазривипреманационализмууње
говојнајгрубљојформи.Уоквирутогњиховогнапорадасе
сједнестранепоштујесрпсконаслеђе,нашакултура,наша
традиција,јерутовремејеобновљенонајвишеманасти
раиуложенонајвишеновцаутаквеакције,уоквирусвега
тоганаправљенјеКонгрескултурнеакције,којијеуправо
имаоте две тачке – велико поштовање према самобит
ностикултуреитрадицијеиједанотклонпремаполити
кантскимтумачењимашовинистакојисусекасније,много
касниједокопаливласти.

ПолитичкиутицајЛатинкеПеровићјебиопресуданзало
цирањеманифестацијеуКрагујевцу,којијеизабраннали
нијиполитикедецентрализацијекултуреуодносунадругог
конкурента–Београд, акаоградса знатнобољоминфра
структуромуодносунатрећегпретендента–НовуВарош.
Члан припремног одбора,Живан Берисављевић, тадашњи
републички секретар за образовање, науку и културу је у
медијимаизјавио:Крагујевац јепонашеммишљењу један
врлодобарсимбол,управоонихпокретаикретањаукул
туриСрбијенабазикојихсмоидошлидоидејеостварању
културнеакције.Атозначида јетоград,којипонашем
мишљењу најбоље доказује шта значи децентрализација
бригезакултурууједнојповољнијојматеријалнојситуаци
ји.Иколикозаправокултурадобијатиме,штосеодговор
ностзањенразвојсвевишепреносинараднеорганизације

7 ПредседникСрпске књижевне задруге у томпериоду био јеДобрица
Ћосић, о коме данасПеровићева говори:Све до доласка либерала на
власт,Ћосићинационалистичкикруговимоглисудаутичунарадпар
тије;Никчевић,Т.(08.02.2016)ЛатинкаПеровић(II):Никаданећемо
сазнатиистинуоубиствуЂинђића,NewsweekСрбија,стр.16.

8 НаКонгресује,премасопственимречима,учествоваокаоделегатУдру
жењакњижевникаСрбије,поредРистеТошовића,председникаиСлобо
данаРакитића,писца.ЗаједничкирефератпрочитаојеРистоТошовић.
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и општине.9 Децентрализација културе и културна акци
ја10,каокључнеидентификованеформекултурнеполитике
„српскихлиберала”недвосмисленонамуказујудајењихо
вакултурнаполитикабилаудуху,тадаактуелне„француске
школе”11којујепромовисаоАндреМалро,њиховпрвими
нистаркултуре,којасеослањаланајширереченона–демо
кратизацијукултуре.

КонгрескултурнеакцијеуСрбији јеодржанод28.до30.
Октобра,1971.годинеуКрагујевцу,уновосаграђенојиза
товременајмодернијојконгресно–сценскојдворани„Шу
мадија”.Каопрванационалнаплатформазаредефинисање
културне политике се бавио стратешки битним темама у
својојагенди–улогомобразовања(школа)укултури,поло
жајемуметника,финансирањемкултуре,стварањемнових
културнихцентара у смислу децентрализације, положајем
културенаселу,развојембиблиотека,радија,штампеите
левизије…,такодајекаонајвећаманифестацијауобласти
државнекултурнеполитике,заистаимаоидејнутежину.Као
иперсоналну,јерјеокупиокредибилнеучеснике–однобе
ловцаИвеАндрића,књижевникаОскараДавичаиАлексан
драВуча,потомпартијскогврхаземље–МијалкаТодоро
вића,ПетраСтамболића,МаркаНикезића,прекоглумачких
звезда,искуснихпопутМиреСтупице,прекоонихууспону
попутМиленеДравић,допредставникапривреде,градоваи
друштвенихорганизацијауунутрашњостиирегионално–
делегатаиздругихрепубликестареЈугославије...

Сама структура учесника нам опет прави паралелу са
„францускомшколом”,којајезаговараладасамакултурна
акција,као„институционална,друштвеновођенаанимаци
онаакцијаширегзначаја”12,моракориститисвеобликеди
фузијекултуре,алиподразумеваи„укључивањеразличитих
групастановништва,организација,институцијаиудружења
грађана”13сациљембуђењаинтересовањазаједницекаод
ређеномпроблемуипокретањемонихкојигамогурешити.

9 Берисављевић,Ж. (26. новембар, 1970)Култура у самоуправномдру
штву,Светлост,стр.7.

10Пре свега, цео догађај је биопродуктиницијативе „Деценија култур
нихакција”,којусуспроводилетадашњеКултурнопросветнезаједни
цеу:Аноним,(16.април,1970.)Деценијакултурнихакција,Светлост,
стр.7.

11ДрагићевићШешић,М.иСтојковић,Б.Државнипрестижнопросвети
тељскимодел културне политике у:Култура, менаџмент, анимација,
маркетинг(2000),Београд:Клио,стр.25.

12ДрагићевићШешић,М.иСтојковић,Б.нав.дело,стр.166.
13Исто,стр.168.
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Усвомуводномговору,ЛатинкаПеровићјепоручила јав
ности:Удруштвукојејошувеккарактеришеекономскане
развијеност,низакстепенцивилизације,непросвећености
културназаосталост–демократизацијакултурезначиће
за дуго елементарно описмењавање,масовно образовање,
приближавање културних добара најширим друштвеним
слојевима,урбанизацијуселаичистоћунашихградова14.

ОчигледноједаЛатинкаПеровићкултурусхватанаширок
начин,којиобухватапотпунуреформудруштва.Унаставку
свогговоранаотварањуКонгреса,онавећулазиунеопход
ностполитичкогплурализма,штојеутадашњеммонопар
тијскомсистемузвучалокаоалармзамониторинг:...Поста
вљасеипитањеинституцијаукултури,науци,образова
њу.Нијеречоњиховојпотреби,већоњиховојоријентацији.
Конзервативизамније,нимањенивише,законитуњимано
штојеучитавомдруштву.Затоинијерешењесамоуто
медапрогнамоконзервативизам,већутомедастворимо
простор за ново.Речено је да старе богове није довољно
сахранити,требастворитисветукомеонинећемоћида
живе.15

Последњареченицацитата уводног говораЛатинкеПеро
вићјепотомбилаискоришћенакаоосновазаполитичкиоб
рачунса„српскимлибералима”,очемућекаснијеилично
посведочити.Међутим, откривамои сличне асоцијације у
изјавамањиховихфранцускихузораукултурнојполитици,
понашемсхватању.АндреМалроускупштиниговориоко
мерцијализацији на следећи начин: Један од врло важних
задатакакултурнеполитикејестеиборбапротивкомер
цијалниходносаукултури.Удоменуимагинарног(уметно
сти, примедба ДрагићевићШешић), богови су мртви али
ђаволисуживи /.../Људикојисетимебаве,бавесеради
новца (филмском индустријом, примедба исто), чинећи
уступкенајнижимљудскиминстинктима.Икаданебиби
лоникаквекултурнеакције...,сигурноједабисеикултура
иуметностразвијалинежељенимправцем.Стогајезада
такдржавнеполитикеуобластикултуредаспречи,колико
јетомогућеуоквирупостојећегдруштвеноекономскогси
стема,комерцијализацијукултурногживота16.Овакомпа
рацијајебитна,јеризњевидимодајефранцускакултурна

14Групааутора(1971)КонгрескултурнеакцијеуСРСрбији,библиотека
„Темедана”,Београд:Републичкисекретаријатзаинформације,стр.10.

15Исто,стр.12.
16ДрагићевићШешић, М. (1981) Институционални систем Културне
политикеФранцуске,магистарскирад,Факултетдрамскихуметности,
УниверзитетуметностиуБеограду,стр.57.
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политикаподкомерцијализацијомподразумевалафилм,док
јеовдашњаималаширифокус.

СледећианализираниучесникКонгреса,АлександарБако
чевић17,усвомрефератудемократизацијукултуреусмера
вакадецентрализацији:Социјализацијаидемократизација
културеподразумевајусмишљенпрограмтаквогкултурног
развојакојићедовестидопотпуногсмањењавеликихраз
лика између развијених и неразвијених региона, поступног
укидањасадајошувекпостојећеиунекимслучајевимајош
изразите културне неравноправностии неједнаких услова
грађанадаучествујуукултурномживоту18.Ализатона
редни анализирани говорници фокус стављају на шунд.
ПрвијеЂокоСтојичић19,којиуреферату„Младагенерација
икултура”говори:Упоходунапристалице,шундврлолако
придобија онај део омладине који иначе немамогућности
да прими културне вредности и која је ван сваке култур
некомуникације...Једанодефикаснихвидоваборбепротив
шунда је борба за вредности...Средства јавног информи
сања,штампа,радиоителевизија, естраднеуметности,
грамофонскеиздавачкекуће,моћниствараоцимишљењаи
укуса,уколикопосветевећупажњумладомчовеку,утолико
ћевишепомоћињеговокултурнобогаћење20.Такођеиура
дупоменутиЖиванБерисављевићидентификујешундкао
опасностимасмедијекаоканал:...Приметнимзлоупотре
бамановихмоћнихмедијаињиховесамосталностизауно
сно раубовање најнижег укуса културно нееманципованог
тржишта,које јечитаведеловенајтиражнијеиздавачке
делатности и штампе, неке утицајне програме радија и
ТВ и продукцију грамофонских плоча учинило моћним но
сиоцемширењаипропаганденевредностиинајјефтинијих
садржаја.21

Најсадржајнију анализу културне политике, у свом гово
рујепредставиоСтеванМајсторовић22,који јепредставио
конкретнеподаткеостањукултуреуЈугославијиуодносу
насвет:...МрежабиоскопауЈугославијије,например,раз
вијенијанегоуСССРу,СРНемачкојиВеликојБританији.
Побројуиздатихкњигана10.000становникаЈугославија

17Друштвенополитички радник, у време Конгреса културне акције на
функцијипотпредседникаИзвршног већаСрбије у областикултуреи
образовања.

18Групааутора,КонгрескултурнеакцијеуСРСрбији,нав.дело,стр.27.
19ПредседникЦентралногкомитетаСавезаомладинеЈугославије1971.
20Групааутора,КонгрескултурнеакцијеуСРСрбији,нав.дело,стр.62.
21Исто,стр.73.
22ОснивачЗаводазапроучавањекултурногразвиткаСрбије.
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јеиспредБугарске,Белгије,Француске,Румуније,СССРа,
ПољскеиСАД!...Премаистомизвору,мрежамузеја у Ју
гославији јеразвијенијанегоуПољској,СССРуиСРНе
мачкој....Теккадасеквантитативниаспектдопунииква
литативним, упоређивање са развијеним срединама има
смисла23..., али и упутио врло јасну поруку о значају ме
наџментаукултури,којијетадабиоунастанку:Потребан
јеталенатдасеизведе уметничкодело, али јеистота
ко потребанталенат, само другачије врсте, да се данас
успешноводеуметничкеинституције.

Анализу дискусија на Конгресу културне акције, из којих
сазнајемосмероветадашњекултурнеполитике,завршиће
мосаизштампепренетомизјавомнобеловцаИвеАндрића
поводомсопственогучешћанаКонгресу,аизкојеназиремо
ноту промовисања партиципативног стратешког планира
ња:…Конгресјемост,јерјенемогућесаставитиоволико
светаитокомпетентнихљуди,меродавних,адасепри
томнеосветленекапитања…Промашајнијемогућиод
страхаодпромашајаниједобронечинитиништа…Усва
комслучајунећеникомоћиказатиданијеимаоприликеда
кажештамисли…24

НепосреднисведокКонгреса,ЗоранМатовић25,којијекао
организаториомладинскируководилацучествоваонање
му,отемамадискусијанамјерекао:Можесерећидајекод
свихпровејаваласагласностдасеморајупредузетимереи
акције какоби се култура заштитилаодпоплаве„шунда
икича”,какосетадаговорило,арадилоуствариопродо
румасовнесупкултурекојанијемарилазаквалитетвећјој
јеглавнициљбиотржиштеизарада.Односилосетопре
свега,надеоштампанихмедија(књиге,часописи,стрипо
ви),музику(тзв.новокомпоновану),паинадеопозоришне
ифилмскепродукције.Њиховисадржајису,оценајегото
восвихучесника,билиусупротностисатрадиционалним
вредностима наше културе и уметности, али и са неким
тадаважећимпогледиманасвет.

Сматрамодајеуправоовајфокусизазваоиаутохтону„кул
турну акцију“, која је по ономешто се данас назива „ви
ралност“, касније и одредиопоимањеКонгреса у култури
сећања.

23Групааутора,КонгрескултурнеакцијеуСРСрбији,нав.дело,стр.105.
24Аноним,(04.XI1971)Светлост,број44,стр.8.
25ПредседникСавезаомладинеКрагујевца1971.
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Догађаји„намаргини”
Конгресакултурнеакције

На самом почетку Конгреса, испред места одржавања –
градске дворане „Шумадија”, у вечерњим сатима окупила
сегрупаоднеколикостотинакрагујевачкихомладинаца,ко
јајеносилатранспаренте,накојимасуодпојединихбили
следећинаписи:„Ковисоколети, акочитаСтарт– заиста
нископада!”, „Стартујмобезшундаукултури!”, „Нећемо
шундусредкултуре!”икаоврхунацсвоје„културнеакци
је”–навеликојломачиспалилапримеркетадапопуларних
магазина(„Чик”,„АдамиЕва”,„Старт”...прим.аут.).Исто
једокументовалановинарскабелешкасафотографијомиз
локалноглистакојијепратиодогађај.26

Којајепозадинаовогдогађаја,којикаоултимативни,кори
стесвиопонентниКонгреса?Каконисмонашлирелевант
не документоване податке, користили смо поново методу
усменеисторије,путемсведочењаактера.

ЛатинкаПеровићнамоовомеприча:...Мождајетопро
истеклоизонепримарнеиницијативедатобудеКонгрес
протившунда,кича,псеудокултуре,алито,сасуштином
Конгреса, са главним организаторима, са људима који су
ставилисвојауторитет,својимприсуствомизложилига
јавности, апсолутно никакве везе није имало.Ито је ка
сниједошлокаопокушајдаседевалвиратаиницијатива,
...којајеималадаслужислободиистваралаштву,злоупо
требиидасекажедајеоназаправобила–фашистичка,
хитлеровска,јернаравнодајеспаљивањекњигамоглосамо
натодаподсећаидасамотаквеасоцијацијеизазива.

ВидосавСтевановићнамјерекаоследеће:Већдругевечери
Конгресакултурнеакције,најеминентнијегкултурногску
пакомесамјаикадприсуствоваоуекс–Југославији,дого
диосеинцидент.ОмладинциКрагујевцаспаљивалисупрве
еротскелистове,међуњихјеспадаоитадашњи„Јеж”.
То је изазвало великуосуду свих учесникаКонгресаи свих
организатораКонгреса.

СведочењеЗоранаМатовићанампружајошпотпунијеин
формације:Ко јеи заштопалиочасописеистрипове?То
јеосталајединацрнамрљанататриданатрајањаКон
греса.Конгресуопштенијепротекаоудухудасерешење
тражиузабранама,репресији,спаљивању.Иакојетајин
цидентизвелагрупамладихљуди,онинисуималиникакве
везесаомладинскоморганизацијом,нитибилокојомдругом

26Аноним,(04.XI.1971)Светлост,број44,стр.9.
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институцијом.Нинаједномдоговорууградуоорганизаци
јиКонгресасенијенипоменулатакваакција,акамолида
јенекодобиозадатакдатоорганизује.Натојсвојеврсној
„логорскојватри”нашлисусеуглавномчасописи,„викенд
романи”,стриповиалинеикњига.Матовићимаитезудаје
...носилацте„акције”биоредитељдиректногтелевизиј
скогпреносасаКонгресакојијежелеодаимаинеке„специ
јалнеефекте”исвојимличнимпознанствимаивезамаор
ганизоваодасемањагрупамладихокупиидонесестрипове
иплочекојећезапалити,пајошида„будунателевизији”.

У разговору са још једним сведоком,Милошем Јованови
ћем,новинаромизКрагујевца,који јеутовремекаомла
ди Гимназијалац пратио поменута дешавања, дошли смо
доподаткадатагрупакојајеспаљивалачасописенијеза
истаималаникаквевезеса званичнимомладинскиморга
низацијама,каоидасупојединипотомсаслушаваниупо
лицији:Онинисузналикакоћедасесвезаврши,схватили
суто као јединствену прилику за локалну промоцију духа
шездесетосме.

Радиутврђивањаштотачнијепозадиненаведеногдогађаја,
успелисмоидаидентификујемоинепосреднеактере,ко
јесмоинтервјуисали.ПрвијеМиланЂокић,тадашњипро
фесорКрагујевачкеГимназијезадужензарадсамладима:
ОмладинскаорганизацијаКрагујевачкегимназије,ималаје
једанврлојасанкритичкиставпрематојштампикојасе
утовремепојавила.Суоченисатаквомједномчињеницом
дошло једоидеједасеизрази једанреволтпрематаквој
штампи.Билајезгоднаприлика,поштојеутовремеодр
жаван Конгрес културне акције у Крагујевцу...Ту су били
разноразнитранспаренти.Врлоупечатљива јебила једна
порукакоја је гласила:„Вратимодостајанстворечима”.
Тамасасветасеневероватнобрзо скупила.Какосмоми
кренули...тасеколонаповећавала.Људикојисусастране,
саонихтротоарагледали,одједномсусеприкључивали.Ве
роватносучиталионепорукесатранспаренатаитоимје
вероватноодговаралоисамисухтелидадајунекакавдо
приностојакцији.Мисмотуакцију,спаљивањатежуте
штампеиспланиралидокраја.Нисмохтелитомедадамо
некакавпублицитет...Итамокадасмостиглипредскуп
штинуграда,наонајплатоиспредулаза,наједанпутјесад
тубукнула,табуктињакојајенаправљенаодте„жуте
штампе”...Јасамвидео,биосамунепосреднојблизинида
сунекиљудиизСУПа,којисубилиуцивилу,којисусестра
шнобунили.Грдилису,псовалисуонекамермане.Покушали
суфизичкидаихспрече.Датонеснимају.Морамтодана
гласим.Тамонијебилоникаквихбацањакњига,спаљивања
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књига,нитиспаљивањанекихдругихлистова,рецимокао
штоје„Политика”,напротив.Послетогајебилоодређе
нихреакција.Некисуврлопохвалнописалиотоме.Дајето
једанизразнеслагањаомладинесатимштосепрезентира
прекоте„жутештампе”.Адругисуопетсматралидаје
токултурнивандализам.Дајетоопетнасртајнаслободу
мисли,наслободуизражавања...

ДругиактерјеБериславСтевановић,председникОмладин
скеорганизацијеКрагујевачкеГимназије:Остала је једна
дилемакојајегодинаматрајала,гдесамјамождамењао
ставовепремасвемуовоме.Ипакјеупитањуштампа,паи
слободаречи.Опеткажем,цеотајнашпротест,танаша
активност, ангажман, очигледно да није уродио плодом,
јермивидимоданаскојајеситуација.Тојенеупоредивоса
онимштојеондабилоиуштампииудруштвуиунекој
култури.

„Постконгресна”дешавања

ШтаседешавалонаконКонгресакултурнеакцијеиколико
судосадаприказанидогађајиутицалинањих?Историјски
јеподатак,дасуЛатинкаПеровићи„српскилиберали”по
томнесталисаполитичкесцене,алиукојојмерисудеша
вањанаКонгресунатоутицала?Поновоћемосеослони
тинаусменасведочења,каопрво,ЛатинкеПеровић:...Већ
крајемгодинеједошлодообрачунасаполитикомуХрват
ској,цела1972.годинакризеуСрбијииприпремазаобрачун
политичкиуСрбији,такодајетајдогађај,штонијепрви
путкоднас,уместодабудеузеткаоједанчинудаљавања
оддогматизмакаоједанпокушајотварања,акохоћете–
као наше настојање да се цивилизујемо – био је једна од
кључнихтачакаутојоптужбипротивруководствакојеје
одлазило–дајеонобилоопортуно,дајеизвршилоокупља
њеилевихидесних,дајенанекиначинзамагљенатарево
луционарнасуштинапартије.Ууводномрефератујебила
једнареченица„...Даминетребадаукидамобогове,него
датребадастварамоусловеукојимаонинисумогући...”.
Тојебилосхваћенокаоалузијанаауторитарнувласт,као
алузија директно на Тита и окотога је било врло много
окапања.

Видосав Стевановић говори да је тада ...у првом таласу
уклоњенооко6.000руководилацауСрбији.

РазлозизабораванаКонгрескултурнеакције

ЗаутврђивањеразлогаинституционалногзабораванаКон
грескултурнеакције,послужићемосепознатомтеоретском
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матрицомкоју јеразвиоПолКонертон,акоју једопунила
ДрагићевићШешић.Усвојојтеорији,Конертонпрепознаје
седамтиповазаборава:1.Репресивнобрисањеизисторије
(Једнаоднајчешћихдржавнихполитикапрепознатаумак
сими„победниципишуисторију”,брисањеличности,вла
дара,династија,царства...),2.Прескриптивнобрисање(Ко
је чининосилац ауторитета зарад добробити свих страна,
пример–заборавмеђуетничкихубиставазарадновогзајед
ничкогидентитета),3.Заборавкоји јенеопходан (консти
тутиван) у изградњиновихидентитета (Када семитови
мењајудабиодговаралиновомвременуиоколностима,ка
рактеристичнозадруштваусменекултуре),4.Структурал
наамнезија(Кадасетежисећањусамодруштвенооправда
нихирелевантнихствариуисторији),5.Заборавкаопони
штавање(Настајеуследпретеранеколичинеинформација),
6.Заборавкао„планирана”застарелост(Везанозамасов
нупотрошњу,кадајеимперативновибрендињеговопосе
довање)и7.Заборавкаопонижавајућатишина (Најбоље
објашњавајупримери–бомбардовањенемачкихградована
крајуДругог светског рата, егзодусНемаца изВојводине,
протеривањастановништватокомратоваприликомраспада
бившеЈугославије...).

ДрагићевићШешић додаје Конертоновој категоризацији
јошдвеврстезаборава:Заборавкаосрамотнатишина(Сва
понашања која се у патријархалном друштву оцењују као
срамотна,попутсиловањаибежањаодкуће)иЗаборавкао
конфузнатишина(Условљенконфузнимспољнимкомуни
кативним оквиром – питање антифашистичких покрета у
СрбијитокомДругогсветскограта,односапремаКраљеви
ни,српствуицрногорству,српскомјезику)27.

Сматрамода јеуправопоследњаврстазаборава–заборав
каоконфузнатишина,најприкладнијизаКонгрескултурне
акције.Зашто?Прво,нијесезналокодистраживача,смели
уопштедасетопроучава(ПрофесоркаШешићнамјеураз
говорунапоменула:Никооднашихпрофесоранијезнаосме
лиотомедасеприча!).Такође,штојевећексплицираноу
првомделу,приликомистраживањанаилазисенадиректно
супротстављене,готовоконфузнеобрасцеичињенице,иза
којих несумњиво стоји прећутно непомињање политички
поражених.Нанашепитање–којеинсистираоназабораву
Конгреса,учесник,ЗоранМатовићнамјекраткоодговорио:
Истионизбогкојихјенестаоисамоуправнисоцијализам!

27ДрагићевићШешић,М.ПредатеолтарубогињеЛете:Заборављенеу
историји:несталеупородичномсећању,нав.дело,стр.163168.
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Закључак

Конгрескултурнеакцијекаоманифестацију,односнодога
ђај,требаискључивоанализиратиузапстраховањеидеоло
шкогоквираитзв.„догађајасамаргине”,јерсесамотако
нанаучнојбазимогупосматратињеговеосновнеидејеса
држанеуиданасактуелнимпитањимакултурнеполитике
уСрбији (децентрализација, рурални развој, родна равно
правност,образовањекаопредусловразвојапублике,упо
требакултурекаосредстваразвојаземље,промоцијавред
ности...).Акосеизузме„борбапротившунда”,каоочиглед
ни,највидљивијиу јавностикултурнифокус,долазимодо
базичнихидејакултурнеполитикеКонгреса,којесубилена
таласу„францускогмодела”:Каоосновниидејнипостулат
француске културне политике, демократизација културе
је развијала концепт домова културе „као инструмента
културне дифузије”, концепт анимације „као неопходне
посредничкеделатности”ивизијубудуће„бесплатности
културе”28.Основни задацифранцуске културнеполитике
сусеодносилина„заштитукултурнебаштине,подстица
њестваралаштва, уметничкообразовањеидифузију кул
туре”29,алисукрозпланскедокументеонидељенинакон
кретне задатке,попутдецентрализацијеианимације.То
потврђујеиМајсторовић30,закључујућидајеутомпериоду
подигнутовишедомовакултуреуунутрашњостинегоучи
тавојдеценијипретогаапоњемусетечињеницепоклапају
сапериодомдецентрализациjезбогчега јеовукоинциден
цију тешко назвати случајном... А ДрагићевићШешић у
истраживањупоменутогмоделанаводидасеуФранцуској
честоизградњадомовакултуреитермин„децентрализација
културе”узимајукаосиноними31.Нису утврђениникакви
релевантнидоказидаспаљивањечасописаимавезесаорга
низаторимаиучесницимаКонгреса.Дисонантнотумачење
Конгресаиреинтерпретирањедогађајасудиректнипроиз
водиразликеуидеолошкимставовимасубјекатакојиисто
промовишу у јавности. Реинтерпретирање је изражено и
у вези тумачењацензуре,појма „жртве”и схватањаумет
ничкихслобода,каоиевалуацијетипаквалитетапроизвода

28ДрагићевићШешић, М. (1981) Институционални систем Културне
политикеФранцуске,магистарскирад,Факултетдрамскихуметности,
УниверзитетуметностиуБеограду,стр.52.

29Исто,стр.54.
30Мајсторовић, С. (1969) Право на културу, Култура бр. 56, Београд:

Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр:8283.
31ДрагићевићШешић, М. (1981) Институционални систем Културне
политикеФранцуске,магистарскирад,Факултетдрамскихуметности,
УниверзитетуметностиуБеограду,стр.236.
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популарнекултуретогвремена.Каоосновнитипинститу
ционалног заборава на Конгрес културне акције, можемо
изабратимодел„конфузногсећања”.
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FOURANDAHALFDECADESOF
“CONFUSEDSILENCE”

ANANALYSISOFTHEREASONSFORINSTITUTIONAL
OBLIVIONOFTHECONGRESSOFCULTURALACTIONS,

BYORALHISTORYMETHOD

Abstract

The purpose of this paper is a search for verified nonideological
significance and an analysis of the reasons for public neglect of the
event called “Congress of Cultural Action in SR Serbia”, held in
Kragujevacattheendof1971.Thepaperstartsfromthefactthatthe
Congresswasthebiggestrelevanteventinthefieldofredefinitionof
national cultural policy inSerbia in the 20th century,whose content
shouldbeviewedoutsideoftheideologicalframework.Thefirstspecial
hypothesis is that themainreasonfor theinstitutionalneglectof this
eventwasrelatedtotheoppositepoliticalviews;theotherhypothesis
is that thesocalled“marginalevents”wereautochthonousandwere
notdirectlyconnectedwiththeCongress;andthethirdoneimpliesthat
themostappropriate typeofoblivionof thisevent iswhatwecould
call“forgettingasaconfusingsilence.”Theaimoftheresearchisto
determine the real picture of the events preceding, during and after
theCongress ofCulturalAction, its significance and the reasons for
forgettingsuchanevent.Wereliedprimarilyon themethodof“oral
history”, with an analysis of the content of secondary sources. The
paper strives for recommendations thatwould define the importance
of abstracting ideological assumptions in a studyof content that has

scientificpotential.

Keywords:CongressofCulturalAction,oralhistory,cultureof re
membrance,culturalpolicy
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РАЗВОЈНАУКЕУ 
ЈУГОСЛАВИЈИПОСЛЕ 

ДРУГОГСВЕТСКОГРАТА
Сaжетак:УрадуседајепрегледразвојанаучнеделатностиуЈу
гославијиупериодуједнопартијскесоцијалистичкедржавепосле
Другогсветскограта.Посвећенајепажњадржавниморганима
надлежним за питања науке, научним установама, универзите
тима,академијаманаукаиинститутима,бројуишколовањуна
учнихкадрова,анарочитоформулисањуиреализацијидржавнеи
партијскенаучнеполитике.

Кључнеречи:Југославија,наука,универзитети,академијенаука,
институти,интелигенција,међународнасарадња

ДолазакКомунистичкепартије Југославијенавластпосле
Другогсветскогратапресуднојеутицаонацелокупнипо
слератниразвојјугословенскедржаве,друштваиекономије,
патакоинаразвојнаучнеделатности.1Наукајеукомуни
стичкимплановимаипропагандиималавеомаважнуулогу.
Развојнауке (каоипросвете) јепредстављанкаоосновни
инструментзаизвлачењедруштваизнаслеђенеекономске,
културне и просветне заосталости, што је представљано
каоједанодосновнихциљевановевласти.Наслеђенузао
сталост јенајбољеилустроваобројнеписменихстановни
какојијепрерата,премапописуиз1931.године,износио
44,6%,акодженскепопулације56,4%.Предратнишколски
системјебионеразвијенинијеуспеваодазначајносмањи

1 РадједеопројектаСрпскодруштвоујугословенскојдржавиу20.веку
–измеђудемократијеидиктатуре(бр.177016)којифинансираМини
старствопросвете,наукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.

ДРАГОМИР БОНЏИЋ
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бројнеписменихлица,нитидапобољшаобразовнуструк
турустановништва.Упркоснапорима,државанијеуспевала
даобавезномосновномшколомобухватисвудецу,што је
доводилодопојавеновиханалфабета.Средњешколејепо
хађао занемарљивпроценатдеце,што је сужавалоионако
ускуоснову заразвојвисокогшколства.УКраљевини Ју
гославијисукрајем30ихгодинапостојалатриуниверзите
та(уБеограду,основан1905,уЗагребу1874.иуЉубљани
1919)истудирало је16.978студената.Постојалесуитри
академије наука (Српска краљевска академија у Београду,
ЈугословенскаакадемијазнаностииуметностиуЗагребуи
СловенскаакадемијазнаностииуметностиуЉубљани).У
периодуизмеђудвасветскаратауКраљевиниЈугославији
јеотворенниззавода,институтаикатедриивишеструкоје
увећанбројстуденатаинаучногкадра.Науниверзитетимаи
уакадемијамаједеловаонизнаучника,којисустеклидокто
ратеувеликимевропскимнаучнимцентрима,формиралии
развијалиразличитенаучнедисциплинеиигрализапажену
улогуудруштвеномикултурномживоту.Међутим,висока
достигнућанаучнеивисокошколскеелитенисуималезна
чајнијегутицајанаопштидруштвени,просветникултурни,
економскиинаучнотехнолошкиразвојдржавеиКраљеви
насепобројунеписмених,образовнојструктури,привред
номи технолошкомразвоју налазилана самом европском
зачељу.2

Новакомунистичкавластјепосле1945.ималапотпунукон
тролунад дефинисањеми реализацијомнаучне политике,
преко државних органа надлежних за просвету, културуи
наукунасавезноминарепубличкимнивоима,апоредто
гаипрекопартијскогАгитпропапарата.Намерајебилада
сецелокупаннаучниживотконцентришеупартијскимру
кама,дасењимеруководипрекопартијскихдиректива,да
сепоставеновициљевинаучнеполитикеидасевременом
изградинованаучнаинфраструктураинованаучнаинтели
генција.ВећуУставуизјануара1946.формалнојепрокла
мованаслободанаучноградаидржавасеобавезаладапо
маженаукуиуметностуциљуразвитканароднекултуреи

2 Jugoslavija1918–1988,Statističkigodišnjak,Beograd:Saveznizavodzasta
tistiku,(1989),str.39,95;Petranović,B.(1988)IstorijaJugoslavije1918
1988,III,Beograd:Nolit,str.5685,310319,324359;Димић,Љ.(1996)
Културна политика Краљевине Југославије 1918–1941, IIII, Београд:
Стубовикултуре, стр. I,2382; II,7313; III,263410;Исић,М. (2005)
ОсновношколствоуСрбији1918–1941,књига1,Београд:Институтза
новијуисторијуСрбије;Бонџић,Д.(2008)ПросветаинаукауСрбијии
Југославији1945–1990,Историја20.векабр.2,Београд:Институтза
савременуисторију,стр.390393.
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народногблагостања.3Усуштини,аутономијанаучнограда
инаучнихустановајебилапотпуноурушенаизапоставље
на, а отворени циљнове власти је био потпуно уклапање
наукеуновиполитичкоидеолошкиидруштвеноекономски
системукојемнијебиломестазатрадиционалневредности
високошколскихинаучнихустанова.

У складу са комунистичким идеалима, основна смерница
одпочеткајебила„демократизацијанауке”,односноњено
повезивањезапотребаманарода,народнепривредеидру
штва, чиме је требало превазићи, према комунистичком
становишту, најважнији проблем предратне науке, непо
везаност са народоми недовољан утицај на општи развој
привредеидруштва.Наукауновомдруштвујетребалода
„служинароду”ипотребаманарода,атепотребејебезпо
говорноодређивалавладајућапартијасвојимактимаиди
рективама. Кључни корак на том плану представљало је
увођење амбициозног Првог петогодишњег плана развоја
привреде Југославије априла 1947. према којем су, по со
вјетскомузору, прецизнои детаљнопрокламовани задаци
свих сегмената друштва на реализацији плана економског
икултурногразвојаземље,изласкаизпривреднеикултур
не заосталости, индустријализације, електрификације, по
већања одбрамбене способности земље и пораста општег
благостања.У томконтексту, универзитетии вишешколе
уземљисуималезадатакдапостану„фабрикекадрова”и
то„фабрике“„новесоцијалистичкеинтелигенције”која је
морала да буде одана државном врху,Комунистичкој пар
тијиимарксизму–лењинизму.Институти,заводи,лабора
торијеидругенаучнеустанове,којесуутовремеосниване
приакадемијаманаука,универзитетима,министарствимаи
привредниморганизацијама,суималезадатакдаформирају
марксистичкинаучниподмладаки да овладају знањимаи
технолошкимитехничкимпроцесимазаспровођењеплани
ранеиндустријализацијеиелектрификацијеземљеидругих
планскихзадатака.Истовремено,научнеустановеуобласти
друштвенихихуманистичкихнаукасуималециљдаомо
гућеизлазакдруштваизкултурнеипросветнезаосталости
идапоставе„научне”иидеолошкетемељеновогсоцијали
стичкогдруштва,културе,просветеинауке.4

3 УставФНРЈ,31.јануар1946,Београд:Службенилист,1946,стр.1718.
4 Petranović,B.нав.дело,стр.120157;Dimić,Lj.(1988)Agitpropkultura
1945–1952,AgitpropovskafazakulturnepolitikeuSrbiji,Beograd:Rad,str.
2861,245252;Bondžić,D.(2004)Beogradskiuniverzitet1944–1952,Beo
grad:Institutzasavremenuistoriju,str.103124,132136;Бонџић,Д.Про
светаинаукауСрбијииЈугославији1945–1990,стр.395398,400402.
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Научнеустановеинаучноистраживачкирадсуприлагођа
ваниновимусловима.УЈугославијисукрајем40ихгодина
идаљепостојалетриакадемијенаука(уБеограду,Загребу
иЉубљани).Поред тога, постојала су 64научна друштва
са388подружницеуФНРЈи17научнихдруштаваса163
подружницеуСрбији,шестсавезанаучнихдруштаваи615
институтаизавода,одчега45приакадемијаманаука,440
прифакултетимаи130присавезнимирепубличкиммини
старствимаикомитетима.Радисарадњеакадемијаипред
стављањајугословенскенаукеуземљиииностранствујуна
1948.јеоснованАкадемијскисаветуБеограду.ОдносСрп
скеакадемијеивладајућепартије јеодпочеткабиоиспу
њеннеповерењеми сукобом.Партија јежелеладапотчи
нитрадиционалнуустановусвојимтежњамаиукључијеу
„демократизацију”научногживотаидруштвенополитички
живот,доксуакадемициувећинипружалиотпоритежили
очувањутрадиционалнихосноварадаакадемије(самодво
јицасубиличлановиКомунистичкепартије).Послемногих
притисакаикризеураду,средином1947.једонетЗаконо
САНкојим јеакадемијастављенаподконтролуПартијеи
државе,укљученауразвојдруштваипривредеипресвегау
решавањезадатакапетогодишњегплана.Академијајеима
лашестодељења,ВладаСрбијејенапредлогАкадемијемо
гладаосниваинова,изборновихчлановајевршиласкуп
штинаАкадемије,апотврђиваоПрезидијумВладе,чимеје
држава, односно Партија, добила утицај на рад установе,
алинеипотпунупревласт.Академија је ималаСкупшти
ну,ПредседништвоиПредседника(до1960.АлександарБе
лић)иинститутепрекокојихјеорганизоваланаучноистра
живачкирад.ЗадатакАкадемијејебиоиподизањенаучног
подмлатка,такодаједобилаправодадаједокторате,штоје
потврђеноЗакономостицањунаучногстепенадокторана
ука,октобра1948.(до1954).Радомодељењасуруководили
секретари,аинститутауправници.5

ИЈугословенскаакадемијазнаностииуметности(ЈАЗУ)је
као главна научна установа уХрватској обновљена после
Другогсветскограта,тежећидасеослободитешкогбреме
наизпериодаусташкевластиида,подсталнимнадзором
иусмеравањемпартијскихоргана,успоставимеђународну
сарадњу,везесадругимакадемијамауземљиичврстеве
зесановимдржавниморганимаиновомнаучномполити
ком.НовиЗаконоЈАЗУједонетдецембра1947.иуњемује

5 Исто, стр. 402;Информативниприручнико Југославији,Београд:Ди
рекција заинформацијеВладеФНРЈ, (1951), стр. 637644;Petranović,
B.нав.дело,стр.1156158;Dimić,Lj.Agitpropkultura1945–1952,  str.
5561.
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одређеноустројствоАкадемијеињенизадаци.Академијије
остављенаизвеснааутономија,аливластисуосигуралесвој
утицај правом потврђивања одређених одлукаАкадемији
нихоргана.ИЈАЗУјепосовјетскоммоделуформиралаин
ститутекојисуимализадатакдаразвијајунаучнирадузе
мљиитаквихинститутајепочетком50ихгодинавећбило
37(уистовремеСрпскаакадемијанаукајеосновала25,а
Словенскаакадемијазнаностииуметности12института).6
БлискостновимвластимаакадемијенаукауЈугославијису
врлобрзопослератапотврђивалепримајућиЈосипаБроза
Титаидругевисокефункционереусвојередовекаопочасне
илипуноправнечланове, позивајућиихна своје годишње
скупштинеипрославеидајућиизјавеподршкеупојединим
кључним унутрашњополитичким и спољнополитичким
тренуцима(сукобсаИнформбироом1948,итд.).ТакојеТи
топостаопочасничланЈАЗУдецембра1947,апотомсрпске
исловеначкеакадемијенаукановембра1948.7

Непосредно после Другог светског рата у Југославији су
наставиладарадетрипредратнауниверзитета,уБеограду,
ЗагребуиЉубљани,прилагођавајућисеновимполитичким
условима и новој научнопросветној политици.Универзи
тети су прихватили ограничење своје аутономије и улогу
„фабрике кадрова”, односно задатак дашколујушто већи
бројпотребнихвисококвалификованихстручњакауновом
систему.Ускладустим,науниверзитетимајеконстантно
растаобројфакултетаиодсека,пресвегаонихпотребнихза
привредниразвојземље,аистотакоибројуписанихстуде
ната.БројфакултетауЈугославијијепорастаоса211945.на
531950.године,ауСрбијиуистомпериодуса7на18.Исто
тако,формиране суиновеуметничке академије, високеи
вишешколе.Бројстуденатајебиоусталномпорастутако
да јеуЈугославијиод1946.до1950.повећанса39.239на
59.822(уСрбијиса21.992на32.013,уХрватскојса12.651
на16.064,уСловенијиса3.463на6.232).Истовременоје
иброј дипломираних студенатау Југославијипорастао са
1.0211946.на4.006150,односноскоројеучетворостручен,
штојебиоиосновнициљновепросветнеполитике.Утом
циљусувећод1946. осниванииновифакултети, а 1949.
годинеиуниверзитетиуСарајевуиСкопљу,којисупоред
задатка да повећају број високообразованих стручњака у

6 NajbarAgičić,M.(2013)Kultura,znanost, ideologija.Prilozi istraživanju
politikekomunističkihvlastiuHrvatskojod1945.do1960.napoljukulturei
znanosti,Zagreb:Maticahrvatska,str.104123.

7 Bondžić,D.Titovetitule.JosipBrozinaučneustanove,u:Tito–viđenjai
tumačenja,zbornikradova,priredilaManojlovićPintar,O.(2011),Beograd:
InstitutzanovijuistorijuSrbije,str.372377.
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земљи,ималииполитичкуулогукаоновинационалниире
публичкивисокошколскицентриипредстављалисузачетак
процесадеметрополизацијевисокогшколствакојиједопу
ногизражаја дошаоу наредномпериоду.Од1947. године
јевршенпланскиуписнафакултете,усклађенсазадацима
Првог петогодишњег плана, према којем су високешколе
токомпланскогпериодамораледаупишуишколујутачно
одређенбројстуденатаитопопојединимструкама,штосе
ипакврлобрзопоказалокаонереалноочекивање.Каонере
алнасепоказалаижељановевластидасвиуниверзитетски
наставнициистудентибудупредставници„новесоцијали
стичкеинтелигенције“,потпунооданивладајућојпартијии
васпитанинаидеологијимарксизма.Партијајеодпочетка
успоставила строгу контролу над политичким и идеоло
шкимстањемнауниверзитетимаиупочетку јепокушала
далошеполитичкеприликеинеслагањенаставникаисту
денатасакомунистичкимрежимомрешипритисцимаипро
гоном,дабикасније,саучвршћивањемрежима,дошлодо
попуштањасаобестранеикомпромиса.8

ОдкрајаДругогсветскогратадокраја40ихгодинанауч
наполитикауЈугославијијебилазасновананасовјетским
научним утицајима и моделима. Југословенске власти су
очекивале и тражиле велику помоћ од Совјетског Саве
за у кадровима, материјалу и организацији научног рада
и тежиле да заснују своју научну политику на совјетском
научноистраживачком моделу и достигнућима совјетске
науке. Везе научних установа и научника су оствариване
преконајвишихдржавнихорганаинаосновумеђудржав
нихспоразума,алиипрекоДруштвазакултурнусарадњу
ЈугославијеиСССРа.Најугословенскимвисокошколским
установамасуувођенисовјетскинаставниплановиипро
грами, обавезно учење руског језика, уџбеници и литера
туранарускомјезикуилипреводисовјетскихуџбеника.У
научнебиблиотекесууглавномстизалекњигеичасописина
рускомјезику,Југославијусучестопосећивалинаучницииз
СовјетскогСавеза,укојијеупућиванвеликибројстудената
инаучниканаспецијализацијуиупознавањесасовјетским
научним достигнућима. Од Совјета је очекивана кључна
помоћу развијањупостојећихи оснивањуновихнаучних
установаидисциплина,причемутребаистаћивишемесеч
нибораваксрпскогнаучникаПавлаСавићауМосквиради

8 Бонџић, Д. нав. дело, стр. 399400; Bondžić, D.Beogradski univerzitet
1944–1952,str.103136,250269,298328;Бонџић,Д.(2010)Универзи
тетусоцијализму.ВисокошколствоуСрбији1950–1960,Београд:Ин
ститутзасавременуисторију,стр.155156;NajbarAgičić,M.нав.дело,
стр.138196;Jugoslavija1918–1988,Statističkigodišnjak,str.364365.
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обезбеђивања помоћи за оснивање института за физику у
Југославији.Поредтога,совјетсканаукајеујугословенском
научномживотуиујавностипопуларисанаипредстављана
као „најнапреднија”, наспрам „буржоаске”науке западних
капиталистичкихземаља.9

Међутим,докоренитогпреокрета једошлопослеРезолу
цијеИнформбироа јула 1948. и сукоба југословенског ру
ководствазаСовјетскимСавезомиземљамаИнформбироа.
Научне везе саСовјетскимСавезоми информбироовским
земљамасунаглопрекинуте,апропаганднасликасовјетске
наукејепостепеномењана.Дошлоједозначајнихпромена
унаставнимплановимаипрограмимависокихшкола,науч
насарадња јепостепенопреоријентисанапрема западним
капиталистичкимземљама,свевећибројстуденатаинауч
никајеодлазионашколовањеиспецијализацијунаЗапад,
раскинутојесарадикалнимидеолошкимупливимаунауч
нуметодологијууразнимнаучнимдисциплинама(биологи
ја,психологија,историја,итд.).Новоусмерењејугословен
скенаучнеполитикејепрокламовановећнаПетомконгре
суКПЈјула1948.инаТрећемпленумуЦККПЈдецембра
1949. године, али је оноупотпуностидошлодоизражаја
уунутрашњемразвојунаукеиумеђународнојнаучнојса
радњитоком50ихгодина.10Било јеитежњидасеземља
осамосталиунаучномпогледу,такодајејош1948.донета
одлукадасештовишеоснивајупотребненаучнеивисоко
школскеустановеуземљиидасенањимашколујудома
ћистручњаци,адасеизбегнеслањестуденатаистручњака
нашколовањеиусавршавањеуиностранство.11Оваквапо
литика је довела допораста броја разноврснихнаучнихи
високошколскихустанова, гранањанаучнихдисциплинау
земљии пораста броја студената, али не и до смањивања
сарадњесаиностранимнаучнимивисокошколскимцентри
макојајевременомпостајаласвеинтензивнија,иосимса
земљамазападногиисточногблока,успостављенаисатек
ослобођенимземљамаАзијеиАфрике.

9 Бонџић,Д.НаучнасарадњаЈугославијеиСовјетскогСавеза19441947,
у:ОслобођењеБеограда1944.године,зборникрадова,приредиоЖиво
тић,А.(2010),Београд:ИнститутзановијуисторијуСрбије,стр.357
380;Bondžić,D.(2015)RadPavlaSavićauMoskvi1944.i1945/46.ipro
jekatzaizgradnjujugoslovenskoginstitutazafiziku,Istorija20.vekabr.2,
Beograd:institutzasavremenuistoriju,str.91104.

10Бонџић, Д. Универзитет у социјализму. Високо школство у Србији
1950–1960,стр.4344;Бонџић,Д.нав.дело,стр.402404.

11АрхивЈугославије, (AJ),фондЦКСКЈ,507,Идеолошкакомисија,VI
II/II/4d(127), Записник са савјетовања са друговима изКомитета за
школеинаукуодржаног2.марта1948.
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Током50их годинау Југославији је спровођенаделимич
на либерализација. демократизација и децентрализација
унутрашњег политичкогживота која је била нарочито из
ражена у области културе, просвете и науке.Дошло је до
постепеногослобађањаодсовјетскихдогмииутицаја,али
основнизадацинаукеупривредиидруштву,идеолошкопо
литичкиоквирииулогаПартије суидаљебилинеприко
сновени.Упркосотпорима,дугојеопстајаосовјетскимодел
организацијенаучноградаизначајакадемијанаукаиакаде
мијскихинститутаунаучномраду.Насвимнивоимајевр
шенадецентрализацијауправљањанауком,такодасупосле
министарставанаукеикултурекојасуинасавезномина
републичкимнивоимапостојалатокомдругеполовине40
ихгодина,почетком50ихоснованисаветизанаукуикулту
ру,односнозанаукуипросвету.Саветисубиликолективни
државнодруштвениорганиисастојалисусеодресорних
министара,члановакојесуименовалескупштинеодпред
ставниканаучних,просветнихикултурнихустанова, дру
штвенихипрофесионалнихорганизација,итд.Укључивање
научнихидругихјавнихрадникаизванпојединихустанова
ууправљањењиховимрадомињиховоприлагођавањепо
требамапривредеидруштвапредстављалојесуштинурада
новихоргана.Појединимнаучнимустановамасуруководи
ли републички органи који су бринулии о планскомуна
пређењунаучноградаиподизањунаучнихкадрова,доксу
савезниорганидавалиопштеоквиреиначела,руководили
радомнаучнихустановасавезногзначаја,бринулиомеђу
народнојсарадњиикоординацијирадапојединихнаучних
установа. Временом су све више смањиване надлежности
савезнихорганаируковођењесвевишепребациванонаре
публичкеорганеисаменаучнеустанове.Уистовреме,као
иуосталимделатностима,иунауци јеувођенодруштве
но управљање, односно формирани су органи управљања
које супоред запосленихупојединимустановамачинили
и представници друштвене заједнице, које су постављали
државниоргани,Социјалистичкисавезрадногнародаили
самаПартија,имеђукојимасупреовладаваликомунисти.
Такојеиунаучнимустановамаоствариванпотпунутицај,
државе,друштваиПартије,којајеиначе,идаљедиректно
прекоИдеолошкекомисијеисвојихорганизацијаунаучним
установама утицала на наставне планове и програме рада
института,пратиларадиполитичкеставовенаучника,усме
равала реформу високошколске наставе и научноистра
живачкограда,итд.УфокусупажњеКомунистичкепартије,
односноСавезакомуниста,била јеидеолошкаисправност
и заснованостнаучног радана дијалектичкомматеријали
зму, неговањебратстваи јединстваи југословенства, како
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крозсамесадржајенаучнограда,такоикрозразвијањеме
ђурепубличке научне сарадње, сузбијање национализма,
неговањетрадицијанародноослободилачкеборбеиреволу
ције,итд.Питањиманаукеупослератномпериодунасаве
зноминарепубличкимнивоимаруководилисуистакнути
партијскифункционери,аглавнесмернице јесведо1954.
годинедаваопартијскиидеологишефАгитпропаМилован
Ђилас.12

Одсвихдруштвенихслужби,самоуправљањејепрвоуведе
ноувисокошколстводоношењемОпштегзаконаоунивер
зитетима1954.године,којимјерегулисанрадуниверзитета
уцелојземљи.Потомсурешењаиззаконапримењиванаи
разрађивана у републичким законима о универзитетима и
статутимауниверзитетаифакултета,аоквирнарешењасу
ускороизмењенаидопуњенапочетком60ихгодина,ускла
дусареформомвисокогшколствакојајеутовремеспрове
дена.Умеђувременујеујулу1957.донетисавезниЗакон
оорганизацијинаучноградакојимјерегулисанооснивање,
циљеви,управљање,надзорифинансирањенаучнихуста
нова, увођење друштвеног управљања, положај сарадника
научних установа, задаци и организација Савезног савета
занаучнирадкоји је тадаформиран, устројствоСавезног
фонда за научни рад, задаци републичких савета за науч
нирад,каоиначелнеодредбеоакадемијаманаука.Савезни
саветзанаучнирадјебиодруштвенотелозаподстицање,
помагањеиусклађивањенаучноградаодопштегдруштве
ногинтереса;предлагаојемереипрописе,даваопрепоруке
научнимустановамаипратиоњиховрад,расписиваокон
курсезанаучноистраживачкепројекте,организоваошколо
вањекадроваивезесаиностранствомиуправљаоФондом
занаучнирад.Саветјетребалоданадокнадинепостојање
органакојибипратиоактивностнаучнихустановауцелој
земљи, систематски помагао и развијао научни рад, под
стицаосарадњунаучнихустановаипривредеиутицаона
вођењенаучнеполитикеуцеловитим,југословенскимраз
мерама.Од1963.годинеСаветјенаставиорадподименом
Савезнисаветзакоординацијунаучнихистраживања,аод
1965.Савезни савет за координацију научних делатности.
Укинут је 1971. у складу са општомдецентрализацијоми
преношењемвеликогбројанадлежностисафедерацијена

12Korać,Lj.(1978)OrganizacijafederacijeusocijalističkojJugoslaviji1943–
1978,Zagreb:Globus,str.344349;Petranović,B.нав.дело,стр.124158;
Бонџић,Д.нав.дело,стр.404408;Докнић,Б.,ПетровићФ.М.иХоф
ман,И.прир.(2009)КултурнаполитикаЈугославије1945–1952,књига
I,Београд:АрхивЈугославије,стр.9596,99100;Бонџић,Д.Универзи
тетусоцијализму.ВисокошколствоуСрбији1950–1960,стр.68104;
NajbarAgičić,M.нав.дело,стр.3841,80100.
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републичке органе. Основне смернице за развој научног
радауовомпериодубилесуувођењеиразвојдруштвеног
управљања,регулисањефинансирањаиинсистирањенапо
везивањунаучнограда сапотребамапривреде, друштваи
изградњомсоцијализма.13

Током1965. годинедонети суЗаконоСавезномсавету за
координацијунаучнихделатностииСавезномфондузафи
нансирањенаучнихделатности,Општизаконоорганизова
њунаучнихделатностииРезолуцијаонаучноистраживач
комраду.Уовимопштимзаконимајеизвршеноусклађива
њесаначелимаУставаиз1963,утврђенасуопштаначела
научнеделатностииопштејугословенсканачелазабудуће
републичкозаконодавствоуовојобласти.Савезнисаветје,
узсарадњурепубличкихоргананадлежнихзанауку,каои
научних,привреднихидруштвенихорганизација,учество
ваоупостављањуосновнихначелазапрописеизобласти
научних делатности као и уњиховој изради, затимна ко
ординацијинаучноградаиусмеравањуактивностиоргана
иорганизацијауобластинаучногистраживања,апосебно
у области међународне научне сарадње. Савезни савет је
учествовао у изради републичких прописа о научном ра
дуиомеђурепубличкој сарадњи.Циљ је, измеђуосталог,
биоидасеомогућиефикаснијиутицајфедерацијенаразвој
научноистраживачкихделатности.Саветјебиосастављен
одсамихнаучнихрадникаипотпуносеуклапаоусистем
самоуправљања. Током наредних година настављен је рад
науобличавањуопштејугословенскихначела,алиистовре
менојесвевишеингеренцијаусферинаучнихделатности
преношенонарепубличкеорганеипојединенаучнеустано
ве.НајширенадлежностиСавезногсаветасуосталеусфери
организовања,планирања,усмеравањаиреализацијемеђу
народненаучнесарадње,каоиусферифинансирањанауч
неделатностиодопштејугословенскогзначајаизсредстава
Савезногфонда.14

13AJ,фондСавезнисаветзакоординацијунаучнограда,1691,Органи
зацијанаучнограда, 1957;Korać,Lj. нав. дело, стр. 354355;Бонџић,
Д.нав.дело,стр.415416,422;Бонџић,Д.Универзитетусоцијализму.
ВисокошколствоуСрбији1950–1960,стр.8086,143154;Opštizakono
univerzitetima,SlužbenilistFNRJ,br.27,30.VI1954,стр.445447;Zakon
oorganizacijinaučnograda,Isto,br.34,14.VIII1957,str.641648;Zakon
onačinufinansiranjanaučnihustanova,Isto,br.23,8.VI1960,str.469471;
Zakonosaveznomfonduzanaučnirad,Isto,br.24,15.VI1960,str.485
487;Opštizakonofakultetimaiuniverzitetima,Isto,br.29,20.VII1960,str.
621628;BondžićD.SaradnjanaučnikaSrbijeiHrvatskeuokviruJugosla
vije,(radurukopisu),str.45.

14AJ,169965,ИзвештајорадуСавезногсаветазакоординацијунаучних
делатностиу1965. години, април1966;Rezolucijaonaučnoistraživač
kom radu,Službeni list SFRJ,br. 5, 5. II 1965, 9799;Opšti zakon o or
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Штосетичесамогфинансирања,докјеупрвомпослерат
номпериодунаучноистраживачкаделатностфинансирана
директно из савезног и републичких буџета, после доно
шењасавезногЗаконаоорганизацијинаучнограда1957.и
оснивањемСавезногирепубличкихипокрајинскихфондо
вазанаучнирадотпочео јепроцеснепосреднијегповези
вањанаукесакорисницимањенихуслуга.Утомпериоду,
све до средине 70их година научноистраживачка делат
ностфинансирала се из буџета, прекопосебних друштве
нихфондоваилинепосреднимуговарањемсапривредоми
другимкорисницима.15

Током50ихи60ихгодинасе,ускладусаулагањимаипо
требамадржавеипривреде,одвијаодинамичанразвојнау
кеуЈугославији.Посебнојебиоинтензиванразвојвисоког
школстватакодајеубрзанорастаобројуниверзитета,фа
култетаинаучнихустановаприуниверзитетима,каоиброј
универзитетскихнаставника,студената,дипломиранихсту
денатаидокторанаука.Докје1946.уЈугославијибило39
установа,1.591наставник,39.239студената,1.021дипломи
ранистуденти17докторанаука,1965.јебило266устано
ва,15.760наставника,184.23студента,27.952дипломирана
студентаи1.284докторанаука.УЈугославијијеод1945.до
1949.одбрањено87доктората,од1950.до1959.1.221,аод
1960.до1969.3.425доктората.Од1962.годинејеуведена
ититуламагистранаука,идо1969.сујестекла2.498лица,
аод1965.до1969.звањеспецијалистејестекло158лица.16

Бројнаучноистраживачкихустановаикадровау Југосла
вији се убрзано повећавао. После Првог светског рата, у
новојдржавије1918.годинебилосвега35истраживачких
установа,апредкрајпостојањаКраљевинеЈугославијетих
установа јебило215,углавномприпојединимфакултети
ма.До1956.годинебројистраживачкихустанованафакул
тетима је порастао за више од трипута, а број ванфакул
тетскихнаучнихустановасеповећаоод15на186.Према
непотпуној евиденцијиСекретаријата за културуСИВа у
Југославијије1956.било730установакојесуносиленазив
института, завода, клинике, лабораторије и слично, и које
сукаоискључивизадатак,иликаоједанодзадатакаимале
давршенаучнаистраживања.Одтогаје540установабило

ganizovanjunaučnihdelatnosti,Isto,br.16,6.IV1965,721723;Zakono
SaveznomsavetuzakoordinacijunaučnihdelatnostiioSaveznomfonduza
finansiranjenaučnihdelatnosti,Isto,723726.Bondžić,D.Saradnjanaučni
kaSrbijeiHrvatskeuokviruJugoslavije,(radurukopisu),str.56.

15Blagojević, S. (1982) Društvene i humanističke nauke, Jugoslovenski
pregled,br.9,Beograd:str.316.

16Jugoslavija1918–1988,statističkigodišnjak,str.363367.
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нафакултетима, а 186ванфакултета (37при академијама
наука,осамприпривредниморганизацијама,аосталесуби
лесамосталнеилиприорганимадржавнеуправе).Највећи
бројнаучнихустановасеналазиоуСрбији,укупно265.Та
дајеуЈугославијирадило6.716истраживачаи2.147хоно
рарнозапосленихнаучнихрадника(4.771нафакултетским
и4.092наванфакултетскимустановама).Бројнаучнихрад
ника је само од 1953. до 1956. порастао нафакултетским
установама27%,анаванфакултетским55%.17

У посматраном периоду је деметрополизација високог
школстваинауке,којајезапочетакрајем40ихгодина,све
вишеузималамаха,такодасе,осимповећањабројауста
нова,високошколскаинаучнамрежапроширилаусвере
публичкецентреиуготовосвевећеградовеииндустријске
центреуЈугославији.Најјачиталасоснивањановихфакул
тетасеодвијаоусклопуширокереформевисокогшколства
почетком60ихгодина,такодајењиховбројса531954/5.
порастаона751960/61;осимновихфакултетаупостојећим
универзитетскимцентрима,основанисуифакултетиина
учнеустановеуБору,Сиску,Тузли,Марибору,Суботици,
Осијеку,Зеници,Мостару,итд.Поредтога,основанисууни
верзитетиуНовомСаду(1960),Нишу(1965),Задру,Ријеци,
Сплиту, а касније уПриштини (1970),Титограду (1974)и
Крагујевцу (1977).18 Поред нових универзитета, осниване
суиновеакадемијенаука, такодасе југословенскофеде
ративноуређењепресликавалоина организацијунаучног
живота.Такоје1966.НаучнодруштвоБоснеиХерцеговине
прераслоуАкадемијунаука,афебруара1967.јеоснованаи
Македонска академија наука и уметности.Нешто касније,
маја1976.основанајеиЦрногорскаакадемијанаукаиумет
ности,априла1978.АкадемијанаукаиуметностиКосова,а
децембра1979.иВојвођанскаакадемијанаука.Такосуне
самосверепублике,већипокрајинедобиленајвишенаучне
установе.Нијенаодметпоменути,дасусвеновеакадеми
је(осимВојвођанске,којајепрекаснооснована),одмахпо
оснивањудодељивалеЈосипуБрозутитулупочасногчлана.
Од1960.јеАкадемијскисаветпрерастаоуСаветакадемија
наукаиуметностиФНРЈкојиједеловаокаоасоцијацијаи
координационотелојугословенскихакадемија.19

17АЈ,1691,Организацијанаучнограда,1957.
18Бонџић, Д. Универзитет у социјализму. Високо школство у Србији
1950–1960,стр.155200;Anonim,(1960)Mrežavisokogškolstva,Jugoslo
venskipregled,Beograd:Jugoslavija,str.535537.

19Anonim, (1981)Akademije nauka i umetnosti, Jugoslovenski pregled, br.
12,Beograd:Jugoslavija,str.449463;Бонџић,Д.Титоветитуле,стр.379,
383.Треба поменути да је после рата билоидеја да академије поста
нуцентралнируководећинаучниорганиидасечакоснујезаједничка
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Упоредосапорастомброја,побољшаванајеиопремљеност
научнихустанова,повећаванирезултатинаучноградаиин
тензивиранајемеђународнанаучнасарадња.Интензитети
усмереностнаучнесарадњесузависилиодспољнеполити
кеземљеимеђународнеситуације,алијеодкраја50ихго
динаЈугославијаинтензивносарађиваласабројнимземља
манаобестранегвозденезавесе,исаИстокомисаЗападом,
алиисасвевећимбројемослобођенихземаљаизАзијеи
Африке, каснијим чланицамаПокрета несврстаних.Већ у
томпериоду Југославија јебилау стањудаи самапружа
научнотехничкупомоћнеразвијенимземљамаТрећегсве
та,дашколујењиховекадровеидавршитрансферзнањаи
технологијеуњиховупривреду.Научнотехничкасарадња
сеодвијаланабилатералномнивоупрекопотписанихкон
венција, споразума и протокола, али и прекоСпецијалног
фондаУједињенихнација(УН),Организацијезаекономски
сарадњуиразвој(ОЕЦД)идругихмеђународнихорганиза
ција.СарадњомсуруководилеУправа за техничкупомоћ,
Савезни завод замеђународну техничку сарадњу,Савезна
комисијазакултурнусарадњусаиностранством,алиипо
једине друштвенополитичке организације и саме научне
установе. Од 1952. до 1962. преко Проширеног програма
техничкепомоћиуЈугославијијеборавило610странихекс
перата,а4.561југословенскистручњакједобиостипенди
јузанаучноусавршавањеуиностранству.Уистомпериоду
ЈугославијајепрекоУједињенихнацијапослалаудругезе
мље213својихексператаипримила468странихстипенди
ста.20Каопримермеђународнесарадњепојединихнаучних
установа,може се поменути сарадња југословенских уни
верзитетасаиностранствомкојајеод1957.спровођенапре
ко Заједнице југословенских универзитета. Те године је у
иностранствуборавио951наставник,штојечинило27,5%
одукупногброја,ито368наконгресима,254наспецијали
зацијамаи366настудијскимпутовањима.Највишесупуто
валиуФранцуску,ЗападнуНемачку,АустријуиЕнглеску.
Интензитетиусмерењеодласкауиностранствосузависили
одпериода,универзитетскогцентра,алииодинтересовања
самихнаучнихрадника.21

југословенска академија наука, али такве идеје нису заживеле; АЈ,
1691, Организација научног рада, 1957; NajbarAgičić, M. нав. дело,
стр.135137.

20Anonim, (1963) Naučnotehnička saradnja Jugoslavije sa inostranstvom,
Jugoslovenskipregled,Beograd:Jugoslavija,str.315316.

21Бонџић,Д. (2011)Мисао без пасоша.Међународна сарадњаБеоград
скогуниверзитета1945–1960,Београд:Институтзасавременуистори
ју,стр.126164;АЈ,фондСавезстуденатаЈугославије,стр.14588384,
Прегледбројанаставногособља југословенскихуниверзитета који су
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Одпочетка70ихгодинадошлоједозначајнихпроменау
организацији и финансирању научног рада и у усмерењу
југословенске научне политике, паралелно са темељним
друштвенополитичким променама и земљи. Дошло је до
значајнедецентрализацијеруковођењанаучнимрадом,све
већеингеренцијесупрелазиленарепублике,асавезнинауч
ниорганииустановесугашени.Децентрализацијадржаве
ислабљењефедерацијесудовелидопреласкадефинисања
испровођењанаучнеполитикеурукерепубличкихипокра
јинскихруководстава.Истовремено,вршен јепритисакна
научнеустановедасештовишеокрећусарадњисапривре
домиобезбеђењудохотканатржишту.Такосуподстицана
примењена и развојна истраживања, док суфундаментал
наистраживањадолазилауопасностдабудузапостављена.
ПоследоношењаУставаиз1974.основанесуисамоуправне
интереснезаједницезанаучнирадкојесуизтемељамењале
организацијунаучнограда.Овезаједницесуималезадатак
да координирају истраживачку делатност института, уни
верзитета,академијанаукаиистраживачкоразвојнихједи
ницаицентараупривреди.Формиранесуурепубликамаи
покрајинамаиималесуулогуиудоношењузакона,резолу
цијаидругихаката.Научнуполитикусуурепубликамаи
покрајинамаспроводилисекретаријатиикомитетизанауку,
образовањеикултуру,аСавезникомитетзанаукуикултуру
јеконачноукинут1978.године.22

Уставом СФРЈ 1974. и Законом о удруженом раду 1976.
створенисупредусловидасеинаучноистраживачкаделат
ностфинансиранадоходовномпринципу,тј.дазакључује
уговореонаучноистраживачкимуслугама,истраживачким
пројектима,сазаједницамазанаучнирадилисаосталимко
риснициманаучноистраживачкихуслуга.Поредзакључи
вањауговораодугорочнојнаучноистраживачкој сарадњи
спојединимрадниморганизацијама,научноистраживачке
организацијесузакључивалеуговореспривреднимидру
гимрадниморганизацијама,каоисадруштвениминститу
цијама, разним врстама научних и истраживачких услуга,
консултативних услуга, лабораторијских и других истра
живачких послова. Посредством заједница за научни рад,
с којима су научне организације по правилу закључивале
уговоре за већеистраживачкепројекте, тежило сеи да се
вршиширеиусмеренијеповезивањенаукеспривредоми

током1957.годинеборавилиуиностранствуипрегледземаљаукојима
субили.

22Letica, S., Petak,A. i Sardelić, C. (1980)Naučna politika i naučnoistra
živačkadelatnost,Jugoslovenskipregled,br.78,Beograd:Jugoslavija,str.
269284;Blagojević,S.нав.дело,стр.316.
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усмеравањеистраживачкеактивностинаприоритетнераз
војнепроблемепривредеидруштва.Формиранјеспецифи
чансистемсоцијалистичкогсамоуправљањаунауци,поко
јемсунаучнеустановеосимштосуималепотпунупослов
нуаутономијуимоглесу„производитинаукузатржиште”,
билепринуђенедаучествујуукреирањунаучнеполитике
„планским договарањем и самоуправним споразумевањем
сазаинтересованимпривредниминепривредниморганиза
цијамаудруженограда“иса„широмдруштвеномзаједни
цом”.23Овакавсистемјепримењиванунаучнојделатности
све до краја постојања социјалистичке Југославије и сво
јомнедореченошћу,компликованошћуинеефикасношћује
представљао значајну тешкоћу у развоју научноистражи
вачкограда,узбројнедругеотежавајућеоколности(растућа
друштвена,политичкаиекономскакриза,слабљењефеде
рације,јачањесепаратистичкихтенденцијаинационализа
маиприближавањераспададржаве).

Поштоједо60ихгодинаизграђенаинституционалнабаза,
број научноистраживачких установа се од 1965. до 1975.
нијезначајноповећавао,дошлоједо„консолидације”мре
женаучнихустановаидоповезивањависокошколскенаста
ве и научноистраживачког рада кроз разне облике сарад
ње. Од 575 научних установа које су постојале 1977. чак
74% јеоснованоупериоду1950–1975.Од1978. једошло
допорастабројаустанова,вероватнозбогприменеЗакона
о удруженом раду и поделе научних радних организација
наситнијејединице.Такојеовихустанова1978.било799.
1980.826,а1987.898.Одтогброја,1987.јебило435науч
ноистраживачких организација, 150 истраживачкоразвој
нихјединицаусаставупривреднихидругихорганизација
удруженограда,а313високошколскихнаучноистраживач
кихорганизацијаијединица.Бројнаучнихрадникаистра
живачајепорастаоса6.5111965.на23.1641980.ина32.633
1987; од тог броја 1987. 14.433 је радило у научноистра
живачкиморганизацијама,1.267уистраживачкоразвојним
јединицамаусаставупривреднихидругихорганизација,и
6.750 у високошколским научноистраживачким организа
цијама.БројистраживачасеуЈугославијиод1965.до1978.
повећаваопостопиодоко5,7%годишње,алијеипакса9,6
истраживачана10.000 становника, и 39,4истраживачана
10.000 запослених Југославија 1978. далеко заостајала за
већиномразвијенихземаља.Притомјезаостајањеукадров
скомпотенцијалубиломањеодзаостајањауулагањимау
научноистраживачкирад.Бројвисокошколскихустановаје

23Letica,S.,Petak,A.iSardelić,C.навдело,стр.269284;Blagojević,S.нав.
дело,стр.316.
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бионаврхунцу1981.са358,апотом јепостепеноопадао
до3221987;највишестуденатауЈугославијијебило1979.
447.808, даби седо1987. тај број смањиона346.787; од
1978.до1985.јегодишњедипломиралопопреко50.000сту
дената;бројнаставногособљајебиоуконстантномпорасту
и1987.дошаодо25.673.Од1970.до1979.титулудоктора
наукауЈугославијијестекло5.748лица,аод1980.до1987.
7.325.Одукупно13.128докторатаодбрањениход1945.до
1982.године21,1%јебиоизприродноматематичкихнау
ка,20,7%измедицинских,20,4%издруштвених,15,2%из
пољопривредношумарских,13,5%изтехничкихи9,1%из
хуманистичкихнаука.Титулумагистрајеод1970.до1979.
стекло12.445,аод1980.до1987.15.074лица.Занимљиво
јепоменутиибројнаучноистраживачкихрадовакојијеса
5.5751965.порастаона18.4071980.ина22.8391987;одтог
броја1987.4.479субилифундаментални,11.190примење
нии7.170развојнирадови.Прихододнаучноистраживач
коградајепорастаоса538милионадинара1965,на13.214
1980,ина491.122милионадинара1987.24

На основу ових бројчаних и других показатеља и подата
ка,државниврхјекрајем80ихгодинадаваооптимистич
кепрогнозеодаљемнаучномитехнолошкомразвојуЈуго
славије.Такоје,поредосталог,29.априла1987.годинена
седнициВећа република и покрајина утврђенаСтратегија
технолошкогразвојаСФРЈукојојјеконстатованодајенај
важнијакарактеристикасавременогсветаубрзаннаучнии
технолошкиразвојиовајразвојјепостављануцентарпла
нирања даљег развоја југословенског друштва. Сматрано
једа„постојећезаостајањеЈугославијеуодносунаразвој
земаљасличневеличинеимогућностиуобластинаукемо
рабитипревладано”идазато„правцитехнолошкогразвоја
земљеморајубитиамбициознииобјективнотешкизаре
ализацију”. Тражено је да основно опредељење у страте
гијиморабитиусмеренонаподизање технолошкогнивоа
у свим областима, посебно „продором у информационе
технологије, биотехнологију, нове материјале, флексибил
непроизводнетехнологијеитехнологијеновеенергетике,
каопокретачеигенерирајућетехнологијесавременихпри
вредних и економских система”.У првом плану је треба
лодабуду„квалитет, технолошкарационалност,бољаор
ганизација и продуктивност заснована на примени знања
и науке”, остварени кроз унутрашњи развој науке, развој

24Jugoslavija1918–1988,statističkigodišnjak,str.366367,373380;Letica,
S.,Petak,A.iSardelić,C.нав.дело,стр.269284;Pavlović,B.(1984)Dok
toratinauka1945–1982,Jugoslovenskipregled,br.4,Beograd:Jugoslavija,
str.151158.
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међународне сарадње и трансфер технологије и знања. У
наставку су побројани циљеви и правци научнотехноло
шкогразвојаЈугославијеунаредномпериоду„каоокоснице
целокупногдруштвеноекономскогразвојаземље”,заснова
нина„трендовимауразвојунаукеитехнологијеуразвије
номсвету”, а радидаљемодернизације, развојапривреде,
сустизањаразвијенихземаља,алии„побољшањаквалитета
живота”,„хуманизацијерада”,„заштитечовековеоколине”,
итд.Детаљносуразрађенепосебнеобластикојимајетреба
ло посветити пажњу (базичне технологије, информационе
технологије, телекомуникације, роботика, биотехнологије,
нуклеарне технологије, космичке технологије, итд., али и
„друштвененаукерелевантнезатехнолошкиразвој”),каои
мереподршкеуспровођењустратегије.Надржавијебиоза
датакда„створиусловеданаучнотехнолошкиразвојбуде
могућ,одговарајућеинтензиваниусмераван”.25

Међутим,управоседржаваутовремесистематскиуруша
валаибиланапрагуслома,који јеупотпуностиспречио
амбициозне и оптимистичне планове и циљеве научног и
технолошкогразвојаизначајнонегативноделоваоинадо
тадашњерезултатеуразвојунаукеусоцијалистичкојЈуго
славији.Иаконестанкомдржавенисунесталидотадаство
рениинституционални,материјалниикадровскикапаците
ти,нитинаучнирадовиирезултатинаучнихистраживања,
крајсоцијалистичкеЈугославије јеозначиоипрекид једне
специфичненаучнеполитикеинањојзаснованогвишеде
ценијског развоја науке и технологије на југословенским
просторима.
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DragomirBondžić
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DEVELOPEMENTOFSCIENCEINYUGOSLAVIA
AFTERTHESECONDWORLDWAR

Abstract

Science had a very important role in the plans of the Communist
Party ofYugoslavia after the SecondWorldWar and its coming to
power.  In accordance with its unlimited power, the Party had full
control over defining and implementing science policy and over the
workof scientific institutions and scientists.The controlwas carried
out through state bodies and omnipotent Party Agitprop apparatus.
Therefore, the autonomy of scientific institutions and scientists was
completely repressed with universities, academies of sciences and
institutes completely adapted to a new political and socioeconomic
system.Totheendofthe‘40s,sciencepolicyinYugoslaviawasbased
onSovietinfluencesandmodels.But,afterthe1948YugoslavSoviet
conflict, crucial changes occurred, soviet models were abandoned
and scientific ties with the Soviet Union were temporarily severed.
Sincethebeginningofthe‘50s,theYugoslavscientificlifewitnessed
some decentralization and liberalization, but still in the frames of
unquestionabledominanceof theCommunistParty and its ideology.
Inthatperiod,rapiddevelopmentofsciencebegan,whichledtomore
institutions, experts and equipment. During the ‘50s, an intensive
development of international cooperation also started. In time, that
cooperationbecamemoreandmoreintensiveandorientedbothtothe
East and theWest, aswell as to the undevelopedAsian andAfrican
countries. Since the ‘50s, selfmanagement was implemented in
Yugoslav scientific institutions.Also, decentralisation of the federal
authorities’competencesinthemanagementofsciencewasaccelerated
andthosecompetencesweregraduallytransferredtotherepublicsand
provinces, especially after the 1974 Constitution.At the same time,
theAssociatedWorkLawfrom1976subjected thescientificworkto
the complicated and inefficient selfmanaging system. Despite new
results and ambitions in the ‘80s, this system significantly slowed
downdevelopmentofscience,aidedbypoliticalandeconomiccrisis,

weakeningofthestateandapproximationofitscollapse.

Keywords:Yugoslavia,science,universities,academiesofsciences,
institutes,intelligentsia,internationalcooperation
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ТРИЛИКАЈУГОСЛОВЕНСКЕ
МОДЕРНОСТИУОГЛЕДАЛУ

МУЗЕЈАСАВРЕМЕНЕ 
УМЕТНОСТИУБЕОГРАДУ

Сажетак:Урадусеистражујекарактерјугословенскемодерно
стиусоцијалистичкомпериодувиђенкрозпризмуМузејасавреме
неуметностиуБеограду.Полазећиодпредстављањатринаро
чите„посете”овоммузејуугодинаманепосреднонаконњеговог
отварања,препознајусеодређенекарактеристикејугословенске
модерности:културнаидруштвенапарадоксалност,политичкаи
идеолошкаоправданост,теиндивидуалнаиколективназаводљи
вост.Овекарактеристикеседоводеувезусопштимдруштвено
економским условима уСоцијалистичкој Југославији, а полазећи
одтезе да јеМузеј савремене уметности својеврсни генератор
сликео Југославијикаомодерној земљи.Отудаипретпоставка
датриизабрана„лика”,огледајућисеуинверзномогледалуМу
зеја,могупоузданодасведочеоспецифичностимајугословенске
модерностиусоцијалистичкомпериоду.

Кључне речи: Социјалистичка Југославија, модерност, Музеј
савременеуметностиуБеограду,огледало

Увод/Испредогледала

МузејсавременеуметностиуБеоградусвечанојеотворен
зајавност20.октобра1965.године,налевој,новобеоград
ској обали ушћаСаве уДунав.Изградња, отварање и по
четакрадаМузејадалисуконкретнеобрисе једнојвизији
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модерностијугословенскогсоцијалистичкогдруштва.Тоје
билаонавизијакојајеусимболичкимпредставама,каквим
јеуметносткао „омиљеночедомодерности”1 вештобара
тала,препознаваланачиндасенадоместенедостациупри
вредној и економској сфери. Ако је почеткомшездесетих
годинадвадесетогвекауиностранимоквиримаоцењенода
је„жива”,савременауметностзаистазваничнауметносту
Југославији2,отварањеМузеја језначилодапоменутижи
вот у југословенској престоници имаи свој дом.Музеј је
биоместоукомејемодерностињенасаобразност,савреме
ностјугословенскомдруштвумоглабитивиђена.Авидети
јемоглозначити–бити.Такојеудругојполовинишезде
сетих година двадесетог векаМузеј савремене уметности
уБеоградупостаосликаједнеспецифичнеземље,какваје
билаСоцијалистичкаФедеративна Република Југославија.
(слика1)

Учемујеспецифичностове(музејске)слике?Сапозиција
свакодневногживота,прведеценијенаконДругогсветског
рата биле су период „обнове и изградње”, али тај је про
цесзаправопраћентешкимживотнимусловимаиниским
стандардом,којипоодређенимстатистичкиммерилимабио
значајнонижинегоупериодудо1939.године.3Утомкон
тексту,градњаМузејасавременеуметностимоглаједабуде
схваћена,штојеибиослучај,каонарочитлуксуз,односно,

1 Mijušković,S.(2009)Prva„poslednja’slika’”,Beograd:Geopoetika.
2 Ragon,M.(1961)EnYougoslaviel’artoffi cielestaussil’artvivant,ARTS,

27.XII1961,p.9.
3 Selinić, S. (2007)Život u socijalističkomBeogradu, 1945–1970,Petničke
sveske62,Valjevo:ISPetnica,str.281289.

Слика1Малаземљамеђусветовима,Мапаподелесвета
токомХладнограта.Југославијајеосталабезознаке;извор:
historyblueprint.org/cww2decolonizationwithcuba1.pdf
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као„расипништво,које јеизнаднашихмогућности”4,или
каоприсуствообјекта„грађанске”идеологије.Но,садру
гестране,социјалистичкареалностнијебилаумрежавање
случајности,већдеоопштегплана.Какојетоједанпозна
валацреалногполитичкогживотауЈугославијиприметио:
„Социјалистичказаједницасенеконституишенапринципу
раздвојености,негонапринципуидентитета: свешто јеу
њојтојеонасама,иусвемујесебесвесна”.5Стогабисе
моглорећидаМузеј савременеуметностиуБеоградуни
је био производ модерности југословенског друштва, већ
да је управоМузеј био генератор слике о југословенском
друштву као модерном (напредном, прогресивном, савре
меном),абезупориштауекономским,индустријскимили
производнимкапацитетима.Недостатаковедимензије6учи
ниоједаМузејсавременеуметностибудепопутогледала–
представајебилату,предпосматрачем,алијеживотбиос
другестране.

Дабиилустровалитаквозапажање,уовомтекступредста
вићемотриодразауогледалуМузејасавременеуметности
укојимасемогупрепознатиликовијугословеснкемодерно
сти.Усватрислучајаречјеосимболичкимогледањимаста
вовакарактеристичнихпосетилацакојисубилиуМузејуу
првимгодинамаодњеговоготварањаиовдесудатипо„ре
дупојављивања”.Утисцисубилисвежи,њиховомишљење
релевантно,азапажањаготовопророчанска.

Хроничар/Сведок

„Мојадомовинајезаиста’малаземљамеђусветовима’, ...
и то је земља која брзим етапама, по цену великихжрта
ва и изузетних напора настоји да на свим подручјима, па
инакултурном,надокнадионошто јој јенеобичнобурна
и тешка прошлост ускратила”, истакао је Иво Андрић у
свечаном говору приликом уручења Нобелове награде за
књижевност 1961. године.7 Четири године након овог го
вора, једна етапа, она која се односилана савремену срп
скуи југословенскууметност,била је завршена.Увизуру

4 Штоје,посећањупрвогуправникаМузејасавременеуметности,Мио
драгаБ.Протића,биоставЕдвардаКардеља.Упорeдити:Протић,М.Б.
(2000)НојеваБаркаII:погледскрајавека,Београд:СКЗ,стр.25.

5 Đinđić, Z. (2010) Jugoslavija kao nedovršena država, Beograd: Narodna
bibliotekaSrbije,str.235.

6 „Билодајеречотромплеју,огледалуилисликарству,оноштонасопчи
њавајестедимензијамање.Тадимензијамањечинипросторзавођењаи
постајеизворвртоглавице”–Бодријар,Ж.(1994)Озавођењу,Подгори
ца:Октоих;Приштина:„ГригоријеБожовић”,стр.74

7 Цитиранопрема:Андрић,И.(2001)Опричиипричању,СвескеЗаду
жбинеИвеАндрића,св.18,Београд:ЗадужбинаИвеАндрића,стр.305.
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АндрићевихпословичнихшетњипоКалемегдануунесенје
новипунктум.8

НеколикоданапоотварањуМузејасавременеуметностиу
Београду,Андрић јепрешаорекуипосетиоМузеј.Ураз
говорусауправникомМ.Б.Протићемприметиоје:„Музеј
јеизванредан;пролазећињеговимдворанамадоживеосам
нашууметностовогвека.Сликеискулптурекојесамзаче
трдесетгодинавиђаокознакадаигде,првипутвидимздру
жене,подистимкровом–изузетнаделауизузетнојзгради.
Алиовонисмоми,овојесувишесветскиначињено,сувише
чисто, сувишесређеноиблиставо...Какоћетеовакоголе
мумраморнузграду,испуњенуоваковеликимвредностима,
моћидадржитеунебесима–унассетопротивиземљиној
тежи!”9(слика2)

8 Евоједногсведочанстваопојавитеноветемеудомену„Брдазаразми
шљање”:„СећамсекакосмопоцичизимисаКалемегданагледалиуспа
ванетемељепоредрекеизкојихјеснагомПротићевесугестијеницала
зграда,какосмосепробијаликрозсметоведоградилиштанаушћуСаве
дабисеосведочилидаконтуреМузејанепостојесамоунашојмашти”;
Pušić,М.(1982)SlikarstvoMiodragaB.Protića,Beograd:MSU,str.7.

9 Протић,M.Б.(2000)НојевабаркаI,Београд:СКЗ,стр.636.Иаконе
маморазлогада сумњамоуњиховуаутентичност,ипаковеречиније
записаоАндрић,већуправникМузејаМ.Б.Протићисамврстанписац.
Илидасепослужимонашомметафором,Андрићеверечисусеодра
зилеуПротићевомперу.Ненапомињемооводабисмодискредитова
липоменутинавод,којисеиначевеомачестосрећеулитературиили
извештавањуоМузеју(даганесматраморелевантним,небисмогани
користили).Напомињемоовуспецифичностсамозатоштожелимода
укажемокакоселаконавикавамонамузејскиодразживота.

Слика2Немаслучајнихграђевина.Музејсавременеуметностиу
Београду1965.године;фотографијаБранибораДебељковића)
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Андрић, књижевник, хроничар, дипломата – одавно све
станда„немаслучајнихграђевина,издвојенихизљудског
друштваукомесуникле”,каоидаоне„честоносеусеби
сложенеитајанственедрамеиисторије”10–умеоједапре
познапроблемекојеноваустановарешаваионекојијојтек
предстоје.Тонисусамопроблемиуметностивећпроблеми
друштва.Иуправо јеМузејсавременеуметности,начелу
саМиодрагомБ.Протићем,доделиосебиулогунесамода
привучепублику,већидапроменистатусуметностиудру
штву. КакоПротић стратешки пише у једном („новогоди
шњем”)текстуиз1963.године:„Потребнојезатоистаћида
у средишту проблема није толико однос између уметника
ипублике,коликоизмеђудруштваиуметности.Читавниз
фактора: школе, књиге, музеји, народни и раднички уни
верзитет, изложбе, критикаиштампа уопште, радиои те
левизија,–јесуимогудапостануинструментисмишљеног
уметничкогобразовања.”11

Специфичностмузејауодносунапретходне„инструменте
смишљеногуметничкогобразовања”Протићје,чинисе,до
броразумео.Онасеналазилаусамојсржисхватањамодер
неуметности,укоренуједногодњенихнајзначајнијихми
това,уидејиојединственостииоригиналностиуметничког
дела(„сликеискулптурекојесамзачетрдесетгодинавиђао
кознакадаигде...”)којесеумузејучуваипредстављајав
ности(„првипутздружене,подистимкровом”).Стогајеиу
МузејусавременеуметностиуБеограду,одњеговоготвара
ња,уметничкоделодобилоулогуоногштоповезујеуметни
каињеговупублику:„Постојећиодносуметник–друштво
Музејнастојидадопунинајважнијимелементом,делом,и
такоуспоставиправи,сасвимновиоднос:уметник–дело–
друштво.”12

Ако,какојеАндрићприметиода„тонисмоми”,ондајејед
наодфункцијамузејабилададруштвототребадапостане.
Утомсмислу,моглобисерећидајеМузејсавременеумет
ностиимаодвебитнеулогенапољуодносасадруштвом.
Док је „просветитељска”, едукативна13ипромотивнабила

10Цитиранопрема:Андрић,И.(1978)НаДринићуприја,Београд:Слово
љубве,стр.32.

11Протић,M.Б.(1.1.1963)Уметничкоделоипублика,Политика.
12Protić,М.B.(1965)Muzejsavremeneumetnosti–razloziiciljevi,Muzej
savremeneumetnosti,Beograd:MSU,str.5.

13Музеј јеимаоикатедрунакојојсусеодржавалапредавањаоактуел
нимуметничкимтоковима.Првопредавањеодржаоје16.априла1966.
професоритадашњидиректорНародногмузејаЛазарТрифуновићна
тему„Теоријскимоделиструктуреслике”–„Првопредавањенакатедри
Музејсавременеуметности”,Борба(16.4.1966).
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усмеренакајугословенскомдруштву,друга,репрезентатив
наулогабила јеусмеренакаиностранству, апресвегака
земљамаЗапада.

Револуционар/Владар

ОдносМузејасаиностранствомтекао јеудвасмера:уго
шћавање изложби иностраних уметника, те кроз државни
идипломатскипротокол,уоквирукогајеМузејсавремене
уметностиимаосвојеместо. Јоштокомпрве годинерада,
Музејјеугостиовишеиностранихизложби.Београдскојпу
блицибилесупредстављениактуелнитоковииталијанске,
аустријске,бразилскеуметности,изложбапарискогМајског
салона,каоиамеричкогпопарта,којијетададостизаосвој
креативнизенит.Музејсетакоуписаонакартутурнејазна
чајнихсветскихуметничкихтокова.Садругестране,како
сведочисамуправникМузеја,тојебилои„местозваничног
протокола–посећивалисугашефовидржава,краљеви,кра
љице,преседницирепублика...“14Државничкепосете,чији
се службени део одвија често у оближњој палати СИВа,
својнаставакнереткосуималеуМузејунаУшћу.Илису,
удругој варијантипротокола,пратећичлановиделагеција
посећивалиМузејдокјезваничнидеобиозаузетдржавнич
кимпословима.15ТакојеМузејсавременеуметностипостао
и значајанпросторспољнополитичкерепрезентације, који
јегостимаизиностранствапреносиоједноставнупорукуда
јеЈугославијамодернаинапредназемља.

Ипак,наједноггостаседостадугочекало.ПредседникСо
цијалистичке Федеративне Републике Југославије Јосип
БрозТитопосетиојеМузејсавременеуметностиуБеогра
ду,„првиијединипут“какојезабележиоМ.Б.Протић,у
јесен1967.године,пунедвегодиненаконотварањаздања
наУшћу.16Титоваколекционарскастраст,уоквирукојесу
уметничка дела била чест предмет жеље,17 могла би нас
навестинамисаодаједоовепосетедошлосанеобичним
закашњењем.Укњизиутиска (направљеној специјално за
ту прилику да би изузетни гост могао први да се упише)

14Протић,НојеваБаркаII,стр.491492.
15Исто,стр.117,141,186,244.
16Исто,стр.2125.ОписпосетепренеојеилистПолитика–„Кадсеру

комобјасни”,Политика,(19.11.1967).Насловтекстасеодносинако
ментарградоначелникаБеоградаБранкаПешића,којијебиоупредсед
никовојпратњи,даћеапстрактнимотивисаодређенихсликапостати
јаснијиондакадаихПротићрукомпокажеТиту.

17Radić,N. (2008)Zbirka JosipaBrozaTita kao slikamoći,Beograd:Filo
zofski fakultet (rukopis doktorske disertacije, odbranjene na Filozofkom
fakultetuUniverzitetauBeogradu).
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ЈосипБроз јесходносценаријупосетеоставиозабелешку.
Прошавшипореднеколикостотинауметничкихдела,пред
седник–чијисухаризматичникоментарибиличестмотив
тривијалних препричавања али и деликатни предмет зна
чењскиханализа–својутисакјесумираоуједнојјединој
речи.Била је тонајвољенија реч југословенскихнародаи
народности–„Тито”.(слика3)

Овакавкомпромисни–итиме,чинисе,помалолаконскии
хладан–гестможеседовестиувезусапомирењемТитових
иступањапротивапстрактнеуметностиизваничнекултур
неполитикекоја јеноминалнозаступалалибералнија гле
дишта.У периоду након 1948. године, културна политика
уЈугославијизаузелајеспецифичанкурс.ТајпериодПре
драгВраницки, истакнути југословенскимарксиста, нази
ватрећометапомреволуције (1950–1965)иоњемукаже:
„Одтогвремена[након1948]започињеуЈугославијиисве
слободнијиразмахумјетничкогстваралаштвакојијенапод
ручјуиликовнеумјетностиилитературекреираосвуши
ринуумјетничкихстиловаиизразаитаквадјелакојаспа
дајууврховнадостигнућа сувременесвјетскеумјетности.
Акобисмодаклекаомарксистипостављалинеке„задатке”
предумјетнике–тобимогаобитисамоједанусебидово
љаниапсолутан:дабудуумјетници.Асвакићепремасвом
темпераменту, сензибилностии низу других компонената,

Слика3Тито.ПредседникСФРЈугославијеЈосипБроз
ТитотокомпосетеМузејусавременеуметностиуБеограду;
фотодокументацијаМузејасавременеуметностиуБеограду,
доступнона:http://www.citajteo.rs/fotografije_serije_odrednice.

php?id_odrednice=3&tip_gradje=fotografije
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објективнихисубјективних,којеобликујуикарактеризира
јусвакуличност,учествоватиуграђењуновихсвјетоватако
неопходнихљудскојегзистенцији.”18Речјеоономпериоду
укомесеодвијаисторијанастанкаМузејасавременеумет
ностиуБеограду(1951–1965)имоглобисерећидајеМузеј
управоинастаонаталасимаовелибералнеструје.

Ипак,Тито1963. године,дакледок јеМузеј јошувекпод
скелама, држивеома строг говоро тренутномстањуу ју
гословенскојуметничкојпракси,стављајућиуцентарсво
јекритикенеуметникеилиуметностпосеби,већњихове
институционалнеоквире.Вредисеподсетитиивременаи
речи:„Јанисампротивстваралачкогтражењановог,реци
моу сликарству, скулптуриидругимумјетностима, јер је
топотребноидобро.Алисампротивтогададајемоновац
заједницезанекатакозванамодернистичкадјелакојанема
јуникаквевезесаумјетничкимстваралаштвом,акамолиса
нашомстварношћу.Саумјетничкестране,умодерномсли
карствуимаизначајнихдјела,понекадитрајневриједности,
илитаквихкојапредстављајудекоративнувриједност,али
ипакимаоногаштонеманикаквеумјетничкевриједности.
Ибаштадјелабезвриједностизнатносуданасзаступљена
нанашимумјетничкимизложбамаинатурају се, за скупе
паре,разнимустановама.Којеондакривштојепочелада
преовлађујетакваквазиумјетност?Свакакооникојикупују
такваквазиумјетничкадјелаитрошезањихдржавниновац,
дајућипонекадинаградеислично.Аконекохоћедасебави
таквимсликарствомилискулптуром,некаточининасвој
трошак, заједно са онима који заступају правац ултрамо
дернистичке,апстрактнеумјетности.Зарнашастварностне
пружадовољнобогатматеријалзастваралачкиумјетнички
рад?Абашњојнајмањепосвећујепажњевеликидиомла
дихумјетника.Бјежисеуапстракцију,умјестодасеоблику
јенашастварност…Разумијеседатунеможебитиговорао
некаквојадминистративнојинтервенцији.Ипак,јавностне
бисмјелабитипасивнапрематимпроблемима.”19

Разлозизаовакавнапад,иаконикададокрајаразјашњени,
препознатисуупоновном,односно,тренутномприближа
вањупостстаљинистичкојполитициСССРа.20Посетивши

18Vranicki,P.(1987)Marksizamijugoslovenskarevolucijа:Trećaetaparevo
lucije(1950–1965),u:Historijamarksizma,drugaknjiga,Zagreb:Centarza
kulturnudjelatnost,str.385.

19„VIIkongresNarodneomladineJugoslavije”,Borba,(24.januar1963).
20Упоредити:JešaDenegri,Političkinapadnaapstraktnuumjetnostpočetkom
1963. 14. 09. 2018. http://www.avantgardemuseum.com/hr/museum/pro
jects/standstill/tekstovi/politickinapadnaapstraktnuumjetnostpocetkom
1963~no4304/
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(коначно)МузејсавременеуметностиуБеоградуипотпи
савшисеукњигуутисака,Титоједаосвојпарафинаовај
токкултурнеполитике,којије–дасеподсетимоАндриће
вихречи–деловаосувишесветскиначињен,сувишечист,
сувишесређениблистав...исасвимусупротностисапред
седниковимставовимаизреченимнеколикогодинараније.

Радник/(Само)управљач

Померимо сада светло спозорницаполитичкихпредстава
утамупокретнихслика.УфилмуБогјеумроузалуд21,Ра
дивојаЛолеЂукићаиз1969.године,просторМузејасавре
менеуметностиуБеоградуодиграћезначајнуулогу.Филм
јепричаоидентичнимблизанцимакојистојенадвакраја
социјалистичкогсамоуправногдруштва:Ненадјескромни
и добродушнифабрички радник, аПредраг аналитични и
строги руководилац (на платну их је оживео омиљени ју
гословенски глумацМиодрагПетровићЧкаља).Ненадово
предузећејепредзатварањемионодсвогутицајногбрата
тражипомоћ.Предраг,сматрајућидазатонемаекономских
основа,одбијадапомогне.ТадаНенадсасвојимсарадници
масмишљаплан:отећеПредрагаипримораћегадасхвати
укаквимусловимаживеобичнирадници.Затовреме,даби
отмицаосталанепримећена,НенадћесестиуПредрагову
фотељу.

Ненадсеупочеткунесналазиуновојулози.Свемујестра
но,неразумљиво,удаљеноодњеговогдотадашњегживота
ипроблемакоји такавживотноси. (Андрићево „тонисмо
ми”поновоодјекује).Ипак,убрзоћеформеибенефиције
високефункцијепочетиданагризајуНенадовпролетерски
светоназор.Другимречима,Ненадселагано,онакокакосе
комедијапретвараутрагедију,претварауПредрага.Какоје
режисерскивештопредстављеноуфилму,просторМузеја
савременеуметностибићекључниступањуовојтрансфор
мацији. То је низ секвенци у којима нема дијалога, све је
реченосликомизвуком(попутчувенесценепраћењаспо
четка ХичкоковеВртоглавице) чиме је наглашен нарочит
карактеродиграног.

21Основниподациофилму–продукција:Инексфилм,Београд,1969;сце
нариоирежија:РадивојеЛолаЂукић;камера:НенадЈовичић;музика:
ИлдиИвањи;монтажа:ИванкаВукасовић;сценографија:ДрагољубЛа
заревић;костимографија:ДанкаПавловић;тон:БатаПивнички;улоге:
Миодраг ПетровићЧкаља, Станислава Пешић, Здравка Крстуловић,
ЖикаМиленковић,ЂокицаМилаковић,МиодрагПоповићДеба,Мика
Викторовић,ЖељкаРајнер,БатаПаскаљевић,ДудаРадивојевић,Стеван
Миња.
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ЈошувексамосвесниНенад–којизасветокосебесадапред
стављаПредрага–позванјенаотварањеизложбе.Напуту
домузеја,каонекаврстапредигре,Ненадјезасењенновим
модернистичкимградом(мождајесувишно,алиподсетимо
дасумодерниградовиимузејиелементиистеидеолошке
структуре).Нашјунакнаотварањуизложбеиграсвојупро
токоларнуулогу(честитауметнику,учествујеуразговори
ма...),алијеијаснодаНенадкојипостајеПредраг„нераз
уме”уметносткојупосматра,тј.уочљивоједасенепонаша
ускладуочекиваниммоделом„познаваоца”уметности.Он
чакчинии смртни грех сакрализованогмузејскогпросто
ра:додирује,опипаваи„куцка”уметничкодело–скулпту
руоддрветаигвожђа.22То„куцкање”,чинисе,заправоје
последњирефлексНенада,мајсторауфабрицинамештаја
(куцкајућипоскулптурионкаодапровераваквалитетгра
ђе), пре негошто ће постатиПредраг, интелектуалац који
светокосебепосматрабезпунододиривањаакроздебеле–
сартровске–наочаре.(слика4)

После ове иницијације у музејухраму, већ у следећој се
квенциу којој сепојављујеНенад који је постаоПредраг
наврху јесвета (наАвалскомторњу)ипоноснопосматра
град,односносвојновидомен.ТакојестариНенадпостао
новиПредрагиобрнуто.Чиниседаје–драматуршки–овај
преокреточекиван.Оноштојезанасзначајноједајеместо
преображајамузеј.ТакоЂукић,каоредитељисценариста,

22РечјеоСкулптуриXVIДушанаЏамоње,из1961.године;дрвогвожђе,
63х46cm(ЗбиркаМСУ).

Слика4Одправдедокруне,кадровиизфилмаБогјеумроузалуд,
РадивојаЛолеЂукића;Инексфилм,1969.
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вештоекранизујеоноштоћедеценијуКеролДанкениАлан
Валах (Carol Duncan,AlanWallach) директно тврдити, да
„музеји,каомодерницеремонијалниспоменици,припада
јуистојархитектонскојкласикаохрамови,цркве,светили
шта...”23Напоменимодајенасамомкрајуфилмаоваинди
видуалнатрансформација,добилаиколективнопризнање.

Закључак/Изаогледала

Акоје„трећаетапареволуције”,какојујеназваоВраницки,
довеладотогадасавременауметностбудепрепознатљиво
лицејугословенскекултурнеполитикеумеђународнимкру
говима,ослушнимоималоопрезнијегласовеизовогперио
да.АнриЛефевр(HenriLefebvre)–критичкианализирајући
актуелностањемарксизмаусветукрајемпедесетихгодина
двадесетогвека–прецизноидостаубедљивозакључујео
значају друштвеног системаСФР Југославије: „Ако соци
јализамбездржаве[радничкосамоуправљање]успеуЈуго
славији,акоовај’узор’докажесвојуваљаност,ипакостаје
чињеницадајеЈугославијаисувишемалаземљадабипред
стављала ’центар’ (осим за теоријскумисао и ’политичку
подршку’), јертаулогапретпостављавеликуекономскуи
војнуснагу.”24Ието,поново,Андрићеве„малеземљемеђу
световима”.

Но,пратећиЛефевровумисао,можемолизакључитиидаје
Музејсавременеуметностибионанекиначин„узор“југо
словенскемодерности?Хроничарпрошлостијепостаосве
доксавремености,револуционардоживотнивладар,радник
јеновимзамениостаребогове–свесетоогледалоуфасе
тимаМузејасавременеуметностиуБеограду.Исвејетоби
лапредставајугословенскемодерностисасоцијалистичким
ликом.Но,акојенаЗападу„удруштвимаукојимапреовла
ђујумодерни услови производње,живот представљен као
огромнаакумулацијапризора”,а„свештојенекадабилоне
посреднодоживљавано,удаљенојеупредставу”25нијелиу
овомслучајубилообрнуто?Нијелипредставаприближава
лажељенумодерност,којанесамоданијебила„непосред
нодоживљавана”, већ јемузејскипосредована? „Огромна
акумулацијапризора”нијепредстављалаживот,онајебила
музеализованажеља.И,коначно,чинисе,каоуЛефевровом

23Duncan,C.andWallach,A.(1978)TheMuseumofModernArtasLateCa
pitalistRitual:AnIconographicalAnalyses,MarxistPerspectives4,p.28.

24Лефевр, A. (1973) Актуелни проблеми марксизма, Београд: БИГЗ,
стр.122.

25Debord,G.(1967)Društvospektakla,14.09.2018.https://anarhistickabibli
oteka.net/library/guydeborddrustvospektakla
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запажању, да је и овом „узору” недостајала реална снага,
осимможда„затеоријскумисаои’политичкуподршку’”.

Штанамсвето говорио југословенскојмодерностиусо
цијалистичком периоду? Као вешт хроничар који догађа
је прецизно смешта у њихов временски контекст (па чак
ибудући),Андрић јепосведочиоосупротностимаскојом
сејугословенскодруштворвеизнутра,Титојекаоискусни
владарставиосвојпарафнаоносчимсекаореволуционар
нијеслагао.НенадјепостаоПредрагјер,каконасјеКами
(АlbertCamus)одавнонаучио,робпрвозахтеваправду,ана
крају тражи круну. За њихова огледања,Музеј савремене
уметностиуБеоградупонудиоимјерам,рамкојијеуокви
раваојугословенскумодерностуовомпериоду.Била јето
модерностукојојје,чинисе,билолепоилакоогледатисе:
онасеодупирала„земљинојтежи”друштвенихикултурних
вредности,ањенсузначајпризнавалиинеистомишљеници.
Ипак,будућностјеубрзо–већудеценијинаконотварања
Музеја–подсетиладаје„огледаломањетуданампокаже
оношто јеиспредњега,коликодасакријеоношто јеиза
њега”.26 Коначно, југословенска модерност и њен одраз у
Музејусавременеуметностибилисусличниуправоколико
иЂукићевиидентичниблизанци,ПредрагиНенад,чијусу
судбинунакрају,иземљаимузеј,поделили.
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Abstract

ThepaperexaminesthecharacterofYugoslavmodernityinthesocialist
period, seen through theprismof theMuseumofContemporaryArt
in Belgrade. Starting from the presentation of three special “visits”
to this museum in the years immediately after its opening, certain
characteristicsofYugoslavmodernityarerecognized.Themainthesis
is that theMuseumofContemporaryArtwasaspecificgeneratorof
Yugoslavia’simageasamoderncountry,andthatthisconceptisrelated
to thegeneralsocioeconomicconditions in theSocialistYugoslavia.
Hencetheassumptionthatthethreechosen“visitors”ofthemuseum
–IvoAndrić(writer),JosipBrozTito(presidentofSFRJ),andNenad
andPredrag(fictional twinbrothers)–reflected in its inversemirror,
canreliablytestifyaboutspecificitiesoftheYugoslavmodernityinthe
socialistperiod:about itsculturalandsocialparadoxes,politicaland

ideologicalvalidationsandindividualandcollectiveseduction.

Keywords: Socialist Yugoslavia,modernity,Museum ofContempo
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(ПОСТ)ЈУГОСЛОВЕНСКОГ 

ПРОСТОРА
Сажетак:Урадусепредстављаисторијаутилитарнихфункција
данашњемалеизложбенесалеМузејаафричкеуметности–збир
кеВедеидрЗдравкаПечарауБеограду,која јеод1952.године,
кадајеизграђена,вишеоддвадесетгодинаслужилакаоатељер
скипросторМошиПијаде,ЗориПетровићиБошкуКарановићу.
Циљрадајеприказцелокупнеисторијеовогобјекта–одњегове
изградњеикоегзистенцијесличнихиразличитихрелацијакојесу
учествовалеуњеговомстварању,доданас–тренуткаукомесе
маласалаозначавакаоместоплуралитетакултурнополитичке
сцене(пост)југословенскогпростора.

Кључнеречи:атеље,МошаПијаде,ЗораПетровић,БошкоКа
рановић,Музеј афричке уметности – збирка Веде и др Здравка
Печара

У раду ће бити приказана и анализирана историја ути
литарних функција мале изложбене сале Музеја афричке
уметности(удаљемтекстуМАУ).1Овајпростор,саграђен

1 Насаветима,сарадњи,помоћииподршциуистраживањузахваљујем
се: Бранимиру Карановићу (професор ФПУ), Емилији Епштајн
(кустоскиња Музеја афричке уметности), Александри Мирчић

АНА КНЕЖЕВИЋ
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1952.годинепопројектуархитектепројектантаР.Ступара
првобитнојеимаофункцијуатељеауметникаМошеПијаде
(1952–1957),апотомисликаркеЗореПетровић(1960–1962)
и уметника Бошка Карановића (1962–1975). Адаптацијом
и надоградњом 1977. године некадашњи простор атељеа
трансформисан јеу јавнипростор–малуизложбенусалу
Музејаафричкеуметности–збиркеВедеидрЗдравкаПе
чара.Историјафункцијаовогпросторабићепосматранакао
историја„успостављањаилинедостаткарелација,апростор
каодимензијаплуралностиукојојсимултанопостојивише
одједнествари(курзивауторке)икојијесталноунастаја
њу–укомесеувекмогустворити,укинутиилиизменити
релације.”2

Сатзв.просторнимобртом,просторсевишенепосматра
каофизички територијалниконцепт, већкао „процесдру
штвенепроизводњекојиобухватаперцепције,апропријаци
је,утилитарнефункције,каопроцескојијеублискојвезиса
симболичким нивоом спацијалне репрезентације”.3 На тај
сеначинуовомрадупосматраималасалаМАУ,каосво
јеврснахетеротопијакоја„имамоћдана једномстварном
местусучеливишепростора.”4Уњојсе,на једномместу,
сусреће неколико простора, који, конституисани сличним,
алииразличитим(пост)југословенскимрелацијамасведоче
оњиховом(дис)континуитету.

АтељеипрвасамосталнаизложбаМошеПијаде

Наручилацградњеипрвикојијествараоуовомпростору
биојеМошаПијаде5,уметникреволуцонар,припадник„оне
генерацијестарихкомунистакојајеосновалаКомунистич
купартијуЈугославије”6ипосветилајој„савсвојживот,све
својестваралачкеспособностииреволуционарнустраст.”7

(Одељењезауметничкудокументацију,МСУ),АниСимониЗеленовић
(студенткињадокторскихстудијаисторијеуметности).

2 Massey,D. (2009)Conceptsofspaceandpower in theoryand inpolitical
practice, Documents d’Analisi Geografica 55, Barcelona: Universitat de
Barcelona,pp.1526.

3 BachmannMedick, D. (2016) Cultural Turns: New Oriwntations in the
StudyofCulture,Berlin/Boston:DeGruyter,p.216.

4 Fuko,M.Drugamesta,u:MišelFuko1926–1984–2004hrestomatija,prire
diliMilenković,P.iMarinković,D.(2005),NoviSad:Vojvođanskasociološ
kaasocijacija,str.34.

5 Pijade,M.S.(1957)Slikarevživotopis,Delobr.4,Beograd:RedakcijaBeo
grad,str.627.МошаПијадејеуинтервјууизјавиодајеимаопривремени
атељеуБирчаниновој,којијепозајмљенСретенуСтојановићу.

6 Cobelj,Š.(1969)MošaPijade,izložbaslika,pastelaicrteža,Osijek:Gale
rijalikovnihumjetnosti,str.3.

7 Исто.
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Остраственојицеложивотнојпосвећеностидржавничким
пословимасведочииПијадепитајућисеусвомдневнику
штабинаправиодајесликао„скроз,крозовечетрдесети
двегодине?”8ипотомсамсебиодговара:„Зарнијеочиглед
ноданебихбиотајчовеккојисам,папрематоменитај
уметник, да сам се кроз све то време бавио само сликар
ством.Утаквовреме!”9

У својој 62. годиниживота,Пијаде, који сенакондугого
дишњег револуционарног рада „прихвата давно одложене
сликарскечетке”10одлучуједасебисаградиатељекакоби
сепосветиосликању,упркосдруговимакојина туодлуку
„климајуглавомузнаксумње”11,иунадидаћеипак„не
штоизаћиизтогатељеа.”12Атељејесаграђенпопројекту
„арх.пројектантаР.Ступара”13,какојеурезаноуфасадном
каменупореднекадашњегулазауатеље14,аданашњегулаза
упомоћнепросторијеМАУ.Пијадеградиатељесанамером
дауњемуради„каоопседнут”15,алиидапрвипутпогле
дана окупу своја уметничка дела која нисуизгубљенана
изложбикојујеорганизовао1952.године.

УрадуМошеПијадеоваизложбаиздвајасекаопрва,али
ипоследњасамосталнаизложбакоја јереализованатоком
његовогживота.Нањојјебилопредстављеночетрдесетак
радова које је, коначно сакупљене на једном месту, Пија
де означио каопрегледпрошлости, зањега однеоцењиве
важности, пред почетак великог рада.16 Поред значаја за
лични опус уметника, ова изложба, отворена за ужи круг

8 Петровић,В.(1957)МошаПијаде,Београд:НародниМузеј,стр.6.
9 Исто.
10AndrejevićKun,Đ.(24.6.1952)MošaPijade–slikar.Povodomizložbekoju

jeMošaPijadeprirediousvomnovosagrađenomateljeu,Književnenovine,
str.8.

11Anonim(28.02.1952)PredotvaranjeslikarskogateljeadrugaMošePijade–
razgovornašegsuradnikasdrugomMošomPijadeonjegovomdosadašnjem
slikarskomraduidaljnjimplanovimanatompolju,Borba.

12Исто.
13Дотренутказакључивањаовограда,оархитектиСтупарунијепрона

ђено вишеподатака ни уАрхиву Југославије, ни у архивиУдружења
архитекатаСрбије,архивиАкадемијеархитектуреСрбије.

14Грађенодкаменаиразнобојнеопеке,атељеархитектуромпоказујесво
јуфункцијуредовимапрозорскихтраканапрочељуграђевине,док је
утисак компактног монолита прекинут акцентима рустичног камена.
Фотографијаграђевинедоступнајена:http://foto.mij.rs/site/gallery/584/
allphotos(приступ:28.08.2018).

15Коларић, М. (1957) Ликовни преглед, Савременик бр. 5, Београд,
стр.627.

16Pijade,M.(1952)28. februar1952.Dnevnikumetnika,BibliotekaMuzeja
savremeneumetnosti,Beograd,1.
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пријатеља17билајеинекаврстаинтимногспекатклакоме
јеусвојим„ријеткимтренуцимаодмора”18присуствоваои
ЈосипБрозТито.

Иакојеутовременастаознатанбројслика,пејзажаипор
трета, сећања бележе да је „атеље чекао на човјека, коме
јепалетабиладрага,аликојијеинтимнучежњуподредио
осјећају дужности према Револуцији и држави.ˮ19 Редов
нипосланикСавезнеНароднескупштине,од1954.године
председникНароднескупштинеФНРЈ,упериодуод1953.
до1954.ипотпредседникСавезногизвршногвећа(СИВ)20,
МошаПијаде,носилацорденајунакарада1950.године,21у
истојгодиникадаправисвојупрвусамосталнуизложбупо
стаојеипочаснипредседникУЛУСа.22Записавшиусвом
дневнику,„ирадосноитужно”23изјаву„Anch’ioson’pitto
re!”(итал.(Чак)ијасамсликар!),Пијадеконцизнобележи
дихотомијусвогуметничкогиреволуционарнограда.Упр
вихпетгодинаегзистенције (1952–1957)овајпросторбио
јеприватни,раднипросторпознателичностијугословенске
културнополитичке сцене, који је захваљујући томе по
стаодеовеликогкорпусафотографијачијајетематипична
иконографијапосетаЈосипаБрозаТита.24

АтељеЗореПетровићиБошкаКарановића

СликаркаЗораПетровић,захваљујућиодлуциУЛУСа,то
ком пролећа 1960. године добија простор атељеа за рад.25

17Пијаде прави интимну изложбу, јер се бојао да неће имати довољно
радовазаширупублику;Cobelj,Š.нав.дело,стр.8.

18Duda,I.Rijetkitrenuciodmora.Titoislobodnovrijeme,u:Tito–viđenjai
tumačenja,priredilaManojlovićPintar,O.(2011)Beograd:Institutzanoviju
istorijuSrbije,str.313328.

19Polak,N.iMaleš,I.(7.03.1957)Jednomćuipakslikati...sjećanjamajstora
kiparaAntunaAugustinčića,Borba.

20Миленковић,Д.(1957)МошаС.Пијаде,АрхивЈугославије,сигнатура:
ХХХIVMPIV1/42ACKSKJ.

21Аноним,(5.01.1950)Одликовањеорденомхеројарада,Танјуг.
22M.S.K.(18.03.1957)Strastvenislikarirevolucionar,Borba;Напомена:

СИВиУЛУСималису,какоусменииштампаниизворинаводе,пресуд
нуулогуудодељивањуатељеауметницимаПетровићиКарановић,док
јеМАУнастаоадаптацијомистогпростораодлукомСкупштинеграда
БеоградаиОпштинеСавскивенац;Вишеотомеу:AranđelovićLazić,J.
(1977)Objekatmuzeja.Muzejafričkeumetnosti–zbirkaVedeidrZdravka
Pečara,Beograd:Muzejafričkeumetnosti.

23Protić,B.M.(1974)MošaPijade1890–1957.povodomXkongresaSaveza
komunistaJugoslavijei130godinapostojanjaNarodnogmuzeja,Beograd:
Galerija73,Narodnimuzej.

24Фотографије доступне на: http://foto.mij.rs/site/gallery/584/allphotos
(приступ:28.08.2018).

25О.Б.(19.04.1960)Синтеза40годишњеграда,Политика.
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Веомапочаствованаштојебашонаизабранадарадиупро
сторуукомејеМошаПијаде„радиосвојапоследњаплатна
ицртеже”26,Петровићсебрзосродиласаовимновимам
бијентом,„сазелениломдрвећа,парчетомнебазапоглед,и
тишиномзаизванреднуконцентрацијумислииосећања.”27
Прелазак у нови атеље уметницеПетровић истовремен је
са важним догађајем уњеномживоту – прославом 40 го
динарадакоја јеобележенаиизложбомупавиљонуЦви
јета Зузорић.28 Као уметница која је „дала толико дела за
антологијунајвећихјугословенскихликовнихостварења”29,
Петровићјеуовомпросторустваралапоследњедвегодине
свогживота.Описујућипроцесрадаусвомновоматељеу
којијепрвипутнедалекоодсликаркиногстана,Драгослав
Ђорђевићјезабележиоиутисакосамомпростору:

„Крозмалопредсобљеувеламе је у атељекојиме је у
први мах подсетио на Сен Шапел, толико је био про
стран, висок и застакљен.(...) Свуд унаоколо виделе су
се хрпе блинд рамова и гомиле слика окренутих лицем
према зиду. (...)Доста оскудан стилски намештај губио
сеуогромнојкубатури.Јединоштојеподсећалонаатеље
биојевелики,рабатниисавзамрљаништафелај,искоса
постављеннегденасрединипросторије.Нањегајебила
прислоњенанедовршенаслика...”30

НаконпоследњедвегодинерадасликаркеЗореПетровић,
1962. године, атеље на коришћење добија уметникБошко
Карановић, тадашњи декан Академије ликовних уметно
сти.31 „Партијски погоданˮ32, председникСавеза ликовних
уметника Југославије, једанодоснивачаГрафичкогколек
тиваипрофесорнаграфичкомодсекуАкадемијеликовних
уметности,КарановићјеизабранодстранеСавезногизвр
шногвећакаоновипривременикорисниковогпростора.33
Премаречимањеговогсина,професораБранимираКарано
вића,уметникјеатељезатекаоудевастираномстању,саза
кључанимпрозорима.Ипак,токомсвогтринаестогодишњег

26Исто.
27Исто.
28Исто.
29Илић,Б.(14.11.1961)Изатељеанашихуметника:Поезијакојаинспири

ше,Политика.
30Đorđević,D.(1961)SvedočenjaoZoriPetrović,Dosijeumetnice,Biblioteka

Muzejasavremeneumetnosti,Beograd.
31ПремаусменомсведочењупрофесораБранимираКарановића.
32ПоречимапрофесораБранимираКарановића.
33Исто.
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радауњемунијеправиовећеархитектонскеинтервенције.34
УтомјепросторуизрадиофасаднимозаикзаМузејЈугосла
вије,апоредњега,уатељеустваралисуповременоСтојан
ЋелићиБранимирКарановић,којијеуданашњемкабинету
МАУнапрвомспрату,усобикојајетракастимпрозорима
подсећала на „палубу брода”, имаомалуфотографску ла
бораторију.35 Јавнихдешавањау атељеуније било, али је,
попутМошеПијаде,иБошкоКарановићправиоколегијал
не,интимниједогађајеуњему.Свакегодинеујунуувели
којбаштииспредатељеаприређиваојеколегијалнаславља
за своје постдипломце, који су углавном били инострани
студентиуЈугославији.36

ЗаразликуодМошеПијаде,БошкуКарановићунијеупот
пуностиодговаралаимпозантностпростораатељеаграђеног
поузорунаатељеМилаМилуновићаипарискеатељее37–
онјепресвегакористиомањусобупоредкупатила,аглавну
просторијуатељеатекпонекад.ПремасведочењуБраними
раКарановића, овај јепростору једномтренуткубиопо
нуђениИнтернационалнојшколизафункцијуфискултурне
сале.Ипак, он је 1975. године, када јеКарановић прешао
уновиатеље,одређензапотребесмештањавеликезбирке
афричкихуметничкихпредметаЗдравкаиВедеПечар.

МаласалаМузејаафричкеуметности–
збиркеВедеидрЗдравкаПечара

НаконтрагањазаизлагачкимпросторомуРовињуиЗагре
бу,ЗдравкоиВедаПечародлучујудањиховазбирка„треба
даприпаднеглавномградуземљекојајесветудалаТита,а
Титовопријатељствоинашанесврстаностнајбољесусхва
ћениипримљениуправоуАфрици.”38Узадаптацијуина
доградњу,23.маја1977.године,поводомпрославечетрде
сетпетогодишњице Титовог вођењаКомунистичке партије
Југославије39,отворенјеМузејафричкеуметности–збир
ка Веде и др ЗдравкаПечара, чија су мала сала, кабинет,

34Исто.
35Исто. Карановић сведочи и о постављеној скулптури „Композиција”

ОлгеЈанчићиз1957.годинеиспредсамогатељеа.Скулптураседанас
налазиуНовомСадунаПетроварадинскојтврђави.

36Исто.
37Исто.
38Личина,М. (2013)Музеј афричке уметности (настанак, развој, пер
спективе),мастеррад,УниверзитетуБеограду,Факултетполитичких
наука(раддоступанубиблиотециМузејаафричкеуметности),стр.11.

39Челар, М. (24. 05. 1977) Место љубави и пријатељства, Политика
Експрес,Београд.
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библиотека и неколикопомоћнихпросторија од тада сме
штенеупросторатељеа.

Углавномпросторунекадашњегатељеапрведвегодинера
даМАУ(1977–1979)излаганисупредметикојисубилидео
сталнепоставкеовогмузеја.Унареднојдеценијиуистом
простору смењивале су се изложбе40 које су приказивале
и анализирале предмете из различитих афричких земаља,
традиционалнеисавременеуметности,најчешћезахваљу
јућисарадњисаафричкиминституцијамакултуре,чимесе
МАУозначавакао„материјализацијаначеланакојимајепо
чиваласпољнаполитикаСФРЈ”41.Створентаквимрелација
ма,овајпростористичесекаосимболпријатељстваукоме
јеугодиниДеветогсамитанесврстаних(1989)изложбуфо
тографијаоНигеријиотвориопредседникНигеријеИбра
хим Бабангида (Ibrahim Babangida).42 Поменуте изабране,
алиибројнедругеизложбенеделатностиуовомпростору,
одњеговепрве адаптације (1977)уМАУдоњеговедруге
адаптације(1989),43каоизразантиколонијалногдискурсаи
политикеПокретанесврстанихстварајурелацијскиконти
нуитетсадухомпросторапретходнихњеговихкорисника.

Поред трансформације физичког простораМАУ 1989. го
дине, у наредним годинама долази и до великих промена
у друштвенополитичком контексту, чиме се трансформи
шеи садржај који конституишеидејнипростормале сале
МАУ.Токомдеведесетихгодинадвадесетогвека,обележе
ним економским санкцијама и политичком изолацијом из
међународне заједнице, успостављена традиција сарадње

40Напомена: За потребе овог рада изабрано је тек неколико за анализу
илустративнихпримераизложбенихделатности.Вишеоисторијииз
ложбенеделатностиМАУ:Nyimpakorndzizi–Човекнеможеопстати
сам:(Ре)концептуализацијаМузејаафричкеуметности–збиркеВеде
идрЗдравкаПечара,приредилеЕпштајн,Е.иСладојевић,А. (2017),
Београд:Музејафричкеуметности.

41ТаквајебилаипрвапривременаизложбаМАУ„Савременаскулптура
Маконде”(1979)насталазахваљујућисарадњисатанзанијскиминсти
туцијама културе.Више о томе у:Личина,М. Развој програмаМАУ:
Трагом једне идеје, у: Nyimpa kor ndzizi – Човек не може опстати
сам:(Ре)концептуализацијаМузејаафричкеуметности–збиркеВеде
идрЗдравкаПечара,приредилеЕпштајн,Е.иСладојевић,А. (2017),
Београд:Музејафричкеуметности,стр.54.

42Исто,стр.53.
43Тада јепросторнекадашњегатељеаизгубио„СенШапелосветљење”

брзомнадоградњомкуполезбогнеопходнереконструкцијезградечији
јеравнитравнатикровпочеодапрокишњава.Вишеотомеу:Кнеже
вић,А.АрхитектураМАУ:одбетонскогпавиљонадо„афричкекуће”,
у:Nyimpakorndzizi–Човекнеможеопстатисам:(Ре)концептуали
зацијаМузејаафричкеуметности–збиркеВедеидрЗдравкаПечара,
приредилеЕпштајн,Е.иСладојевић,А.(2017),Београд:Музејафричке
уметности,стр.106120.
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саафричкиминституцијамакултурејепрекинута;изложбе
неделатностиодносесенадомаћеуметникеинспирисане
Африком,дечијецртеже,промовисањеафричкемузике,го
стовањадомаћихаутора.44Овајпериодозначиоједисконти
нуитет постојећих релација, односно,њихов недостатак и
стварањенових,унутрашњихрелација,упућенихпресвега
наинституцијеиуметникеизокружењаМАУ.

ЗахваљујућиделатностиМАУпочеткомновогмиленијума
истипросторможесепосматратиупостјугословенскомкон
текстуукоме„постимплициракултурнипросторкојини
каданијеупотпуностиизван”45оногјугословенског.Поред
„савременихизложбиуМАУ”46којеопредмећујутеоријску
критичкумисао,алиибројнихизложбикојеобрађујузбир
кеМАУидругихмузеја/колекционара,поновосеуспоста
вља континуитет гостовања афричких уметника учешћем
камерунскогуметникаБартелемиТогоа(BarthélémyToguo)
2006.године.47ТогојезасвојкритичкиперформансОмаж
ЗдравкуПечарукористионовоизграђени,недовршенипро
сторкуполеизнадмалесалеМАУ,али јењојбилаприре
ђенаизложбаТранзит(и)истогуметника,анастепеништу
поредкамина(којиводикакуполи),каоједном„транзитном
месту”48биојепостављенвидеорад.49

Успостављањеновихрелација,алиинадоградњаонихпо
стојећихможесеприметитиуактивнојсарадњисауметни
цимаиуметничкимгрупама2015. године, када јеумалој
салипостављенаизложба „Граница је затворена”50 која се

44Вишеотомеу:Личина,М.РазвојпрограмаМАУ:Трагомједнеидеје,
у:Nyimpakorndzizi–Човекнеможеопстатисам:(Ре)концептуали
зацијаМузејаафричкеуметности–збиркеВедеидрЗдравкаПечара,
приредилеЕпштајн,Е.иСладојевић,А.(2017),Београд:Музејафричке
уметности.

45Anđelić,N.(2017)PostYugoslavCinemaandPolitics:Films,LiesandVi
deoTape,InternationalJournalofHumanitiesandSocialScienceInvention
Vol.6,р.65.

46Вишеотомеу:Sladojević,A.(2014)Muzejafričkeumetnosti:kontekstii
reprezentacije,Beograd:Muzejafričkeumetnosti,str.8789.

47Sladojević,A,нав.дело,стр.89.
48Исто, стр.91.Камин,којисупосведочењуБранимираКарановића,у

времеМошеПијаделожиливојници,акоји једанассачувануориги
налном облику, могао би се посматрати и као стално пратећи, делом
сценографскиекспонатизложбенихделатностиМАУ.Самимтим,онје
транзитноместонавишеначина–управоуњемусеодвијајутранзи
ти,односнопрелази,преплитањаисусретањаразличитихпросторних,
историјскихпутања,ионихкојесу„унастајању“.

49Исто. Више о томе у: Sladojević, A. (2014) Muzej afričke umetnosti:
kontekstiireprezentacije,Beograd:Muzejafričkeumetnosti.

50Епштајн,Е.(2015)Будућностјемит:омузејима,путовањимаиразним
„другима”,у:Границајезатворена,Београд:Музејафричкеуметности,
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бави „актуелномдруштвеномтемомвеликихмигрантских
кретања”51уциљуподизањасвестијавностиомигрирању
као глобалном друштвеном феномену.52 ПопутМоше Пи
јаде,каозваничногдржавникакојије,поТитовимречима,
обележио „борбу наше земље за истинску равноправност
међународима,”53уистомпростору,иМАУсензитивноод
говаранасавременепотребемигранатаи,ускладусаанти
колонијалнимдискурсомкојијеуписанусамчинњеговог
отварања54учествујеуангажованомговоруомиграцијамау
постјугословенскомконтексту.

Првомизложбомкојајепосвећенаживотуирадукултурних
радника, колекционара и путника, ЗдравкаПечара иВеде
Загорац(2017)55,којисуутемељењезасвојрадпронашлиу
темамаантиколонијализма,социјалнеправдеиједнакости56
остварен јеконтинуитетрелацијасанекадашњимјугосло
венскимпростороматељеа.Поредпоновногприсустваљу
диуовомпросторукојису,попутпрвогкорисникаатељеа,
одиграли„важнуулогууматеријализацијикултурнеполи
тике социјалистичке Југославијеˮ57 поменуте теме истичу
се и као један дисконтинуитет у теоријској мисли јер су

11.Изложба је реализована сарадњомМАУи невладине организаци
јеГрупа484иуметникаИванеБогићевићЛеко,СнежанеСкоко,Луке
КнежевићаСтрикеиколективаШкарт.

51Епштајн,Е,нав.дело(2015),стр.11.
52Исто.
53Наведено према: Из Титовог говора: (Моша Пијаде, Мала галерија

споменмузејаIIзаседањаАВНОЈа19431963.
54Вишеотомеу:Sladojević,A,нав.дело(2014).
55ИзложбаокојојјеречбилајесегментизложбеNyimpakorndziziЧовек
неможеопстатисамповодомпрославејубиларне40.годинепостоја
њаМАУ.Сегментизложбеумалојсаликојијепосвећенживотуираду
ЗдравкаПечараиВедеЗагорацносиојеназивРаспакивањеархиваВеде
ЗагорациЗдравкаПечара.

56Епштајн,Е.иСладојевић,А.Речуредница,у:Nyimpakorndzizi–Човек
неможеопстатисам:(Ре)концептуализацијаМузејаафричкеуметно
сти–збиркеВедеидрЗдравкаПечара,приредилеЕпштајн,Е.иСладо
јевић,А.(2017),Београд:Музејафричкеуметности,29.

57Исто,стр.30.Напомена:Јошједнасличностурадуиинтересовањима
МошеПијадеиЗдравкаПечараогледасеуловачкојактивности,којусу
обојицапрактиковали.Наиме,ловачка збиркаЗдравкаПечара,која се
данасналазиуМАУ,била јеизложенауМузејуМеђумурја (наведено
према:Jurgec,I.(12.03.1982).Učakovečkomstaromgradu.VikendZg),
докјеПијаде„крајатељеаимаоиловачкусобуˮ(М.S.K.(18.03.1957)
Strastvenislikarirevolucionar.Borba),аусвомдневникује1952.године
записаода,докчекаусељењеуатеље,крећеулов(Pijade,M.Dnevnik).
Поред тога, иако су били различитих генерација, и ангажмана након
Другогсветскограта,обојицасубилилучоношесвог(југословенског)
времена.
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„токомпротеклихдеценијабиленамаргинамадруштвеног
интересовања.ˮ58

Закључак

Хетерогенострелацијакојекоегзистирајууовомпростору
видљива је на основумногобројних перцепција, апропри
јација, реалних и идејних утилитарнихфункција; од сим
болаПокретанесврстанихпрекоочитогизразадруштвено
политичких промена у земљи током деведесетих година
двадесетогвека,доактуелнихпостколонијалнихиглобал
нихтема.УњемусесусрећуловачкасобаМошеПијадеи
ловачки предмети Здравка Печара; монументална платна
ЗореПетровићичувенимозаикБошкаКарановића;много
бројнеизложбеМАУнасталесарадњомсаафричкимумет
ницимаиинституцијама,ињенимнедостатком;завештани
предметијугословенскихпутникаисавременеинтервенци
јетеоретичараиуметника;приватни,породичнииколеги
јалнидогађајиуметникаипосетеделегацијаПокретанесвр
станих;девастиран,закључанпросториактиван,ангажован
просторМАУ(итд).Перцепцијеиидејеоадаптацијиовог
просторакреталесусекрозисторијуодмузејапосвећеног
МошиПијаде59,прекофискултурнесалеИнтернационалне
школе, до музеја „одликовања старих српских ратника”60
и пословног просторафирме „Колинг”.61Овиимагинарни
простори заједно са поменутим дисконтинуитетом током
деведесетихгодинадвадесетогвекасучељавајусенаистом
местусаконтинуиранимнизомрелацијапредстављениму
претходним поглављима, дајући овом месту специфичан
утисакпросторногнабоја.

Простор,којијеувек„унастајању,препознајесекаопроиз
водмеђуодноса,каоонајкојисеконституишекрозразличи
теинтеракције.”62Представљенипросторнекадашњегумет
ничкогатељеа,аданасмалесалеМАУсе,ускладусатим,
означава као сфера „истовремене плуралности, као сфе
ра у којој различите путање коегзистирају.”63 Посматрана
каофукоовскахетеротопија,укојој се једнакосучељавају,

58Епштајн,Е.иСладојевић,А,нав.дело,стр.29.
59Augustinčić,A.(17.03.1957)SjećanjanaMošuPijade:Uvijekjeosjećao

velikuljubavzalikovnuumjetnost,Vjesnik.
60Božović,B.(11.06.1994)Afričkikrovodhrvatskogdrveta,Duga.Напо

мена:Управооваидејанајилустративнијеприказујепоменутидискон
тинуитеттокомдеведесетихгодинадвадесетогвека,итимедоприноси
утискусучељавањавишепросторанаједномместу.

61Вујошевић,В.(2.04.1992)Донаторпретерао,Новости.
62Massey,D.(2005)Forspace,London:SagePublications,р.9.
63Исто.
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алиисусрећуразличитипростори,каоместоидаљеуна
стајању,маласалаМузејаафричкеуметности,саокамење
ниминепомичнимсведокомовдепредстављенеисторије–
камином64, фигурира као својеврсно место плуралитета
културнополитичкесцене(пост)југословенскогпростора.
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64Поред камина, јасно видљиви архитектонски елементи који баштине
атељерсконаслеђеовогпросторасуиклупаипостамент,заједносаам
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APLACEOFPLURALITYONTHECULTURALPOLITICAL
SCENEOF(POST)YUGOSLAVSPACE

Abstract

Theaimofthispaperistopresentandanalyseahistoryofutilitarian
functions of today’s small exhibition hall of theMuseumofAfrican
ArtinBelgrade–TheVedaandDr.ZdravkoPečarCollection.Original
purpose of this buildingwas an artistic studio designed in 1952 for
the famousYugoslav politician and artist –Moša Pijade. Over five
years(19521957),Pijadeusedthisbuildingasprivateworkingspace
wherehealsoarrangedaprivateeventorganisingaprivateexhibition
of his paintings,whichwas visited by JosipBrozTito, president of
Yugoslavia.AfterPijade,thisspacewasusedbyYugoslavartistsZora
Petrović (19601962) and Boško Karanović (19621975). Petrović
painted a number ofmonumental canvases in the same spacewhere
KaranovićlatercreatedawellknownfacademosaicfortheMuseum
of Yugoslavia. Another change of function of this space occurred
whenZdravkoandVedaPečarwantedtoopenaspecialisedmuseum
dedicated toAfrican arts and cultures. In1977, during eventswhich
celebrated 45 years of Tito’s leadership of the Communist Party of
Yugoslavia,theMuseumofAfricanArtwasopenedinthesameplace
(withbuildingadaptation).Up to thisdate, this space, locatedat14,
AndreNikolić street, had a few different utilitarian functions.There
werealsoanumberofunrealizedideas–imaginaryfunctions,which
markedthisspaceasaplaceofpluralityontheculturalpoliticalscene

of(Post)Yugoslavspace.

Key words: atelier, Moša Pijade, Zora Petrović, Boško Karanović,
MuseumofAfricanArt–theVedaandDr.ZdravkoPečarCollection
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Сажетак:Радсебавитематскимиидентитетскимаспектима
савременедомаћепрозеивидовимањеногвезивањазаЈугославију
каоискуствениикултурнифеномен.Упостјугословенскомнара
тивупојамЈугославијаможедапослужикаоокидачносталгије,
покретачмотивацијеикарактеризацијејунака,кључзаулазаку
репозиторијумсећања,алидобримделомикаометафораодра
стањаисазревања:светојестеиможедабудепредметанали
зеусавременомпрозномтренуткукњижевностикојасепишена
српскомјезикуиобјављујеуСрбији.Уфокусуанализебићеромани
ТањеСтупарТрифуновићиИванчицеЂерићкаојединственипри
мериразмишљањаоЈугославијиупостјугословенскимоквирима,
алиипрознаделаМирјанеНоваковићиМиланаТрипковићакоја
сувишеусредсређенанарефлексиједруштвениханомалијакојесе
испољавајуупериодутранзиције.

Кључне речи: српска проза, постјугословенска проза, сећање,
нарација

У„Песмиокћериизастави”1написаној1992.године,песни
кињаМирјанаСтефановићниједномнепомињеимедржаве
којојопеваназаставаприпада,алијечитаоцимаипаккри
стално јасно о ком времену и простору се ради: у једном
однајпотреснијихстихованихсведочанставаоизгубљеном

1 Стефановић,М.(2011)Промаја:изабранеиновепесме,Београд:Заду
жбинаДесанкаМаксимовићиНароднабиблиотекаСрбије,стр.154.

ВЛАДИСЛАВА ГОРДИЋ ПЕТКОВИЋ



250

ВЛАДИСЛАВА ГОРДИЋ ПЕТКОВИЋ

културномзалеђу,„паметнаилепакћер“неименованоглир
ског субјекта „среће у војном блоку новобеоградском /из
гаженуублатнекрастеобраслу / заставуземљеукојојсе
родила”.Кћерћесепобринутиза„барјакистицанзавелике
празнике”којије„лепршао(...)крозсвењенечитанке”:она
„пере ране умирућој застави”, те је потомчисту савија, и
одлажемеђусвилуисвечарскестолњаке.Наконтога,купује
„црнукартузабелисвет”,иодлази:„ненапуштамјасвоју
земљу/мојајеземљанапустиламене/говоринашамлада
кћер”.

Пунихдвадесетдвегодинекасније,актерироманаИванчи
цеЂерићНесрећаистварнепотребе,којејењиховаземља
такођенапустила, осећају снажанпоривдабез симболаи
шифри,одрешитоиотворено,пачакисурово,проговорео
осећањимапремаЈугославији.ЈунакињапоименуТутулуц
такокаже:„Данасмибалавурдијакојасетаднијенироди
лапричадасамживјелаутамницинародаибилаупропа
штаваназлимконцептимабратстваијединства.Кунусеу
демократију,иухуманостиуцивилизацију,аполањихби
миисадпререзалогркљанјерсам,замислизлочинаутинеј
џерке,вољелаЈугославију.Каодајесрамотавољетиземљу
укојојсирођен.Битиунесрећенњенимнестанком.”2

Читаоцу „Песме о кћери и застави” јасно је да се ради о
умирућој Југославији, о држави коју су њене инсигније
надживеле,идадевојкаизпесмеједномсимболусвогде
тињстваиодрастањапомажедапређепутододбаченоги
презреногдорестаурираногисачуваног;иакокћернакрају
ипакодлазиудалекисвет,ипритом„храброгутанерођене
сузе”,изасебеостављачистоћуикакавтакавред.Читаоци
романаИванчицеЂерићсуочавају се самногоотвореније
исказаним емоцијама везаним за Југославију, али њихо
ви одбрамбенимеханизми су једнако на трагу оног поку
шајарестаурације симболаисећањакојивидимоупесми
МирјанеСтефановић.

Загонетна је, и истовремено транспарентна, релевантност
Југославијекаофеноменаусавременојсрпскојкњижевно
сти;непомињесеувекњеноиме,невидисеувекњеноли
це:призориспрљанеиизгаженезаставеиз„Песмеокћерии
застави”указујенаискривљавањесећања,наманипулације
идифамације,наблаћењесликеоЈугославији,једнакокао
ипобунајунакињеизроманаИванчицеЂерићпротивуве
рењадајесрамотаволетиземљуукојојсморођени;уовим
књижевнимсведочанствимаауторкиразличитихгенерација

2 Ђерић,И.(2012)Несрећаистварнепотребе,Београд:Ренде,стр.274.
Свидаљинаводисуизистогиздања.
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препознају се и одбаченост и носталгија, и преобраћено
памћењеукоме се, каоу води, увекчинида супредмети
ивећииближинегоштоуистину јесу.БившаЈугославија
посталајезамногеромансијеревиртуелнисветпрошлости,
којиживиусећањуитрауми,алисеонавраћауемпириј
скуреалностондакадтопротагонистинајмањеочекују,ма
карзбогтогаштојејугословенствоважандеоформативног
искуствајунакаијунакиња.

СрпскуурбанупрозуувремеСФРЈугославијекарактериса
лесутемесазревањаиодрастањаупарадигмибунта,сукоба
генерацијаиодбијањасоцијалнеинтеграцијеумалограђан
скимоделпотрошачкекултуре.Тећетемебитисачуванеу
постјугословенскојкњижевностиделомкаореинтерпрета
цијаусамљеностикојаобележавасвакинапорсазревањаи
уклапањаузадатеилисамозадатеоквире,аделомикаопод
сећањенанемогућностдасепоновиосећањезаједништва,
благостања,перспективностииидеализацијекојесе,некад
у добром некад у неповољном контексту, везује за Југо
славијуикаодржавнузаједницу,икаокултурнифеномен.

Одрастањејепроцесграђењаиразграђивањаемотивниход
носа, а симболику грађења идентитета најбоље одсликава
једанцитатизроманаСатовиумајчинојсобиТањеСтупар
Трифуновић:„Удјетињствусеутисциутискујудубокоучо
вјека,каостопалоујошнестврдлибетон.(...)Јасамодавно
поплочантрг,довршеношеталиштеузобалу,изливентро
тоаркрајцестеисвејеочврслоумени.”3Бетон,шеталиште
итраговиутиснутиучврстумасууказујунанапетостина
сталеуследформирањаидентитетакојиморабитизгуснут
имонолитанипореднепрегледногморафлуиднихосећања
иутисакакојинепрестанопокушавајудагаразмекшају,па
мождаирасточе.Истотако,овереченицесасамогпочетка
романа сведоче о потреби да се ти дубоки утисциимену
ју.Бетонсимболизујеиурбаносткаоважанелементсрпске
књижевностидругеполовинедвадесетогвека,укојојјепо
стојала потреба разграђивања окошталих дефиниција, као
ипотребада сепобегнеодблатакомерцијалеируралних
оквиракојејенеретконаметалатрадицијапрозногизраза.

Не само због артикулисања тема одрастања и зрелости у
времену турбулентних историјских промена и наконњих,
песникиња Тања Ступар Трифуновић својим првим ро
маном успоставља континуитет са оном српском књи
жевном традицијом која негује бунт интиме и огољену,

3 СтупарТрифуновић,Т.(2014)Сатовиумајчинојсоби,ИсточноСараје
во:Заводзауџбеникеинаставнасредства,стр.10.Свидаљинаводису
изистогиздања.
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бескомпромисну исповест као контемплативни оквир за
вишезначнуигру разноликимпоетикама, утицајимаижи
вотнимопредељењима.НаТањуСтупарутицала је,макар
посредно,БиљанаЈовановићсвојимнајважнијимроманом
ПадаАвала(1978),укомсетемаодрастањаизрелостиис
казујекаотихиалиодлучнипротестпротивинфантилизо
вања жена и њихове друштвене маргинализације у наоко
идиличном социјалистичком окружењу. Јелена Беловук,
јунакињаБиљанеЈовановић,сазреваувременупривидног
реда и сигурности, бивајући типичан представник летар
гичнеисамозапитанегенерацијекојаодизазоваодрастања
бежиуинфантилниавантуризамчијијеекстремнипример
ЈеленинмужВладица,којипокушавадасвојеидентитетске
кризерешипутовањемуИндијукаоконвенционалнимви
домпотраге заприоритетима. Јунацикоји супопутпоме
нутих безидејни, нефокусирани и отуђени могу деловати
као конвенционалан детаљ са слике седамдесетих година
двадесетогвека,алиипакпоседујуенергијупобуне;уделу
БиљанеЈовановићдраматизацијаиндивидуалнихконфлика
та је пренаглашена, емфатичнаи типичномодернистичка,
подразумевајући широк распон наративних перспектива.
ОживотустуденткињефлаутеЈеленеБеловукиспредајусе
сведочанствањеногнепоузданогбиографа,закоганезнамо
укаквојјетачновезисањом,ањеговисказдопуњујудруги
сведоци,документаиписма.Смењивањепрвогитрећегли
цаприповедања,каоиварирањедистанцеизмеђуприпове
дачаиприповеданеграђе,самоћедодатнорелативизовати
како јунакињу,такоисвеоноштосеоњојможесазнати.
Такоћезагонетнофинале,укоменијејаснодалијеЈелена
идаљенегдеуБеоградуили је заувекотишлауЕнглеску
(мождасама,илисљубавником),релативизоватиисамере
алистичкепоставкеромана.

РоманТањеСтупарТрифуновићговориоборбитригене
рацијеженадаприхватеизазовноитегобнонаслеђематри
линеарности,којеподразумеваразличитеврстеконфликата
иприсиле,палетуосећањамеланхолијеи засићености.То
наслеђе укључује исцрпљујуће битке са унутрашњим де
монимаколикоиспољашњимсоцијалнимимперативима,а
жанровскасубверзијанакојојпочиваувеликојмериподсе
ћанапоступакуромануПадаАвала:одрастањеисазревање
карактеристичниза„билдунгсроман”уобаделаседекон
струишуипреиспитујујернисуприроданпроцес,већпро
цессамопотврђивањаиисказивањаотпора.Ана, јунакиња
романаСатовиумајчинојсоби,усебиинтегришепотлаче
нуженуиослобођенууметницу,исимболизујеколикопо
раз закован у чврст загрљај психичкогпоремећаја, толико
иосвајањеинтегритета.Прилагођавањејунакињекрећесе
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ризичномпутањомпсихолошкедезинтеграцијеподстицане
мноштвом приповедних гласова, дисконтинуираном нара
цијомипродуженимефектомконтемплацијекојасепрео
бликујеудијалогсасродницама,наследницамаипретход
ницама.Обароманазаснованасунаимперативупотрагеза
идентитетомкојајеуромануПадаАвалапредстављенакао
генерацијскиосећајнесналажења,докјеуромануСатови
умајчинојсобипотрагаиндивидуалнаиинтимна,везаназа
кризусећањакојајеуниверзалнаалиникакоапстрактна.Ро
манБиљане Јовановић био јеможда прво дело уженској
књижевнојисторији југословенскогпросторау ком јемо
нолитностликаразбијенаасубјектраслојен,ипрвипутје
представљеналетаргичнагенерацијајугословенскеомлади
не која бежиод кризенеприпадања такоштоупорно тра
га за узбуђењимаи ексцесима.Монолитној слици света у
ком јежена осуђена на балансирање између подмуклости
ипослушностискојимјесуоченаЈеленаБеловук,уроману
ТањеСтупарсупротстављенајеавантураградњеиразград
њефлуидног,јошнеочврслогинеартикулисаногидентитета
којисебетражиуљубавииуметности,усудбинидуховно
сличних.

Роман Тање Ступар Трифуновић, дакако, није у дијалогу
самосаженскомкњижевномтрадицијом,премдаостварује
сагласјасапоетичкисамосвеснимауторкамаодДорисЛе
сингдоСилвијеПлат,одЉубицеАрсићдоЈеленеЛенголд.
Сатовиумајчинојсобиудослухујеисајошједнимроман
сијерскимпрвенцемпесника–сароманомСабојестаоОта
Хорвата.ИСатовиумајчинојсобииСабојестаоговоре
о сличној теми која их болно раздваја: оба романа говоре
оспознајикаооврстибола,иоболукаоначинуспознаје.
Обапрознаделасаснажнимпоетскимнабојемнапотпуно
различитеначинеуспевајудаизбегнукичипатетикутамо
гдесечинидасуонинеминовни–те замкеТањаСтупар
избегаваупитањимакакоживетиусвомживоту,аОтоХор
ватупитањимакакоживетиутуђојсмрти.Хорватовроман
лирским катехизисом пажљиво и нежно раздваја жаљење
за мртвом драгом од меланхолије као стања недефиниса
ненемоћипреднеумитностимасвета.Обароманаразгра
ђују идеју „билдунгсромана” јер много више инсистирају
на разради мотива рањивости него што конвенционално
приступају темиодрастања, и оба се баве двојномприро
домемоцијекојанасистовременооснажујеиразапиње.И
ОтовапричаосмртисупругеиТањинапричаоуланчаним
женскимживотимауспостављајуидентитетејунакадалеко
одЈугославијеукојојсупоникли,уизбеглиштвуиизгнан
ству,урасељеностиидезоријентисаности.РоманИванчи
цеЂерићНесрећаистварнепотребедраматизујепокушај



254

ВЛАДИСЛАВА ГОРДИЋ ПЕТКОВИЋ

реконструкцијесопственебиографијеумирној,идиличној
Канади,далекооддомовинеињенеисторије,пунепатњеи
апсурда.Овајроманистовременоћеначинитикоракдаље
премасимболичкомпредстављањупрошлогискустватако
штоће употребитипоетику стрипа: стриповски јунацииз
временаСФРЈприсутнисуодпочеткакаонекаврстаетич
когводичазапородицуизбосанскогградаТромукакојаје
изгубиладомовину,алиуромануфигурираиједанјунакза
снованнаамеричкојсерији„Корени“,популарнојуЈугосла
вијикрајемседамдесетих.Или,тачнијеречено,позајмљен
изње.

КаонајважнијисимболуНесрећиистварнимпотребама,
афроамеричкиробКунтаКинтеосванућеубосанскојваро
шициТромукипостатидеоњеногсветанатабламастри
пакојецртаиобјављујемладаТромучанкаУначијаћесе
судбина драматично променити оног тренутка када овог,
већпозајмљеног, јунакапозајми својој  антиратној кампа
њи.КунтаКинтећеосванутинапостерусапривидноста
римидентитетомалисановом,виртуелномегзистенцијом:
онсе,саосмехомналицуиподигнутимпалцем,залажеза
мирнуБосну,итоусамиосвитграђанскограта,ујекуна
ционалнихтензија.Овупотреснусликуилузијеоуметно
стикојамењасветретроспективно,Унаоживљавадвадесет
годинанаконтрауматичногдогађаја,хиљадамакилометара
далекоодродног града.Имеглавне јунакињеготовода је
ироничноинтонирано, јернијени једна,ни јединакоја је
пропатилаурату;онајеифизичкуиметафизичкупатњупо
кушаладасублимира,даживисањомстрпљивоиаскетски,
безнадеиочајања.Јединисимболичкиеквивалентимерна
јединицатугејестеЈугославија,којасенепрестанопомиње
како уУниномканадскомдому,међучлановимањенепо
родице, тако и уњеномширем окружењу. Када Чомском,
чудном просјаку који лови и надзире а који је у претход
номживотубиопсихотерапеут,дођедасезапита„заштоје
вамабитнатаЈугославија”,УнинасестраТутулуцмуодго
варасимболикомпреузетомизтематикеиестетикестрипа:
„ЗамислидајетонашКриптон.”(292).Чомскиразумеову
културнуреференцуисхватадајеЈугославијапланета„не
побитноперспективна”алии„неповратноуништена”(292),
даодњеостаје,какокажеједандругијунак,јединоСупер
мен„којипокушавапомоћиљудскојраси”(293).Начинна
који две сестре говоре о Југославији као свом приватном
светуиинтимномискуствупоказуједа,говорећиоистом,
могумислитинапотпуноразличитествари:инабежањеод
реалности,инанеупешносуочавањесањом.„Историјанам
седогађалаукућиаменетонијезанимало,хтјеласамда
будемтинејџерка”,кажеТутулуцупокушајудадефинише
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својодноспреманестанкуЈугославије(273),докУнасвоју
животнунесрећусумиракрајњеједноставно:„Мојгријехсе
састојаоуреченициКунтаКинтенећеурат.”(272)

РоманНесрећа и стварне потребе бави се интеракцијом
историје и идентитета појединца,што га приближаваАл
бахаријевимроманимаоКанадикаоштосуСнежничовек
иМамац, алиодњихиудаљава.Унаније самоисељеник
утопљен у сећању и опхрван депресијом имеланхолијом,
већжртварата,ратниинвалидибуквалноиметафорично:
уполицијскојстанициродногТромукаодсеченјојједесни
палац,аислеђивањеимучењекојемјебилаизложенасни
мљено је на траке које је сачувала, и којеЕрос,младићу
КанадупристигаоизТромука, покушавадаукрадепона
логуоцапокојногУниногмомка.Унаотвореноисталоже
но говори о парадоксима свогживота, о немогућности да
реконструишеидилукојајепостојалаунекомвременупре
трауме. Покушавајући да осмисли егзистенцију у Кана
дикојаје,каоупрозиДашеДрндићиДавидаАлбахарија,
углавномсамолепопрограмиранаутопија,чијанилепота
нипрограмираностнисунималоугодне(управосупротно:
изазивају тескобу и неспокој),Уна покушава да пре свега
окуписвојупородицу.Расутапосвету(једнасестраибрат
уКанади,другасестрауШвајцарској,отацуАустралијиа
мајкауАустрији),тадисфункционалнаалиснажнимемо
цијамаповезанапородицаналикујераспалојдржавичијаје
интеграцијанемогућа.Поновноокупљањеродитељаидеце
је готовонеизводљиво,исамаидејаоњемуделује аконе
одбојно,оногротескно,изистихразлогаизкојихјенемо
гуће саставити стару Југославију: сваки покушај интегра
цијеродиобиновеподеле.Итако,братЗоранодбијадасе
раздвоји од Уне, опсесивно бдијући над њом у покушају
компензацијекривицезбогтогаштојенијезаштитиокадсу
паравојнеформациједошледајехапсезбогучешћаусамо
организованојмировнојкампањи;сестраТутулуцнапушта
мужаШвајцарца,фрутаријанцакомтопонимиБоснаиЈуго
славијанезначеништа,идоводиуКанадусинаићеркуко
ји,одбијајућидабудудеомајчинограсутогјугословенског
идентитета, све време помажу оцу да их киднапује;Унин
отацзасноваојеновупородицууАустралијииприсутанје
самокаоповременигласизтелефонскеслушалице;мајкаје,
међутим, заветовананаћутање,штосеуокриљуаустриј
скогманастираукомнамеравадапроведеостатакживота
одњеочекује,ињеноодсуство је јасансимболичкипока
затељнемогућностирепарацијеемоција.Унасененадада
ћеикадвишеиматидомовинуиспокојанживот:пригрлив
шиоваквураспарчануиразуларенупородицу,онасеодриче
иКанадекаоновеегзистенцијалнешансе.„Одрасласамуз
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многородитељскељубави”, кажеУна, за коју је све лоше
дошлокасније,„деведесетихгодина.”(32).Грубошћусене
кријуболиосетљивост; груберечиподсећајуда јеидила
немогућа,дасвулепотуљубавипотискујенечист.Заразли
куодпесмеМирјанеСтефановић,нечистсенеможеукло
нити,ничистотаилепотаобновити,затоштосевезујуза
протицањевремена.ЗаУнинукатарзупотребнајенемогућа
ситуација:двадесетгодинанаконраскидасдомовиномкоја
је,каоићеркуупесмиМирјанеСтефановић,напустилању,
појавићесеподсећањенатуистудомовину,увидумладића
изУниногродногградаТромука.ОнсезовеЕрос,ЕроС,
каконаглашавањеговотац,анеЕросБез.Младићјеопре
зан,одликујегатешкоразумљивоаливеомаупечатљивои
наивнокористољубље.Син јеоцакојисеувихоруратаи
послератној оскудицинајтежеодрицао својихкњига, и то
класиканекадашњејугословенскекњижевности:Борислава
Пекића,МирославаКрлежеиМешеСелимовића.Еросод
противречностиживотауБосниградисопственаправила:
„научиојеодавнодајенајбољећутатикадсенежелирећи
истина,изгледативажнокадазнашдасинико,итврдитида
сивојсковођакадтијепиштољпразан.”(75).

РоманНесрећаистварнепотребемождапокушаванемо
гуће,алијесаманемогућностњеговкохезиониимператив:
немогућејевратитинесталусрећу,немогућејесаживетисе
сатрагедијомличномиколективном,немогућејеживетиу
илузијибољепрошлости,алијеистотаконемогућеусред
средити се самона садашњи тренутакињегове објектив
не датости. Једина реална и истовремено немогуће идеа
листична јесамаУна,чије јеимеблагоироничнапосвета
ишчезлојуникатностиЈугославије.Онасеборидазаборави
идилупрошлостиидаодсадашњостиузмеоноштојојну
ди:невишепородицу,већједнуексцентричнузаједницуу
којојокупљањенемаснагукохезијевећснагудезинтеграци
је,алитадезинтеграцијазаправоразарасвештојелошеи
неодрживо,патакоиилузијеопрошлости.

У Унином телефонском разговору с оцем, у самом фина
лу романа, чујемо како онфилозофски констатује: „Дјеци
растузуби,аменистомак.Свисеразвијамопораспореду”
(318).Ипак,отацнесаветујеслепоприхватањетокаприро
деиисторије:ион,ипотоњагенерацијаочева,децисавету
јубегиздомовине,тетакоодУнедостамлађемЕросуњегов
отацкажедаТромуктребадапосматракаолунапарк,„ма
лодођеш,маловидиштеегзотичнеинекадавеличанствене
животиње,иовеновенеолибералнеусловењиховогживље
ња.(...)Даживишмеђуњима,сачувајбоже.Вишеникада.”
(286).Ерос јепорукуодличносхватиоипоредпогрешног
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поређења:Отацјемислионазоолошкиврт,аненалуна
парк.Алисвеједно.Уобаслучаја,тонијепожељнаадреса
(286).

Унаћеодоцачутиречидовољнезаједанновипочетак:„До
летинемакруха,мојаУна.Долесутисадасвиинико.Нико
могдјететавриједан”(319).Алиотацсматрадасеза„њих
доле”нетребабојати:„Онисунадобромпуту.(...)Искрено
семрзе.А свака искреност добар је почетак.” (319).Тако
сероманне завршаваниболомнимржњом,већснажном
веромуреконструкцију,макартавера, следећипарадоксе
романа,билаоноштоверапоправилуније:иронична.

УромануТитојеумроМирјанаНоваковићрадијебирагор
куициничнујугоносталгијуодбилокаквеилузијеобнове:
она програмски комбинује елементе детективског романа,
сатиреитрилеракакобинаписаласоцијалнироман,ика
кобипрвудеценијудвадесетогвекаефектноиготовопла
катскиконтрастираласатзв.златнимдобомјугословенске
историје,временомЈосипаБрозаТита.Свијунациобележе
нису,идеолошкииепистемолошки,прошлошћукојакрије
тајне,завереипараноичнисценариопревратаукојибези
менаглавнајунакиња,иначеновинаркаПолитике,покуша
вадапроникне,атичесевременаБрозовесмрти,односно
манипулацијасциљемпојачавањасимболичкенапетостии
реалнихреперкусијакојесевезујузафизичкинестанакоца
државе.ПаранојаизлочинсеуромануТитојеумронеумит
ногенеришуиопстају,интересисујачиодидеала,апост
југословенсковремепредстављенојеготовоискључивокао
доба грабљиве транзиције, скандала и бесрамља. Симбо
личкапорукароманајестедајеБрозовасмртпрекретница
уколективнојсвестииидентитетучијесепоследицедуго
осећајуијошдужепреиспитују.Нетипичнојетмурнаслика
светаукомједнановинаркасамосталнопредузимарешава
њеубиствамладогстраначкогпрвакаиутомпроцесунеса
модаумножавамистерије,већипостајенепосредникривац
запропастмалобројнихпозитивнихјунака.

РоманМиланаТрипковићаУдалекомсветуобичнихљуди
грађен јекаоомнибусприповестнасоцијалнојикултуро
лошкојтопографијиНовогСада.Уњемусеукрштајусудби
нестановникаградакојисусвиодредажртветранзиције,
алиинајбољимделомживотавезанизафеноменЈугослави
је,односноустаљенипоредакинеузнемирениспокојкоји
је она оличавала. Јунаци су депресивни, усамљени, сваки
одњих развија зависност (од цигарета, секса или опијата
коликоиуспоменаисамозаваравања, алииисповедањау
широкомлукуодкомуникације санезнанцимадо скрибо
маније), ањиховалична,породичнаиколективнанесрећа
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везујесезасећањенабољупрошлостиидеализацијувре
менаодпрераспадаЈугославије.Наглашена,нереткоизве
штачена добродушност представља покушај мимикрије и
прикривањамана,недостаткасоцијализације,несналажења
икомпримираногбунта.Социјалнабеда,моралнаосакаће
ност,дисфункционалност,недостатакемпатије,свесетоу
овоммозаичномследуналикДекалогуКшиштофаКјешлов
скогпоказујекаонесрећнаикобназаоставштинапрошлих
временаспокојаисигурности,уљуљканостиуилузијуне
помућенеличнеиколективнесреће.Уроманусепојављује
пензионисаниизазаслугеодликованимилиционерРадомир
Јоровић,којипокушавада,упоследњемпокушајуслужења
држави,приведедилередрогерођене1993.године,незна
јућидасузаштићеникорупционашкимделовањемсистема,
иуместоуспешнеакцијехапшењазавршаванапсихијатриј
скомвештачењу.ДругасликабившегсветајеСтеваСибин
кићСтив,првиновосадскиобожавалацхевиметалмузике
идугогодишњимузичкиидуховнигуругенерацијакојесу
стасавалеуњеговомкварту,људскаолупинаинезрелиал
кохоличарнеспособандапреузмебилокаквуодговорносту
животу.Овудвојицуустопупратипензионисанипоручник
Дражета,којисвојуауторитарностреализујекрозфункцију
председникакућногсавета,дабиоткриодакампањупро
тивњегаводињеговрођенисин,вечитистудентправа.Ово
је само неколико из плејаде ликова гротескних губитника
транзицијекојинаразличитеначинепокушавајудакомпен
зирајутоштосуосталибезсветакакавжелеикакавимје
близак.МиланТрипковићодличноосликавасоцијалнети
повеновосадскекултурнесфере,одпензионисанихофици
раиљудичијијесавидентитетиживотникредобиозасно
ваннараднојиливојнојуниформиииспуњавањузахтева
социјалистичкогдруштвападомладихделинквенатаскло
нихвршњачкомнасиљу,актераиобјекатајавногсрамоћења
прекодруштвенихмрежа.

Емоционална дисфункционалност Трипковићевих јунака
условљенајесоциоекономскииисторијскополитички:они
сусвинапрслељуштуресамозадовољстваизачаранелепо
тицекојесенисупробудилеизсоцијалистичкогснаобрат
ствуијединству,општемблагостањуиједнакимшансамаза
све.Сличнобисемоглорећизавећинуактераовдепредста
вљенихромана,алиимсенеможеодрећионајнапоркојије
такоболноитачнопредоченупесмиМирјанеСтефановић
спочеткаовогтекста:неможеимсеодрећинастојањедаса
сликеЈугославијемакаробришупаучинукојајезамагљује.



259

ВЛАДИСЛАВА ГОРДИЋ ПЕТКОВИЋ

ЛИТЕРАТУРА:
Ђерић,И.(2012)Несрећаистварнепотребе,Београд:Ренде.

Јовановић,Б.(2006)ПадаАвала,Београд:Народнакњига/Алфа.

Новаковић,М.(2011)Титојеумро,Београд:Лагуна.

Стефановић,М.(2011)Промаја:изабранеиновепесме,Београд:
ЗадужбинаДесанкаМаксимовићиНароднабиблиотекаСрбије

СтупарТрифуновић,Т.(2014)Сатовиумајчинојсоби,Источно
Сарајево:Заводзауџбеникеинаставнасредства.

Трипковић,М.(2018)Удалекомсветуобичнихљуди,Београд:
Чаробнакњига.

VladislavaGordićPetković
UniversityofNoviSad,FacultyofPhilosophy,NoviSad

YUGOSLAVIAINPOSTYUGOSLAVFICTION:
LITERATUREANDREMEMBRANCE

Abstract

Thepaperexaminesartisticpracticesandeffectsof transposingboth
thesymbolicimageofYugoslaviaandtheaccumulatedexperienceof
livinginitintocontemporaryfictionwritteninSerbianandpublished
in Serbia during the second decade of the 21st century.The authors
whosenovelsarediscussedrepresentdivergingmemoriesandconcepts
connectedwiththecountrythat iseither irretrievablylostorwilfully
abandoned, but constantly longed for and therefore narrativized.
NovelistsIvančicaĐerić,MirjanaNovaković,TanjaStuparTrifunović
andMilanTripković employ diversemechanisms in their search for
meaningwithinaparadigmofYugoslavidentity,whichimpliedmany
different emotional responses and cultural concepts. Una, the main
characterinĐerić’snovel,ishauntedbymemoriesofaparadiselost,
as she saw the breakup ofYugoslavia firsthand and emerged from
it a cripple, both literally and metaphorically, because of her self
containedactofrebellionagainst it.Boldlydealingwith traumatized
protagonistswhosefeelingsandmoodswingsaredifficult toconvey,
ĐerićandStuparTrifunovićrefusetoabidetothestereotypicalliterary
characterizationandtheirnarrativesfindtheirownwaystoexpressthe
pain,anger,memoryandlonging,thesameasNovakovićandTripković
choosetofocusondepravitiesoflivinginthepostYugoslavtransition.
Displacement is toopainfulacondition tobesimplyshruggedoffas
a temporary crisis and the onlyway to rescueoneself is leaving the
turbulent history of both the family and the homeland behind, yet
returning to itwitharenewedpotentialofbothselfexaminationand

suffering.

Keywords:Serbianfiction,postYugoslavfiction,memory,narrative
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DARKSIDEНАСЛЕЂАНОБ-А
Сажетак:Последњихмесецинадруштвениммрежамарасплам
сана једискусијаокоришћењумеморијалнихкомплексаиспоме
никаНОБaкаосценографијезаснимањемоднихедиторијалаи
музичкихспотова.Докједнисматрајудајеупитањуапроприја
ција,комодификација,фетишизација,скрнављењеизлоупотреба
најширих размера други подржавају коришћење ових културних
ресурсаиутомевиденовживотспоменика,последугефазењи
ховог уништавања, занемаривањаипотпуненевидљивости.Са
гледавањемузрокаповећаногинтересовањаипроблематизацијом
природе конфликта око начина коришћења споменика покушали
смо да укажемо на узалудносттражења арбитраже у разгра
ничењупожељниходнепожељнихмодела коришћењакултурног
наслеђаисугеришемоуспостављањедијалогаизмеђуразличитих
актерауциљуњиховеревалоризације.

Кључне речи: споменичко наслеђе СФРЈ, партизански споме
ници, коришћење наслеђа, злоупотреба наслеђа, ревалоризација
наслеђаНОБ

Југословенскимеморијалникомплексипосвећенистрадању
иНародноослободилачкој борбинаТјентишту,Кадињачи,
Козари,Петровојгори,Космају,Бубњу,уЈасеновцу,Подга
рићу,КосовскојМитровици…насталиупериодуодпочетка
60ихдокраја80ихгодинапрошлогвекавећдеценијууна
задуживајуповећаноинтересовањеистраживача,уметника,
архитеката,активистаимедија.

Само последњих пар година настао је већи број изложби
којетретирајуовутемупопут:ВојинБакићуорганизацији
кустоскогколективаWHWизЗагреба,ВојинБакић:Светло
снеформеизложбаМСУуЗагребу;Недовршенемодерниза
ције:измеђуутопијеипрагматизма,Удружењахрватских
архитеката у сарадњи с Друштвом архитеката Београда,
Коалицијом за одрживи развој (Скопље),Умјетничком га
леријомМарибор,Орискућомархитектуре(Загреб)иМу
зејомзаархитектуруидизајн(Љубљана).Затим,Путевима
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револуције–Меморијалнитуризаму Југославији, изложба
којајенасталауоквирумеђународнеплатформеНеприме
рени споменици;Животи споменика Модерне галерије у
Љубљани,изложбаПремабетонскојутопији:Архитекту
рауЈугославији19481980. (TowardaConcreteUtopia:Ar
chitecture inYugoslavia,1948–1980)уЊујоршкоjМoMAи.
Ова тема је била инспирација и за неколико позоришних
представакаоштосу:НевидљивиспоменициБитефтеатра,
илиБудућностпочиваубетонуикаменупартиципативна
представакојајеигранаширомЕвропе.Проблематизација
заштите и коришћења споменичког наслеђаСФРЈ била је
и темамногобројних стручних скупова, поменућемо само
конференцијеСоцијалистички споменици и модернизам у
оквирумеђународногпројектаHeroesWeLoveиРат,рево
луцијаисећање:Поратниспоменициупосткомунистичкој
ЕуропиуорганизацијимеђународнеплатформеНепримере
ниспоменици.Интересовањуакадемскеалиишире јавно
стипретходилисурадовисавременихуметника,међукоји
масеиздвајајуДавидМаљковић,СинишаЛабровић,Игор
Грубић,ДушицаДражић…

Ипак,највећупажњусветскејавностизаовутемуизазвалаје
изложбефотографијаифотопубликацијаСпоменикиз2010.
белгијскогаутораЈанаКемпнеарса.УГардијану(Guardian)
јекаореакцијанаизложбуосвануотекст:Подигнутиумир
нимпределимаусреднедођије,споменициизгледајукаозао
ставштиневанземаљаца,каонеобичникруговиилидетаљи
саомотанекогодалбумаПинкФлоjда.1Фотографијекоје
супотписанесамореднимбројемилокацијомпратибанал
на интерпретација друштвеноисторијског контекста.2 Као
резултатдисеминацијеКемпнеарсовихфотографијаизузет
но растењихова популарност, а реч споменик уз значајне
семантичкеизменеулазиуенглескијезик,односећисеис
кључивонамодернистичкеспоменике„необичнихформи”.3

1 Surtees,J.Spomeniks:thesecondworldwarmemorialsthatlooklikealien
art,Guardian,18.јune2013.,25september2018.,https://www.theguardian.
com/artanddesign/photographyblog/2013/jun/18/spomenikswarmonu
mentsformeryugoslaviaphotography

2 УтекстухоландскогархитектеНојтелингсаобјављеногуфотопубли
кацијиСпоменикнаведено једа јевећинаспоменикауништена,дасу
данассвинапуштени,докњиховеапстрактнеформалнекарактеристике
приписујечињеницидасууследкомплекснеприродеДругогсветског
ратанаподручју Југославије–ослободилачкии грађанскират– спо
менициморалидабудудовољнонеутралникакобибилиприхватљиви
свима.

3 Horvatinčić,S.(2012)ThePeculiarCaseofSpomeniks.MonumentalCom
memorativeSculptureinFormerYugoslaviaBetweenInvisibilityandPopu
larity,paperpresentedatLisbonSummerSchoolfortheStudyofCulture.
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Поредпутника опчињенихруинама савременепрошлости
којисупохрлилидаобиђусвакиодспоменикакојејеКемп
неарсфотографисао, те да у исто времеи сами „открију“
још неки, на просторе бивше Југославије долазе и разли
читимузички састави како би инкорпорирали „ванземаљ
ске“споменикеусценографијусвојихспотова.Такојепо
следњихгодинаналокацијамаспоменикаНОБаснимљен
већибројвидеорадоваинтернационалнихаутора(Teachers
изБруклина,OlympiqueизАустрије,NeurobeatизЧешке…)
чијибројпрегледанаЈутјубу(YouTube)варираоднеколико
стотинадонеколикостотинамилиона.Идокувећиниспо
това споменици служе само као атрактивна сценографија
(backdrop),двасемогуиздвојити,јерукључујуспоменике
каоравноправнеактере.

СаставФресноизБразилајезалокацијумузичкогспотаза
нумеруПробудисе (Acordar)из2015.годинеизабраоспо
меникМиодрагаЖивковићанаТјентишту.Објашњавајући
заштосуодабралибашовулокацијузаспот,једанодчла
новабендајеистакаодајењиховомдоласкунаТјентиште
претходило истраживање саме битке на Сутјесци. Зањих
споменик јесимболтражењаспасоносногпута.Свакоод
насимасвојубиткуитражисвојживотнипут.Овапесма
говориотомеиовајспоменикзанасимаогроманзначај.4

ДругипримерјевидеоспотДарксајд(Darkside)популарног
норвешкогдиџејаАленаВокера,којијезасамодвамесеца
одизлажења (јул2018.)премашиостомилионапрегледа.5
ОнјезалокацијеодабраоЖивковићевспоменикнаТјенти
шту,ЏамоњинуПодгарићуиЊегошевмаузолејнаЛовћену.
Стављениупостапокалиптичнинуклеарнихолокауст,спо
меницисуу„светуАланаВокера”(WorldofWalker)пред
стављеникаосвојеврснипотенцијалзаизмирењезараћених
племенаиизградњуновог,бољегдруштва.6

4 Аnonim,BrazilciobjavilispotkojijesnimannaTjentištu(VIDEO),06.no
vembar 2015., 25. septembar 2018., https://www.nezavisne.com/magazin/
jetset/BrazilciobjavilispotkojijesnimannaTjentistuVIDEO/334933

5 27. јул2018.,28.септембар2018.,https://www.youtube.com/watch?v=M
P4QBtFWw

6 Anonim,AlanWalkerReleasesNewSingle/Video“Darkside”FeaturingAU/
RAAndTomineHarket,27july2018.,25.September2018.,https://www.
rcarecords.com/news/alanwalkerreleasesnewsinglevideodarksidefeatu
ringauraandtomineharket/
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Интересантноједајепраксакоришћењаспоменикакаосце
нографијеувидеоспотовимаосталанепримећенаодстране
домаћејавностизаразликуодснимањамоднихедиторијала.
Најбурнијереаговањестручнеиширејавностиизазвалаје
кампањаподназивомБлекзироу(BlackZero)аустралијске
моднефирмеВелиајвер(ValleyEyewear)којајезалокацију
снимањарекламазанаочарезасунцеизабралаБогданови
ћевспоменикуЈасеновцуиЏамоњинуПодгарићу.После
многобројнихосудаинајоштријихкритика,укојимајеис
тицаноувредљивоимекампање,тенепримереностмодела
уцрнимкапутимаиуопштемрачнеестетике,каоичињени
цадајеједнаодлокацијабиологорсмрти,компанијајена
крајуповукладеокампањеснимануЈасеновцуиобјавила
јавноизвињење.7

7 Milekić, S. Australijska kompanija uklonila reklamu snimljenu u Jase
novcu, 3. jul 2018., 25. septembar 2018., http://www.balkaninsight.com/
rs/article/australijskakompanijauklonilareklamusnimljenuujasenov
cu07032018

Слика1ДетаљизвидеоспотаDarksideАланаВокера;извор:
https://www.youtube.com/watch?v=MP4QBtFWw

Слика2ФотографијаизедиторијаламоднекућеPSFashion;
извор:https://www.psfashion.com/rs/sr/editorijali/freedom/



264

ЈОВАНА НЕДЕЉКОВИЋ и КАТАРИНА ЖИВАНОВИЋ

Убрзопотомуследиојеновискандал,овогпутаКадињача
јекоришћеназафотографисањепоследњеколекцијесрпске
моднекућеП.С.Фешн(P.S.Fashion)штојеизноваизазвало
лавинуопречнихкоментара.Заразликуодкампањеаустра
лијскекомпаније,укојојсеникооднадлежнихинституција,
напрвомместуСпоменподручја Јасеновац, није огласио,
директоркаНародногмузејауУжицуучијојнадлежности
јеКадињача,истаклаједаневидиутомеништапогрешно,
и да сматра да је у питању својеврсна промоција српског
културноисторијскогнаслеђа.Уприлоговомеонадодаједа
јеоваквапраксапостојалајош80ихгодинакадасумодне
куће„Тартекс”и„Рудник”радилекампањеналокацијиКа
дињаче,адајетуодржаниконцертмузичкогсаставаЛеб
и сол.8Овде треба напоменути да су сличног становишта
иуНационалномпаркуСутјеска,уоквирукојегсеналази
Живковићевспоменик,гдесуснимањевидеоспотасастава
изБразилавиделикаоначинпромоцијекакокултурнетако
иприроднебаштине.И заиста,уколикопогледамокоје су
свеманифестацијеорганизованеуоколиниспоменикајошу
времепостојањаСФРЈнаилазимонаподатакдасууКраље
вуувремеобележавањаКраљевачкогоктобраорганизоване
иаутомобилскетркеистогназива,дасеистотаконаТјен
тиштуорганизоваоаутомоторели,тедасуспоменициНОБ
билиилокацијанајразличитијихпозоришнихиуметничких
дешавањаитоненужноповезиванихсатемамастрадања,
револуције,антифашизмаилислободе.9

8 Пејовић, Б. Ревија моде на пролетерској Кадињачи, Политика, 19.
септембар 2018., 25. септембар 2018., http://www.politika.rs/sr/cla
nak/411459/RevijavisokemodenaproleterskojKadinjaci

9 Jokić,G.(1986)Jugoslavija.Spomenicirevolucije,turističkivodič,Beograd:
BIGZ.

Слика3ФотографијаизедиторијаламоднекућеValleyEyewear;
извор:http://www.balkaninsight.com/rs/article/australijska

kompanijauklonilareklamusnimljenuujasenovcu07032018.
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Док су једнимишљењада суоваквиначиниупотребе ко
мерцијализација,фетишизација,скрнављењеизлоупотреба
најширихразмера,другиподржавајукоришћењеовихкул
турнихресурсаиутомевиденовживотспоменика,после
дуге фазе њиховог уништавања, занемаривања и потпуне
невидљивости.

Заразумевањетренутнонасталеситуацијеипревазилажење
сукобаизузетнојеважносагледатиузрокеповећаногинте
ресовањазаспоменике,природунасталогконфликтаимо
гућеодговореназахтевјавностидасеуспоставеграницеиз
међупримереногинепримереног,пожељногинепожељног
коришћењанаслеђаНОБа.

Феномен великог интересовања за споменичко наслеђе
СФРЈјеизузетнокомплексаниможесесагледатиизвише
углова.Можесеразуметикаореакцијанаиконокластички
талас90их,кадајевишехиљадаспоменикапостављениху
јавномпросторустрадалоучитавомрегиону,анарочитоу
Хрватској.10Онисутадапосталиколатералнаштетанацио
налистичкихполитикаидобилистатуснепожељногнасле
ђа.Интересовањезањихјеиудиректнојвезисаповећањем
југоносталгијеиантифашистичкихиницијативакојекрити
кујусавременодруштвокаодруштвоограниченихслобода,
неофашизма и неоколонијализма. Меморијални комплек
си тако постају (односно остају) симболишире друштве
не еманципације, нарочито инсистирајући на апстракцији

10Hrženjak, J. (2001)Rušenje antifašističkih spomenika u Hrvatskoj 1990–
2000,Zagreb:SavezantifašističkihboracaHrvatske.

Слика4Извор:ФондМузејаЈугославије/
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каоуниверзалномјезикукојикомуницирареволуцијукроз
револуцијутумачења.11

Насупрот томе, меморијални комплекси постају полигони
зајачањенационалистичкихидеологија.Политичаринаго
дишњимкомеморативнимсвечаностимаповодомстрадања
цивилаи знаменитихбитакадржеговорекојипрокламују
националниантифашизам,первертирајућиовајинтернаци
оналниконцептуњеговусупротност.Уистовремеприсут
најесакрализацијаовихместакаоодразретрадиционализа
циједруштва.Укомплексимасеподижукапеле,постављају
различитирелигијскисимболи,акомеморативнимсвечано
стимаприсуствујупредставницицркве,какобисеозначила
верска,односноетничкаприпадностжртава.Уоквируовог
трендаиширајавностпостајесвеосетљивијаипозивасе
нанедостатакпијететауодносупремапосмртнимостацима
предака.Напослетку,увезисаовимможесеистаћиидаје
кампањеаустралијскекомпанијеВелиајверупојединимта
блоидимауСрбијипредстављенаискључивокаојошједан
одначинкакосеуХрватскојумањујуичакисмевајужртве
усташкогрежима.12

Интересовање за споменике револуције може се довести
у везу и са развојем менаџмента културног наслеђа. Под
велом плурализације и деелитизације културе, а у циљу
одрживогразвојапромовишесеширококоришћењенасле
ђакаоресурсанарочитоинсистирајућинањеговомеконом
скомпотенцијалу.Овајконцептнатурализованјекрозмеђу
народнедокументепопутУнесковеКонвенцијеокултурној
разноликостииОквирнеконвенцијеСаветаЕвропеовред
ностикултурногнаслеђазадруштвокојесуратификоване
иширокопромовисанеиуСрбији,анарочитокрозскора
шњеформираниСаветзакреативнеиндустријепредседни
каВладеРепубликеСрбије.Каопоследицуоваквеполитике
већсадаможемовидетинеизбалансиранокоришћењекул
турногнаслеђауСрбијиитренддасекултурнадобра(по
путГолубачкетврђаве,ЛепенскогВираидр.)изједначавају
сатуристичкиматракцијама.Отудаинечудидаседирек
торкаНародногмузејауУжицупозиванаедукацијукојује
добиланаразличитиммузејскимсеминариманакојима је

11Kirn,G.iBurghardt,R.(2012)Jugoslovenskipartizanskispomenici.Između
revolucionarnepolitikeiapstraktnogmodernizma,JugoLinkpregledpostju
goslovenskihistraživanja,1,Berlin:HumboltUniverzitet,str.1314.

12Anonim,ReklamuzanaočaresnimiliulogoruJasenovac:Hrvatiopetnaš
linačindasesprdajusažrtvamaustaša(FOTO),Telegraf,3.jul2018.,25.
septembar 2018.,  http://www.telegraf.rs/vesti/jugosfera/2971891reklamu
zanaocaresnimiliulogorujasenovachrvatiopetnaslinacindasesprda
jusazrtvamaustasa
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сугерисанодакултурноисторијсконаслеђепредстављамо
икрозфилм,модуидругесадржаје,каоштосерадиусве
ту.13Интересантноједаседиректоркапозиванаовајсег
мент менаџмент културних ресурса пренебрегавајући ин
струкцијеувезистратешкогпланирања,израдепроцедура
идругихдокуменатакојибикоришћењекултурногнаслеђа
уредиле.Овакојепитањекоришћењаосталосамонанивоу
процене једне особе која је на челу институције формал
ноодређенезањеногкорисника.Оноштозабрињававише
одиздавањадозволезаснимање,јерсепромоцијенаслеђа
НОБaкрозоваквесадржајеможеаргументованоиоправда
тиидовестиупитање,јечињеницаданадлежнеинституци
јенисуреаговалесобзиромдајеовимпоступкомпрекршен
члан73Законаокултурнимдобримакојијаснонаводидасе
назив,имеиликкултурногдобрамогукориститиукомер
цијалнесврхесамопоодобрењуустановезаштитеучији
делокругспадазаштитатогкултурногдобра,адаМини
старство надлежно за послове културе даје одобрење за
културнадобраодизузетногзначаја.

Повећано интересовање може се тумачити и као резултат
општеспектакуларизациједруштва.КакообјашњаваГиДе
борспектаклјеступањнакојемробауспевадаколонизује
читав друштвениживот. Комодификација није само ви
дљива:ми више не видимо ништадруго.Свет који види
мојесветробе.14Другимречима,спектаклкаоидеологија
промовише вредности посесивног индивидуализма насто
јећи да одстрани дистинкцију између истине и плагијата,
реалностииилузије.Оваконзумеристичкаидеологија„де
политизује”наслеђекористећиискључивоинтерпретативни
потенцијалзаснованнаестетскимвредностима.Градећиза
нимљивенаративе,ове„футуристичкеспоменикепрошло
сти” претвара у додату вредност производима музичке и
моднеиндустријекаоиусвепопуларнијем„дарк”туризму.
Управо из овог разлога комуницирање еманципаторских
идејаодстранепредставникакултурнихиндустријакаоњи
ховеинспирацијечинисеприличнонеуверљивоиморасе
препознатикаочинапропријацијеикомодификације.Усу
протномпотрудилиби се да бару одјавнимшпицамаи у
описусвојихспотовапотпишутачнелокацијенакојимасу
снимали.15

13Пејовић,Б.нав.дело.
14Debor,G.(2002)TheSocietyoftheSpectacle,Canberra:Hobgoblinpress,

p.13
15ЗаВокероввидеоспотДарксајднаведенојесамодајесниманонало

кацијамауХрватској,ЦрнојГорииБоснииХерцеговини(https://www.
youtube.com/watch?v=MP4QBtFWw).
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За разумевањеприроде насталог конфликта, а даљеимо
гућностњеговогпревазилажења,неопходно јесагледатии
промене парадигме и развој критичког дискурса наслеђа.
Ловентал је у делуThePast is aForeignCountry јошсре
дином80ихгодинапрошлогвекаотвориопитањаодноса
историјеинаслеђанаглашавајућиданаслеђеуопштеније
историја, аовуидеју јекрајем90ихнадоградиотврдњом
данаслеђенијеистраживањепрошлостивећњенославље
ње...вераупрошлостприлагођенаданашњимциљевима.16
Ова теза је даљеразвијана управцуданаслеђеније име
ницавећглагол,односнонијествар,налазиштеилиместо,
већјевишеструкипроцесстварањазначења,иликултурни
перформанс.17Наслеђејесагледанокаокултурнаалаткакоју
друштвакористедабизапамтилаиутомпроцесупамћења
правеконструкцијезначењакојесурелевантнеикориснеза
садашњост.Оноседефинишеикаосубјективноиполитич
копреговарањеоидентитету,местуисећању.18Тезаона
слеђукаоконструктуданасјеширокоприхваћенауакадем
скимкруговима,асинтагмакултурнонаслеђесесвечешће
пишеподзнациманавода.

Међутим,ујавномиширемпрофесионалномдискурсујош
увек доминира традиционално разумевање наслеђа. Лора
џејнСмитуводиодредницуауторизованидискурснаслеђа,
прекокојегпокушавадаприкажесистемзнањаињемупри
падајућихпракси,закојитврдидапреовлађујууданашњем
свету.Онанаводидајеосновнаидејаовогсистемаразуме
вањевредностинаслеђакаоинтристичне,дајенаслеђекрх
ко,коначноинеобновљивоикаотаквооњемуимајуправо
дасебринуискључивоекспертикојиганајбољеразумејуи
којинајбољемогудакомуницирајуњеговевредности.Иде
јанаслеђивањајетакођекључнауовомсистему.Наслеђесе
морапренетибудућимгенерацијамаунепромењивом,што
боље сачуваном облику.19 Овако схваћено, наслеђе је ре
презент доминантних друштвених и културних вредности
западне културе, попут материјализма, техничких достиг
нућа,алиинационалногидентитета,којисесагледавакао
непромењив,уграђендеоуспоменикеиналазишта.Насле
ђејесведоброиславноувезисапрошлошћу,амрачноји

16Lowenthal,D.(1998)TheHeritageCrusadeandtheSpoilsofHistory,Cam
bridgeUniversityPress,p.X

17Harvey,D.C.(2001)HeritagePastsandHeritagePresents:temporality,me
aningand the scopeofheritage studies, International JournalofHeritage
Studies7:4,London:Routledge,pp.319338.

18Smith, L. (2006)Uses of Heritage,Abingdon andNewYork: Routledge,
pp.4483.

19Smith,L.нав.дело,стр.2942.
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оспораванојприродипрошлостидодељенјепосебанстатус
дефинисанкаодисонантнонаслеђе.20Овајдискурсакценат
стављанамонументалност,грандиозност,естетикуиаутен
тичност,аауторизованјекроздугогодишњупраксунајеми
нентнијихмеђународнихорганизација.

Различито разумевање концепта наслеђа, па самим тим и
системањеговогуправљањакојеподразумеваикоришћење
сугеришенамда јенемогућетражитиарбитразаовукри
зуу„независној”академскојипрофесионалној заједници.
Овонамећепитање сврсисходности тражењаарбитражеи
враћафокуснаприродуконфликтакојисвакаконијенастао
надруштвениммрежама,негојенањимасамопостаови
дљив.Питањеарбитражедаљеповлачизасобомипитање
могућностипостизањаконсензуса,којиуоваквојситуацији
делујеготовонемогуће. Једнићеинсистиратидасавреме
некомеморативнесвечаностикојеманипулишусећањемна
страдањеи стављају споменикеНОБа у ускунационали
стичкупарадигмунисузлоупотреба,јерсеидаљечувасе
ћањенажртве.Другићесефокусиратисамонаманекенке
којеходајупокостимапредака,атрећићезамератиштосеи
поредослањањанаеманципаторскусимболикуспоменици
НОБaкористекаоатрактивнасценографијаиигнорисати
могућностпромоцијекултурногнаслеђанаовајначин.

Напетостиинесугласицеизмеђуразличитихактерасукон
ститутивниелементпроцесакојиутичедаселегитимизују
одређена виђења, односно маргинализују или криминали
зујуонадруга,алидоводеидопромененассамих,наших
ставова.Уодносуна то ко смоинанашубиографијуми
разумемосветокосебеиучествујемоуњемунаразличите
начине.Нашеразумевањеиангажовањејеудиректнојве
зиисаконтекстомкојисепопутместаинассамихстално
мења,„увекјеупокрету,увекјеунастајању”.Следећиову
тезуможемозакључитидаконфликтенетребаизбегаватии
тражитиједноставнаибрзарешења,већихкориститиито
несамозапозиционирањелинијаразграничења,већлинија
којеопцртавајуполигоннакојемсе„игра”дешава.21

Овај полигон није искључиво поље културе и културног
наслеђа,већдубокоулазиупољеполитике,односноидео
логије.Чиниседајеуправоразумевањекултурногнаслеђа
као политичког, односно идеолошког акта кључно за раз
умевање природе овог конфликта. Политичка конотација
споменикаНОБaусложњаваовајпроблем,амеморијалне

20Исто,стр.8082.
21Bender, B. Introduction, in:Contested Landscapes: Movement Exile and
Place,eds.Bender,B.andWiner,M.(2001)Oxford,NewYork:BERG,p.4.
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комплексепретвараупоприштаборбиразличитих„изама”:
национализма, неолиберализма, културног елитизма,
антифашизма…

СледећиЖижековутезудаидеологијаникаданијебиласна
жнија него данас, те да први задатак није да предложимо
обрасцештатребадасеради,већсамодаотворимопростор
заалтернативноразмишљање,каорешењенасталекризеу
везикоришћенаспоменикаНОБaсугеришемодијалогиз
међуразличитихактера.22Притомемислимонадијалогу
којемћеучествоватинадлежнеинституцијеивладинатела
каопредставнициправногвласникаовихкомплекса,борачке
организацијекаоњиховитрадиционалнинаследници,дома
ћиимеђународнипредставнициакадемскезаједнице,умет
ници,активисти,предузетнициипредставницикултурних
индустрија,односнозаједницекојаовонаслеђедоживљава
каодеоширегкорпусасветскебаштине.Коликогодуспо
стављањеграницазлоупотребеиприхватљивогначинако
ришћењанаслеђаНОБaделовалонемогуће,важноједасео
њимаговориуједномконструктивномкритичкомдијалогу
којиможедовестидонекихсмерницаиразграничења,рева
лоризацијеиновогодносапремаовимспоменицимаиме
моријалима.Усупротномможемоочекиватидаћесе„тренд
сценографија”наставитиидаћемобитисуоченисаинкор
порирањем овог наслеђа у паклене имагинаријуме хипер
реалности, који ће убрзо заменити тренутно популарно
Козимовонаслеђе.
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DARKSIDEOFTHE
NATIONALLIBERATIONWARHERITAGE

Abstract

ThefocalpointofthearticleisthepracticeofusingYugoslavWorld
WarIImemorialsassceneryinmusicvideosandfashioncampaigns,
aswellasthecontroversiesitraisedinthesocialmediainthepastfew
months.Whereas some perceive it as commodification, fetishization
and desecration, and regard it as abuse of such heritage in general,
others support this formofusingcultural resourcesandclaim that it
offersanewstageinthelifeofthememorialswhichhadbeendestroyed
or marginalized for more than a decade. The main issue arising
from the ongoing dispute is that the boundary between acceptable
and unacceptable mode of using the Yugoslav memorial heritage
must be determined, extending onto the question ofwhich authority
should set these boundaries. In order to suggest a possible solution
for overcoming the conflict, we have considered the causes for the
increased interest in thememorial heritageof the formerYugoslavia
andtheissueoftheconflictitself.Drawingonthedistincttheoriesof
heritage,commodificationandculturalmanagement,weadvocatefor
a constructive critical dialogue that would include all the interested
groups. In addition, the very opening of this dialoguewould enable
revaluationof theYugoslavmemorialheritageandhopefullyprevent

intensificationofitsabuse.

Key words: memorial heritage of SFRY, partisan monuments, use
of heritage, abuse of heritage, revalorization of the liberation fight

heritage

Сента,непосреднопослеослобођења,1944–1945.године,
МузејЈугославије,фондСтеванКрагујевић
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ДОМЕДИЈСКИХКУЛТУРА
Сажетак:Поводом актуелизованетеме социјалистичкетелеви
зије,њеногутицајаипрограмакојејекреирала,акрозформуис
траживачкогдијалога,циљовогтекстаједапредставиуправо
објављенукњигуСабинеМихељиСајмонаХакстабла(SimonHux
table)„Одмедијскихсистемадомедијскихкултура”(FromMedia
SystemstoMediaCultures).Фокусирајућисенанастанактелевизи
је,каоновогмедијакојисепаралелноразвијаосахладноратовским
тензијама,инањенутицајувремеинаконвладавинекомунизма
у земљама источноевропског блока, ова компаративна медијска
студијасједнестранеистражујеспрегугеополитичкиходносау
овомделусвета,асдругестранедајеосавремењенпогледнаовај
медијкојијеобликоваомодерностсвакодневицеграђанаисоција
листичкукултуруиуметност.Стога,књигаомогућавареконтек
стуализацијудосадашњих(устаљенихинајчешћепреузиманихи
понављаних)мишљењаомедијимаикултуриудобаХладнограта,
као и ревизију спрам друштвеног, политичког имедијског окви
ракојијепостојаоуземљамаиза„гвозденезавесе”какоудругој
половиниXXвека,такоиусавременомтренутку.

Кључне речи: телевизија, социјалистичка модерност, компа
ративномедијскоистраживање,Југославија,ИсточнаЕвропа
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Увод

ТридеценијенаконпадаБерлинског зида архивикомуни
стичкихземаљајошувекнисуупотпуностиотворени,аме
ђуњимателевизијскиархивиипрограмикојеонисадрже
идаљечекајуисторијску,идеолошку,медијскуикултурну
контекстуализацију,заразликуодсвојихзападнихпандана.
Својоморигиналномнаучном студијом,СабинаМихељ1и
СајмонХакстабл2тежедаумање јазинесразмеруинтере
совањазастудијетелевизијеизмеђусједнестранеистори
чараи теоретичара уИсточнојЕвропи, где се ове студије
текпомерајусамаргинепроучавања,асдругестранеуЗа
паднојЕвропииАмерици,гдесеунеупоредивовећојме
риистражујеипишеонастанку,утицајуитрансформацији
телевизијекаомедија.Овајнедостатакинтересовањаможе
сепосматратикрознајчешћеперпетуираномишљењедаје
телевизијаусоцијализмубилаискључивоинструментпро
паганде,тедасуњенигледаоцикористилисвакуприлику
да се препусте „сјајнијим” телевизијским бојама капита
листичких суседа.Мањкавост ове тезе, сматрају коаутори
устудији,налазисеучињеницидасупрограмисоцијали
стичке телевизије у време настанка имали масовну и по
свећенупублику,алиинаклоносткојадоданастрајеи„са
којомсегледаоцисећајумногихтелевизијскихемисијаиз
социјалистичкогдоба”3.

Анализом програмских садржаја, архивских докумената,
искуствагледалаца,каоиполитичкихиисторијскихокол
ностиуразличитимземљамаИсточнеЕвропе,ауторитеже

1 СабинаМихељјепрофесоркамедијскеикултурнеанализеуЛафборо
универзитету(LoughboroughUniversity)уВеликојБританији.Усвојим
истраживањима,наосновукојихједосадаобјавилавеликибројнауч
них радова у релевантним међународим публикацијама, анализирала
је темеиз области студија телевизије, источноицентралноевропских
медија,хладноратовскихмедијаикултуре,компаративнемедијскеана
лизе,медија и национализма, итд.До сада је објавила књиге: „Media
Nations:CommunicatingBelongingintheModernWorld”(2011),„Central
andEasternEuropeanMediainComparativePerspective:Politics,Economy
andCulture”(2012)и„FromMediaSystemstoMediaCultures:Understan
dingSocialistTelevision”(2018).Њенеистраживачкепројектеподржали
суArtsandHumanitiesResearchCouncil,EconomicandSocialResearch
Council,BritishAcademyиLeverhulmeTrust.

2 СајмонХакстаблпредајеисторијунаГолдсмитколеџу(GoldsmithsCol
lege) у оквируУниверзитета уЛондону.Фокусњеговог истраживања
јенапериодукасногсоцијализма,наосновукогјеобјавиовеликиброј
научних радова у међународим часописима и другим публикацијама.
Између2013.и2016. радио је каоистраживачнапројекту „Screening
Socialism”наЛафбороуниверзитету,атренутнозавршавамонографију
осовјетскојштампиињеномутицајунајавнусферупосле1945.године.

3 Mihelj,S.andHuxtable,S.(2018)FromMediaSystemstoMediaCultures,
Cambridge:CambridgeUniversityPress,p.1.
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даоткријуиобјаснеулогутелевизијеумодернизацијисоци
јалистичкесвакодневице.Најпре,ониуказујунаспецифич
неоколностипојединачнихземаља,затимнарегионалнуи
блоковскуповезаност,дабинакрајуназначиликомпаратив
несличностителевизијскихпрограмакојисусеразвијали
наЗападу,акојисуувоженииемитованиумањемиливећем
обиму и са различитим закашњењем (у зависности од зе
мље).Телевизијајеигралаважнуулогуустварањуосећаја
стабилностиинормалности,сматрајуМихељиХакстабл,и
нудилајеосновузазаједничкедруштвененавикеиобичаје
грађана4.Централноместотелевизораустановима„обезбе
ђивало јеконстантниконтактизмеђупартијеиграђанина,
аделовалојеикаоважанизворзаједничкедруштвенепри
падности,ускладусакомунистичкимвредностимаициље
вима5.”Међутим,овачињеница јеомогућилаауторимада
сагледају(ипокушајудаоспоре)уверењакојавећдуговла
дајуомедијимаикомуникацијиутоталитаристичкимрежи
мима,акојасуданасактуелизованасапроменамасветске
политичкеимедијскесцене.Устудијисенаводида јесо
цијалистичкателевизијабилауамбивалентном,иличакпа
радоксалном,односупремакомунистичкојидеологији.Док
јенајвећидеотелевизијскогпрограмабиоускладуса(про
писаним)комунистичкимнормамаиинтересима(јаснедру
штвене ангажованостиидиктата), социјалистичка телеви
зијапакнијеуспелададугорочно,устабилномконтинутету,
активноиангажованоодржиивежеграђанеза(догматску)
комунистичку идеологију. Тиме су државно контролиса
несоцијалистичкетелевизијеуИсточнојЕвропи,сматрају
они,успостављаленормеиследиледоминантнефакторесо
цијалистичкихдруштава,аликонтрадикторно,тиистиар
гументи били су узрочник почетка кризе и брзог процеса
распадаитрансформацијеистихземаљанакон1989.годи
не.Збогтогајеодпосебневажностизаразумевањеанализе
социјалистичкетелевизијепитање:

„Далисукомунистичкевластитокомхладногратауспеле
даискористепотенцијал телевизије какобиунапредиле
својереволуционарнеидеје,илијетелевизијапокренула
сопственуреволуцију,доприносећидогађајимакојисусе
на дуже стазе показалиштетним за комунистички кон
цепт?Каоштоћемовидети,одговорлежинегдеусреди
ни:Телевизијајебилаизузетноуспешнаууткивањукому
нистичкихидеалаусамутекстурусвакодневногживота,
пружајућиосновузасвакодневненавикеидругеоблике

4 За даљи резиме погледати поглавље „EverydayTime” у:Михељ,С. и
Хакстабл,С.нав.дело,стр.207232.

5 Михељ,С.иХакстабл,С.нав.дело,стр.2.
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друштвености, али је точинилабездодатногподстица
њанаискључивупосвећеносткомунистичкојагенди.Као
таква,телевизијајеималадвосмисленодносспрамкому
нистичкогконцепта:служилајекао„сидро”нормалности
итимедопринеластабилностиидугомопстанкукомуни
стичкевласти,докјеистовременодопринеладаидеоло
шкапорукавременомпостанесвенејаснија.”6

Књига„Одмедијскихсистемадомедијскихкултура”,узпу
бликације„PopulartelevisioninauthoritarianEurope”(2013),
„PopularTelevisioninEasternEuropeDuringandSinceSocia
lism”(2013),„TelevisionBeyondandAcrosstheIronCurtain”
(2016), „TV Socialism” (2016), итд., доприноси напорима
дасепоследњихгодинакреирајукохезивнестудијеисточ
ноевропске телевизије. Дубински се посвећујући теми, уз
преданост у вишегодишњем истраживању, аутори студије
СабинаМихељиСајмонХакстаблкомпаративноанализи
рајуутицајсоцијалистичкетелевизијекрозсистематизацију
односа„система”и„културе”каоуниверзалнихструктура
којенадилазепојединачнедржаве.Ранијенаведенадуална
природањиховогистраживањаутицала јеинаизбортер
минологије:политичкисистемуземљамакојеистражујује
комунистички,доксе закултуруимедијекористипридев
социјалистички. У уводу књиге одређен је методолошки
оквирутрикорака:померањеупроучавањуодмедијских
системакамедијскимкултурама(иуобаслучајакористисе
множина);компаративномедијскоистраживање(продукци
јемедијскихтекстова,њиховарецепцијаиутицај);утицајна
савременорезумевањемедијаикомуникацијеутоталитар
нимрежимима.

Утриглавнапоглавља:„ConceptsandContexts”,„Thespaces
ofstatesocialisttelevision”и„Thetimesofstatesocialisttele
vision”,заступљенесутемекојесеширеизвантрадиционал
ногдоменаполитике,обухватајућиустројствосвакодневних
навика и обичаја, перцепцију приватног и јавног живота,
образовнизначајиимплицитниутицајтелевизијенасоци
јалистичкумодерност,водећекултурнепринципе,масовно
прослављањеисторијскихдогађајаињиховурепрезентаци
јуумедијима.Такође,уизабранимземљамаИсточнеЕвропе
упериодуод1960.до1990.анализирасе:порастбројасати
емитованогпрограма,структура(сличностииразлике)про
грамскихшема(уизабранимнедељамаитокомпразника),
удеоиграногпограмаињеговетеме,историјскидогађајии
периодипредстављениуњима,обимувозастранихпрогра
маиземљењиховогпорекла,итд.Истражујућителевизију

6 Исто,стр.4.
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саобестране„гвозденезавесе”,МихељиХакстаблсепоме
рајуоднајчешће западноцентричногпроучавањамедијаи
строгеграницеИсток/Запад,алинезанемарујунационални
контекстусмислуспољнеполитике,међународнепозиције,
транснационалнеоријентацијетелевизијскеинфраструкту
ре,брзинуњеногразвоја,опсегиформудржавнеконтроле
медија.Указујућинасоцијалистичкутелевизијукаона„спе
цифичан подмодел савремене телевизије”7, аутори књиге
пружајуиновативниконцептиметодзаанализумедијских
култураширомсвета,којиукрајњемисходупомажеразу
мевању медија масовних комуникација у недемократским
окружењимаиубудућностипотенцијалноотварапростор
зановаистраживањаукојимамедијскеслободенисуједном
изаувекуспостављенстандард,већпољекојесеобнављаи
осваја,азаштасунампотребнестратегијеизнања.

Истраживачкидијалог

ЗаистраживачкипројекатСабинеМихељ„ScreeningSoci
alism”8,којијеупериодуод2013.до2016.годинефинанси
ралабританскаистраживачкафондација„LeverhulmeTrust”,
интервјуисаласамуСрбији22гледаоцасоцијалистичкете
левизијекојасурођенаизмеђу1939.и1975.годинеуСоци
јалистичкој Федеративној Републици Југославији (СФРЈ).
Овегледатељкеигледаоциразличитогстепенаобразовања
(одаутомеханичараиземљорадникадопрофесораидок
тора наука), из градских центара, али и селаВојводине и
централнеСрбије, одговарали сунапитањао важностии
утицају телевизије на навике и обичаје у њиховом свако
дневномживоту9.Такође,наосновушемезакодирањеМи
хељове,саколегиницомМиломТурајлићсамизспецијали
зованихчасописазателевизијскипрограмкодиралаигране
серије,домаћеиувозне.Измеђунассеразвиоистраживачки
дијалогкојисеовим(мета)текстомзаокружује.

Називвашегиницијалногистраживања„ScreeningSocia
lism“омогућаваоједвосмернианалитичкиприступтеми
– приказивање и/или „скрининг тест” социјалистичких
друштава.Далијетоосновнаидејасакојомстеушлиу
пројекатизаштојенасловпромењен?

Да, основнаидејапројектабила је да телевизијуињен
утицајпосматрамои анализирамокрозузајамну спрегу

7 Исто,стр.9.
8 ScreeningSocialism,LoughboroughUniversity,http://www.lboro.ac.uk/de

partments/socialsciences/screeningsocialism
9 Задаљирезимепогледатидео„Lifestoryinterviews:samplestructure“у:

Михељ,С.иХакстабл,С.нав.дело,стр.323330.
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дваинтерпретативнаоквира.Најпресхваћенукаомедиј
којисукомунистичкеелитепокушаваледаупотребекао
„оружје”пролетерскереволуцијенаконДругогсветског
рата,усмислуинструментакојиимјепомагаодаседуго
задрженавласти.Затимсмоунашемистраживањутеле
визијусагледалиикаоистраживачкиобјекаткрозкојисе
могуспознатиновипоглединаунутрашњетензијеипа
радоксесоцијалистичкихдруштава, акоји (представља
јућиновимедиј)померасвојуреволуционарнудинамику
изванконтролеполитичкеелите.Ускладустим,мојана
мерајебиладанасловкњигебудеили„ScreeningSocia
lism”или„TheTelevisionRevolution”,алисумиуредни
ци издавачке серије „Comunication, Society and Politics”
уCambridgeUniversity Pressу – РобертЕнтман (Robert
Entman)иЛансБенет(LanceBennett)–предочилидата
коформулисаннасловнећепривућидовољноширокупу
блику,идајеумоминтересудагапроменим.Чињеница
једамногечитаоцекојеинтересујумедијиикомуника
цијанезаниманиисторијаовогмедија,нитидруштва,у
овомслучајусоцијализма.Имајућитоувиду,аливодећи
сеисопственомтежњомдаукажемнаважностразумева
њасоцијалистичкетелевизије,одлучиласамдарезултате
истраживањаискористимкаоосновузаширитеоријски
иметодолошкиаргумент,теразвијемконцептиметодза
компаративнуанализумедијскихкултура(заразликуод
компаративнеанализемедијскихсистема,која је, захва
љујућиутицајнојкњизи„ComparingMediaSystems”,Ха
лина(DanielC.Hallin)иМанцинија(PaoloMancini),врло
распрострањена).Стога,теманашекњиге„Одмедијских
системадомедијскихкултура”тежидаприближиипри
вучедвесасвимразличитепублике–сједнестране,ону
којуинтересујеисторијателевизије,социјализамкаодру
штвеноуређењеиисторијаИсточнеЕвропеудругојпо
ловиниXXвекаи,сдругестране,онукојузанимакри
тичкочитањеикомпаративнаанализамедијскихкултура
(унајопштијемсмислу).

Крозприкупљањеимпресивнообимнеграђеосвакоднев
номживотуипопуларнојкултуриусоцијалистичкимзе
мљама,сједнестране,акрозанализумедијаимедијског
сећања, с друге стране, водили су васинституционална
сарадњаи(не)доступностматеријала,тејеиписањекњи
гетрајаловишегодина.Гдеонагеоисторијскизапочиње,
агдесезавршава?

Првеистраживачкематеријале за књигуприкупила сам
пре скоро 10 година, почевши да изучавам телевизиј
ске архиве у земљама наследницама социјалистичке
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Југославије.Овиархивитадасубили,иувеликојмери
још увек јесу, тешко доступни за све врсте истражива
ња.Сареткимизузецима,иаудиовизуелнииштампани
архивскиматеријалиувласништвусутелевизијакојесу
наследилејугословенскетелевизијскецентре.Гледањеи
копирање свихврста аудиовизуелнихматеријаламноге
медијскекућенаплаћују,теиакојемогућедобитипопуст
у сврхе академског истраживања, цене су и даље доста
високе.Такође,архивикојисадржештампанеизворепод
једнако су важни за проучавање и контекстуализацију
теме, али су тиматеријаличестокаталошкинесређени,
илисунапростоизгубљени.Збогтогасамсеусвомис
траживањудостаослањаланазаинтересованепојединце
којисубилиспремнидамипомогнуиолакшајуприступ
материјалима.Ималасамсрећедауцеломрегионубив
шеЈугославијепронађемвеликибројљудикојиделеса
мном етузијазамда се овоистраживањеоствари.Њима
самнеизмернозахвалнанапомоћи,јеровакњигабезза
једничкихнапораупроналажењуграђенебипостојала.

Иудругимисточноевропскимземљамасуочиласамсеса
тешкодоступнимтелевизијскимархивима.Међутим,за
хваљујућигрантубританскефондације„TheLeverhulme
Trust”,несамода јемојеистраживањеисторијесоција
листичкетелевизије знатнопоспешено,већ јеипроши
ренопоредЈугославијена јошчетириземље–Источну
Немачку,Пољску,РумунијуиСовјетскиСавез.Важноје
напоменутиитодајевременомумногимземљамапри
ступ релевантним архивима за историју телевизије по
стаомноголакши.Тосепосебноодоносинаархивисточ
нонемачкетелевизијеиделимичнонаархиветелевизије
уСовјетскомСавезу, због чега је и историја телевизије
башуоведвеземљедосаданајдетаљнијепредстављена.
Надамседаћеархивимедијскихјавнихсервиса,наслед
ници југословенских РТВ центара у Србији, Хрватској
и другим државама бивше Југославије, успети да нађу
моделзавећудоступностбаремделоваархива.Напри
мер,штампаниархивскиматеријаликојисесаданалазе
утелевизијамамоглибидасепренесуудругеврстеар
хива(каоштојеслучајуНемачкој,РусијииСловенији),
илидаседигитализујуипоставенаотворенедигиталне
портале.Значајно јепоменутиипорталEUscreen10,који

10Наинтерентстранициhttp://euscreen.eu/about.htmlналазисепорталEU
screenкојинудидигиталниприступаудиовизуелномнаслеђу.Колекци
јасадржи60.000насловаувисококвалитетнојрезолуцији,сапратећом
контекстуализацијомиметадатаподацима.ЊиховчасописView:Jour
nalofEuropeanTelevisionHistoryandCultureобјавиојетрематскиброј
„TelevisionHistoriesin(Post)SocialistEurope”(2014).
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јефинансиралаЕвропскаунијаикојифункционишекао
агрегатор одабраних архивских телевизијских програма
изсвихземаљачланицаЕУ.Наравно,свакоодовихре
шењазахтевареорганизацијуифинансијскеинвестиције,
алипресвегапроменуколективнесвестиозначајуаудио
визуелнебаштинезакултуруиисторију.

Прославе великих јубилеја, 60 година рада ТВ Загреб/
ХРТиТВБеоград/РТС,крозразличитепрограмскеса
држаје,одсамихпочетакадоданас,показалесуњихову
дубокуукорењеносту(пост)југословенскојкултури.Од
носно,онисуданасидаљеснажандеоличног/индиви
дуалног и колективног/генерацијског идентитета. Инте
ресантно једанистенаписаликњигусамоотелевизији
уСФРЈјер,пореддисперзивнообјављиванихчланака11и
историографија12,свеобухватнекњигеоњојдоданасне
ма.Далиидаљеразмишљатеоњеномписањуилисупи
тањакојастепотенцијалножелелидаистражитевећса
држанауовојстудијикрозкомпаративнуанализупораста
сатиемитованогпрограма;структурепрограмскихшема;
темаизаплетаоригиналнокреиранихигранихпрограма
ионихкојисуувезени,итд.?

11ДрагићевићШешић,М.Приватниживотувременутелевизије,у:При
ватни живот код Срба у двадесетом веку, приредио Ристовић, М.
(2007),Београд:Clio,стр.733767;Mihelj,S.ThePoliticsofPrivatization:
TelevisionEntertainment and theYugoslavSixties, in:TheSocialist Sixti
es:TheGlobalMovementintheSovietUnion,EasternEurope,andCuba,
eds.Gorsuch,A.andKoenker,D.(2013),Bloomington,Indianapolis:Indiana
UniversityPress,pp.251267;Peruško,Z.andČuvalo,A.(2014)Comparing
SocialistandPostSocialistTelevisionCulture.FiftyYearsofTelevisionin
Croatia,View,JournalofEuropeanTelevisionHistoryandCulture,Vol.3,
Issue 5. pp. 131150;Daković,N. iMilovanović,A. (2015) Socijalistički
familysitcom:Pozorišteukući,ZbornikFakultetadramskihumetnosti27,
Beograd: Fakultet dramskih umetnosti, str. 183–203;Duda, I. (2015)Da
naskadapostajempionir:djetinjstvoiideologijajugoslavenskogasocijali
zma,Zagreb:SrednjaEuropa;Daković,N.andMilovanović,A.TheSocialist
FamilySitcom:TheatreatHome(SocialistFederalRepublicofYugoslavia
1972–RepublicofSerbia2007), in:TelevisionBeyondandAcrosstheIron
Curtain,eds.Bönker,K.,Obertreis,J.andGrampp,S.(2016),Cambridge:
CambridgeScholarsPublishing,pp.124147;Duda,I.(2016)Whencapita
lismandsocialismgetalongbest:tourism,consumercultureandtheideaof
progressinMalomisto, in:SocialInequalitiesandDiscontent inYugoslav
Socialism,eds.Archer,R.,DudaI.andStubbs,P.,London:Routledge,pp.
173192;Erdei,I.(2017)Fragmentijugoslovenskesocijalističkemodernosti
1970ihuTVseriji„Pozorišteukući”,Etnoantropološkiproblemi,sv.12(2),
str.537–563.

12Андрић,Б.(1998)ВодичкрозпродукцијуиграногпрограмаТелевизије,
Београд:фондсачуванихемисијаод1958.докраја1995,Београд:РТС;
Novak,B.(gl.ur.)(2016)Leksikonradijaitelevizije,drugoizdanje,Zagreb:
HRTiLjevak.
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Намерамијебиладанајпренапишемкњигуоисторији
телевизијеуСФРЈ,акаснијестудијукоја југословенско
искуство ставља у компаративни оквир.Међутим, кроз
разговоресауредницима,издавачимаиколегамаистра
живачимакојезанимајусличнетеме,посталојејаснода
ће књига саширим оквиром изазватимного веће инте
ресовање и оставити дубљи значај. Наравно, још увек
желим да напишем књигу о југословенској телевизији
–прикупиласамдовољноархивскогматеријаланаосно
вукогсамразрадилањенконцептиструктуру,укључу
јућиинацртпојединачнихпоглавља.Нажалост, за сада
незнамкада(идали)ћемивреметодозволити,јерсам
већзапочелановеистраживачкепројекте,докпаралелно
предајемнауниверзитету.Надамседаћенекиполазник
докторскихилипостдокторскихстудијабитизаинтересо
вандадаљеразвијаистраживањеојугословенскојтеле
визији, тедаћесемојраднаовој теминаставитикроз
менторствотеза.

Непрекиднимрепризирањемдрамскихсерија,РТСсоп
ственуархивуиисторијукористикаоемоционалниизвор
за евоцирање југословенскеносталгије.У сталномпро
грамском слоту емитују се „Музиканти” (1969), „Позо
риштеукући”(1972,1973,1975,1980,1984,2007),„Ка
мионџије” (1974, 1984), „Отписани” (1974–1975, 1978),
„Врућветар”(1980)итд.,алибезконтекстуализацијевре
мена и система (политичког, економског и медијског) у
којемсунастали.Текоднедавнотеоретичарииисторича
рикултуреимедијаулажунапоредаистражевредностии
успоставекритеријумеквалитетакојиизовихсеријапро
изилазе.Заштоједанассоцијалистичкателевизијатемаи
инспирација?

Репризирање социјалистичких серија наРТСуније из
узетак,јериосталетелевизијскекућебившихсоцијали
стичкихземаља(алиисвета)користепопуларнепрогра
меизсвогархивадабиналакијефтинначинпопуниле
програмизабавилепубликукојасејошувекзањихинте
ресујеирадоихгледа.Наравно,носталгијатуиграважну
улогу –ненужнокаонекритичкоприхватање, иможда
чакглорификовањепрошлости (иакоитогаима)–него
каопотенцијалкојиможедабудеподстицајзакритичко
суочавањекакосапрошлошћу,такоисасадашњошћуи
будућношћу.Управојеовакомбинацијаносталгијеипо
тенцијалазакритикупривуклаименедадубљепроучим
конституенте социјалистичке телевизије. Занимљиво је
даниуСрбији,нитиудругимземљамабившеЈугослави
јениједошлодоотвореногикритичкогпреиспитивања
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репризирања социјалистичких серија. У Пољској и Че
шкој,например,репризирањепопуларнихсоцијалистич
кихпрограмадеведесетихгодина,алиикасније,билоје
контроверзно и у великој мери исполитизовано.Одсут
ност таквих контроверзи уСрбији делимично је после
дицаратовадеведесетих,теекономскеиполитичкеситу
ације у земљинакон сломакомунизма.Иначе, питањем
односа телевизије, носталгије и колективног сећања се
небавимоу самој књизи, али га ја анализирам– зајед
носаколегиницамаиколегамаса„ScreeningSocialism”
пројекта–утематскомброју„Memory,Postsocialismand
theMedia”(2017)научногчасописа„EuropeanJournalof
CulturalStudies”.

Совевременскедистанце,несумњивоједајеуЈугосла
вијикреирањесвакеновеигранесеријебилотематскии
естетскивеомапромишљено,наосновучегасусеуспо
стављали критеријуми телевизијских канона, какве да
насминемамо.Истовремено,социјалистичкамодерност
представљена уњима имплицитно је утицала на свако
дневни живот многих Југословена (норме, вредности и
навике).Такође,осврћетесенамасовностиважностобе
лежавањадржавнихпразника,каоинањиховопредста
вљањенателевизији.Далијесличноиуосталимземља
маИсточнеЕвропе?

Кадсепоставипитањеутицајателевизије,илибилоког
медија, сматрам да је важно сагледати их из двоструке
перспективе.Прва јечињеницадамедијипотенцијално
врше утицај на друштво на два различита начина: кроз
причеињиховувизуелнурепрезентацију(narrativesand
representations); и кроз увођење нових друштвених ри
туалаинавика.Честосемедијскаанализазаустављакод
првог,доксепотоњиутицајзанемарује.Унашојстудији
„Одмедијскихсистемадомедијскихкултура”настојали
смо да обухватимо оба.Што се тиче друге важне пер
спективе,лакосезападнеупретеривањекадсеговорио
утицајумедија, поготово кад су у питању новимедији,
односно нове технологије комуникација, каква је била
телевизијаувреме Југославије.Каоштоседанасшири
паникаокоутицајадигиталнихмедијаидруштвенихмре
жа на политички живот, рецимо кроз ширење „лажних
вести”, тако је са појавом телевизије постојала бојазан
да ће сеповећати криминалинасиље, угрозитиморал
не вредности, и слично. Историјска истраживања јасно
указујудапојавасвакогновогмедијаилиизазивасличну
„панику”,илисупротно:инспиришеутопистичкевизије
које ће наводно омогућити нова технологија. Реалност
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је увек комплекснија од ових „медијских имагинарија”
(media imaginaties, према терминологији колегеСимона
Натала/SimoneNatale),штојеслучајисасоцијалистич
ком телевизијом. Партијски функционери и културне
елитеуЈугославији,паиширомИсточнеЕвропе,сједне
странебринулисудаћетелевизијапромовисатизападне,
„буржујске”вредности,доксусдругестранеутелевизи
јивиделимедијкојибимогаодапомогнеостварењуре
волуционарнихидеја,подигнекултурниниворадничких
класа,послужикаоинструментмасовногшколовања,али
икаосредствоквалитетнеразоноде.Унашојстудијипо
казујемодасупрограмисоцијалистичкетелевизијепро
мовисалииовуреволуционарнувизијуиуспешноуводи
линове,модерненавике–вечерњеритуалногледањеани
миранихфилмова, илимасовнопраћењеновогодишњег
програма, уз традиционална јела и пиће. То свакако не
значинидасугледаоциусвојилисвевредностикојејете
левизијапромовисала,нитидасуупотпуностиприхвати
ликомунистичкувизијумодерногживотаинапретка.Ту
севидеразликемеђуземљама,алииизмеђупојединаца
идруштвенихгрупа.Например, једнаодкарактеристи
кајугословенскетелевизијебилајевећиувознипрограм
сакапиталистичкогЗапада,укључујућииСАД.Али,као
штоуказујемоукњизи,тонезначинужнодасунајуго
словенскегледаоцевишеутицалезападневредности(ма
штаонепредстављале)илидасуонижуделизазападним
капиталистичким стилом живота. Баш напротив, наша
анализауказујенамогућностдајеуправооваотвореност
заразличитепричеирепрезентацијемодерногживотана
водилагледаоцедазаузмукритичкиилибаремскептичан
став спрам различитих идеализованих визија модерног
живота.СличнојеважилоизагледаоцеуИсточнојНе
мачкој, који су у великом делу земљемогли да прате и
источноизападнонемачкутелевизију.

Телевизор као артефакт заузима значајно место у више
различитихупоредниханализаувашојкњизи,акрозову
анализу откривате веома битне аспекте важности теле
визијеителевизоракакоусоцијалистичкомдому,такои
уцелокупномдруштву.Утексту„ThePoliticsofPrivati
zation, Television Entertainment and theYugoslav Sixties”
(2013),којистеобјавилинапочеткуистраживања,уоча
ватеспрегуизмеђувишеспратнихзграда,величинеста
новауњима,важностидневногборавкаизначајателеви
зорауњему.Коликосетатезаиукњизипотврдила?

Какоиранијенаводим,унашемистраживањусможеле
лидаизбегнемоанализумедијакојасесводинаанализу
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садржаја.Збогтогасмопунопажњепосветилинавикама
иритуалимагледањателевизије,алииулозителевизије
каоматеријалногобјектакојиимаматеријалнеквалитете,
заузимаодређеноместоупростору,итд.Изовеперспек
тиве,нашаанализауглавномуказујенасличностиЈуго
славијеидругихземаља(ИсточнеЕвропеисвета)–свуда
јетелевизијапостепенозаузималацентралнупозицијуу
домуифункционисалакаореференцазапородичнери
туале.Међутим,указујемоинанеколикоразлика,аједну
већнаводите.Наиме,становиусоцијалистичкимземља
маупросекусубилимањи,тесетелевизорчешћенала
зиоилиукухињи,илиудневномборавкукојијеуједно
биоитрпезарија,илиутакозваној„комбинованојсоби”
којајеистовременобиладневниборавакиспаваћасоба
задецу.Јошједназанимљиваразликабилајевидљивау
ранојфази„одомаћењателевизије”(domesticationoftele
vision), кад је поседовање сопственог телевизора била
реткост, апрограмсе гледаоудруштву, ванкуће.У зе
мљамасатржишномекономијомпрвителевизорисусе
најчешће појављивали у баровима и ресторанима и би
лисудеопотрошачкекултуре,доксуусоцијалистичким
земљамателевизорепрводобијалешколе,партијскеор
ганизацијеирадничкиколективи,којисупрограмкори
стилиилизаобразовнеиполитичкеактивности,илиза
разоноду.Стогајетелевизијаусоцијалистичкимземљама
одсамогпочеткабила„одомаћена”битнодругачијенего
укапиталистичкимземљама.

Штосетичесарадње,Вистерођенииодраслиузсоција
листичкутелевизијууЈугославији,аВашкоауторудру
гачијемдруштвеномимедијскомконтексту.Даливамје
топомогло(илиодмогло)дајаснијесагледатетелевизију
унедемократскимдруштвима?Далиувашојкњизиима
ревизионизма?Односно,далииновативнитеоријскиза
окрет у вашој студији којим сеистраживањепомера од
медијских система камедијскимкултурамаможепомо
ћиразрешењузаблуденашегенерациједателевизијаима
јавну, културну и образовну вредност, а да је данас та
функцијадеформисана,илијенема?

Сигурнодасуразликеуискуствусасоцијализмомисо
цијалистичком телевизијом снажно – и верујем веома
позитивно–утицаленанашуанализу.Такође,мојаекс
пертизапресвегасеодносинаЈугославију,докјеСајмон
историчарСовјетскогСавеза.ОдрастајућиуЈугославији,
каодетесампроводилавремеиспредтелевизора,штоје
неизбежно утицало на мој приступ теми и постојала је
могућностдасоцијалистичкутелевизијупресвегаинтер
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претирам кроз призму југословенског искуства, које је
умногоме специфично. Захваљујући сарадњи са Сајмо
ном–идодатносаЕлисБарден(EliseBardan)иСилвијом
Шостак(SylwiaSzostak),којесуприкупљалематеријале
уРумунијииПољској–брзосепоказалодајугословен
скателевизијазаправоинијебилатакорадикалнодруга
чијаипосебна,даимасличностинарочитосапољском,
донеклеисточнонемачкомичакрумунскомтелевизијом.
Штосеревизионизматиче,нашајенамерадасеудаљимо
од хладноратовских поједностављених перцепција, које
социјалистичку телевизију виде као инструмент пропа
гандеисасвимразличитуодЗападне.Измеђуосталоги
збогтогаунашојанализиуказујемонамногесличности
телевизијскихкултурасоцијалистичкихикапиталистич
ких земаља. Једна од тих сличности односи се баш на
функцијутелевизијекаојавногсервиса,гдеуказујемона
чињеницу да је схватање друштвене улоге телевизије у
социјалистичкимземљамаувеликојмерисличноразуме
вањудруштвенеулогејавнетелевизије(publicservicebro
adcasting)наЗападу.Уобаслучаја,телевизијајесхваћена
као институција која доприноси остварењу друштвеног
јавног добра, која функционише као инструмент јавног
образовања,информисањаиквалитетнеразоноде.Исто
ријусоцијалистичкетелевизијезбогтогатребасхватати
каодеошире,глобалнеисторијемедијасајавномфунк
цијом, и као такву је супротставити историји комерци
јалнихмедија.Из тога следи да је крах социјалистичке
телевизијезаправоповезанисакризомјавнихмедијакао
таквих,сакојомсесуочавамонесамоубившимкомуни
стичкимземљама,негоидаљеусвету.

Комезаправо„припада”социјалистичкателевизија?Ко
лико је она (не)истражена? Ко су испитаници у вашој
књизи,акоњеничитаоци?Сакојомврстомпубликеће,
премаВашеммишљењу,онанајбољекомуницирати?

Књигајеписанапресвегазастручнујавност,истражива
чекојисебавеисторијомсоцијализмаиисторијоммеди
ја,каоизастручњакекојезанимајукомплекснапитања
односамедија,културе,свакодневногживотаиполитике.
Многојепитањакојачекајуодговореипунојетемакоје
супотпунозанемарене,несамоојугословенскојтелеви
зији, већ ишире у тој области. Само као пример наве
лабиходностелевизијеиспорта,образовнеипрограме
задецу,међународнекопродукције,итд.Надамседаће
књигаубедитичитаоцедасоцијалистичкателевизијана
неки начин „припада” свима, у смислу да искуство со
цијалистичке телевизије представља важан и изузетно
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значајандеомедијскеисторије,каоидаопштатеоријска
разматрањаодруштвеној,политичкојикултурнојулози
медијаумодерномдруштвууобзирморајуузетиисоци
јалистичкоискуство.

Закључак

Студија „Од медијских система до медијских култура”
угледнихбританскихистраживачаСабинеМихељиСајмо
наХакстаблаотварапољезаиновативнокритичкочитање
ианализуразвојателевизијеуИсточнојЕвропи,полазећи
одњеногисторијскогпрегледа(развојнихпракси,трендова
истратегија)докомпаративнемедијскеанализе.Поставље
наукоординатамавременаипросторанастанкаиутицаја
социјалистичке телевизије, студија надилази перпетуира
намишљењаистереотипеоовојтемиунајвећојмерикроз
анализуутицајателевизијенасвакодневниживотусоција
листичкојмодерности,заједничкедруштвененавикеиоби
чајеграђанаусоцијализму,итд.Социјалистичкателевизија,
сматрајуаутори,безобзиранабројнеспецифичности,нео
двојивајеодевропскихисветскихтокова.Стогаовастудија
представљановимоделзаистраживањемедијскихкултура
широмсвета,алии(ре)интерпретацијеи(ре)контекстуали
зацијестудијателевизијекакобисеуспоставилаосноваза
будућапроучавања.
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REFLECTIONSOFTHESOCIALISTTELEVISION

ASTUDY:FROMMEDIASYSTEMSTOMEDIACULTURES

Abstract

In reference to the ever actual topic of the socialist television, its
influenceandtheprogramsithascreated,usingtheformofresearch
dialogue, this paper aims to give a review of the recently published
bookbySabinaMiheljandSimonHuxtable–FromMediaSystemsto
MediaCultures,(2018).Focusingonthebeginningsoftelevisionasa
newmedia,whichdevelopedinparallelwiththeColdWartensions,as
wellasitsimpactatthetimeofthecommunistruleandimmediately
after the communist rule in the countries of the Eastern Block, this
comparative media study covers the interaction of the geopolitical
relations in thispartof theworldon theonehand, andon theother
hand,offersamodernizedviewofthesamemediathathasshapedthe
modernityofeverydaycivillifeandthesocialistcultureandart.The
bookallows for recontextualizationof theopinionsabout themedia
and culture of the ColdWar era (those that were rooted and most
frequently adopted and repeated), and also offers a revision against
thesocial,politicalandmediaframeworkthatexistedinthecountries
behindtheIronCurtain,bothinthesecondhalfofthe20thcenturyand

inthisparticularmoment.

Key words: television, socialist modernity, comparative media re
search,Yugoslavia,EastEurope
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ШИРЕЊЕПРОСТОРА 
СЛОБОДА

ОДИНСТИТУЦИОНАЛНИХ 
ПРОЈЕКАТАДОАЛТЕРНАТИВНЕ
СЦЕНЕ;РАЗГОВОРСАБОРКОМ 
ПАВИЋЕВИЋ1УЦЕНТРУЗА 

КУЛТУРНУДЕКОНТАМИНАЦИЈУ,
ПРОЛЕЋЕ2017.2

МДШ:У социјалистичкој Југославији књижевност,филм
скаипозоришнауметностбилесуужижиполитичкогде
ловања:актери,креаториполитикаимедијаториидејакоје
сусејављаленајавнојсцени.Нокакојекњижевноствезана
заиндивидуалниуметничкипроцес,афилмзахтевавелика
средстваиподршкудржаве,тосуможданајинтересантнија
билауправодешавањаупозоришномпољу,какоуинсти
туцијама(одБеоградскогдрамскогкојестављанареперто
арЧекајућиГодоа, алигаиповлачипрепремијере,преко
Атељеа 212 које Битефом, али и сопственим премијерама
тестира границеслобода,до Југословенскогдрамскогкоје
играПрљаверукеСартраалискидасасценеКадсуцвета
ле тикве) тако и на самоорганизованој независној сцени.
ГрупаА (РадетаиОливереМарковић),Расовопозориште

1 Овај разговор вођен је у склопу истраживања на пројекту 178012
Идентитет и сећање: транскултурални текстови драмских
уметности и медија (Министарство просвете и науке СР Србије),
као и у оквирумеђународнеКОСТ акцијеНова истраживачкафаза у
проучавањуисточноевропскихкултураотпора,16213.

2 ДеоразговоракојисеодносипресвеганадеведесетегодинеХХвека
штампанјенаенглескомјезику:DragićevićŠešić,M.Cultureofdissent:
from resilience to catharsis and reconciliation.A conversationwithBorka
Pavićević, in:The Art of Civil Action, ed. Gielen, P. and Dietachmair, P.
Amsterdam:ECF,2017.

МИЛЕНА ДРАГИЋЕВИЋ ШЕШИЋ
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(Расовазадужбина1956;КлубзасинтезууметностиOвако
1959; Позориште игралиште; Театар националне драме,
и на крају, Београдске летње игре), претходници су само
организованог деловања твоје генерације: позориштаПод
разно,Новеосећајности,КПГТа.3

Дакле,одтвојихнајранијихдана,одБИТЕФа1971.,када
сибилаужирију,водилаокруглестоловеирадилауАте
љеу212,твојрадјеактивистичкиипровокативанзасоција
листичкисамоуправнисистем.Хтеласамдапочнемоодте
неправедно занемарене епизоденашеисторије.Концепти
деловањепривременихитрајнихраднихзаједницауметни
каикултурнихрадниканисуобрађеникрозсавременикате
горијалниапаратниуједномтеоријскомтекстуменаџмента
укултуриикултурнеполитике;увексепишеонегативним
аспектима социјалистичке културне политике: цензурама,
забранама,притисцима,анеопросторимаслободеисамо
организовања.Ипак,оноштојеМираТраиловићпостигла
саАтељеом212,саБИТЕФом,јесупросторислободе,где
сте ти, тада млада позоришна уметница, или Биљана То
мић као кустоскиња визуелних уметности, добиле велику
шансузарад.4Желимдаотомепочнеморазговоракасније
давидиморазлогезаштосиизинституцијеотишлауНову
осећајност5. Нисиморала, могла си да останеш уАтељеу
упркостомештојеМираТраиловићподнелаоставку.Она
сеуспешноборила саполитичким, алипарадоксално,ни
јесаонимсамоуправним,љубоморним„естаблишментом”
усопственомколективу.Успела јенаконпетгодина,1989,
да„себи”оснујеиновопозориште,Битефтеатар–онакво
какојеиницијалнозамишљалаАтеље212–каофлексибил
ноиотворенопозориштебезансамбла.Какотивидиштај
периодиборбуунутаринституције задруштвослободаи
отворенихмогућности?

3 Опширније:DragićevićŠešić,M.(2012,1992)Umetnostialternativa,Beo
grad:Institutzapozorištefilm,radioiteleviziju,Clio;Mladenović,F.(1994)
Alternativnopozorišteu Jugoslaviji osamdesetih,Kultura, br. 9394,Beo
grad:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.8294;Dragan,K.iMi
lićević,О.(1982)AlternativnopozorišteuJugoslaviji:iskustvasamostalnih
pozorišnihgrupa(dokumentacionidosije),NoviSad:Sterijinopozorje.

4 ДрагићевићШешић,М.(2013)ЛидерскистилМиреТраиловић:преду
зетничкидухубирократскомсвету:пледоајезановукултурусећањау
менаџментуукултури,Културабр.140,Београд:Заводзапроучавање
културногразвитка,стр.100121.

5 ПозориштекојејеБоркаПавићевићосновала1981.устароминдустриј
скомкомплексуПиварауБеограду.Видети:Грабовац,С. (2015)Нова
осећајностилиодромантичногобртадоспектакла,Сцена,51/3,Нови
Сад:Стеријинопозорје,стр.139147.
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БП:УСловенији је самоуправни социјализам дозвољавао
новеметодеудруживања,што јеменибилавеликаинспи
рација! Колико су те методе удруживања дале могућност
самоорганизовања,другачијегпословања?Већ19767.,кад
радимудрамиСловенскогнародноггледалишча,уМладин
ском6јепостојалапромена:ангажованисууметници,асма
њенаадминистрација.Формиранасу„строковна”одељења,
панијепроизвољноодређиванаценазауметничкиикултур
нирад,негојепрекоудружења(тосенарочитоодносилона
урбанисте)постојаопринципкакосерадвалоризује.

МДШ:Књижевницимајеиздавачмораодаплатиодређену
своту за ауторски табак. Према важности и обиму посла,
алипресвегапремакултурномилиуметничкомдоприносу.

БП:Да,премауметничкомрезултату.

МДШ: Самоорганизовање је, дакле, као идеја у култури,
кренулоуСловенији.

БП:Формирани су прво театарПупилијаФеркеверк, који
1969.изводипредставуПупилија,папаПупилоиПупилче
ки,театарГлеј,1970.којисапредставомСпоменикГмења
југословенскопозориште,паПекарна,1971.Затеслободне
позоришнеформебилисуважниЛадоКраљ,ДушанЈова
новић,ЈожицаАбвељ.

МДШ:ДушанЈовановићстојиизаПупилије(тусунаравно
иИвоСветина, ЈожицаАбвељ, мој пријатељ сликар Бард
ЈукундусОблак);ЛадоКраљпрвоосниваГлеј, а затимса
ИвомСветиномиПекарну,очемујенедавноСветинаобја
виоикњигу7.Њиховепредставедоминирајунашомсценом
седамдесетих–Стеријинимпозорјем,Битефом.

БП:Тонам јесвимабилавеликаинспирација.Сад,уовој
реконструкцијиисторије,вишесечујеолимитима,амање
оеманципаторскимполитикамасоцијализмауобразовању,
општем образовању, у односу према женама. Сви по не
штодугујемотомпериодуукомјепостојалохуманистичко
образовање.Унаставијепостојаопојамоцелини.Крлежу,
једногодвеликих,веомаинспиративнихписаца,мисмочи
тали.Угимназијисамималадоброгпрофесоракњижевно
стииКрлежајепостојао.Данасганема.

МДШ:Неманичегаштојемислеће,критички,пабезобзира
далијеизхрватскеилисрпскелитературе.

6 Slovenskomladinskogledališče.
7 Svetina, I. (2016)Gledališče Pekarna (1971–1978) Rojstvo gledališča iz
duhasvobode:pričevanje,Ljubljana:KnjižnicaMGL.
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БП:Културна ситуацијабила је југословенска,истовреме
ноомогућавајућидодатнепростореслободе,јероноштосе
нијемоглоигратиуБеограду,игралоседругде,иобрнутo.

МДШ:ТосугодинекадаЖивојинПавловићодлазиизБе
ограда уЉубљану, паМакедонију, кадаинтелектуалцииз
ХрватскеиБоснедолазеуБеоград.Професорипрвидок
тор социологије религије у социјалистичкој Југославији,
ЕсадЋимић,избачен1972.изПартије,напуштаСарајевои
долазиуБеоград.

БП:СлучајЕсадаЋимићамијеврлоблизак.Онјепредавао
социологију религије после смрти мога оца на Филозоф
скомфакултету уБеограду.УЗагребу је професор социо
логијерелигијеБранкоБошњак,ЕсадЋимићуСарајеву,ау
БеоградусумојотациИгорПриморац.Дакле,постојаласу
предавањаизсоциологијерелигије.

МДШ: У секуларној држави се сматрало важним да се
познајезначајрелигије.

БП:Друго,шездесетосмајебиланесамојугословенска,већ
интернационална.ИдејеРудиДучкеаиДанијелаКонБен
дитабилесупознатеиовде.Биласамуредакцијамаомла
динскихчасописаСусрет,Студент.Нашрадјепочиваона
информисању:свисмозналиштаседискутовалоуОдеону8,
свисмочиталиСартра,пратилидешавањауБерлину.

МДШ:Намагимназијалциматојеизгледалофантастично,
БогданТирнанић једошаоумојуТринаесту гимназијуда
промовишеСусрет9, и стварно смо имали утисак да смо
грађанисвета.Оннампредстављановиненасвојшарман
танначин,тражиновечитаоцеисараднике,иодједанпут,
преднамасеуказујеизузетнодоброииновативнодизајни
ранлист.ТовишенисуКекециПионир,нијениПолитикин
забавник.Одједном,добијамо„нашу”штампусакојом,уз
Џубокс,схватамодасмодеонечегаштојенесамогенера
цијски, већ широко повезано – светског контракултурног
покрета.Сусретод1967.уређујеМиркоКларин,мењасеи
дизајнисадржај.

БП:Сусрет јејошједнаодеманципаторскихидејатогпе
риода.Београд,унутархладнограта,измеђудвесветскеси
ле,заправојеозбиљнозападноевропеизиран,очемудивно
пишеИванВејводаукаталогузаизложбупосвећенуМири

8 ПозориштеуПаризуокупираноодстранестуденатамаја1968.године.
9 ЛистомладинеБеограда,излазиоод1963.до1971.године.
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Траиловићкојусмопоставилиуправоовде,уЦЗКДу.10У
чемујебилапривилегијаБеограда?Убројнимпреводима.
У могућности да БИТЕФ буде место међусобног инфор
мисањапозоришнихстваралацаистокаизапада.

МДШ:Београдјебиопросторразмене,упознавања,култу
ралнихпревођења.ОвдесусепреводилиБауманиКолаков
скидоксу јошбилиуПољској, апреводилосеисвеоно
сазападашто јенаистокубилозабрањеноилинепознато
– одБарта иФукоа, доФројдаиМаркузеа.Нолитове би
блиотекеСазвежђа(МилошаСтамболића)иКњижевност
ицивилизација(ЈованаХристића),билисунашипрозориу
свет.Прва књигауСазвежђимабила јеФромовоБекство
од слободе, а последњаЧетири огледа о слободи Исаије
Берлина.

БП:АнаБИТЕФусуљудисаистокамоглидавидеЛивинг
театар,Опентеатар,Шумана,ШекнеровогДиониса.Апрви
путкадјеТагањка11изашлаизаГвозденезавесе,дошлајеу
Београд–наБИТЕФ.Мода,клубови,оснивањедискотека,
чакифамозниЧик,показујулиберализацијупросторакул
туре.Огроман утицај је намене вршио тај преплет поли
тике,револуцијеиуметности.УтомчасууБеоградунема
атмосферестраха,иакосу1968.покушавалиданампрете:
“децо, пазитешта радите, ући ће Руси и код нас каошто
суушлиуЧехословачку”!Либерализацијајепроизводнаше
позицијеухладномрату.БиласамсвеснадаХајнерМилер
илиРобертоЋули,долазеуБеограднесамонафестивал,
већидавидедалијемогућтрећипутусоцијализам.Велика
јетемапериодвладавинесрпскихлиберала;питањејешта
суонибилиуекономији,аштасузначилиукултури;како
јешездесетосма,можда,зауставилатржиштеиекономске
реформе, а како јеималадруги ефектукултурнимидру
штвенимпроцесима.Заменејенајдрагоценијештосмоми
студентисматралидајебунтнашеправоиизборилиседа
кажемооноштомислимо.Стеклисмоспособностиумеће
да говоримоида се јавно залажемо за оноштомислимо,
даникоганијестрах.Тосматрамједнимоднадрагоценијих
доприноса1968.

МДШ:Туспремностдасеполитичкиставартикулишедру
гачијеодвладајућемисли.Једнаодпрвихмалихцивилних
акција десила се баш на БИТЕФу 1968., протест против

10MiraTrailović:sveštosmozaboraviliiovajtelefon,katalogizložbe(2008),
Beograd:CZKD.

11ПозориштесаистоименогтргауМоскви,одшездесетихгодина, због
својеавангарднеоријентације,честојеусукобусавластима.



294

МИЛЕНА ДРАГИЋЕВИЋ ШЕШИЋ

окупацијеЧехословачке.Жилник,БојанаМакавејевиБран
коВучићевићделилисулеткеграђанимаБеограда...

БП:Писалојенањима:„МалограђанинаБИТЕФууБео
граду…”(уизвођењутеатраГоркиизМоскве)„…овимвас
обавештавамодасутрупеВаршавскогпактаушле22.авгу
стауПраг.Грађани,вратитесекућама”…Тосмомиодштам
пали.Тирке(Тирнанић),мојтадашњидечкоијастајалисмо
навратимаАтељеаисвимакојисуулазилиговорилидасу
ибеовци.Нажалост,иАциПоповићукогатаданисампозна
вала,акаснијемијепричаоколикосамгауплашила,јерје
онзаистабионаГоломотоку…Бојана,ЖилникиБранкосу
успачекусасулундаромишликаотенк.Полицијајепрепо
зналаспачекпобројурегистрације,јерјеснимљенуфилму
Ранирадови,каснијејетобилокоришћеноуоптужнициза
Жилника.ОтомепостојитекстучасописуРокброј3,којије
издаваоБораЋосић,црвениброј,саТиркетомнанасловној
страни,сафотографијомсценеизРанихрадова12…Некоу
Атељеујесветоповезаоинастаојелом.АондајеСлужба
дошлакоднасуСусрет,јерјеуСусретукаолекторрадила
песникињаМаријаЧудина.КакојеуМосквибионекипро
тест,полицијајепомислиладајесадаМаријаЧудината....

МДШ: … која повезује московски грађански протест са
овдашњомдисидентскомсценом…

БП: То је било читаво ислеђење окоСусрета. Дошли су,
прегледалисве.

МДШ: Репертоар једног институционалног позоришта,
Атељеа212,биоjeуфункцијиграђанскогослобађања.

БП:Билајејакарепресијапротившездесетосмаша,нарочи
топосле„Смерница”,аистовременојетекао„великимарш
крозинституције”,какојерекаоЈанезПипанкадјеотишао
уДраму…БиласамуСусретукадмејезваоФраноБарби
јеридапишемзаНИН.Постојаојепокушајувлачења…

МДШ:…новихмладихснага,људикојимисле,уинститу
ције.

БП:Некисуодбијали.СећамсереченицеМилошаМини
ћа кад су Лазар Стојановић иЉубиша Ристић одбили да
уђууПолитику;позванидауређујукултурнустрану,кажу
„прихватићемоакодобијемомогућностдауређујемолист
у целини”! „Добро, децо, ако нећете ви, видећете како ће
тоизгледатикадавамбудалеседнузаврат”.Тојеједнаод
сталнихтема.Утовремепостојао једемократскипроцеп

12Rok, časopis za književnost i estetičko ispitivanje stvarnosti, br. 3 1970.
Часописјеизлазио196970.



295

МИЛЕНА ДРАГИЋЕВИЋ ШЕШИЋ

такодасмобилиизмеђуједнеидругестране.Онједоносио
либерализацију, алиирепресију.Кадсамдошладарадим
уАтеље212,менијеЈованЋириловпоказаопресклипинг
изСовјетскештампеонашем„штрајку”,отојнашојпобу
ни.ОнисутодоживљаваликаонападнаСовјетскисавез.
УАтеље212самдошлапослежирирањанаБИТЕФу,још
натрећојгодиниАкадемије,ипочеладарадимкаомлађи
драматург.Тогпериоданажалост, нема умонографијама.
Тојепоразно.

МДШ: Главна тема овог разговора јесте култура сећа
ња везана за цивилни покрет, за ангажман, за грађанску,
уметничкуакцију.Заштосетидогађајибришу,нестајуиз
колективногсећања?

БП:Бришеихинституционалнисистемалиинекапацити
раностдасеотомемисли.Нашедруштвокарактеришепа
ралелизамкултурнихкругова:естаблишментјеувекпротив
оногаштојеотпоридоживљавагакаоразорнусилу,суб
верзију.НапрославипедесетгодинаАтељеаједанадвокатје
рекао:„Такојетокадасеуметностсведенастатистику”.Не
маауторефлексивнихтекстова,којисуистовременокритич
кииобјашњавајуконтекстукомеделујепозориште…Како
биреклиЋириловиКлаић,историјапозориштанијесамо
историјаоногаштојеодиграно,негоионогаштонијеоди
грано.НемаанализеотомекакосепозиционираоАтеље212
уодносуналибералнуполитику,штајебиоАтеље212као
подручјескепсе,каоподручјекритике,штомујебиласпе
цифичност (првапсовканасцени,прваголотињауКоси);
шта је то значило као пробој кроз наслеђе соцреализма?
ДоксеАтељебориоиронијомискепсом,алииувођењем
међународногрепертоара–дотлејебиоАтеље!Тујеречо
добробитикојудоносипознавањемеђународне ситуације,
добробитикојапроизлазиизживотаусвету,издељења…

МДШ:Атеље212јекарактерисалопознавањесветскесце
неиучешћеуактуелнимпроцесима,безобзирадалијето
ратуВијетнаму(одкогасмообјективнобилидалеко),или
контракултурамладих:делилисмоидеје,тежњеижудњеу
свакодневици,паикрозрепертоар,одКоседоХамлетау
подруму…Данасјевишеусећањуглумачкаслобода,вир
туозност, артизам, амањеполитичностАтељеа,његован
гажман, социјално преиспитивање вредности. Политич
нострепертоараАтељеајесклоњенаизсећања;преовладао
је артизами свешто је било грађанској публици забавно.
РепликеЗоранаРадмиловића,анегдоте…

БП:ЗоранРадмиловићјесхваћенкао„шалакомика”.Абио
је једаноднајвећихдадаиста!АтељеовТристанЦара!Но
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увек је постојао тај анегдотални слој кафанске интерпре
тације историје позоришта. За разумевање тог феномена
добра јеТиркетовареченица:„Каквасрпскакафана,такав
Атеље212”.Тајпериодтраједо19789,кадарепертоардо
приносиразглабљивањуСистема–томеједоказсталнаре
пресија,односноскидањепредставасарепертоара.Сведо
тренуткакадаВецаЛукић(управникНародногпозоришта)
јавнопрозивасекретаркуградскогкомитетаСофијуМишић
да намерава „да скине” иПрљаве руке из Југословенског
драмскогпозоришта.Натомсастанкује„експлодирало”да
таконеможевише.Самоуправљањеимадобре,аистовре
меноинегативнестране,лажнуслику,ситуацијуукојусе
људиувуку„самоуправно”,каоданепостојиспољнасила
којанештотражи,већтосамоуправнотражиколектив.

МДШ:Праваформааутоцензуре–цензуребезцензуре.Са
ми забрањујемо, самоуправнодоносимоодлуку, алињу,у
ствари,захтеваспољнасила–Савезкомунистапрекосвог
огранкауколективу.Нажалост,уколективимаготовоувек
постојинекатихавећинакојаћенапритисакспољадаод
гласаонакокако„треба”.

БП:Понекадсутипредлозинаилазилинаотпор,наодба
цивањеколектива.ТоседесилосаУлогоммојепородицеу
светскојреволуцијигдејеколективстаопротиводлукеоза
брани,противоногакојетоподстицао.Догађалосеито.

МДШ:ШтајепресудилодаодешизАтељеаиоснујешНо
вуосећајност?Утовремевећпостојегрупечијијециљда
себиобезбедепросторизванинституционалногпозоришта:
Подразно,ВладимираЈевтовића;Двориште,ПетраЗеца.Ти
сикренулауНовуoсећајност сапотпунодругачијомиде
јомодвећинетихпривременихитрајнихраднихзаједни
цауметника.Онеотварајуновепросторезаглумачкуигру,
занепосреднијесусретесапубликом,докНоваосећајност
тежинечемдругом,амбициознијем.

БП:Некакаввредноснинеоромантизамбиојенужан,одно
сно,билојенеопходноускепсуувућиосећајност.Заправо
језамојодлазакпресуданбиоутицајБИТЕФакоји је ја
ко тешкобиоприхваћану самомАтељеу212.Постојао је
великиотпор.

МДШ:БИТЕФсеондаизместиоизАтељеа212.

БП: Дуго је он био уАтељеу; важно је да фестивал буде
унутар позоришта, унутар позоришне инфраструктуре, да
он није „агенција”, „менаџмент”, да није „ивент” који ће
дападнеу једанград.Фестивалчинеитехникаиљудии
ансамбл.Укорењеност БИТЕФа уАтељеу била је велика
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институционалнапривилегија.Тојеменеповуклоданапра
вим другачији облик позоришта. Почела сам са (Егоном)
СавиномиСоњомСавић.ГрадоначелникјеутомчасуБог
данБогдановић,штојеодвеликеважности.Онјеподржао
предлогдауђемоуПивару,којинамједаовеликиархитек
та,УгљешаБогуновић,иначеархитекта зградаТелевизије
БеоградиПолитике,таданадлежанзаСкадарлију.

МДШ:Утомтренуткутојесветскиактуелно.Питањекори
шћењапостиндустријскеархитектуреукултурнесврхепо
чињеинтензивнодаседебатујетексрединомосамдесетих.
Тојетренутаккадасмомиидаљејошувекупотпуностиу
складусасветскимтенденцијама.

БП:Људи то данас тешко схватају у овом једном облику
постколонијалнекултуре.Одувексеборимоданепостоји
имитација у позоришту. Просто, људи који осећају своје
време,уједномчасу,поделедухтогвременаинаразличи
тимстранамасветапочнудаправенештослично,затошто
јетоналогдухавремена.„Дослух”којипроистичеизшири
не.Југословенскасрединајетоомогућавала,билајеповеза
наисасветом,дисалајекакодишесвет.Инаравнобилоје
бројнихновихпросторакојејеБИТЕФспонтанооткривао:
Барутана...

МДШ:...иИзлогуМаршалаТолбухина,студиоАвалафил
мауКошутњаку,катакомбенаТашмајдану,грчкокатоличка
цркваукојојјесадБИТЕФтеатар,Старосајмиште...

БП:...имесназаједницапрекопутаАтељеа.НаСајмусеиз
водиОрландоФуриозоЛукеРонконија.Дакле,представесе
играјутамогдеимјестварнобиломестоитакосипочеода
учишданепостојивишесценографија.

МДШ:Нисмотадаупотребљавалитерминsitespecific,али
Крлежина Голгота била је у фабрици Иво Лола Рибар у
Железнику.

БП: Редитељ Богдан Јерковић је ту представу реализовао
у склопу Казалишне радионице фабрике Раде Кончар у
Загребу1973.наИФСКУ13.

(...)ИдућипренековеченаједанскупуПолет,сетиласам
седајеутомдворишту,сашљакомпочелаНоваосећајност.
РађенјеМагбет,затимВојцекСуадеКапић.

МДШ:ТујегостовалаиКугла(глумиште)изЗагреба,паNe
ueSlowenischeKunst–IRWINипозориштеСестреСципиона

13ИнтернационалнифестивалстудентскогказалиштауЗагребу.
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Насице, ДраганаЖивадинова. Гледала сам ту иКвартет
ХајнераМилера.

БП: На другом спрату пиваре, у шест хиљада невероват
них метара простора, била је прва изложба IRWINа у
Београду. Доле, на иницијативу Љубише Ристића, за Го
дофест,1984.,наступио јеХинкеман (тек јепослебиона
БИТЕФу.)14

МДШ:КаквисуиначебилиодносиизмеђуКПГТ.а15иНове
осећајности?Тониједовољнопознато.Преплиталистесе
наГодофесту?

БП:Сматраласамдавезатребадасеојачаитојебилотрау
матично,јерјеСоњаСавић,чланицаУправногодбораНове
осећајности,билапротивтога,каоинекидругиоснивачи
Новеосећајности.СоњаСавићјеуПивариодиграласвоју
фундаменталнупредставу,Неја,СемјуелаБекетаурежији
ЕгонаСавина.ГишаБогуновићјерадиопредставуОнаће
доћи,којаједонелапотпунупроменуестетике.Дакле,поче
лесуестетскеиполитичкепромене,исматраласамдатреба
дасездружимосаКПГТом,дабитобилоједноукрупњава
ње.ТунисубилисамоКПГТиНоваосећајност,тујебиои
Артфилмгоренаспрату(ГоранМарковић,БранкоБалетић,
АцаНос –Аца Стојановић) Ту почиње ново удруживање
филмскесамосталнепродукције.

МДШ:То је заметак стварања независне сцене, пре свега
удруживањемпозоришнихифилмскихуметника.Важноје
дазнамонакојисуначиннезависнегрупесарађивалеме
ђусобно,далисусепрепознавалепомотивимаистремље
њима,вредностима?

БП:Билојетоврлотешко!Већинајебилапротивудружи
вања.КПГТјенаконМисерадиовеликепројекте:ТајнуЦр
неРукеиКарминуБурану,Годофест.ЉубаТадићиСне
жанаНикшићотварајуновипростор–Магазу, својемало
позориштеуцентруграда.АпоштојеНоваосећајностима
лаправнурегистрацију,ондајепреузелапословањецелете
групељуди.Огромно,баснословнолудилокојесморадили
у томдворишту, у коме суизведениЧекајућиГодоаНаде
Кокотовић,УчимоСловенштину Суаде Капић,Фазбиндер
НадеКокотовић,ЉубинкоиДесанкаАцеПоповића.Утоку

14РетрограднидогађајХинкемансловеначкогпозориштаСестреСципи
онНасицеурежијиДраганаЖивадинова.ДеоNSK.

15Казалиштепозориштегледалишчетеатар,позориштеосновано1977.у
ЗагребурадиреализацијепредставеОслобођењеСкопља,оснивачису
билиЉубишаРистић,РадеШербеџија,Душан ЈовановићиНадаКо
котовић.Видети:Јованов,Л.(2016)ГрадтеатарКПГТ:позориштеи
интегративнакултурнаполитика,НовиСад:Стеријинопозорје.
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једноглетаизведенјевеликибројпредставаутомделуБео
градакојибиседанасназваоdowntown.Тосубиладешава
њате1984.СједнестранеПивара,Слободниуниверзитет,с
другехапшења;тобисмомораледанапишемо,даобјасни
моту...

МДШ:...цивилну сцену.Мастнак16 и Словенци тада уводе
терминцивилнодруштво.

БП: Важан је Слободни универзитет17 у оквиру кога, код
ДрагомираОлујића почињупрва предавања (...)Када смо
игралинаГодофестуВиђењеИсусаКристаукасарниВ.П.
2507,озбиљнонас јесаслушавалавојскананајвишемни
воу:„тонећетеиграти,тонедолазиуобзир”.Насастанку
уГрадскомкомитету,комеприсуствујеиБојанБугарчићсе
кретар,ЉубишаРистићи јасмосеоштросупротставили.
Реклисмоимдајењиховодагледајуштасерадиувојсци,
атоштарадиШекспирјенашаствар.Борбанеможедаоб
јавиинтервјуЉубишеРистића,панапозивДраганаКлаића
одлазимуКњижевненовине,итуобјављујемокаоједанод
првих текстова нове редакције, интервју саЉубишомРи
стићемукоместојидаћесевидетикакоћебитикадаСло
бодниуниверзитетпреузмеАкадемијанаука.Тоје1984.и
наравно,представусмоодиграли,безикакве...

МДШ:...аутоцензуреицензуре.

БП: Једноставно смо рекли себи: играмо!То су већ годи
некадапаралелнопостојеразличититокови.Времејемоћи
СтанетаДоланца.ТадачујемозаСлободанаМилошевића,
секретара Градског комитета. Слободан почиње хапшењa
збогСлободногуниверзитета.

МДШ:Kрећерепресија.Тознамизсопственог,малог,ми
кропримера.Какомијебилапотребналогистичкаподршка
за истраживање књиге и читања за докторат, разговарала
самсаљудимаизМарксистичкогцентраБеоградадабуду
његови покровитељи. Они одобре пројекат истраживања
читалачкепублике1983.Почнемдарадимкаоруководилац
истраживања,асистенткињанаФДУ,нисамчланицапарти
је.ПроменисевластуГрадскомкомитету1984.,променисе
исекретар(ГорицаМојовићодлазиуКултурницентарБео
града),асаМилошевићемдођеКундактепозовунарапорт

16ТомажМастнак,словеначкисоциолог.
17Називзатрибинеипредавањаопроблемимајугословенскогдруштва,

уприватнимстановимауБеограду,накојимасуучествоваликритич
ки настројени и неподобни интелектуалци. Слободни универзитет је
покренутудругојполовиниседамдесетихапрестаојесарадомнакон
1984.године,кадајехапшењемприсутнихспреченопредавањеМило
ванаЂиласа,накончегајешесторициорганизаторасуђено.
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Марксистичкицентардасевидиштасетаморади.Кундак
иЖељкоСимићједноставнопоставепитањеМарксистич
комцентру:„Каквојетоистраживањеукомечакнемани
питања да ли је испитаник члан или није члан партије?”
Менизачиталачкукултурутонијебиловажно,ноистра
живање спасе ВасаМилинчевић, професор књижевности,
такоштоприхватиданоминалноводиистраживање.Иако
чланЦентралногкомитета,очитонијебиоизтетврдестру
је. Рекаоми је: „преузео сам тај пројект, иначе би укину
липодршкуистраживању,аливамсеништанећумешати”.
Урадиласамистраживање,Марксистичкицентарјеплатио
анкетаре,компјутерскуобрадуподатака,штампу,апотпи
санисмокаоуреднициобоје,ВасаМилинчевићија.Одта
даМарксистичкицентарништавишенијерадиоуширем
пољукултуре.Одмахсамсхватиладасемењаситуацијау
друштву.У„граду”севишенијемоглорадити, јерсе„за
творио” 1984. доласком Слободана Милошевића, што се
најбољевиделопоомладинскиморганизацијамаимаркси
стичкимцентрима(тамансусекрајемседамдесетихпочели
даотварају).Истраживањапрелазесаградскогнарепублич
киниво,уИстраживачкоиздавачкицентарСавезасоција
листичкеомладинегдесубилиВелимирЋургусКазимир,
МиленаПетровићидруги,ионаопстајудо1987–1988,јер
у„републици”јеслободаосталадо1987.,доОсмеседни
це.ЧасописПоткултурепокренут1984.излазипоследњи
пут1987., јерпосленизаИстраживачкоиздавачкицентар
савезаомладинеидругесличнеорганизације,немамного
слободе.Седамдесетих,апосебноранихосамдесетих,уЈу
гославијисеградиједнапосебна,међусобноповезанасцена
цивилногдруштва.Разнествариседешавајууглавнимгра
довиманашихрепублика.Тојејошненаписанаисторија,та
међусобнапреплитањаивезенисуобрађени,семнештома
ло,дисциплинарно(уисторијифилма,позоришта,визуел
нимуметностима,итд.)ИакојечасописПоткултуреимао
српску,тј.београдскуредакцију,кадасмоправилирадниса
станакуТитовојкућинаОпленцукодТополе1986.,дошли
суФуриоРадин,СветланаСлапшак,интелектуалцисара
знихстрана,јерјетајјугословенскипросторомогућаваора
знаширења,прожимања,додавања.Ималисмоактивизам,
грађански,космополитски,југословенски,асадругестране
постојао јеинационалистички,когасмобилисвесни,али
мујошувекнисмоувиђалиснагу.Међутим,већод1987.то
јепосталојасно.
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УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА

ЕСТЕТИКАДАНАС
Естетика је једнаодонихфилозофскихдисциплинакојау
савременомсветуикултуриимаширокпросторделовања
изначајнуулогу:одфундаменталнихфилозофскихпроми
шљањаестетскогфеноменакаотаквог,онтолошкогстатуса
уметничкогдела,проблемарецепцијекојиподразумеваепи
стемолошке анализе, проблема вредности, односно аксио
лошкогаспектаестетичкогпроблематизовања,дефинисања
методаподобнихестетичкомистраживању,прекофилозоф
скиханализасавременекултуреукојојестетичкаарбитра
жа има потпуни суверенитет, конституисања и одређења
антрополошкеестетикеиестетичкеантропологије,критике
уоквируфилозофијемедијакојапризмуестетичкевалори
зације примењује нафеноменмасовних имрежнихмеди
ја,допромишљањапосебнихуметничкихформи,њихових
филозофскихтемељаиестетскихспецифичности.

Тематска целинаЕстетика данас састоји се од осам тек
стова аутора/ки, естетичара/ки различитих генерација, ко
ји су секао теоретичари/ке развијали/е,измеђуосталог,и
уоквируЕстетичкогдруштваСрбије,организацијекојаове
годинеобележава40годинапостојања.Узнакутогјубилеја
осмишљенaјеитемаЕстетикаданас.Естетичкодруштво
Србијејередовнимнаучнимскуповиматокомчетиридеце
нијепостојањаподстицало–идаљеточини–промишљање
релевантнихестетичкихпроблема,теснажанразвојсрпске
естетикеуразличитимсмеровима,негујућисрпскуестетику
уконтекстусавременесветскеестетичкесцене.

Посматрано у оквирима актуелних превирања естетичке
мисли,српскаестетикајеизузетноразвијена,разуђенаиса
држајна;иакосуовдепредстављенесамонекепроблемске
целинеодкојих јесазданасрпскаестетичкамисао,темат
ски оквирЕстетика данас може да пружи увид уширок
спектартеоријскихмогућностикојесуотворенесавременој
естетици.

Текст „Уметност, природа, наука, занат, техника” отва
ратемукласичноместетичкомтемом.Посвећенпроблему
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дефинисања појма уметности, овај текст представља пре
цизнопојмовнодиференцирањеуметностиоддругихобли
каљудског делања, те указује на повесне трансформације
појма уметности.Начелна проблематика естетике каофи
лозофскедисциплинеиспитујесеутексту„Ималипотребе
зафилозофском естетиком?”, који поменуто питање ситу
ирауконтекстмогућностидасе естетичкетемеобрађују
иуоквиримапосебнихнаука.Аутортекстааргументујеу
користфилозофскеестетике,ослањајућисеинанашуесте
тичку баштину, односно на мисаоМилана Дамњановића.
Савремениконтекстестетикеразматрасеиутексту„Есте
тикаифилозофијамедија”,којииспитујемогућностидасе
естетичкамисаопримениинаразматрањеразличитихфе
номенамедијскекултуре.Садругестране,текст„TheCon
flictBetweenUtilitarianandAntiUtilitarianinEuropeanPhilo
sophyandCulture”проблематикуестетикепостављаукон
текстмодерности,односнорађањаутилитаристичкихидеја
уоквируновенаучнотехничкепарадигме.Текстуказујена
специфичноуписивањеутилитаристичкихидејаудимензи
јуестетскогиморалногкаонаодлучујућидогађајевропске
модерностиистраженудоменуестетике.

Преосталитекстовитемепосвећенисуестетичкојанализи
сфереуметности.Такотекст„Естетикакласичногкинеског
сликарства”представљатематизовањекласичногкинеског
сликарстваизперспективепроблемапродукције,узнагла
шенуанализутеоријскихсписакојиреферишунакласично
кинескосликарство, тењиховопоређењесасличнимспи
симакојиприпадајукорпусуделауметностиЗапада.Утек
сту„GazingBallЏефаКунса”разматрасеуметничкиоднос
премакултуралномнаслеђу,укључујућитусверелевантне
институционалнеитеоријскемоделепредстављањаиорга
низовања уметничке баштине. Текст „Језик фотографије”
тематизујефотографијунесамокаоуметничкипросторви
зуелности,већ,пресвега,каосвојеврснијезик,односнокао
последицупроизвођењазначењакојекарактеришеодређено
друштво.Коначно,текст„TheSubjectofDance:DanceBet
weenBodyandSoul”испитујеуметностигреусветлутради
ционалногприматадуше,тесавременогпримататела;текст
указујенаоквиреестетичкеанализеуметностиигре.

УБеограду,28.11.2018.године



305

Универзитет у Београду, Филозофски факултет –  
Одељење за филозофију, Бе о град

DOI 10.5937/kultura1861305Z
                               УДК 7.01

оригиналан научни рад

УМЕТНОСТ,ПРИРОДА, 
НАУКА,ЗАНАТ,ТЕХНИКА

Сажетак: Аутор у раду разматра могућност одређења појма
уметности. Примена класичаног облика дефиниције се одбацује
уследнемогућностиједнозначногодређењаврснеразликеуметно
стиуодносунадругечовековеделатности.Уместотога,аутор
предлажедругачијиприступовомпроблему,којисеогледауис
питивањуразликаизмеђууметности,сједнестране,иприроде,
науке,занатаитехнике,сдругестране.Испитујућиодносумет
ностипремадругимоблицимаљудскеделатности,ауторуједнои
скрећепажњунабитнеисторијскетрансформацијепојмаумет
ности.Накрају, аутордолазидо закључкада је унапорудола
скадоодређењамодерногпојмауметностинеопходноовајпојам
очистити од наслеђених претпоставки и предрасуда, које могу
искривитињеговоправозначење.

Кључнеречи:занат,наука,природа,техника,уметност

Aнтичкипojaмумeтнoстибиo je jaсaниизрaзит, aлиниje
вишe oдгoвaрao пoтрeбaмa мoдeрнoг чoвeкa. Moдeрни
пojaм je биo ближи тим пoтрeбaмa, aли ниje вишe биo
jaсaн и изрaзит, jeр сe њeгoв oбим тoликo сузиo дa je
oбухвaтaoсaмooнихсeдaмумeтнoстикoje jeнaвeoШaрл
Бaтe. Oвo сужaвaњe oбимa пojмa ниje oлaкшaлo њeгoвo
прeцизирaњe, jeр je oдсeклo умeтнoст oд свих других у
нaчeлуoбjaшњивихoбликaљудскeдeлaтнoстиисвeвишe
упућивaлoнaпoтрeбу дa сe oнa схвaтииз сeбe сaмe,штo
ћe прeдстaвљaти скoрo нeсaвлaдиву прeпрeку зa свaкo
будућeнaстojaњeдaoдгoвoринaбитнoпитaњeумeтнoсти.
Нoипoрeдсвихпрoмeнaкojejeунeлaдвехиљaдегoдишњa
истoриja у пojaм умeтнoсти, oснoвни смисao je oстao:
умeтнoст je билa схвaћeнa кao умeћe прoизвoђeњa лeпих
и дирљивих ствaри, a дaнaс je oнa прe нaзив скупa тaкo
прoизвeдeнихпрeдмeтa.Нaтajнaчин,њeнoзнaчeњeсeнe
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сaмoпрoмeнилoвeћ jeпрeшлoунoвукaтeгoриjукojутeк
трeбaoдрeдити.Aнтичкoсрeдњoвeкoвнипojaмумeтнoсти,
кao пoлaзнa тaчкa рaзвoja тoг пojмa, биo je дoстa груб,
aли jaсaн и прeглeдaн у свojoj ширини, jeр je дoпуштao
дa будe дeфинисaн прoстo и прaвилнo, дoкњeн дaнaшњи
пojaм, кao циљнa тaчкa тoг рaзвoja, измичe дeфинициjи,
штo пoтврђуjу дaнaшњи рeчници и eнциклoпeдиje кojи
или избeгaвajу дeфинициjу или сe држe стaрe. Зa сaму
умeтнoстумoдeрнoмсмислурeчизнaмoдaпoстojиутaквoj
истoриjскoj рaзличитoсти кoja сe jeдним пojмoм нe дa
oбухвaтити,пaсeстoгaмoрaмoувeкизнoвaпитaтиниjeли
лoгичкиувeкнeизвeснoдeфинисaњeнeчeгaштoпoсвojoj
бити измичe билo кaквoj дeфинициjи. Прeмa тoмe, aкo je
пoдручje умeтнoсти кaтeгoриjaлнo нeoдрeдивo, у свaкoм
дeфинитoрскoмнaпoруjaвљajусeвeликeимoждaнaчeлнo
нeсaвлaдивeтeшкoћe.Пaипaк,прeмaoнoмeштojeдoсaдa
утврђeнo,мoрaлoсeпoћиoдjeднeoдрeђeнeидejeилипojмa
умeтнoсти и пoкaзaти дa тaj пojaм или тa идeja изрaжaвa
бићeумeтнoстиунajoбухвaтниjeминajистинитиjeмсмислу.
Aликojajeтoствaрнaидejaумeтнoстиустaњудaзaдoвoљи
oвeдeфинитoрскeзaхтeвe?

Пoчeтнooдрeђeњeумeтнoстиjeдoстaлaгaнo,jeрjeсигурнo
дajeумeтнoстдeлaтнoстчoвeкa,aнeпрoизвoдприрoдe.Пo
свoм нajвишeм oдрeђeњу умeтнoст je чoвeкoвa дeлaтнoст,
и тo свeснa дeлaтнoст, a нe рeфлeкс или ствaр случaja.
У тoм пoглeду нeмa никaквe сумњe: умeтнoст je свeснa
дeлaтнoстчoвeкa,или,удругojвeрзиjипojмa,прoизвoдтe
дeлaтнoсти,пaсeсвaтeшкoћaсaстojиутoмeдaсeпрoнaђe
oнa свojeврснa oдликa или oдликe кoje умeтнoст oдвajajу
oдoстaлихчoвeкoвихдeлaтнoстиидругихпрeдмeтaкojeje
чoвeкпрoизвeo.Tимeсeфoрмулишejeднaидeja,aлисeнe
oсигурaвaњeнaспeцифичнaрaзликa,илисeбaрeмoстaвљa
удвoзнaчjу.Teшкojeoдвojитиумeтнoстoддругихљудских
дeлaтнoстииутврдитикaквeoдликeприпaдajуумeтнoсти,
aдaнeприпaдajудругимвидoвимaкултурe,пaбисeмoглo
рeћи,кoристeћитрaдициoнaлнуфoрму,дagenusнeпoдлeжe
сумњи у дeфинисaњу умeтнoсти, aли je зaтo тeшкo рeћи
кaквa je њeнa diferentia specifica. Умeтничкa дeлa, сoнeт
илизгрaдa,сoнaтaилиукрaснaкoмoдa,пeсмaилипoртрeт,
тoликo сeмeђусoбнo рaзликуjу дa сeмoжe сумњaтимoгу
ли сe нaћи цртe кoje су зajeдничкe свимa њимa. Oтудa
пoчeтнипрoблeмрaзлучивaњaумeтнoстиoддругихoбликa
дeлaтнoстикaoпрoблeмустaнoвљaвaњaњeнeспeцифичнe
рaзликe, кojи сe тaкoђe трeбa рeшaвaти нa систeмaтски
нaчин.
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У свaкoм случajу рeч умeтнoст имa вишe рaзличитих
знaчeњaкojaсeлaкooдрeђуjусaмoусупрoтнoстисaдругим
тeрминимa: у супрoтнoсти сa прирoдoм, сa нaукoм, сa
зaнaтимaисaтeхникoм.

I

Усупрoтнoстисaприрoдoм,умeтнoстjeљудскирaд,укoликo
oнaпрoизвoдиствaрикojeнeбидoшлeупoстojaњeпрoстoм
игрoм прирoдних снaгa. Нa oснoву тoгa, у прoизвeдeнoм
прeдмeту сe рaзликуje умeћe и мaтeриja, тo jeст сирoви
мaтeриjaлиoнoштo jeчoвeкзнaoдaoдњeгaнaпрaви,пa
пojaмумeтнoсти,утoмсмислу,пoдрaзумeвa jeднуимпли
цитнуфилoзoфиjукojaдoпуштajeднуврстуoтвaрaњaизмeђу
чoвeкa и прирoдe. Aли ниje увeк лaкo утврдити грaницe
умeтнoсти, пoгoтoвo aкo сe знa дa нeкa нeљудскa бићa
мoгувршитиизвeснeaктивнoстиaнaлoгнeчoвeкoвим.Aкo
jeкућaпрoизвoдумeтнoсти,дaлиje,oндa,птичиjeгнeздo
умeтничкипрoизвoдилипрoизвoдприрoдe?Oбичнoсeми
слидaимaмoпoслaспрoизвoдoмумeтнoстикaдaaутoрдeлa
мислиoвoдeлoусупрoтнoстисaoнимштojeпрoизвeдeнo
дeлoвaњeм слeпих снaгa. Пo тoj прeтпoстaвци умeтничкo
дeлoмoрaнaстaтинaмeрoмисвршнoмaктивнoшћунeкoг
умeтникa,пaпрeдмeтeкojипрeдстaвљajуслучajниучинaк
прирoдних или мeхaничких прoцeсa нe мoжeмo рaчунaти
кaoумeтничкaдeлa.Aлиaкoсeдoпустидajeсaмaприрoдa
дeлo jeднe интeлигeнциje – бeз oбзирa нa тo дa ли je oнa
личнaилибeзличнa,кaoумeтничкaвaтрaкoдХeрaклитa
истoикa–тaдaсeпoнoвoбришeгрaницaизмeђуприрoдeи
умeтнoсти.Зaтoгрaницeпримeнeпojмaумeтнoстивaрирajу
прeмa тoмe кaкo сe мeњajу филoзoфскa стaнoвиштa. У
свaкoм случajу, умeтнoст, схвaћeнa кao дeлaтнoст чoвeкa
нaсупрoт дeлу прирoдe, интeрeсуje eстeтику укoликo сe
тичe jeднoг oдњeних вaжнихпрoблeмa: oднoсa прирoднe
лeпoтe и лeпoтe умeтничких дeлa, иaкo, истину гoвoрeћи,
eстeтичкa рeфлeксиja рaзвиjaнa нa тoj oснoви нe узимa
прoблeмнa jeдaнпoтпунo чист нaчин, пoштo врeднoвaњe
прирoдних лeпoтa нa уштрб умeтничкe лeпoтe нajчeшћe
мeшaмoрaлнaрaзмaтрaњaсaeстeтичкимрaсуђивaњeм,кao
штo je тo случaj, нa примeр, кoд Бoдлeрa.Aли пoгрeшнa
примeнajeднoгнaчeлajoшнeдoкaзуjeњeгoвупoгрeшнoст.

II

У супрoтнoсти сa нaукaмa, кoje трaжe истинитo, циљ
умeтнoсти je лeпo. Кaд je рeч умeтнoст пoтпунo
супрoтстaвљeнa рeчи нaукa, њeнa упoтрeбa je нaрoчитo
филoзoфскa. Нaукa je нeзaинтeрeсoвaнa. To je jeднa oд
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њeних суштинских кaрaктeристикa кojу joj приписуje joш
Aристoтeл.Oнaтрaжиистину,нeбринућисeзaмoгућнoст
њeнeпримeнeизaкoристкojaсeмoжeизњeизвући:oнa
oстaje у вишимрeгиoнимa чистe тeoриje.A рeч умeтнoст,
уњeнoмнajoпштиjeм знaчeњу, oзнaчaвaпримeну сaзнaњa
у дeлoвaњу. Чињeницa je дa чoвeк упoтрeбљaвa свojу
интeлигeнциjу и свoja сaзнaњa дa би прoмeниo прирoду
у циљу бoљeг зaдoвoљaвaњa свojих пoтрeбa, дa би
трaнсфoрмисao прирoднe мaтeриjaлe у кoриснe прeдмeтe.
Нa oснoву тoгa и у тoм смислу рeчи, Ф. Бeкoн je мoгao
дaти прoсту и jeднoстaвну дeфинициjу умeтнoсти кoja
глaси: „Умeтнoст je чoвeк придoдaт прирoди.” Истo тaкo
кaдO.Кoнт, у свoмдругoмКурсупoзитивнeфилoзoфиje,
изгoвaрa oну чувeнуфoрмулу: „Нaукa, oтудa прeдвиђaњe,
прeдвиђaњe,oтудaдeлoвaњe”,oнтимeжeлидaизрaзиoпш
ти oднoс нaукe и умeтнoсти, узимajући oвa двa изрaзa у
њихoвoмцeлoкупнoмзнaчeњу.

Teрмин умeтнoст у тoм смислу прeтпoстaвљa идejу прaк
тичнe aктивнoсти кoja зaхтeвa извeснa знaњa, пa сe
супрoтстaвљa нaуци схвaћeнoj кao чистo спeкулaтивнo
знaњe.Aлимoжeсeдoгoдитидaчoвeкупoтрeбљaвaсвojу
интeлигeнциjу и стeчeнa знaњa у ствaрaњу бeскoрисних
прeдмeтa,прeдмeтaчиjиjejeдинициљдaзaдoвoљeпoтрeбу
зa лeпoтoм. Oвa прoизвoдњa сe тaкoђe oзнaчaвa рeчjу
умeтнoст,кojojсeтaдaдajeoгрaничeнoзнaчeњe.Нaoснoву
тoгaумeтнoстсeмoжeпрoвизoрнooдрeдитикaoнaстojaњe
дaсeствoрилeпoтa.Умeтнoстjeтaдaдeлaтнoстпрoизвoђeњa
дeлa чиja eгзистeнциja трeбa дa будe oпрaвдaнa eстeтс
кимквaлитeтимa.Утoмсмислуумeтнoстсeсупрoтстaвљa
нaуци,aумeтнoстнaукaмa,aлинajeднoмдругoмглeдишту:
укoликojeднeистичуeстeтскуфинaлнoст,aдругeлoгичку
финaлнoст. Oву дeфинициjу умeтнoсти – дeфинициjу
умeтнoсти нa oснoву њoj имaнeнтнe нaмeрe, тo jeст нa
oснoвуњeнeсврхoвитoстиилифинaлнoсти,–мoжeмoнaћи
кoдЛaлaндa, уњeгoвoмTeхничкoми критичкoм рeчнику
филoзoфиje (Vocabulaire technique et critique de la philo
sophie1962).Прeмaoвoмрeчнику,умeтнoстимa„eстeтску
финaлнoст”,aнaукa„лoгичкуфинaлнoст”.Oвeдвeљудскe
дeлaтнoстирaзликуjусeпoнaмeникojaимсeприписуjeи
пoциљукojислeдe:циљнaукejeистинитoaциљумeтнoсти
лeпo.

III

Сaмoнaoснoвуистoгпринципa–принципaсврхoвитoсти
или финaлнoсти – мoжeмo пoвући мaњe или вишe jaсну
грaницу измeђу зaнaтa и умeтнoсти, jeр, кao штo смo
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видeли, рeч умeтнoст мoжe дa сe oднoси и нa зaнaтe.
ПoстojиШкoлaумeтнoстиизaнaтa.Утoмсмислучeстo
сeгoвoриoмeхaничкимумeтнoстимaукojимaнajвeћиудeo
имaмaнуeлнaaктивнoст.Сaoдвajaњeмлeпихумeтнoстиoд
мeхaничкихумeтнoстизaпoчeo jeпрoцeсдифeрeнциjaциje
умeтнoстиизaнaтствa,aлитajпрoцeсниjeбиoбрз,нитиje
тeкaoбeззaстoja,пoвлaчeњaипoнoвнихзaпoчињaњa.

Oднoсзaнaтaиумeтнoстиимaсвojудугуистoриjу,кoja je
кoнaчнo укaзaлa нa рaзлику измeђу oвe двe дeлaтнoстии,
тaкo,oдвojилaумeтникaoдзaнaтлиje.Дaнaсjeпoвучeнaoш
триjaрaзликaизмeђузaнaтaиумeтнoсти,дoкупрoшлoсти
тoниjeбиoслучaj.Скoлaстикajeглeдaлaуумeтнoстиjeдну
пoсeбнудиспoзициjунaшeгбићa:тojedispositiooperativa,
тojeстрaднaдиспoзициjaилидиспoзициjaкojaрaди.Зaтo
умeтничкo дeлo трeбa дa будe кoликo гoд je тo мoгућe
прилaгoђeнo пoтрeбaмa пoтрoшaчa. Укрaткo, у срeдњeм
вeку, умeтнoсти зaнaтствoнису рaзликoвaни.СвeтиToмa
joш мeшa oвe двe дeлaтнoсти. У тoм дoмeну рeнeсaнсa
oзнaчaвaкрajдoбaкoрпoрaциja,пajeтрeбaлoсaчeкaтикрaj
рeнeсaнсe дa би зaпoчeлo oдвajaњe умeтнoсти oд зaнaтa.
РaзликaсeпрaвитeкoдXVвeкa,нaрoчитoсaAлбeртиjeм.
Рaзликa измeђу лeпих и нижих умeтнoсти вршилa сe
прeмaмoдeрнojoпциjикрoзпoстeпeнooдвajaњeзaнaтaoд
умeтнoсти. Дoк сe лeпe умeтнoсти вeжу свojим циљeм зa
сaму умeтнoст, нижe умeтнoсти нoсe oбeлeжje зaнaтскoг
умeћaкojeпрeтeжeуњимa.

Укрaткo, нeзaинтeрeсoвaнoст, кoja je зa нaс суштинскo
свojствo умeтнoсти, билa je скoрo пoтпунo нeпoзнaтa у
срeдњeм вeку. Умeтнoст je тaдa пoистoвeћивaнa сa зaнaт
ствoмсjeднeстрaнe,aсaдругeсaбoжaнскoмкoнтeмплaциjoм
кoja пoмaжe чoвeку дa сe уздигнe дo бoжaнскoг и кoja je
истo тaкo утилитaрнa. Утилитaрнo глeдиштe je jeдинo
глeдиштe кoje зaузимajу скoлaстичaри. Сa тим кoнaчним
циљeм читaвa кoнцeпциja умeтнoсти срeдњeг вeкa oстaje
сaвршeнo aнeстeтскa, штo je упрaвo супрoтнo Кaнтoвoм
пojму „сврхoвитoсти бeз сврхe”, тo jeст сврхoвитoсти бeз
oдрeђeнoг циљa кoja je чистo фoрмaлнa сврхoвитoст. У
тoм смислуКaнт je смaтрao дa je читaвa лeпoтa aрaбeскe
слoбoднa лeпoтa. Сaмo тa лeпoтa ниje припojeнa, тo jeст
ниje вeзaнa зa нeки сaдржaj: тo je pulchritudo vaga. Нeки
смaтрajу дa je читaв Кaнтoв фoрмaлизaм сaдржaн у oвoj
рaзлици,aлинeмoгудaсeзaдoвoљeњeгoвимфoрмaлизмoм
идaпристaнунaњeгoвeaнтинoмиje.Taкo,нaпримeр,Сaртр
сeслaжeсКaнтoмдaумeтничкoдeлoнeмaциљa,aлипри
тoмoдмaхпримeћуjeдaњeгoвaфoрмулa„сврхoвитoстибeз
сврхe”нeвoдирaчунaoaпeлукojизвучииздубинeсвaкe
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сликe, свaкe стaтуe, свaкe књигe. Кaнт je пoгрeшиo штo
jeстaвиoнaистурaвaнприрoднoлeпoиумeтничкилeпo,
jeрoднoсиуприрoдисуслучajни,aуумeтнoстиизричитo
нaмeрни. Зaтo лeпoтe нa кoje нaилaзимo у умeтнoсти
никaдaнисупoслeдицe случajнoг сусрeтa.Уумeтнoсти je
свeпoстaвљeнoсaизвeснoмнaмeрoм,пa jeсврхoвитoсту
умeтнoстидубoкaствaрнoст.

Притoмниjeтeшкoпримeтитидaсeутojaнтинoмиjиизмeђу
скoлaстичкe и мoдeрнe eстeтикe зaчињe вeлики прoблeм
кojи сe ниje вишe мoгao зaнeмaривaти: лeпo je стaлнo
усмeрaвaнoпрeмaтeoлoгиjи,aтeoриjaумeтнoстиjeстaлнo
усмeрeнaпрeмaтeхници.Рaзaпeтaизмeђутeoриjeлeпoги
тeoриjeумeтнoсти,тoмистичкaeстeтикaникaкoниjeуспeлa
дaуjeдиниoвaсвojaдвaoгрaнкa.Утoмjojjeсмeтaлaњeнa
утилитaрнaусмeрeнoсткojajeoтпaлaумoдeрнojeстeтици.
Moдeрнa eстeтикa je бeзинтeрeснoст схвaтaлa кao сушт
инскo свojствo умeтнoсти.Умeтник сaдa слeди свoje дeлo
прeмa свojoj инспирaциjи и свoм рaспoлoжeњу, чeстo бeз
икaквeбригeзaсутрaшњицу.Jeдинициљeвикojигaпoкрeћу
су љубaв прeмa умeтнoсти и бoрбa сa њeгoвoм идejoм и
њoj oдгoвaрajућoм фoрмoм: њeгoв jeдини циљ je срeћaн
зaвршeтaкдeлa.Њeгaнeвoдeникaквиутилитaрнициљeви.
Зaнaтje,нaпрoтив,битнoзaинтeрeсoвaниутилитaрaн.

Из oвe глaвнe рaзликe измeђу зaнaтствa и умeтнoсти
прoистичудругeрaзликeкojejeпрaтeиoбeлeжaвajу.Дoкje
зaумeтникaциљумeтнoстилeпoтa,кoнaчнициљзaнaтлиje
jeмнoгoвишeмaтeриjaлaн.Дoдушe,дoбaррaдникилидoбaр
зaнaтлиjaнaстojeдaуспejуусвoмпoслукojисуприхвaтили,
aлиихмaмaцзaрaдeиличaкнeoпхoднoстзaрaдeтeрajунa
пoсao. Истo тaкo, вoђeнa кoнцeпциjoм дeлa и пoдстицaнa
инспирaциjoм, прaћeнa усaвршaвaњeм и дoтeривaњeм
у кoм су нajвaжниjи идeja и лични фaктoр – умeтнoст je
усмeрeнaпрeмaдухoвнoм,дoкjeзaнaт,кaooпeрaтивнидeo
дeлa,прeтeжнoмaнуeлaн,мeхaничкиивeoмaчeстoрутин
ски.Кoнaчнo,умeтнoстjeунивeрзaлнaзaтoштojeдухoвнa,
у смислу дa je дух спoсoбaн дa чинoм трaнсцeндeнциje
прeвaзиђeдaтoдaбисeуздигaoдoaпсoлутнoг,дoкjeзaнaт,
нaпрoтив,пoприрoдиoгрaничeн,зaтoштooнниjeциљпo
сeбииштoциљпрeмaкojeмтeжинeинтeрeсуjeзaнaтлиjу
дирeктнo.Умeтнoст je пoкушaj дa сe пoнoвoпрoнaђeизг
убљeнa цeлинa, дoк у зaнaту, oгрaничeнoм нaпoрoм
прилaгoђaвaњa, видимo сaмo jeдaн дeo унивeрзaлнoг чиjи
мнoгидругидeлoвиoстajуизвaннaшeгвидoкругa.

Квaлитeти кojи сe зaхтeвajу oд зaнaтлиje су вeштинa и
oбучeнoстрaдникa,aпoтрeбaзaмeхaничкoмпрeцизнoшћу
и прoфeсиoнaлнoм спрeтнoшћу ниje нeстaлa ни нaкoн
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свe вeћeг смaњивaњa улoгe ручнoг рaдa, jeр слoжeнoст
мoдeрних мaшинaoруђa и кoнтрoлa нaд њимa зaхтeвajу
вeликупрeцизнoстипaжњу.Tojeнaвeлoмнoгeсaврeмeнe
eстeтичкeдoктринeдaзaнaтпoнoвoукључeуумeтнoст.У
тoм смислуШaрлЛaлo je писao: „Учинити oд умeтнoсти
jeдaндругизaнaт,тoниjeунивeрзaлнaинужнaчињeницa;
тo je нoрмaлнa aктивнoст jeднoг психoeстeтскoг типa
зajeдничкoг извeснoм брojу умeтникa, aли стрaн и чaк
нeприjaтeљски мнoгим другим.”1 У свoм глaвнoм и
нajзнaчajниjeм дeлу Будућнoст eстeтикe Eтjeн Суриo je
извeo зaкључaк дa je „нeмoгућe oдвajaти умeтничкo дeлo
oд индустриjскoг дeлa у имe вишe врeднoсти у пoрeтку
лeпoг”2,aРejмoнБejeмислиуистoмсмислудaje„лeпoтa
мaшинeинтeлeктуaлнaлeпoтaкojупрeпoзнajeчoвeк,aлинe
идeтe”.Зaoвoгпoслeдњeг,умeтничкaлeпoтaниjeoнaкojoj
сeдивимo,вeћjeтoлeпoтaивeличинaљудскoггeниjaкojиjу
jeпoрoдиo.НaoснoвутoгaБejeзaкључуje:„Дoкjeумeтник
нeкaдa биo умeтникзaнaтлиja, ми дaнaс мислимo дa сe
упрaвљa прeмa умeтникуeстeти.Умeтнoсти су пoслeдицa
усмeрeнeaпстрaкциjeкojaчинидaсeсajeднaкoмсрeћoмнe
слeдeсвaистрaживaњaистoврeмeнo.”3

Taкo,кaoштoвидимo,oдвajaњeумeтнoстиoдзaнaтствaje
трajaлoдугoиизглeдaдaникaдaдoкрajaниjeспрoвeдeнo.
Рaзлoг тoмe трeбa трaжити у извoрнoj вeзи зaнaтствa и
умeтнoсти кoja нe дoпуштa њихoвo пoтпунo рaздвajaњe.
Taкo,нaпримeр,ништaнeспрeчaвaдaсeнaзoвeумeтникoм
нeкoкoнaнoсибojeнaплaтнoилизидoвeкупaтилa,aкoтaj
рaддoнoсизaдoвoљствoњeгoвoмaутoру.Истoвaжизaoнe
кojиoбрaђуjудрвoилибрoнзу:свиoнимoгуизaбрaтинaзив
умeтникa прe нeгo зaнaтлиje, aкo тo oдгoвaрa њихoвoм
oсeћaњу и рaзумeвaњу њихoвoг пoслa. Избoр измeђу
зaнaтлиje и умeтникa прeпуштeн je свaкoм пojeдинцу.
Oстaлoћeпрeузeтинaсeбeпoтoмствo,упркoснeсигурнoсти
ипрeвртљивoстињeгoвихсудoвa.Грaницaкojaизглeдaдa
рaздвajaoвaдвaдoмeнaличинaлиниjупoвучeнуупeску
и стaлнo излoжeну вeтрoвимa мoдe. Истoриja ликoвних
умeтнoстипрoтичeутojнeoдлучнoстизaкojунудибрojнe
примeрe.Oбичнии нeпoзнaтифирeнтински дрaгуљaри су
цизeлирaлипрeдмeтeкojисукaсниjeприписaниЧeлиниjу,
a људи, кojи су зa њихoвoг живoтa смaтрaни вeликим
умeтницимa, вeћ тридeсeтaк гoдинa пoслe њихoвe смрти
смaтрajу сe сaмo пoштeним извoђaчимa. Брунeлeски и
Гибeрти,ДирeриХoлбajн,oбaвљaлисузaнaтскeпoслoвe,

1 Lalo,C.(1939)L’Artloindelavie,Paris,p.115.
2 Souriau,E.L’Avenirdel’esthétique,p.107.
3 Bayer,R.Traitéd’esthétique,p.211.
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прaвeћи,дaбипрeживeли,брojнeцртeжeкoмaдaсрeбрeнинe
и злaтaрствa. Сaлвaдoр Дaли, прaвeћи дивнe и нeoбичнe
укрaсe,слeдитрaдициjуфирeнтинскихинeмaчкихмajстoрa
издoбaрeнeсaнсe.Квaлитeтoвихукрaсaрaвaнjeквaлитeту
њeгoвoгсликaрствa,пaћeсe,мoждa,зaнeкoликoвeкoвaу
њeмувишeцeнитизлaтaрнeгoумeтниксликaр.

Ниje лaкo oдрeдити пoкрeтну грaницу измeђу зaнaтa и
умeтнoсти и, схoднo тoмe, измeђу зaнaтских прoизвoдa
и умeтничких дeлa. To je сaмo дeлимичнo пoшлo зa
рукoмMaртину Хajдeгeру, кojи сe oзбиљнo трудиo дa ту
прoмeнљивугрaницуучинивидљивoм,тaкoштojeпoдузeo
aнaлизу кoja рaзгрaничaвa oдрeђeњe умeтничкoг дeлa oд
oбичнихствaрииoруђaдaбисeпoкaзaлoпрвeнствoдeлa
у oднoсу нaњих. Oруђe зaузимa срeдишњe мeстo измeђу
пукeствaриидeлa:oнo jeупoлaствaрaупoлaумeтничкo
дeлo.Упoлaствaр,jeрjeoдрeђeнo„ствaрoвитoшћу”ствaри,
aупoлaумeтничкoдeлo,jeрнoсиусeбиoбeлeжjeљудскoг
рaдa.Oвaствaрjeнeштoбитнoвишeoдгoлeствaри,jeримa
извeсну дoтeрaнoст кojу нeмa oбичнa ствaр, aли и нeштo
мaњeoддeлa,jeрнeмaoнуaутoнoмиjукojoмсeумeтничкo
дeлoприближaвaнaчинупoстojaњa„гoлe”ствaри.Измeђу
oбичнe ствaри, oруђaидeлaпoстoje битнeрaзликe, aлии
мнoгeмeђусoбнe вeзe.Дa би сe питaлoштa je умeтничкo
дeлo у oднoсу прeмa зaнaтскoм, пoтрeбнo je извeснo
прeдрaзумeвaњe o тoмe штa je умeтнoст. Нa тoj oснoви
Хajдeгeрспрoвoдиaнaлизурaзгрaничeњaдeлaoдствaрии
oруђa. Oруђa су зaнaтски прoизвoди.Циљњихoвe изрaдe
сeсaстojиуњихoвojспoсoбнoстидaслужe.„Служнoст”je
суштинскaкaрaктeристикaoруђaкaooруђa.

Зa рaзлику oд пукe ствaри, oруђe имa свoje joш битниje
„oруђeбићe oруђa”, кoje нaлaзи свoje испуњeњe у
„пoуздaнoсти” кojумoжeмoимaти уњeгa.Oруђa нajбoљe
служe кaд их нe примeћуjeмo у њихoвoj служнoсти. У
служeњу oнa сe трoшe и прoпaдajу, пa њихoвa служнoст
oстaje сaмo jeднa пoслeдицa нaшeпoуздaнoсти уњих.Нa
oснoву нaшe нeпoсрeднe пoуздaнoсти у служнoст oруђa
пoстajeмo сигурни у свoj свeт и слoбoднo прихвaтaмo
свojу зeмљу.Крoзпoвeрeњeуслужнoстoруђa, зeмљaнaм
пoстajeсвeближa,aсвeтпoстajeнaшсвeт.Oруђaчинeдa
свeт и зeмљaпoстaнуближичoвeку.У тoм смислу зaнaт
ски oбликoвaн мaтeриjaл je припрeмљeн зa нeку пoсeбну
упoтрeбу и исцрпљуje сe у кoриснoсти, кao штo je, нa
примeр,jeднooруђe(сeкирa,чeкић),дoкуствoрeнoмбићу
умeтничкoгдeлaпoстojиoбликoвaнoстмaтeриjaлaкojи сe
нeтрoшиинеупoтрeбљaвa.
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У прoизвoђeњу умeтничкoг дeлa нe трoши сe oбликoвaна
мaтeриja кao у случajу зaнaтских прoизвoдa. Дoдушe,
мaтeриjaл мoрa бити упoтрeбљeн, aли oвa упoтрeбa нe
трoшиинeзлoупoтрeбљaвaмaтeриjaлкaoнeкимaтeриjaлзa
нeкупoсeбнуупoтрeбу,вeћгaoслoбaђaзaњeгaсaмoгтaкo
штoмуoмoгућуjeдa сeпojaвии зaсиjaу свojoj влaститoj
истини.Дaлиумeтничкoдeлoимajoшнeштoвишeпoрeд
тoгa? У умeтничкoм дeлу дeшaвa сe нeштo oсoбитo. To
спeцифичнoиoсoбитoистoврeмeнojeнeштoнeуoбичajeнo
инeчувeнo.Хajдeгeрукaзуjeдa jeтooсoбитoуструктури
ствoрeнoг дeлa oнo сaствoрeнo. Путeм тaквoг ствaрaњa
дeлo пoстaje нoсилaц jeднoг пoдстрeкa кojим oнo дoбиja
кaрaктeр „усeбистajaњa” и, кao тaквo, зaдoбиja jeдну
пoсeбну структуру. To знaчи дa oнo штo дeлo jeстe ниje
придoшлo дeлу нaкнaднo, вeћ дa сaмo дeлo jeстe извoрнo
дoгaђaњeистинeбићa.Aдa„дeлojeстe”нeзнaчидaудeлу
пoстojилeпo,вeћсaмooдрeђeни„вишaкприсуствa”,кojисe
oвдeинтeрпрeтaтивнoпoистoвeћуjeсaлeпим.Taкaв„вишaк
присуствa”, ипaк, нe трeбa пoистoвeћивaти сa лeпим кao
eстeтскoмврeднoшћу,jeрлeпooвдeимaсмисaooткривaњa
истинeбићa:oнojeнaчиннaкojисeистинaпojaвљуje.

Taкo, кaoштoвидимo,ниХajдeгeруниjeпoшлo зaрукoм
дaфиксирaлeлуjaвугрaницуизмeђузaнaтствaиумeтнoсти.
Ни њeму ниje пoшлo зa рукoм дa тaчнo oдрeди у чeму
сe сaстojи тaj „вишaк присуствa” у умeтнoсти, нити дa
oдгoвoринaпитaњeштaумeтничкoдeлoимaвишeoдзaнaт
скoгпрoизвoдa:ниje,jeрoнтрaжиуумeтнoстиjeднудругу
истину,хeтeрoгeнуистину,истинубићa, aнeистинусaмe
умeтнoсти, oну истину кojoм умeтнoст нa нaс истински
дeлуje.Свeдoксeнeутврдиучeмусeсaстojиумeтничкa
истинa, нaмa ћe oстaти нejaснa пoкрeтнa грaницa измeђу
зaнaтскихпрoизвoдaиумeтничкихдeлa,пajoшувeквaжи
Maрксoвa нaпoмeнa дa зaнaтски прoизвoди мoгу имaти
умeтничку врeднoст aкo нoсe у сeби знaк индивидуaлнoг
умeћaњихoвихпрoизвoђaчa.

Истoриja зaнимљивoсти и знaмeнитoсти стaлнo oсцилирa
измeђуумeтнoстиизaнaтствa,ajeдинaгрaницaкojaдeлиoвe
двeдeлaтнoстимoжeсeвидeтиунaмeрикojaњимaупрaвљa:
у супрoтнoсти сa зaнaтимa чиjи je циљ кoриснoст, циљ
умeтнoстиjeлeпo,пaсeстoгaнaзивajулeпимумeтнoстимa,
кoje сe рaзликуjу joшoдbelles lettres, зaтoштo oнe имajу
циљдaпрoизвoдeлeпoпoмoћубoja,фoрмeизвукoвa,дoк
oвeпoслeдњeнaмeрaвajудaпрoизвoдeлeпoпoмoћурeчии
гoвoрa.

Пo свojoj нaмeни (финaлнoсти), умeтнoст сe рaзликуje и
oдтeхникe,кoja,кaoизaнaти,имaпрaктичнунaмeну.Aли
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ниje лaкo oцртaти грaницe умeтнoстиу oним случajeвимa
гдe дeлa имajу вишe функциja. Имe умeтнoсти хтeлo сe
рeзeрвисaтисaмoзaoнeдeлaтнoстичиjaдeлaнeмajуникaкву
прaктичнукoрист, вeруjућидaимoвaнeзaинтeрeсoвaнoст
дajeи гaрaнтуje jeднoвишeмeстo.Штoсe тичeкoрисних
прeдмeтa, смaтрaлo сe дa их њихoвa кoриснoст, aкo нe
пoништaвaњихoвуeвeнтуaлнулeпoту,бaрспуштaнajeдaн
нижи рaнг, пa су их стoгa нaзивaли нижим умeтнoстимa.
КрajXIXвeкaиXXвeкрeaгуjунaoвуситуaциjутaкoштo
сeбришeнaзивнижeумeтнoстидaбисeзaмeниoтaквим
нaзивимaкaoштoсудeкoрaтивнeумeтнoстиипримeњeнe
умeтнoсти.Притoмсeвeруjeдaкoриснoилeпoмoгунe
сaмoдaбудукoмпaтибилнивeћидaсeпoмaжу,пoдуслoвoм
дa сe лeпoтa jeднe фoрмe дугуje сaвршeнoj aдaптaциjи
oвeфoрмe, упoтрeби зa кojу je прeдмeт нaмeњeн.Teoриje
рaциoнaлнeлeпoтeифункциoнaлнeлeпoтeпoнoвoуклaњajу
грaницe умeтнoсти. Пoд умeтнoшћу сe пoдрaзумeвa вeш
тинa или спoсoбнoст, кoja сe дугуje билo мaрљивoм рaду
билo прирoднoj oбдaрeнoсти, aли чиjoм сe упoтрeбoм и
зaлaгaњeм мoжe пoстићи сaвршeнствo у трaжeнoм рeз
ултaту.Oвoзнaњeчињeњeoмoгућуjeдaсeумeтнoстсхвaти
иoдрeдикaoбилoкojaaктивнoсткojaдoвoдидoсрeћнoгрeз
ултaтa.Taкoуспeлoдeлoнaзивaсeумeтничкимдeлoм,aoнaj
кoгajeсaчиниoсмaтрaсeумeтникoм,jeднoстaвнoзaтoдa
бисeoзнaчиoвисoкиквaлитeтjeднoгдoбрoурaђeнoгпoслa.
У тoм смислу умeтнoст je пoсeбнa прoизвoднa дeлaтнoст
кojaимaсвojeвлaститeпoступкe,aрaзликуjeсeoддругих
људскихдeлaтнoстипojeдинствутрисвojствaкojajeчинe
jeдинствeнoм и нaрoчитoм: 1) пo упoтрeби рeгулисaних
пoступaкa,супрoтнooнoмштojeсaчињeнoинспирaциjoми
бeздoвoљнojaснихмeтoдa;2)пoнужнoстиизвeснихзнaњa,
супрoтнoвршeњупрoстoгрaдa;3)пooствaрeњукoнкрeтних
инajчeшћeмaтeриjaлнихдeлa.Oвajсмисaoумeтнoстиjoш
увeкчувaипрeвoдиjeднooдзнaчeњaлaтинскoгarsигрчкoг
τέχνη, aли сe учврстилo у мoдeрнoj eпoхи пoд утицajeм
знaчeњaлeпихумeтнoстикojeпoдрaзумeвaдaуспeхурaду
дajeeстeтскeквaлитeтeдeлуидaoвoсaвршeнствoунaчину
извoђeњa рaђa jeдну врсту лeпoтe кoja je дeлo чoвeкoвoг
прoдуктивнoг умeћa. У тoм случajу, дaклe, билo дa имa
илидaнeмa,joшузтo,другeфинaлнoсти,пoдумeтнoшћу
сeпoдрaзумeвajусвeствaрaлaчкeaктивнoстисaeстeтскoм
финaлнoшћу,пaтaдaпoстojeбрojнeумeтнoстииништaнe
искључуjeмoгућнoстдaсeизмислeнoвe.

Taкoсврхoвитoстпoстajediferentiaspecificaумeтнoстипo
кojojсeoнaрaзликуjeкaкooддeлoвaњaприрoдeтaкoиoд
другихљудскихдeлaтнoсти,aпрeсвeгaoднaукeизaнaт
ствa:унутрaшњициљприрoдe,aкoпoстojи,чoвeкнeмoжe
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спoзнaти, циљ нaукe je истинa, циљ зaнaтa je кoриснo, a
циљумeтнoстиjeлeпo.Умeтнoстнeмaнeкициљизвaнсeбe,
кaoштojeтoслучajупojмoвнoмсaзнaњуилипрaктичнoм
мишљeњу,изчeгaпрoистичeзaхтeвзaњeнoмaутoнoмиjoм
кojидoслeднooдричeумeтничкoмдeлубилoкaквуфункциjу
кoриснoсти, jeр њeгoву врeднoст види у нeчeм другoм: у
зaдoвoљaвaњучoвeкoвeпoтрeбeзaлeпим,кojeсeнeмoжe
свeстинaнeштoдругoитaкooбjaснити,пaмусeмoрaприћи
њeгoвимвлaститимпутeм.Tajпуттeктрeбaпрoнaћи.

***

Oвo прaћeњe пojмa умeтнoсти и њeгoвих истoриjских
мeтaмoрфoзa ниje билo лутaњe бeз циљa: њeгoв циљ je
биoдaсeсaумeтнoстискинусвeнaслaгeкojeсусeтoкoм
истoриje нaтaлoжилe нa њeнoм пojму и тaкo прикривaлe
њeнуизвoрнусуштину.Циљjeбиoдaсeдoпрeдoмoдeрнoг
пojмaумeтнoстикojи jeмeрoдaвaниoбaвeзуjућизaсвaку
oзбиљнуeстeтичкуaнaлизу.Teкпoлaзeћиoдпрoчишћeнoг
иjaснoгпojмaумeтнoстиeстeтичкaтeoриjaмoжeдaкрeнe
уaнaлизуњeнихбитнихсaдржaja.Taкoсeбискрaћуjeпут
иoлaкшaвaпoсaoтимeштoсeoдсaмoгпoчeткaoслoбaђa
пoтрeбe дa сe стaлнo бaви рaшчишћaвaњeм тeрeнa и
oтклaњaњeмнaтaлoжeнихзaблудa.

Зaтo je билo пoтрeбнo упoзнaтимeтaмoрфoзe крoз кoje je
прoшao пojaм умeтнoсти у свojoj истoриjскoj мeни. Taкo
смo,бaртoликoкoликojeбилoнeoпхoднo,oчистилипojaм
умeтнoсти oд мнoгих зaблудa и нeспoрaзумa кojи су сe
тoликoнaтaлoжилинaњeнoмпрaвoм знaчeњудaувeликo
прикривajуиискривљуjу oнoнaштo сe oн oднoсииштo
трeбaдaнaмoткриje.Oдтaкoпрoчишћeнoгпojмaумeтнoсти
трeбa крeнути у aнaлизу oвoг слoжeнoг фeнoмeнa, jeр нa
успeхмoжeрaчунaтисaмooнaaнaлизaкojaoдпoчeткaимa
jaсaнпojaмoсвoмпрeдмeтуикojaзнaштaтрeбaиштaхoћe
дaaнaлизирa.

Jeднo je зaцeлo сигурнo: умeтнички лeпo je дeлo чoвeкa.
To oндa дaje умeтничкoj лeпoти, a с њoм и цeлoкупнoj
умeтнoсти, пoсeбaн знaчaj и привилeгoвaнo мeстo у
eстeтичкимистрaживaњимa, jeрсeпрeтпoстaвљaдaчoвeк
мoжeдaoбjaсниoнoштojeсaмпрoизвeo,илибaрдaвeрнo
oпишeкaкojeтoурaдиo.Taкoтeoриjaствaрaлaштвaпoстaje
сaстaвни дeo eстeтикe кoja нe мoжe дa зaoбиђe питaњe
пoрeклaинaстaнкaумeтнoсти,aизвoрипoрeклoумeтнoсти
jeусaмoмчoвeку:чoвeкjeтajкojиствaрaизaкoнeипринципe
умeтничкeврeднoсти,пaпojaмумeтнoсти,oвдeсaмoукрaт
кoнaзнaчeнуњeгoвимистoриjскиммeтaмoрфoзaмa,трeбa
дaбудeдoпуњeнрaзмaтрaњeмпojмaствaрaлaштвaтaкoђeу
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истoриjскoмпoглeду,штoћeбитиурaђeнoуoдгoвaрajућeм
дeлуoвeкњигe.Зaтoтeкпojaмствaрaлaштвa,рaзмaтрaну
истoриjскoмпoглeду, кoмплeтирaпojaмумeтнoстиичини
рaзумљивиjимњeгoвeистoриjскeмeтaмoрфoзe.
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The author discusses the possibility of defining the concept of art.
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Сажетак:Ауторурадуиспитуједалисуфилозофскиестетич
киувидирелевантнизанашисторијскитренутак.Топитањеје
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снивањаестетикекаопосебнонаучнеемпиријскедисциплинеили
својеврсногприпајањаестетикевећпостојећимпосебнимнаука
ма.Упрвомпоглављудатјекратакпреглед(пред)историјеесте
тикеодњеногзаснивањадосавременеепохе.Потом,унастав
ку,користећисеучењемМиланаДамњановића,ауторразматра
кључнепретпоставкеемпиријскиоријентисанихидејаестетике,
с једнестране,исавременихфилозофскихконцепцијаестетике,
сдругестране.Утрећемпоглављуиспитујесезначајфилозоф
скеестетикеуодносупремадругимнефилозофскиместетичким
концепцијамаидолазиседозакључкадапроблемиестетике,по
редемпиријскогприступа,нужнозахтевајуифилозофскуобраду
иутемељење.
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Естетикаињена(пред)историја

Нашводећизадатакуовомистраживањуогледасеунасто
јањудапреиспитамоучемујезначајфилозофскеестетике
занашповеснитренутак.Збогодабирадауовомрадураз
матрамофилозофскуестетику,уједносмодужниидараз
граничимофилозофскиначинобрадеестетичкихпроблема
оддругихприступаовојтематици.Сходнотоме,дужнисмо
да отворимо питања и о значају других, нефилозофских
приступапроблемимаестетике,каоидарасветлимопози
цијуфилозофске естетике у спектру различитихприступа
естетичким проблемима. Како бисмо на ова питања мо
глидаодговоримонаадекватанначин,потребноједасеу
краткимцртамаосврнемонаисторијскиразвојестетикеод
њенихзачетакадосавременихоквира.

МИЛОШ МИЛАДИНОВ
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Пореклоестетикенесумњивојефилозофскеприроде.Наи
ме,естетикакаопосебнафилозофскадисциплиназаснована
јеу18.векууучењуфилозофаАлександераГотлибаБаум
гартена. Бавећи се филозофијом у интелектуалној атмос
фери тада доминантне рационалистичкеЛајбницВолфове
школе мишљења, Баумгартен уочава проблем у Волфовој
подели филозофије. Волф филозофију дели на теоријску,
којасезасниванапринципулогике,ипрактичку,којапочи
ванапринципу воље.Уоквиру теоријскефилозофијена
лази селогика, којапроучаваоблике сазнањапримерених
разуму, док се законитостима и облицима сазнања чулног
искуства не бави ни једна посебна дисциплина. Уочивши
овопразноместо,Баумгартеннасвојеврстанначиндопуња
ваимодификујеВолфовконцептфилозофијесамосталном
филозофскомдисциплином–естетиком.1

Стога,Баумгартеноворазумевањепредметногпољаестети
кеналазисеублизинигрчкогконцептаaisthesisa,тј.онога
штообухватацелинучулногискуствауопште.Утомсми
слу,исамБаумгартенћеестетикуодредитикаоgnoseologia
inferior,2тј.каодисциплинукојасебавинижимоблицима
сазнања.Другимречима,естетикауБаумгартеновомучењу
настаје у аналогији према логици3 – док се логика на ау
тономанначинбавиразумскимсазнањем,естетика,такође
самостално,испитујесазнањекојезадобијемопутемчула.
Прецизније,Баумгартенестетициосмишљаваиодређујеау
тономнопредметнопољеитомпредметномпољусаобра
занметодштомуомогућавадању, естетику,попрвипут
у традицији филозофије заснује као посебну филозофску
дисциплину.

Унутарпредметногпољаовакоосмишљенеестетикеистак
нутоместозадобијафеноменлепоте.КакоЗуровацприме
ћује, „Лепота је заправо једноодмогућихсвојставачулне
манифестације предмета, дакле, један од начина њиховог
чулног спознавања. Она је тако један од облика истине.
Штавише,онаје,каоштоћемовидети,самаистина,утоли
коуколикојечулна.Сходнотоме,лепотајепривилеговани
предметгносеологијечулног,аестетикапресвегатеорија
лепог,затоштојелепотанајзначајнијиначинчулногсазна
ња.”4 Поред тога, имајући у виду да Баумгартен припада

1 Зуровац, М. (2016) Идеја естетике, Београд: Службени гласник,
стр.306308.

2 Исто,стр.328.
3 Поповић,У.(2016)Проблемформеиискустволепоте:естетикакаоло

гика,у:Проблемформе,Београд:ЕстетичкодруштвоСрбије,стр.133.
4 Зуровац,М.нав.дело,стр.328.
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мисаонојкултуриосамнаестогвека,онзакључуједаумет
ност, која у том периоду бива одређена као доминантно
местостварањаирецепцијелепоте,такођемораиматииз
разито важан статус у оквириманауке естетике.5Отуда, у
Баумгартеновој идеји естетике можемо пронаћињена три
кључнаодређења,тј.даонајестефилозофскоиспитивање
чулности,лепотеиуметности.

Дакако,иакоестетикакаопосебнадисциплинафилозофије
настаје тек у осамнаестом веку, то не значи да естетички
проблеминисубилипредметрефлексијемногобројнихау
тораипреБаумгартена.Штавише,питањаолепотииумет
ностикаоестетичкапитањаparexcellenceприсутнасууфи
лозофској традицији од учењаПлатона иАристотелашто
самододатнопотврђујефилозофскопореклооведисципли
не.Стога,иакоестетикасвојеформалнозасивањедобијака
сноуодносунадругефилозофскенауке,оноштоможемо
назватиестетичкимпитањимајеприсутноготовоодсамог
почеткапостојањафилозофијекаопојмовног,рационалног
и аргументованог мишљења. Стога, поједини аутори, као
штојенапримерМартинХајдегер,справомћеиовупред
историјуестетикесматратињенимсаставнимделом.6

УвременукојенепосреднослединаконБаумгартеновогза
снивања естетике, проблеми  овефилозофске дисциплине
постајупредметинтересанајзначајнијихфилозофатогпе
риода,каоштосуКантидругифилозофинемачкогидеали
зма.Утомсмислу,естетикасвојеместопроналазиугото
восвимважнимфилозофскимсистемиматогвременашто
сведочи о релевантности њених тематских целина и тим
целинамаприпаднимпроблемима.

Наконкрајанемачкекласичнефилозофиједолазидо јача
њасвестисавременихфилозофаопроблемимафилозофске
традицијеињенепојмовности.Традицоиналниначинобра
дефилозофскихтемабиванереткоподвргнутоштројкрити
цисавременихаутораштодоводиупитањеилегитимност
методадотадаустаљенихфилозофскихдисциплина.Нако
јиначинјеовајмисаонигестсавременостиутицаонаесте
тику, те и кроз каквепреображаје је ова дисциплинапро
лазилаусавременојепохипредстављапредметиспитивања
наредногпоглављаовогистраживања.

5 Исто.
6 Хајдегер,М.(2009)НичеI,Београд:Федон,стр.90.
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Савремениприступиестетици

Унастојањудамапирамопозицијуфилозофскеестетикеу
оквиримасавременихприступаономештоназивамоесте
тичкимпроблемима,размaтраћемостудијуСтрујањауса
временојестетицинашегреномираногестетичараМилана
Дамњановића.УтомделуДамњановићрасправљаоначину
накојиможеморазуметивеликуразнородностестетичких
приступа,теискрећепажњунаиданасживуполемикуо
могућностисинтезерезултатаразличитихобликабављења
естетичкимтемамаукохерентнуцелину.

Позивајући сенаМорицаГајгера,Дамњановићпримећује
дазбивањаусавременојестетициможемоподелитиутри
доминантнеструје–онекојеовудисциплинувидекаопо
себнунауку,потомнаауторекојисматрајудаестетикутреба
посматратикаообласткојаистовременообухватапредмет
нопољенеколикопосебнихнаукаиправцекојеестетикуви
дедоминантнокаофилозофскуестетику,тј.каодисципли
нууподручјутематскогоквирафилозофије.7Сходнотоме,
можемозапазитидајенекадаподразумевајућаприпадност
естетикефилозофијиунајмањурукудоведенаупитање,тј.
даусавременостинеможемоестетикусаморазумљивосма
тратиинтегралнимделомфилозофије.Прецизније,естетика
каоаутономнафилозофскадисциплинапредстављатек је
данодзначењасавременогпојмаестетике,којићемоуовом
истраживањуименоватикаофилозофскаестетикакакоби
смоје јасноразграничилиоддругихзначењаширегпојма
савременеестетике.

Анализусавременихприступаестетиципочећемоиспити
вањемидејеестетикекаопосебненауке.Оноштокаракте
ришеовајправацусавременојестетицијестенастојањеда
се естетика еманципује одњенефилозофске позадине, тј.
дасепоставинановетемељесавиднодругачијимметодом
од филозофске естетике. Сходно томе, овако замишљена
естетикабипоформибилаготовоидентичнавећпостоје
ћимпосебнимнаукамакаоштосуфизика,биологија,хемија
и друге.У том смислу, проблеми традиционалне естетике
бисеизместилиизфилозофскогдискурсаупосебнонауч
ни оквиршто је аналогно израстању посебних наука, као
штосувећпоменутефизика,биологијаихемија,изоквира
традиционалнефилозофијеприроде.

ПоДамњановићевомсуду,могућнострађањаоваквихидеја
отварасеуучењудеветнаестовековногнемачкогфилозофа,

7 Дамњановић, М. (1966) Струјања у савременој естетици, Загреб:
Напријед,стр.13.
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физичараипсихологаГуставаФехнера,којијесматраода
естетикамораиматиемпиријскополазиште.8Другимречи
ма,поФехнеровомсуду,естетикаморапочети„одоздо”тако
штоће,каоидругепозитивненауке,користитиемпиријске
податкекакобинаиндуктиванначинмоглаосновативла
ститупојмовност.9УоваквомприступујасносевидиФех
неровотпорпрематрадицији,апресвеганачинунакојису
сеестетикомбавилимислиоцинемачкекласичнефилозофи
је.Наиме,оваквазамисаоестетикенеостављапростораза
билокакаввидфилозофскогмишљењаиспекулације;шта
више,чиниседабиизперспективеовеидејесвакиуплив
филозофскогмишљењапрештетионегокористиоразвитку
естетикекаопосебненауке–можесерећидабипојмовни
апаратовенаукеутомслучајубионепотребнопреоптере
ћентрадиционалнимзначењимафилозофскихпојмова,које
овакозамишљенаестетикапрограмскиодбацује.

С обзиром на чињеницу да се по питању метода естети
какаопосебнанаукарадикалноразликујеодестетикекао
интегралногделафилозофије,можемозакључитидабисе
оведвеидејеестетикезначајноразликовалеиупогледуњи
ховихрезултата.Наиме,резултатиемпиријскеестетикеби
превасходно били чињеничног карактера, добијени путем
различитихексперименатасаобразниместетичкимпитањи
маипроблемима.Например, естетика каопосебнанаука
бимогладаиспитујеначиннакојинашетелореагујепри
слушању тонова одређене френквенције или како изгледа
психофизичкаструктураискустваприсусретусауметнич
кимделима.Ипоредтогаштопокушајидасеутврдечиње
ницеупогледупроблемаестетикенисуизлишни,ипак,пи
тањеодефинисањустриктногметодаестетикекаоињеног
предметногпољаидаљеостајеотворено.

Иако је Густав Фехнер отворио могућност за заснивање
естетикекаопосебненауке,уњеговомопусуестетикасво
јеместозадобијаунутарпсихологије,каодеотеаутоном
ненауке.Овакавпокушајинтеграцијеестетикекаосубди
сциплине унутар већ постојећих посебних наука маркира
другу доминантну тенденцију унутар савремене естетике,
којасетиченастојањадасеуграницамавећпостојећихна
ука пронађе простор за обраду онога што бисмо назвали
естетичкимпроблемима.

8 Исто,стр.12.
9 Hetrick, J. (2011) Aisthesis in Radical Empiricism: Gustav Fechner’s

Psychophysics and ExperimentalAesthetics, in:Proceedings of the Euro
peanSocietyforAestheticsvol.3,Fribourg:TheEuropeanSocietyforAest
hetics,р.139.
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Фехнеровазамисаооестетицикаосаставномделупсихоло
гијенеостајеусамљенипокушајпребацивањаестетикеиз
оквирафилозофијеудискурснекедругепосебненауке.Су
дећипоДамњановићу,постојаоизначајанпокушајпреба
цивањатежиштаестетикеуоквирсоциолошкенаукеууче
њуфранцускогестетичараШарлаЛалоа.Лалоовазамисао
естетике,поредњененераскидивеповезаностисапсихоло
гијом,усебеукључујеииспитивањесоциолошкихаспеката
естетскихфеномена.Утомсмислу,Лалооваидејатзв.Ин
тегралнеестетикенакристалнојасанначинодсликавапо
кушаједапредметнопољеестетикебудепрерасподељеноу
различитепосебненауке.УделуОсновиестетикеможемо
приметити да Лало недвосмислено разликује психолошку
и социолошку естетику као два хетерогена приступа про
блемима естетике. 10Међутим,настојањада сепроблеми
ма естетике приступи путемметода различитих посебних
наука, како Дамњановић примећује, онемогућава долазак
докомплетногсистемаестетике.11Другимречима,овојкон
цепцијиестетикенедостајејединственипринципнаоснову
когбимогладаујединиисистематизујерезултатедобијене
путемметодаразличитихпосебнихнаука.

Коначно,трећисавремениобликбављењаестетиком јесте
оноштоможемоназватифилозофскоместетиком.Оношто
овајприступделисапретходнадвастановиштајестекрити
каидистицанцирањеодфилозофскетрадиције,али,уовом
случају, то не значи и напуштањефилозофскогмишљења
каотаквог.Штавише,представнициовеструјесматрајуда
су проблеми естетике несумњиво филозофског карактера,
алидасењимамораприступитипутемновогиодтради
цијебитноразличитогфилозофскогобликамишљења.Ка
ко Дамњановић примећује, унутар савремене филозофске
естетикеистичусешестдоминантнихправаца:семантички
правац,спиритуализамусавременојестетици,натурализам
у савременој естетици, феноменолошка естетика, онтоло
шкаестетикаимарксистичка естетика.12Можесерећида
свакиоднаведенихправацанасебисвојственначинпоку
шавадафилозофскиприступипроблемима естетике чиме
ондасвакиодњихипотврђујеприпадностестетикефило
зофији.

10Опширнијеу:Лало,Ш.(1974)Основиестетике,Београд:БИГЗ.
11Дамњановић,М.нав.дело,стр.14.
12Исто,стр.52123.
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Чемујошфилозофскаестетика?

КористећисеучењемМиланаДамњановића,упретходном
поглављумапиралисмодоминантнетоковесавременеесте
тике.Резултатдокогасмодошлијестедасеподтермином
естетикаможемислитинеколикоразличитихиможданеу
сагласивихидејаотомештаестетикаданасјесте.Собзиром
нато,уовомделурадапокушаћемодаодредимодалисе
унутар филозофске естетике може пронаћи адекватан пут
за потенцијалну синтезу резултата свих претходних при
ступаестетициикакавдоприносможеиматифилозофска
естетиказаконкретнаестетичкаистраживања.

Када је реч омогућности синтезефилозофског и научног
приступаестетици,какоГруборпримећује,просторзатако
нештоотвараисамДамњановићунеколиконазнакаоод
носуизмеђуовадваприступа.13Утомсмислу,овакавком
бинованиприступбипоредфилозофскихувидаупробле
меестетикемораоидапружиинтерпретацијурелевантних
научнихдостигнућавезанихзаестетскефеномене.Такође,
уколикобисмозаступалиовакавприступестетици,утолико
бисмобилиуобавезиидапокажемонакојиначинможемо
доћидосинтезерезултатадобијенихизразличитихпосеб
нихнаука,теинакојиначинсетирезултатимогуповезати
сафилозофскимаспектимаестетике.

Сходнотоме,једнаодмогућихулогафилозофскогаспекта
унутарцелинеестетикебимоглабитианлогнаулозифило
зофијеусклопуцелинељудскогсазнањауучењумислила
цанеокантовскеоријентације.Наиме,каоштозаКасирера
улогакритичкефилозофијенијеутомедаусмераванауке,
негодаихинтерпретираиразуме,14истотако,филозофски
аспектестетикебимогаобитиусмеренкаинтерпретацијии
синтезиестетичкирелевантногсазнањаиздругихпосебних
наукаукохерентнусистемскуцелину.

Дакако,овакваконцепцијаулогефилозофијеунутарширег
појмаестетикебисепресвегаодносиланаформалнеаспек
тетенауке.Дакле,естетикабиутомслучајупредстављала
синтезурезултатадобијенихпутемметодаемпиријскихна
ука,којибисепутемфилозофскеинтерпретацијепостави
лиусистемскиоблик.Међутим,далисеонофилозофскоу
естетицизаистаможередуковатиискључивонаделатност

13Грубор,Н.(2015)ОдЕстетичкеегзактностидометаестетскогскеп
тицизма:студијеосавременојсрпскојестетици,Београд:Филозофски
факултет,УниверзитетуБеограду,стр.25.

14Cassirer,E.(1907)KantunddiemoderneMathematik,in:Kantstudienvol.
12,Berlin:deGruyter,р.31.
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везанузаформалниаспекттенауке,тј.далисеметодима
емпиријскихнаука употпуностиможеобухватитицелина
естетскихфеномена?

Теоријскеслабостиуконцепцијамаестетикекаоискључи
вопосебнонаучнедисциплинепримећујеДамњановићна
водећида„Уужеместетичкомсмислу,савремени’научни’
правци,којесморепрезентативнонавели,увеликосуфор
малистичкиинеисторијски,иможесеконстатоватидасу
ти дефицијентни облици мишљења проистекли из њихо
вог неувиђања филозофских задатака на подручју естети
ке.”15 Другим речима, по Дамњановићевом суду, естетика
каотаква,тј.проблемисакојимасеунутарестетикесвагда
сусрећемозахтевајуифилозофскиначинобраде.

Дамњановићева критика посебнонаучних оријентација у
оквиримаестетикеодносисенањиховуформалистичност
инеисторичност,каоштосмомогливидетиупретходном
цитату. Тенденцију ка формалистичности естетичких тео
рија треба схватитинајпре каопретпоставку да резултати
естетикеморајудобитиматематичкиизраз16какобимогли
задобитистатуснаучности.Међутим,чакиуколикобисмо
успели да резултате естетике математички изразимо, по
ставља се питање да ли такви увиди до краја испуњавају
целинуестетскогфеномена?

Судећипофилозофимафеноменолошкеоријентације,уко
ликосеосврнемонаначиннакојисенашесвакодневноиск
уствоодвија,утоликоможемоприметитидасветиунутар
светскабивствујућасусрећемоуинтегралномједиствуњи
ховихкарактеристикаињиховогсмисла.Прецизније,начин
накојизахватамосветоконаснијетексумаосета,већпред
стављацелинукојаједругачијегквалитетаодпукогзбира
чулнихосета.Отуда,Хајдегер,каоједаноднајзначајнијих
феноменологапрошлогвека,наводи:„Мизаправоникадне
опажамонавалуосета,например:звуковаишумова,упо
јављивањуствари–каоштотајпојампоказује;пречујемо
олујукакозавијаудимњаку,чујемотромоторниавион,чу
јемомерцедесинепосредногаразликујемоодфолксвагена.
Намасусаместваримногоближеодсвихосета.Чујемокако
укућилупајуврата,аникаданечујемоакустичкеосетени
пукешумове.Дабисмочуличистшум,морамослушатида
лекоодствари,својеухоодвојитиодњих,тојестслушати
апстрактно.”17

15Дамњановић,М.нав.дело,стр.51.
16Исто,стр.52.
17Хајдегер,М.(2000)Изворуметничкогдела,у:Шумскипутеви,Београд:

Плато,стр.14.
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Имајући у виду Хајдегерово схватање начина на који се
наше свакодневно искуство увек већ одвија, можемо при
метитидабисвакипокушајњеговеапстракцијепутемма
тематичкогизраза заправоумногомеосиромашиопунину
тогфеномена.Сходнотоме,математичкиизразискуствених
феноменанесамодасепоказујенеадекватним,негонасон
заправоможеиудаљитиодњеговогфактичногкарактера.
Стога, ако овако стоје ствари са свакодневнимискуством,
онданијетешкозакључитиуколикојмерибинасматема
тички израз естетског искуства онемогућио да дођемо до
дескрипције естетског феномена у пунини свих његових
аспеката, каошто је напримерискуство уметничког дела
илиискуствоприроднолепог,чијимоменатестетскогпред
стављасвојеврсни„вишак”нафеноменууодносунапоја
веусвакодневномискуству.Дакле,иаконамматематички
израз може расветлити неке од  његових карактеристика,
испитивање природе естетског искустваde facto мора би
ти допуњено филозофском интерпретацијом како би овај
феноменмогаобитицеловитообухваћен.

Другипроблем,који,какосмовидели,Дамњановићувиђа
попитањупосебнонаучнеконцепцијеестетикетичесене
историчноститаквихприступа.Другимречима,емпиријски
методи потенцијалне посебнонаучне естетике немогу до
претидоисторијскихтрансформацијаестетскихфеномена
иестетичкихпојмова.Утомсмислу,например,питањео
функцијиуметностиуразличитимепохама,теиадекватно
разумевање историјских трансформација уметности гото
восуневидљивисметодолошкепозицијепосебнихнаука.
Притом,какоДамњановићпримећује,естетичкирелевантне
вредностикаоштосууметничкеилепотневредноститако
ђеподлежуисторијскимпроменама18,теињихововаљано
разумевањепредстављанеопходностзацеловитуестетичку
теорију.19

Дакле,каоштосмовидели,формалистичностинеисторич
ност естетичких теорија не може бити превладана путем
метода посебних емпиријских наука, него филозофским

18Грубор,Н.нав.дело,стр.29.
19Дакако,доприносфилозофскеестетикенеогледасесамоуовимприме

римакојесмонавели.Разниправциунутарфилозофскеестетикемогу
допринети адекватнијем разумевању разнородних естетичких пробле
ма;например,онтолошкаестетикаразматрапитањеоштаству,одно
сноначинунакојиуметничкоделојесте,потом,марксистичкаестетика
можерасветлитидалиуметностилепотамогуиматиреволуционарни
потенцијалили,пак,представљајуместорепродукцијепостојећегдру
штвеногпоретка.Ова,имногадруга важнапитања, готовоневидљи
ва из перспективе посебнонаучног приступа естетици, представљају
предметразматрањамногобројнихправацафилозофскеестетике.
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интерпретативним увидима. Прецизније, посебнонаучни
приступестетичкимпроблемиманапростониједовољанда
седокрајаисцрпибогатство смисла естетскихфеномена,
штофилозофскиаспектестетике,тј.филозофскуестетику,
чининеопходниммоментомширегицеловитогпојмаесте
тике.

Имајућиувидусвепретходноречено,засамкрајовогис
траживањаможемозакључитидајеодговорнанашеводеће
питање–ималипотребезафилозофскоместетиком?–не
сумњивопотврдан.Сједнестране,показалисмозначајфи
лозофскеинтерпретацијезасистематизацијуестетичкире
левантнихрезултатадобијенихпомоћуемпиријскихметода
у заокружену целину. С друге стране, међутим, скренули
смопажњуинанеопходностфилозофскерефлексијепро
блемаестетикенебилидошлидоцеловитихувидаоестет
скимфеноменима.Утомсмислу,свеучесталијесавремене
тенденцијекаемпиријскомзаснивањуестетикенеугрожа
вајубитностинеопходностпостојањањеногфилозофског
фундамента.
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ISTHERENEEDFORPHILOSOPHICALAESTHETICS

Abstract

The author examines whether philosophical aesthetic insights are
relevant in our historical situation. This question was raised in the
context of the more and more frequent contemporary attempts to
establish aesthetics as a specialized empirical science or attempts to
incorporateaestheticsinthealreadyexistingspecializedsciences.The
firstchaptergivesabriefoverviewofthe(pre)historyofaestheticsfrom
its founding to the contemporary time.Then, using the teachings of
MilanDamnjanović,theauthorexaminessomeofthekeyassumptions
oftheempiricallyorientedideasofaestheticsontheonehand,andthe
contemporaryphilosophical conceptsof aesthetics,on theother.The
thirdchapterexamines thesignificanceofphilosophicalaesthetics in
relationtoothernonphilosophicalaestheticconceptions,andconcludes
thattheproblemsofaesthetics,inadditiontotheempiricalapproach,

alsoneedphilosophicalenquiriesandfoundations.

Keywords:aesthetics,philosophy,MilanDamnjanović,science
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ЕСТЕТИКАКЛАСИЧНОГ 
КИНЕСКОГСЛИКАРСТВА

Сажетак: Током хиљаду година (од 7–17 в.) у кинеској ликовној
уметностинастаојевеликбројделаувеомаширокомраспону,у
погледустила,тема,жанроваиестетике.Посебноплоданјебио
периодизмеђу10–13.века,кадајенастаоивеликбројтеоријских
радоваукојимасеизлажуестетичкиставовиаутора,њиховоту
мачењеисагледавањеуметности,посебносликарства.Овдећемо
сепосветитиприказивањустваралаштвавезаногзасликарство,
као и некихтеоријских дела посвећених естетици сликарства у
томвремену.НекаодтихделасублискаДаВинчијевимтексто
вимаосликарству(насталимоко1500),алимупретходенеколико
векова.

Кључнеречи: естетикаиликовнапракса,тумачењеисагледа
вањесмислауметности

Савременаестетикасесуочавасачињеницомдасуразли
чите естетичке идеје и категорије настајале у различитим
временимаикултурама.Збогтогасузасавременуестетику
одинтересаиваневропскетрадицијекојесуразвилеједан
широкраспонсхватањауметности,посебнокњижевностии
ликовнихуметности,накомепочиваисавременаестетика.
Овдећеморазмотритиједантакавспектаркојиналазимоу
кинескојтрадицији,усликарству.

КакопримећујеЈангЧу(YangZhu),1токомвишеодхиљаду
годинаразвојакњижевностииКини,налазимокакопоједи
начни термин који означава укус (wei), тако и сложенице,
истинскиукус,савршенукус,пратећиукусиукускојина
дилазиукусе...

1 Утексту„Поетскиукусикушањепоезије”,објављеном2016.уВенеци
ји,наенглеском(„PoeticTasteandTastingPoetry”),узборнику:Lippiello,
T.,Yuehong,C.andBarenghi,M.(еd.)(2016)ContinuitiesandDiscontinui
tiesinChineseLiterature,Venezia:UniversitàCa’Foscari,р.308.

ДУШАН ПАЈИН
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Токомхиљадугодина(од7–17в.)укинескојкњижевности
иликовнојуметностинастаојевеликбројделаувеомаши
рокомраспону,упогледустила,тема,жанроваиестетике.
УвремеТангдинастије (618–907),пореддругих, јављасе
ижанр„сликалепихжена”(меирен–хуа)којијепостаопо
пуларан.ЧоуФанг (ZhouFang,живео730800) је рођену
аристократскојпородициипостаоједворскисликар,познат
поовомжанру.Већтада, једнаодспецифичностисубиле
сликерађененаширокимсвицима.

УКини јепостојаларелигијскауметносткојусустварали
професионални уметници, везани за верске теме, ослика
вајућиунутрашњостхрамоваисветилишта(будистичкихи
таоистичких).Овиуметницисусликалииделакојасуби
лавезаназаживотнадвору,посебнопортретецарева,или
призореиздворскогживота.

Укинескојтрадицијисејавиларазликакадасупоредпро
фесионалнихсликараодзаната,сликањемпочелидасебаве
илитерате,тј.високообразованикојимајесадасликањеи
калиграфијабиливрстадуховнепотпореидоколице,нешто
штојеживотудавалододатансмисаоиомогућилодуховну
комуникацију, која је надилазила генерације и пролазност
живота.

Такође, они су пуно писали о уметности (први текстови
претходеДаВинчијузапарвекова)иподетаљимаиуви
дима надмашају његове текстове (наше издање Трактат
осликарствупредстављаскраћеноиздањеДаВинчијевих
текстова).НекаодтихделакинескихсликарасублискаДа
Винчијевим текстовима  (насталимоко1500. године), али
мупретходенеколиковекова.Текстовикинескихсликарасу
сабраниуантологијенаенглеском:

Bush,S.(1971)TheChineseLiterationPainting,HarvardUn.
Press;Bush,S. andMurck,C. (1982)Theories of theArts in
China,Princeton;Bush,S.andHsioYen,S.(ed.)(1985)Early
Chinese Texts on Painting,HarvardUniversity Press; Lin,Y.
(1967)TheChineseTheoryofArt:Translations fromtheMa
stersofChineseArt,NewYork:Putnam;Maeda,R.J. (1978)
TwoSungtextsonChinesePaintingandtheLandscapeStylesof
11thand12thCenturies,NewYork:Garland.

ДаВинчијевитекстовиускраћеномиздањусукоднасизда
ваниподнасловомТрактатосликарству,алисамјакори
стиокомплетноиздањенаенглеском,из19.века:DaVinci,
L.(1883)TheLiteraryWorks(III),ed.andtransl.byRichter,J.
P.,London:SampsonLow,Marston,SearleandRivington.
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Касније се и код нас појавило комплетно издање:Свеске
Леонарда да Винчија (два тома – 12) (2011), Београд:
Службенигласник.

Посебноплоданпериодукинескојестетицијебиоизмеђу
1013.века,кадајенастаоивеликбројтеоријскихрадовау
којимасеизлажуестетичкиставовиаутора,њиховотумаче
њеисагледавањеуметности,посебносликарства.

Овдећемосепосветитиприказивањустваралаштвавезаног
засликарство,каоинекихтеоријскихделапосвећенихесте
тицисликарства.

Царска ликовна академија у се први пут успоставља у 10
в. (907960. г.) у Кини,  под царском администрацијом.
Полазнициакадемијесуималиистистатускаодржавничи
новници,аакадемијајеокупљаланајбољесликаре.Имали
су задатак да портреришуплемство и да приказују важне
догађајенасликама.Али,упознатесликаретогвременасу
спадалиионикојисусликалисамопејзаже,птицеидруге
животиње.

Међуњима је биоиХуангЋуан (HuangQuan– 903965),
којијеразвиотехникусликањаптицаидругихживотиња.
ОнјеводиоЦарскуликовнуакадемијуудржавиШуувре
меПетдинастија(907960).Његоваслика(Птице,инсектии
корњаче)служилајеикаонаставносредство.Онаприказује
10птица,двекорњачеи12инсеката.

Новипродоруметности

Нештокасније,између960.и1272.године(времединасти
јеСонг) уметности теорија уметности сунаправиле про
дор.Тоједансавременикинескитеоретичаровакоописује:

ХуанЋуан,Птице,инсектиикорњаче(41x71cm);
http://www.guoxue.com/?p=6247
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„СликеупериодуСонгсуприказивалеправиживотувеома
широкомспектру”.2

ЦарТаицонг(Taizong,939–997–владаокаоцарод976–997)
јеналожиослужбенимсликаримадатрагајузанепознатим
уметницима међу народом, како би их најбоље наградио.
Племствојеследилоцараипочелодаскупљаликовнадела
идаихнаграђује.Тадајепредузетаиконзервацијачувених
сликаизранијихкинескихпериода.

ЦарХуицонг (Huizong,живеоод1082.до1135,владаоод
1100. до 1126. године) је биои сам сликар, песник, кали
граф,асвираојеиужичаниинструмент,гућин.Онјетакође
установио Царску сликарску академију, ањенпроцват је
проистекаоизњеговогинтересовањазасликарствоикали
графију.Тражиојеодсликарадасеинспиришуприродом.
Такојеједномтражиоодсликарадаприкажукакопаунши
рисвојреп.Аондаихјекритиоваорекавшидапаунобично
подижелевуногукадшириреп,доксусликариприказали
какоонподижедеснуногу,ширећиреп.

Исамсебавиосликањемптицаиволеоједакористилак,
какобиптичјеочибилесветлије.Онјеуспешнорадиопеј
заже,али јенајвишебиоцењензбогсвојихсликацвећаи
птица.

Уметници иљубитељи уметности су развијали истанчану
перцепцију, надилазећи уобичајене границе виђењаи раз
умевања.Сензитивнаисаосећајнаперцепцијасматраласе
подједнаковажномизауметникаизаљубитељауметности.
Такваперцепција јеотваралапуткаоочараностиили„ду
ховнојрезонанци”–кинескитерминћијун(qiyun)–која
семогладогодититокомпосматрањапејзажа,илипредсли
компејзажа,којајеималамоћдапренесетурезонанцу,тиме
штојеуспеладазахватиправиукус(сјећиченћу–xиеqи
chенqu)пејзажа,тј.дапренесеосећањакојајеовајбудио.

Некисликарусунастојалидаизоштресвојеопажање,тако
штоби скициралипејзажпрепочетка акутелног сликања,
пабитакобележилинапапиру,илиусвомдуху,детаљеи
општекарактеристике„анатомије”датогпејзажа.

ТакосликарМиЈоурен(МiYоurеn,1074–1151),синпозна
тогсликараМиФуа(1051–1107),којијекористиоскицира
ње,пише:Свакипуткадсепењемистигнемдонекоглепог

2 Lin,C.(2006)TheArtofChinesePainting,Beijing:Interconpress,р.77.
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места,увекбихскицираоњеговистинскиукус,такошто
бихнаправиодугсвитакдасебезадовољим.3

ЛиЋенгсоу(LiChengsou–1150–1221)јеистицаооношто
ћебитиблискоевропскимпејзажистима,после16.в.:Они
који сликају пејзажеморају свуда да путују и дашироко
посматрајуисамотадаћезнатигдетребадаставеипо
кренучеткицу.4

Видимодасунекикинескисликарибилипретечеоријен
тацијекојасеуФранцускоју19.векузвала„pleinair”,јер
суодлазилиуприродудабисликалипејзаже.Такође,кине
скисликарусуутовреме(11–13.века)билисвеснидасе
изгледпејзажамења,узависностиодгодишњегдоба,доба
данаитд.(збогпроменесветлаиосталихутицаја),штоће
постати посебно важно за импресионизам. Другим речи
ма,кинескисликарибилисутадасвеснидасеистипејзаж,
илиистебиљкемењајусапроменомгодишњихдоба,пасу
итепроменепредстављалиусвојимделиманаупечатљив
начин.

Неки сликари су проводили пуно времена посматрајући
природу,причемусунекиправилискиценалицуместа,у
процесупосматрања,доксудругипунилисвојдухслика
маинастојалидаостваререзонанцусаприродом,какоби
каснијетомоглидарекреирајутокомсликања.

3 Bush,S.(1971)TheChineseLiterationPainting,HarvardUniversityPress,
p.69.

4 Bush,S.andShih,H.Y.ed.(1985)EarlyChineseTextsonPainting,Harvard
YenchingInstituteSeries,Vol.30,HarvardUniversityPress,p.163.

МаЛин,Ослушкивањеветрамеђуборовима,1246.(226x110цм.);
https://en.wikipedia.org/wiki/Ma_Lin_(painter)
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Доживљајиприказивањепејзажа

Знамо да је приказивање пејзажа као самосталног жанра
у европском сликарству започело са Албрехтом Дирером
(1471–1528),крајем15.века.УКинисеприказивањепејза
жапосебноразвилоизмеђу10и13.века,акаковидимо,по
некимсачуванимделима,започелојекрајем6.века,очему
намсведочислика„Пролећниизлет”(формата43x80цм.),
којујенасликаоЧанЦићиан(ZhanZiqian,живеокрајем6.и
почетком7.века).

Наовојранојслицивидимодајепејзажпредстављенпано
рамски,штоуКининазивамофигуративно–„рекеиплани
не”(shanshui).Касније(између10.и13.века)представљање
природе,тј.пејзажаћесеразвитиутрипосебнавида,или
плана:

1)Тотал(панорама),гдејепејзажпредстављенпанорамски,
што је уКининазиванофигуративно – „реке и планине“.
Пример је слика 1. –ЛиЧенг: Храммеђупланинама, из
960.године.

2)Средњиплан,самосаприродом,илиукључујућиичове
ка.Примерјеслика2.–МаЛин:Ослушкивањеветрамеђу
боровима,1246.година.

3)Гроплан,којисефокусираонаприказиванемалихделова
природе,каоштосутравке,цветови,илиинсекти,укључу
јућииафирмишућиињихкаоједнаковреднепредставља
ња.Примерјеслика3–ЋианСјуан:Ранајесен,око1290.
године.

Увезистим,савремениисторичарЛинЦикаже:Увреме
династије Сонг (10–13. века) пејзаж је доживео успон и
доминирао у кинеском сликарству.Сликари су пуно путо
валикрозшумеипланинегдесупроводилиданеунастоја
њудатачнорепродукујуприроднулепотуразличитихме
ста, годишњихдоба и врста климе на импресиван начин.
(...)ТокомСонгдинастије,панорамскипејзаж,којијезачео
ЂингХао(ЈингХао,живеооко870–930)...постаојевеома
популаран.5

Опажањеипрочишћењеутисака

Занимљивоједасуразличитиуметницидонекледругачи
јетумачилистваралаштво.Амогусеподелитиудвегрупе.

а)Једнисусматралидајеважноактивноопажање.

5 Lin,C.(2006)TheArtofChinesePainting,Beijing:ChinaIntercontinental
Press,p.87.
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б) Други су сматрали да је важније да се у духу сликара
спроведенекаврстадестилациједотадашњихсликаунетих
пређашњимопажањем.

Каопредставник ове друге групе, пејзажистаЛиЧенг (Li
Cheng–919–967)каже:

Тојепосталодеоњегасамог,кадјепостаосвестансамо
дестилатау свомдуху.Аонда га је једногданаинспири
саоактуалнипризорпланинаињеговасликајенастала(...)
Неочекивано,онјеинспирисандасликаондакаднемислио
томе...оноштоизрањаобликованојеуњеговомдухуиније
заснованонавизуелномопажању.6

Имајућиувидукасниједвојствоуевропскојуметности–тј.
двојствоимпресионизамекспресионизам–моглобисере
ћидаовдепостојеаналогијеизмеђутогдвојстваиовогоче
муговорекинескиаутори.Али,акобисмосенатомезадр
жалипревиделибисмопунозначењеовогдвојствакинеској
традицији.

Наиме,укинескојтрадицијисетомедодајеразликакојасе
јавила када су поред професионалних сликара од заната,
сликањемпочелидасебавеилитерате,тј.високообразова
никојимајесадасликањеикалиграфијабиливрстадуховне
потпореидоколице,нештошто јеживотудавалододатан
смисаоиомогућилодуховнукомуникацију,којајенадила
зилагенерацијеипролазностживота.Такође,онисупуно
писали о уметности (први текстови претходе Да Винчију
запарвекова)иподетаљимаиувидиманадмашајуњегове
текстове.

ИакозасликарелитератеуКини,нормалнасличностслике
ипредстављеногпризоранијебиланегирана,нитијеизгу
биласвојеместо,зањихједеломоралоданосии„духовну
резонанцу”.Тоостајесликаревидеал,којијетешкопостићи,
доксесматралодајеформалнусличностлакопостићи.Да
кле,важнојепостићискладанодносовихдвејукомпоненти.

У свом зборнику текстова кинеских литерата уметника,
Сузан Буш на основу њихових текстова даје резиме њи
ховихставова.7

1.Чинсликањатребадабудепаралелансастварањему
природи.

2.Облици требадаизронеприродно, безнапора, спон
тано.

6 Bush,S.(1971)нав.дело,стр.54.
7 Исто,стр.61.
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3.Уметник треба да има нешто у духу (дестилат, савр
шену представу, „савршен бамбус”), пре него почне да
слика.

4.Оннесмедазависиодзапамћенеформе,илиодсвојих
очију.

5. Његова креативност се црпи из оног што називају
тјанђи(tianji),тј.изспонтанеинспирације.

6.Његовдухморадабудепрочишћен.

7. Тадањегов дух може да оствари емпатију са својим
предметом

Небесаипланине

ГуоСји(GuoXi–око1020–1090)пружацеловиту„анатоми
ју”пејзажа.Увиђајућидасунебоиземљаинтерактивни,он
описујенебескепојаве,азатимсеспуштанапланине.Као
штосеДаВинчи(1452–1519)могаохвалитида јеурене
сансионједаноднајбољихпознавалацаанатомијељудског
тела,ГуоСјисемогаохвалитидајеуСонгпериодуонједан
однајбољиханатомапланине.Такоонкаже:

Облацииизмаглицеуправомпејзажумењајусетокомго
дишњихдоба.(...)Упролећенебојепуносветла,улетоје
блиставоплаво.Ујесенјејасно,аузимујетамно...

Велика планина доминира као поглавар над планинама у
околини...Предњастранапланинеимаједанизглед.Бочна

ЛиЧенг,Храммеђупланинама,око960.(112x56цм.);
http://www.chinaonlinemuseum.com/paintinglichengasolitary

temple.php;приступљено18.априла2018.
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странаимадругиизглед,азадњастранатакођедругачи
јиизглед.Свакиугаоимасвојепосебности.(...)Планинеу
пролећесублагозаводљивеиизгледакаодасесмеше.Лет
ње планине изгледају влажне у својим зеленим нијансама.
Јесењепланинесусјајнеичисте,оденутеуодећупунубо
ја.Зимскепланинесуутонулеумеланхолију,очитоуснуле.
(...)Планинаизјутраимадругачијиизгледодпланинеувече.
(...)Такоједнапланинаможедакомбинујепосебизначајне
аспектенеколикохиљадапланина.8

ФанКуан (FanKuan–960–1030) јесматраода јеприрода
правиучитељ.Онјепровеовећидеоживотаповучен,упла
нинамаШансји(Shanxi),јерјеволеопланинесевернеКине.
Његоваслика„Путницимеђупланинамаитоковима”(вели
чине200x70цм.нависокомсвитку)јењеговопознатодело
којејепосталоузордругимуметницима.Онјетоделоза
сниваонатаоистичкомначелустапањасаприродом.Посма
трајућислику,посматрачстичепредставуколикосуон/она
мали,упоређењусаприродом.

Дрвећеицвеће
1) ГуоСји такође говори о различитом дрвећу ињихо
вомпредстављању.Међуузвишенимдрвећемкојесеузди
жеусправно,постојиинеколикоискривљенихиквргавих
дрвета(...)Корењедрвећајеусађеноињихове„змајске
канџе”изгледајукаодахватају,иликваче.9

ОтомекакодасепредставидрвећеговорииДаВинчи:
Дрвећетребапредставититакодаонобуденаполана
светлу,анаполаусенци;алијебољенасликатиихкадје
сунцезастртооблацима, јер једрвећетадаосветљено
општимсветломнеба...10

2)СликецвећакојејерадиоЏаоЧанг(ZhaoChang–око
960–1020) биле су резултат његовог истрајног сликања
уживо. Он је честошетао између бокора цвећа, у рано
јутро,дабипосматрањубојеиприлагодиосвојупалету.
Истрајнопроучавањемујеомогућилодабољепредстави
лепотуцвећа,например,каонаслицигранејасмина.

Калуђер Хуа Гуанг (Hua Guang – активан између 1087. и
1093.године)биоје једаноднајбољихсликарашљивиног
цветаутомпериоду.Онјеписао:Старегранесукаозмаје

8 Bush, S. and Shih, H. Y. ed. (1985) Early Chinese Texts on Painting,
HarvardYenching Institute Series, Vol. 30, Harvard University Press,
рр.152153.

9 Исто,стр.177.
10DaVinci,L.(1883)TheLiteraryWorks(III),ed.andtransl.byRichter,J.P.,

London:SampsonLow,Marston,Searle&Rivingtonр.233.
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вирогови,младегранесукаоштаповизапецање...Гранчи
цесуправекаотетиве.Немојмладегранчицедапредста
вљашкаограневрбе, старије гранеличенабичеве,криве
гранчицесукаороговиодјелена.11

Птице
ВећпоменутицарХуицонг (1082–1135) запажао јенајфи
ниједетаљеуприроди.Усвомомиљеномвртујепроводио
пуносатииданапроучавајућиисликајућисвојереткептице
ицвеће.

Он је начинио  стотине слика за свој албум познат као
Хуанхоалбумпажљивогпосматрања, у коме јеприказао
ретке биље и егзотичне птице иживотиње са комента
римаоњиховомпореклуикарактеристикама,каоињима
инспирисанепесме.Представљанови,интензивниреализам
сафокусом.12

С друге стране, Хуицонг је био зачетник глобалне пасије
„посматрањаптица”којаћесеразвитикрајем19.векаина
Западу,уВеликојБританији,азатимпостатипопуларнаши
ромсвета.

КоднасјепасиониранипосматрачптицабиодокторРастко
Александров(умропредеветгодина).Његовакњигапосве
ћена тој пасији (Птице божја створења, Патријаршијска
штампарија,Београд,1993),садрживеликбројснимакапти
цаизразличитихделоваексЈугославије,којејеонначинио
на основу својих вишегодишњих путовања и посматрања
птица.

Бамбуси
Савет да сликар треба да „носи у грудима” предмет свог
сликања, потиче од Хуанг Тингђиана (Huang Tingjian –
1045–1105).Ако сликарносибамбус у својим грудимапре
негопочнесасликањем,ондаодстабљикедогранаонда
цвета;акојеусавршиобамбусусвојимгрудима,ондаћесе
четкицаитушусагласитисапредметомсликања.13

Некисубиливишереалистичниусаветовањусликарака
кодасликајуцвећеибамбусе.ТакоЛиЧенгсоу(LiCheng
sou–око1150–1225)дајеовесавете:Оникојисликајуцвеће
ибамбусеморајудасеобавестекодискуснихбаштована

11Siren,O. (1973)Chinese Painting (IVII), NewYork:HackerArt Books,
р.157.

12Fong,W. C. (1992)Beyond Representation: Chinese Painting and Calli
graphy,8th14thCentury,YaleUniversityPress,р.186.

13Bush,S.(1971)нав.дело,стр.47.
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и да посматрају од зоре до сутона, само ће тада виде
ти аспекте пупљења, цветања и увенућа, а да ништа не
пропусте.14

Инсекти
УметнициувремеСонгдинастијенисуизбегавалидасли
кајумала, безначајна бића.То је био јединствен распон у
историјисветскеуметности:дасепредставипејзажуње
говомтоталитету–оддалекихпанорамскихвидика,преко
средњегплана,доконачноггроплана,кадјесликањеобу
хваталоиинсектеитравчице.Такосефокускретаоодто
талногпогледанавеликипејзаж,прекосредњегплана,да
би коначно укључио крупни план (гроплан), са птицама,
гранчицамаиинсектима.Једнаоднајбољихсачуванихсли
каинсеката–„Ранајесен”којујенасликаоЋианСјуан(Qian
Xuan–1235–1301),спадаупериоддинастијеЈуан(настала
јеоко1290)иналазисеупросторуИнститутауметностиу
Детроиту.

Различите врстекомуникације саприродомбиле субитне
зауметникеуКиниинаЗападу,уразличитимпериодима.

НекисликариуКинисукомбиновалипосматрањекаопола
знутачку,саидентификацијомкаоврхунцем.Кадсусликара
ЦенгЈунчаоа(ZengYunchao),којијебиовештусликању
инсеката,питалиоњеговомметоду,онјерекао:Кадсамбио
младјасамловиоинсекте,држаоихукошуипосматрао
неуморно,данимаиноћима.Аонда,бојећиседа јењихов
духтакокрњи,одлазиобихдаихпосматрамнатравњаци
маитакосамнајпресхватиоњиховуприроду.Кадпочнем
дасликам,незнамдалисамјаинсект,илијеинсектја.15

Ово искуство свејединства, подсећа нас на нека слична
искуства других људи који су развили такву способност
опажањаприроде.ТакокалуђерчанбудизмаЈуанву(Yuan
wu – 1065–1135), каже: Једна честица прашине се дигла,

14Bush,S.andHsioYen,S.(ed.)(1985)нав.дело,стр.163.
15Bush,S.(1971)нав.дело,стр.64.

ЋианСјуан,Ранајесен,око1290.(26x120цм.);
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Qian_Xuan__Early_Autumn.jpg;

приступљено18.априла2018.
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целавеликаземљауњојпочива.Једанцветсерасцветаои
универзумсеподижесањим.

Сличанставималисусликарикојисухтелидапокажудасе
цеосветприродеможесадржаватиуслициједнептице,цве
та,рибе,илиинсекта.Тоозначаваидиом„виђењевеликогу
малом”–тј.отеловљењедухаприродеуједномпредмету.16

Различите врстекомуникације саприродомбиле субитне
зауметникеуКиниинаЗападу,уразличитимпериодима.

Мртваприрода
Каопосебанжанр,мртваприродасејављаузападномсли
карствуу16.веку,иакосенекипримери,алисамоускло
пувећихликовнихцелина,могунаћииугрчкоримскоји
средњевековнојуметности.

16Zhang,A.(2002)AHistoryofChinesePainting,Beijing:ForeignLanguages
Press,р.6.

Јиђиен,Планинскоселоумагли,13.век;
http://nickhedges.blogspot.rs/2014/08/chineselandscapepainting.

html;приступљено18.априла2018.

Анонимниаутор,Јесењедиње(око11.века);
преузетоизкњигеPearlsoftheMiddleKingdom(1989),Taipei,

Taiwan,NationalPalaceMuseum,str.101.
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Укинескомсликарствусеод11.векајавља(различитоаран
жирано)ионоштоћесеузападнојуметностизвати„мртва
природа”(рецимоплодови,гранчице,илишкољкеирачићи,
издвојениизживеприроде,односноживотнесредине).

Издвојићемодваранапримера.Наслицианонимногауто
раиз11.века,су јесењедињепредстављенеделомкаода
сууприроди,аделомкаоиздвојенеизамбијента,јернема
позадине.На другој слици, анонимног аутора из 13. века,
представљенесуразличитешкољке,груписаненалисту,а
натрећој,сликарМући(Muqi,13.в.)јенасликао6шљива.

Хоризонталнисвитак–претечавидеа
Пејзажнахоризонталномсвитку(безобзиракојегјетипапо
типуамбијента)уводио јеинештоспецифичноуликовну
уметности,штоћебитипознатомногокаснијесајављањем
филма.Тојевременскадимензија.Наиме,онјепоформату
биотакоширок(рецимопо4,5,9или12м.)дасенијени
постављаона зид, него је стајао смотан.Добарпример је
сликаСјаКуеија(1190–1230):Чистпогледнадалекерекеи
планине(висине46цм.,аширока8,9м.)

Овајтиппејзажајеприказиванпанорамски–насвиткукоји
јебиоширок,пасеразвијаоиумотаваопоширинииније
посматранцеоодједном,негосукцесивно,уделовима,тако
штобисе једанкрајсвиткаодмотаваоуширинирукупо
сматрача,адругизамотавао,сдеснаналево.То једавало
учинаксличанфилмској/видеопројекцији,гдесе„визуелна
прича”излажеуследу.

На кинескимпејзажима некад је поглед у даљину „затво
рен”илиограниченмаглом,укојојсесасвимгубеобриси
пејзажа.Некиауторисусматралидајепредставабескраја
на кинеским пејзажима постигнута жртвовањем видљиве
опипљивостипростора, тј.управоовимутапањемпејзажа
умаглу.

СјаКуеи(око1190–1230),Чистпогледнадалекерекеипланине
(46х890цм.–овдерепродукованашестинаукупнеширине);
https://en.wikipedia.org/wiki/Xia_Gui;приступљено18.априла

2018.
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У том случају магла се могла тумачити као симбол тао
истичког ништавила (хсü), или будистичке испразности
(к’унг–скт.шуњата),сакојимасеиначечестоповезивала
представаопразномпростору.

Такванамеранијеискључена,мадабисе„нестајањеума
гли”моглотумачитиикаоизраз„реализма”кинескогсли
карства,јеруједномделуКинетипејзажиодговарајуствар
нимпризорима,тј.нисурезултатсимболизације.Уодређе
нимподручјимаКине,маглајечестодеореалногпејзажа,а
удаљениделовипејзажасе,поправилу,губеумагли.

Сликаизједногпотеза
Укинескојтрадицијипостепеносеизоштравао једансли
карски идеал – савршена слика, која је настала спонтано
(tzujan),лакоинеспутано(ip’in),„изједногпотеза”(ihua)
–каоштодуваветарикаоштосеваљајуталаси.17

Можда се почетни доприносможе везати замајстораШи
Кеа(ShiKe,из10.века)ињеговусликуЗенкалуђерХеике
размишља.

УтомдухусурадилииЛиангКаииМући(у13.века).УЛи
анговимпотезимавидљивајежустринакојомсуизведени,
доксуМућијевешљивенекиауторипоредилисаСезаном.

КодЈиђиена(Yujian–око1250–1300),наслициПланинско
селоумагли,несамодапотезнијевишескривениневи
дљив,негосенамерноистиче,слободаниспонтан–некад

17Siren,O. (1973)Chinese Painting (IVII),NewYork:HackerArtBooks,
р.133.

ЧуТа(1625–1705)Водомарнастабљицилотоса;
http://www.sohu.com/a/205192529_660434;

приступљено18.априла2018.
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са жестином и силовитошћу. Овај сликар би се са овом
сликоммогаосматратиизачетникомапстрактнеуметности.

Једанпотез јеметафораонелакоћеисавршенствакојису
били трајниидеал кинеских сликара одређеног типа, који
сунаглашавалиидеалприродностииспонтаности,преузет
одтаоизмаиразвијенуконтекстубудизма.„Једанпотез”је
метафораизасавршеноуметничкоделоизасавршеноиз
веденурадњубилокојеврсте.Тосавршенствоизвођењаје
посталосамопосебиидеал–естетичкиипраксеолошки.

Један од каснијих сликаратеоретичара, Шитао (Shitao –
1642–1707), уздиже концепт слике „из једног потеза” до
идеализације. Његове опаске делују и као парафраза Лао
Цеових опаски о моралу (који даје предност природној
једноставностиуодносунанормативнуетику).

Удалекојстарининебешеметода–тадасејошнијерас
палаприроднаједноставност.Кадјеједномдезинтегриса
наприроднаједноставност,успостављенасуправила(фа).
На чему се заснивала једноставност? На обједињујућем
једномпотезу(ихуа).Тојеизворсвегаштопостоји,извор
безбројфеномена. (...) Успостављање овогметода једног
потезазначирађањеметодакојинијеметод,апрожима
свеметоде.Натајначинсликаизједногпотезаукључује
све,простиресеизнадподручјапојавног,аодбезбројдела
рађенихтушеми четкицомнеманиједног чији почетаки
крајнисууњему.18

Шитаојеузвраћаоназамеркеоколине,пајеговорио:Увек
самоноштосам...Брадаиобрвестарихмајсторанемогу
даизрастунамомлицу.19

Оригиналност
Иначе, о односу новина и традиције у Кини су говорили
различитиаутори,многопреШитаоа,тј.јошод6.века.

СјаоЦусјан(XiaoZuxian,489537)јеписаода„безновинеи
променачовекнеможедапостанезначајнафигураусвојој
генерацији”.20

С друге стране, традиционалисти дају супротан савет.
Они сматрају да се нови подстицаји могу наћи враћањем
класичнимузорима.

Какосекинескосликарствоисторијскиразвијало,традици
ја јеподстицала,алиипритискалауметнике. Од15.века

18Исто,стр.171.
19Вилетс,В.(1974)УметностКине,Београд,Народнакњига,стр.306.
20Fong,W.C.(1984)ImagesoftheMind,PrincetonUn.Pr.,р.7.
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надаље,запојединеуметникеважанизазовбиоједауспо
ставевластитиидентитетуодносунамоћнутрадицију.

СјуВеи(XuWei,1521–1593)јебиосликар,песникидрам
скиписац,познатпосвојојуметничкојизражајности.Онје
биоиноватор,којијеинспирисаомногекаснијеуметникеу
сликарствуикњижевности.

Једанодоригиналнихуметника је биоиКунгСјен (Gung
Xien,1620–1689)којијеживеоуколибиизванграда.Опи
сивалисугакаоексцентрика,којисетешкослагаосдру
гимљудима.Онједаоједнуоднајоригиналнихдефиниција
оригиналности.Забележеноједајерекао:Никоминијебио
узор,никоменећубитиузор.21

Некисупоначинуживотаидушевнимстањимабилислич
нипојединимуметнициманаЗападу–каоштојебиоВан
Гог,иликасније,ЏексонПолок.Једанодњих(ЧуТа)јебио
претечаПолока,поначинусликања.

ЧуТа(ZhuDa,1625–1705)јерадиоснажнимапотезимату
шем.Onјеукаснијимгодинамабиопоремећенипроводио
једане,чассесмејући,часплачући.„Једногданајенасво
јимвратимаисписаокарактерyа(нем)иодтаданијевише
нисакимговорио”.22

Београдскашколакинескогсликарства

Кинески сликар Чен Лифан (рођен 1961. уШангају), до
шаојеуБеоград1992.изДизелдорфа,гдејебионастуди
јама сликарства,ипокренуо је курс, окупивши (при тада
шњемКлубуДалекогистока)полазникекојисужелелида
савладају основе традиционалног кинеског сликарства и
калиграфије.

Напочетку,аикасније, ту јебилоионихкојисувећпо
знавали неке технике ликовног израза, или похађали неке
сликарскешколе,аионихкојисубилиаматери.Заједничко
имјебилодаволесликарство,посебнокинеско.Курсјепре
растаоушколу,којајеупериоду1993–1999,биланаразли
читимместимауБеограду(Народниуниверзитет„Божидар
Аџија”,Коларац),азатимсе1999.ЧенвратиоуШангај.

Школајенаставиладарадијошнековремепосле1999.,оку
пљајућиједанбројдотадашњихиновихполазника.Имали
сувећибројизложби(уБеоградуидругимградовимаСрби
је)упериоду1994–2004.година.

21Cahill,J.(1977)ChinesePainting,Geneva:Skira,р.172.
22Scharfstein,B.A.(1988)OfBirds,BeastsandOtherArtists,NewYork:Un.

Pr.,р.104.
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ESTHETICSOFTHECLASSICALCHINESEPAINTING

Abstract

Overaperiodofonethousandyears(7th17thc.),agreatnumberof
worksofaverybroadspectruminstyle,themes,genreandaesthetics
were created in theChinesefine arts. A special creativeperiodwas
between the 10th and the 13th century, which also produced a great
number of written works, in which the authors developed their
aesthetics,explaininghowtheyunderstandartandcreativity,especially
inrelationtopainting.Inthiswork,wefocusoncreativityrelatedto
paintingandonpainting theoriesandaesthetics.Someof these texts
areclosetothetextsonpaintingwrittenbyLeonardodaVinci(round
theyear1500),except theChinese textsweremostlywrittenseveral

centuriesbeforehistime.

Key words: aesthetics and fine arts, explaining and reviewing the
meaningofart
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GA ZING BALLЏЕФАКУНСА
Сажетак:Утекстусеанализирапримењенуметничкипоступак
уциклусу„GazingBallЏефаКунса”.Циклуссепретежносастоји
однизарепродукцијачувенихуметничкихделакојимаауторпри
дружујелапислазуликуглевисокорефлектујућеповршине.Осла
њајућисенастратегијуапропријације,Кунсповлачилинијукојом
повезујевишевековаразвојазападноевропскеуметности.Одабир
делакојаћебитирепродукованаапотомизложена,резултатсу
стратешкеодлукеконципирањапоставке,чимеКунсдобијаста
тус уметникакустоса.Примењенимпоступкомапропријације у
циклусу„GazingBall”,ЏефКунснавишенивоазахватаодноспре
мауметничкомнаслеђу.Ништанеостајеизузето,одинституци
онализованеисторијеуметности,прекодоминантнихинтерпре
тативнихоквира,разумевањаодносаоригинал–копија,досамог
доживљаја уметничког дела. Иако Кунс избегава активистичку
позицију, његова дела посматрача не остављају равнодушним.
Онагапозивајудапоновоиспитасвојодноспремауметничком
наслеђу, како на нивоу разумевања, доживљавања и интерпре
тирања,такоинанивоувредновања.

Кључнеречи:апропријација,ЏефКунс,„GazingBall”,редимејд,
уметност

ЏефКунс(JeffKoons)једанјеоднајзначајнијихпредстав
никасавременеуметничкесцене.Већнаконпрвесамостал
неизложбе1980. године,Кунсоврадпочињедапривлачи
пажњуводећихгалеријаиуметничкихинституција.Широј
јавностиКунс јемахомпознатпосвојимскулптурамаЗец
иПасодбалона, тепофлоралнимскулптурамамонумен
талнихразмера–Штене (1992), приказаној уРокфелеро
вомцентру,атрајноизложенојумузејуГугенхајмуБилбау,
каоиПодељенастолицазаљуљање(Split–Rocker,2000),
приказанојуПапскојпалатиуАвињону,Версајскомдворцу,
ФондацијиБијилеруБазелу,каоиуРокфелеровомцентру.
Одмногобројнихизложбина којима је учествовао, свака
кобитребалоистаћиретроспективнуизложбу(JefKoons:
ARetrospective,27.јун–19.октобар,2014),уорганизаци
јиВитнимузејаамеричкеуметности,којајекрајемистеи

ДРАГАН ЋАЛОВИЋ
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почеткомнареднегодинебилаприказанауЦентруПомпиду
уПаризу,апотомиуМузејуГугенхајмуБилбау.Кунсједо
битникмногобројнихнаградаипризнањаодкојихпосебно
требаистаћи:Наградузаистакнутадостигнућаууметности
(DistinguishedArtsAward)којудодељујеСаветПенсилвани
је за уметност, 2009;Почаснидокторат уметностиКолеџа
Јорк(Пенсилванија),2017;НаградузакултуруградаБерли
на,2000;итд.Поредтога,почаснијечланКраљевскеакаде
мијеуЛондону,2010;добитникјеЛегијечасти(Of cierde
laLegiond’Honneur),2007;каоиОдликовањазауметност
којудодељујеВладаСАД (StateDepartment’sMedal of the
Arts),2013.

Кунсовуметничкирадобичноседоводиувезусакретањи
маунутарпостмодернеуметности,илипрецизнијенеопоп
арта.Исходиштањеговогприступа,пресвегатребатражи
тиуДишановим(Duchamp)уметничкимекспериментимаи
наслеђупопарта,ауоквирукојег,првенственоурадовима
Клејза Олденбурга (Oldenburg), Ендија Ворхола (Warhol),
ДонаЕдија(Eddy),идр.Поредовога,уразумевањуњего
вогуметничкогпоступканикаконебитребалоискључити
однос према концептуалној уметности, те шири контекст
развојнихтоковасавременеуметности.Уоствареномхете
рогеномуметничкомопусу,Кунсиспитујесложенеодносе
који карактеришу савремену културу, прожимајући утица
јемасовнихмедија,културесећања,потрошачкогдруштва,
културногнаслеђа,алииопчињеностисавременимматери
јалимаитехнологијамањиховеобраде.

ЗаразликуодДишана,којисвојимрадовимаизражаваоштру
критикуграђанскогдруштва,учмалостидухаиинституци
оналног лицемерја, Кунс прихвата специфичну стратегију
мекекритике,разрађенешездесетихгодинадвадесетогвека
уамеричкомпопарту.Он,наиме,уманируЕндијаВорхола
подвлачидањеговирадовинемајуизраженукритичкуди
мензију.1Међутим,управооноштовидимо, једнакокаои
уВорхоловимрадовима,јестенепретенциозноевидентира
ње савремености које нас не оставља равнодушним.Кунс
постајесведоктријумфабаналног,инфантилног,нагонског;
хроничардобакојејеусвомколективномстрахуодреволу
цијеодбацилоидеалеипотрагузановим,хуманијимдру
штвом.Увременухипертрофиранеразменесензација,које
многи теоретичари објашњавају придевом информациони,
савременичовекпрепуштасеглобалнимстратегијамазаво
ђења,безнамереданапустисигурнупозицијуцентраоко

1 Galenson, D.W. (2009)Conceptual revolutions in twentiethcentury art,
Cambridge:CambridgeUniversityPress.
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којеггравитирајумедијскимасовнорепродукованипразни
означитељи.Иакојошувекужижихуманоцентричнихин
терпретацијастварног,човекдвадесетпрвогвекаодбацује
веруумогућностновогхуманистичкогпројекта,истрајава
јућинаочувањудруштварадикалнеефемерности.

Разоткривањемиспразностисавременихидеала,Кунсуво
дисумњууидејуубрзаногнапреткакарактеристичногза
савременодоба.Постављајућипитањештајеоноштонас
очарава,алибезиолекултурнихпредрасудаилитежњеда
наметнекритичкупозицију,Кунснамбезималопретензи
јаотварапутсамоспознајеитрагањазааутентичнимживо
том.Постављајућипредпосматрачаизазовда кренеовим
путем,Кунсподсећадапотрагакахуманистичкојоријента
цијиморапоћиодизменеодносапремауметности,очему
сведочиињеговаизјава:„Волимдамислимдакаданапу
ститепросторију,уметностнапуштапросторију.Уметност
је у вези са вашим властитим могућностима као људског
бића.Она је у вези са вашимузбуђењима, потенцијалима
ионимштоможетепостати.Онаафирмишевашепостоја
ње”.2Управонанивоуприхватањаставадауметностафир
мишепостојањељудскогбића,требатражитиперспективу
разумевањаКунсовог уметничког опуса.Кунс нас изазива
да у дугом историјском развоју уметности потражимо ре
флексијеосопственомпостојању.Дауидеалимакојимаје
развојуметностибиовођен,уисторијиукуса,уодносупре
ма уметности, пронађемо смернице које ће нам отворити
путсамоспознаје.

ОваидејаготовојеексплицитноизложенауциклусуGazing
Ball.Циклуссепретежносастојиоднизарепродукцијачуве
нихуметничкихдела,одЂотовог(Giotto)Јудиногпољупца,
прекоТицијановог(Titian)Пасторалногконцерта,ЕлГре
кове(ElGreco)Визијесв.Јована,ВанХарлемовог(vanHa
arlem)Масакраневиних,доПусенове(Poussin)Инспирације
песника,Манеове (Manet)Олимпије, ДишановеСушилице
за боце итд., којима ауторпридружује лапис лазули кугле
високо рефлектујуће површине. Ослањајући се на страте
гијуапропријације,Кунсповлачилинијукојомповезујеви
шевековаразвојазападноевропскеуметности.Одабирдела
којаћебитирепродукованаапотомизложена,резултатсу
стратешкеодлукеконципирањапоставке,чимеКунсдобија
статусуметникакустоса.Његоврадунутаровогциклуса

2 JeffKoons:„I like to think thatwhenyou  leave the  room, theart leaves
theroom.Art isaboutyourownpossibilitiesasahumanbeing. It’sabout
yourownexcitement,yourownpotential,andwhatyoucanbecome.Itaf
firmsyourexistence“,JefKoons,BeverlyHillsCA:GagosianGallery,April
27August18,2017.
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мањејерезултатразмахаиндивидуалногуметничкогруко
писа,коликорефлективногодносапремазатеченомнаслеђу.
Чинодлукепостајепоследњеуточиштеаутентичности.По
зиција ауторства осигурана је учешћему дефинисањуна
рочитеинтерпретацијеуметничкогразвојаЗападнеЕвропе.
Кунскаоуметниккустособнављаизворнозначењеаутора,
каоаутентичногтумачабожанскеречи.Свакако,овденије
речотумачењусветихсписа,већоинтерпретирањусвете
историјекултуре.Дефинисатиисторијукултурногразвит
ка,значидатиинтерпретацијуразличитимсиламадомина
ције,чијејесучељавањеодређивалотоковеисторије.Тоне
значисамообезбедитиафирмацијудоминантнимтоковима,
већимосигуратииконтинуитет.Утемељитиинтерпретаци
ју развојне линије, која ће понудити визију савремености
као резултата удружених генерацијских напора и њихове
оријентисаностикаистомидеалу.Идеалукојијесвојомне
упитношћуипретензијаманауниверзалност једнакосвет
коликоибожанскареч.

Дефинисатискуподабранихуметничкихдела,значиначи
нитирезускупуколективнихтежњи.Овонарочитоуокви
рењеувезијесадефинисањемрепрезентативнихпримера,
чијаинтерпретацијачиниосноввредносногсистемауко
јитребаобезбедитиверу.Уметниккустосуправозатечене
интерпретативне системе, историје уметности, архивску
грађуилипакмузејскеколекције,препознајекаоматеријал
којиподвргавауметничкојобради.Онинтервенишенаса
момткивууметничкогнаслеђа,проширујућињеговкорпус
јошјединокрозумножавањеинтерпретацијаиостварених
интервенција.Фокусњеговограданијеутрагањузановим
формама,уутемељењунарочитогауторскогизраза,проши
рењуутврђенихизражајнихсредстава,већуредефинисању,
реинтерпретирању и реконтекстуализацији институциона
лизованихселекцијарепрезентативнихпримера.

Утомсмислу,кадаименујерадовеовесеријеЏефКунсупра
воуцелостииприсвајаоригиналненазиведелакојепреу
зима,придодајућиимсинтагмуGazingBall,каосвојеврсну
ознаку ауторизоване селекције. Насловима попут:Gazing
Ball(daVinciMonaLisa),GazingBall(FragonardYoungGirl
PlayingwithherDog),GazingBall (TintorettoTheOriginof
theMilkyWay),итд.,Кунсуправоиподвлачиуспостављену
везу са институционализованом историјом уметности. Он
некрећепутемрадикалногнегирањаинтерпретацијаумет
ничких кретања. Иако, евидентно, надахнут уметничким
авангардамаизпрвихдеценијадвадесетогвека,оннеуво
дирадикалнипрекидунастојањудаустановиноветемеље
уметничкогразвиткаиинтерпретирањацелокупнекултурне
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прошлости.Његовциљнијеутемељењеједнерадикалноно
веисторијеуметности,већевидентирањедоминантнихту
мачења,интерпретацијаиразумевањауметничкогнаслеђа.

Аутентичност радова овог циклуса, огледа се дакле у се
лекцији,одабирузатеченихуметничкихдела,теусеријал
ноизведенојинтервенцији.Поступакапропријације,уши
рем смислуможебити сагледан као својеврснаформаре
димејда.Кунснаовомнивоуостајенатрагупостмодерних
уметничкихистраживања,настављајућилинију трансфор
мисањаредимејда,каообликауметничкогизражавања,од
његовог зачетка, обележеног Дишановим редимејдима из
другедецениједвадесетогвека,прекоњеговихконцептуа
листичкихинтерпретација остварених у радовимаЏозефа
Кошута (Kosuth) и групеArt & Language, до преузимања
уметничкихизразаистиловакарактеристичнихзатранса
вангарду (Francesco Clemente, Sandro Chia, Enzo Cucchi),
теприсвајањауметничкихделадругихауторасвојствених
апропријацијскојуметности(SherrieLevine,BarbaraKruger,
GregColson,MalcomMorley, итд.). Директним укључива
њемДишановогредимејдаСушилицазафлашеуселекцију
радованакојимаинтервенише,тепоигравањемсаремини
сценцијомнањеговрадБициклточак,Кунснасимболичан
начинподвлачиисходиштесопственогпоступка.Овачврста
повезаностсаДишаном,нијеостваренасамонаформалном,
већузначајнојмериинапоетскомплану,штојеумногоме
управоиподвученотранслитерацијомДишановогБицикл
точкаоствареномурадуGazingBall(Stool).

РадGazingBall(Stool)јединијеизузетакудоследномспро
вођењуинтервенцијауциклусуGazingBall.Заразликуод
осталихрадовациклуса у којимапримењује поступакдо
давањалапислазуликуглевисокорефлектујућеповршине
копијиодабраногуметничкогдела,овајрадсачињен јеод
беле дрвене столице на којој је кугла постављена. Кријен
(Crehan) овај рад интерпретира као резултат уметниковог
личногимагинативногпоступка.3РадGazingBall(Stool)то
свакакои јесте,имигадоистаможемосагледатикаочин
аутореференцијалности,нопоредтога,уњемуможемопре
познати снажно изражену ауторефлексивност, те извесно
идентификовање са Дишаном. Облик столице упућује на
везусаБициклточком(1913),иакоисходиште,будућиде
лимичномодификовано,остајесамодонеклепрепознатљи
во.Кунсуклањанепокретнидеобицикласточком,докна
столицу,готовоидентичнуонојсатрећеверзијеДишановог

3 Crehan,D.(October25,2016)London–JeffKoonsatAlmineRechGallery
ThroughJanuary21st,2017,ArtObserved.
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рада(BicycleWheel,MoMA,1951),постављакуглу,каока
рактеристичан елемент чијимдодавањемостварује интер
венцију у радовима овог циклуса. И у самом називу, ова
везаостајезамагљена.Супротноназивимаосталихрадова
циклуса,којиувекукључујуназиворигиналногделанако
мејеинтервенцијаизвршена,овајрадреферишенастолицу,
једаноддваелементарадакојијеДишануоригиналномна
зивуизоставио.Овде,дакле,нијеречодоследноизведеној
интервенцији, начињеној проширењем селектованог рада,
већ пре свега о транслитерацији, оствареној модификова
њеми делимичним укидањемизворнеформе, но уз задр
жавањеснажнеасоцијативневезесаисходиштем.Учињен
поступак,не само због својеизузетностиунутарциклуса,
већиповезаностиуправосаБициклточком,каопрвимДи
шановим редимејдом, оставља утисак готово програмске
изјаве,подвлачећиснажнупаралелуизмеђуреволуционар
ногувођењаредимејдауобластуметничкоградаиинтер
венцијаостваренихуциклусуGazingBall.

Заснивајућичитавциклусна апропријацији, уз евидентно
повлачењепаралелесаДишановимистраживањимаоства
ренимједанвекраније,Кунсотварамогућностразумевања
циклусасатеоријскихпозицијаинтерпретацијередимејда.
ПретходнојеспоменутодаКунсциклусомGazingBallна
стављалинијуразвојаредимејдакаообликауметничкогиз
ражавања,препознајућикаоуметничкуграђусистемекла
сификације, селекцијеиинтерпретације уметничкихдела.
ОноначемуКунсзаправоинтервенишејестесамаистори
јауметности,алинекаодисциплина,већкаоколективно,
институционалноутемељено,сагледавањеидоживљавање
уметничких кретања, односно као идеолошка представа
замишљеногуметничкогразвоја.

Кунс, попут Дишана, преузима нађене објекте, али ово
гапутатонисуиндустријскипроизведенипредмети,нити
паксировматеријалприродногсвета,којикаткадусвојим
радовимакористеАрп(Arp),Швитерс(Schwitters)иЈанко
(Janco), већ сам поступак селектовања, интерпретирања и
вредновањауметничкихдела.Кунсинтервенцијунеспро
водинаоригиналнимуметничкимделима,чимејеизбегну
то разумевање самогдела каоматеријала даљеуметничке
обраде. Уместо тога, он у свој рад укључује репродукци
је, као визуелне записе који преносе информације о делу,
учествујући, истовремено, у ширењу нарочитог система
уверењао свету уметности.Овим знацима, који заступају
не самооригинална уметничка дела, већи системењихо
векласификације, разрађенеприступеуинтерпретацијии
договоренемоделењиховогвредновања,Кунсдодајекугле
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начијимсеповршинамарефлектујукакоамбијентукоме
седелоналази,такоисампосетилацутренуткупосматра
њауметничкогдела.Уводећирефлексијупосматрачауде
ло,Кунснаглашавасамчингледања,повлачећи још једну
паралелусаДишановимпоступком.КоментаришућиДиша
ново заснивање редимејда,Ханс Рихтер (Richter) напоми
ње:„тимештоје’изабрао’овајилионајобјект,нпр.једну
лопатузаугаљ[sic],онисубилиуздигнутиизмртвогсвета
непримећенихствариипостављениу’жива’делауметно
сти,накојатребапосебногледати:таквимихчинимотре
ње!”4Кунсовимпоступкомнасимболичанначинподвлачи
неопходностгледањауметничкогдела,оннаспопутДиша
напозиванамотрење.Кунспровоцирапосетиоцагалерије
дапосматрауметничкодело,дазаиставидионоштодело
приказује,оноочемуговори,небилимунатајначинпода
риоједанновиживот.Јошивише,оннамотвараједнудру
гу/друкчијуперспективупромишљањачитавогисторијског
развојакултуре.Иутомсмислуможемопрепознатијошјед
нупаралелусаРихтеровимчитањемДишана,којикаже:„са
readymadeомДишанједемонстрираоједнуреалносткоја
јестављенанаспрамреалностиЛаокоонаиМилоскеВенере,
каосредствозачишћењеједнеукоренулажљивесадашњо
сти,закојујеДишанодговарајућиизразнашаоуМонаЛизи
сабрковима”.5ПопутДишана,Кунснаспозивадагледамо,
небисмолиутомпроцесудостиглиједнуновуперспективу
разумевањареалности.Позивомнагледање,Кунспровоци
рапосматрачадапреиспитадоминантнауверења,наслеђене
ставовеиинституционализованеинтерпретацијеидауду
бини свогизворног сензибилитета пронађе темеље једног
критичкогодносапремацелокупномкултурномнаслеђу.

Поступајућинаовакавначин,Кунснеуводиреволуционар
низаокретуодносууметности/уметникапремакултурном
наслеђу, нити се при том ослања на коришћење радикал
нихметода.Његовапозицијанијепозицијареволуционара
нитибунтовника, већпозиција уметникакојинеприхвата
свет утемељен на предрасудама.Поступак интервенисања
на постојећим уметничким делима следи линију успоста
вљањарефлективногодносапремауметностизапочетујош
ДишановомL.H.O.O.Q.(1919),апотомнастављенуурадо
вимапопутMonaLisa(Warhol,1963),TheLastSupper(War
hol,1986),BureaudeChange(FinnKelcey,19872003),Deep
ASCII(Ћосић,1998),итд.Ипак,појаваДишановеЂоконде

4 Rihter,H.M.D.iliantislučajnostureadymadeu,u:MarcelDuchamp:Spisi.
Tumačenja, prirediliGavrić,Z. iBelić,B. (1995),Bogovađa: Samostalno
izdanje,str.136.

5 Исто,стр.137.
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сбрковимадеојеширегдадаистичкогпројектаоспоравања
окошталихдруштвенихвредности,тесупротстављањатра
дицији.Речјеосвојеврсномуспостављањуотклонапрема
целокупојисторијиуметности.Оваквонастојањедадаиста
ЂулиоКарлоАрган (Argan)коментаришеречима:„својим
неочекиваним,привиднонеоснованиминтервенцијама,да
даизампредлаже акцију ометања чији је циљда доведе у
кризу систем, окрећући против друштва своје сопствене
поступкеилиизокрећући смисао стварима којима тоисто
друштвопридајевредност”.6Утомсмислу,кадаДишанМо
наЛизидоцртавабркове,точиникаодеоједногширегсу
протстављањамалограђанштини,доминацијинекритичког
саглашавања са наметнутим вредностима, као акт једног
револуционарног бунта против свеопште учмалости духа.
Оноспоравадубокопоштовањекојејавномњењепасивно
придајеједномуметничкомделу.7Можемозакључитидаје
Дишановаквимпоступкомжелеодаиспровоцираједанно
виодноспремаживоту,којибиуродиорадикалномизменом
стварности.

Супротно овако радикалном уздрмавању вредносних су
дова,Кунскритичкиодноснеразвијакроздеструкцију.У
његовом техничком проширењу селектованих уметничких
деланеманитрункеразорногодносапремапрошлостикоји
карактерише авангардне покрете с почетка двадесетог ве
ка.Кунсзаузимапозицијухроничара,самосвесногсведока
једног времена и доминантног односа према прошлости.
Његовакритиканијеутемељенаунегацији,илиготовохи
руршкомодстрањивањупрошлости,попутонесадржанеу
раду представникâ руске авангарде, већ у преиспитивању
окошталихмоделаразумевањаидоживљавањапрошлости.
Његовпозивнапоновнопромишљањекултурногнаслеђа,
нијепозивреволуционаракојизахтевањеговоодбацивање.
Кунсне заговарауспостављањеновогполазиштакаонул
тетачкеједнедрукчијеисторије.Његовпоступакмногоје
ближипозивунаобнављањеаутентичногживота.Одбаци
типредрасуде,укључујућиионекојеобликујуодноспрема
прошлостиикултурномнаслеђу, значиотворитиперспек
тивуједномослобођеном,изворномдуховномразвитку.

Мада Кунс не заузима позицију уметникареволуционара,
који позива на радикалну измену друштва, његов рад да
леко од тога да је традиционалистички. Он креће једним
путемкојиненамећеновеидале,којинепрокламујенове

6 Argan,Đ.K.iOliva,A.B.(2005)Modernaumetnost:1770–1970–2000,
II,Beograd:Clio,str.74.

7 Исто,стр.74.
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идеологије,већкојинаповршинуизносидуховностсавре
меногдоба,ослобођенулажнихпредставаосебисамојиис
кривљенихтумачењањенихкорена.ЦелокупанКунсовопус
позиванабуђењеисамоприхватање,оннампоручује:овосу
нашаунутрашњахтења,овојеоноштомијесмо;безима
лотежњеданаместозатеченогстањанаметнеједнумогућу
коригованустварност.УтомсмислуиКунсоверадовеизци
клусаGazingBall,многобипретребалосхватитикаорезул
татнарочитемекекритике,некритикереволуционаракоји
захтева успостављање радикалнонове духовности, утеме
љененапретпостављенимвишимпринципима,већкритике
константногистрајавањанасамообмани.ОтудаКунсовпо
зивнагледањејестеистовременоипозивнасамогледање.
Тојепозивнадеконструкцијунесамомоделаинтерпрета
цијестварностииисторије,већинадеконструкцијустрате
гијасамообмањивања.Иницирајућикодпосматрачасуоча
вањесаколективномкултурномпрошлошћу,Кунспозивана
изградњуперспективеаутентичногживљења.

Присвајањемуметничкихделаињиховимувођењемуиз
бор селектованих радова на којима интервенише, Кунс
афирмише рефлективан однос према принципима који су
усмеравали доминантне токове уметничких кретања, те
саме интерпретације уметности. Тиме што интервенише
нарепродукцијамапризнатихдела, којима суинституције
уметности доделиле истакнуто место, Кунс поставља пи
тањењиховесветости,илиакосепослужимоБењамино
вом (Benjamin) терминологијом,њиховеауре.Примењени
поступак,посматрачасуочавасапитањемнијелиинтерве
нисањеначувенимуметничкимделимауизвесномсмислу
обликњиховогскрнављења,коликоисаупитаношћуштаје
оноштоуовимделиманалазим,којазначењаиемоцијеона
кодменеизазивају?

Будућидајеречоуметности,одговорнаовапитањанајпре
требапотражитиучулнојспознаји.Уконкретномслучају,
остајенамда се запитамошта јеоноштонаовимдели
мавидимо?Одговорјеједноставан,речјеорепродукција
мапризнатихуметничкихделакојимајепридодатакуглана
чијојповршиниуочавамовластитиодраз,одразамбијента
у којем се конкретно дело налази, те одраз осталих изло
жених дела. Прецизније, оно што видимо јесте знак који
упућује на одсутно уметничко дело, непоновљиво у свом
постојању, прецизираних оквира тумачења и институцио
налнопризнатевредностикојапретпостављаизвеснокон
венционалноприхваћеноопштедопадање,чије језначење
проширеносупротстављањемсеријалнопроизведенекугле,
која већ својим обликомможе изазвати допадање, но која
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је,ивишеодтога,засебанзнаккојиупућујенаукраснеку
гле, које су због раширене привлачности биле омиљене у
западнимвртовима.8

Интервенција којуКунс спроводи,намећепотребуда свој
односпремаономештовидимоиспитамона вишенивоа.
Једно одпитања које онпоставља јесте и разумевање од
носаоригиналаикопије.Овопитањереткодајегубилона
актуелностијошоднајранијихданаразвојаљудскемисли.
Уевропскојтрадицији,подробнијепромишљањеовогпро
блемасрећемовећкодПлатона.Уњеговомразумевањуми
месисауочавамонедвосмисленовиђењекопијекаонепот
пуне, каорефлексије којој увекнештонедостаје, те у том
смислумањевредне.Чулимаспознатастварност,самојеис
кривљенаслика/одразсветаидеја.Идућидаље,Платонна
уметностгледакаонакопијукопије,односносенкусенки,
којутимештоподражаваматеријалнустварност,схватакао
двострукоудаљенуодистине.9Платоновојасноповлачење
разликеизмеђукопијакаомањевредниходраза,уодносуна
исходиштанакојасеугледају,значајноћеодредитикаснији
ток Западнемисли, одржавајући, умањој или већојмери,
ниживредноснистатускопијеуодносунаоригинал.10

Вредноснонегативанставпремакопији,бићеумањојили
већојмеринаЗападузадржаниунареднимвековима,аин
ституционализацијаодносапремакопијибиће спроведена
постављеним законским оквирима, договореним етичким
кодексима,итд.Удвадесетомвеку,напромишљањеодноса
копије и оригинала, посебно ће утицатиБењаминови ста
вовиизнетиутекстуУметничкоделоувекусвојетехнич
ке репродукције. Кључни моменат у развоју репродукције
Бењамин препознаје у појави механичких техника репро
дуковања, сакојима, какосматра,долазидоапстраховања
оногашто јерепродукованоизподручјатрадиције.Натај
начин, јединственапојавауметничкогделабива замењена

8 Циклусносиназивпоукраснимкугламакојесудонеклеобележилеам
бијент Кунсовог одрастања у Пенсилванији. Кугле су, највероватније
првипутпроизведенеутринаестомвекууВенецији,арастпопуларно
стиудеветнаестомвекудугујубаварскомкраљуЛудвигуII,којиихје
користиоудекорацијивртовасвојепалате.Претпостављаседајењи
ховаупотребаодавде,азахваљујућиевропскимдосељеницима,пренета
уПенсилванију.MUS.E,Musei // eventifirence. JeffKoons inFlorence,
25.06.2017,http://musefirenze.it/en/mostre/jeffkoonsinflorence/

9 Platon(1983)Država,Beograd:BIGZ,knj.VII.
10Упоредити:Vuksanović,D.iĆalović,D.(2016)Novaparadigma:originali

kopijaudigitalnomdobu,ЗборникрадоваФакултетадрамскихуметно
сти:ЧасописИнститутазапозориште,филм,радиоителевизијубр.
29,Београд:ФакултетдрамскихуметностииИнститут запозориште,
филм,радиоителевизију.
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масовном,чимедолазидоафирмацијеизложбеневредности
дела,алиимогућностидасеприближипримаоцууразли
читим свакидашњим ситуацијама.11 Ослањајући се на Бе
њаминовеставове,КунсоверадовеизциклусаGazingBall
управоможемосагледатикаосвојеврстанпоступаккритич
кереактуализацијеодабранихуметничкихдела,теукидање
њиховеауратичности.

Обнављајући Дишаново преиспитивање статуса уметнич
ког дела, учињено радом L.H.O.O.Q., Кунс остварује ин
тервенцијунадванивоа–најпре,увођењемсеријскипро
изведенекугле,апотомиукључивањемрефлексијекојасе
нањенојповршиниманифестује.НапрвомнивоуКунсде
стабилизује јединственост уметничког дела.Препознајући
репродукцију дела као материјал даље уметничке обраде,
оннарушавастатусделакаојединственогостварења,про
ширујућипостојећеоквирењеговогинтерпретирања,разу
мевањаидоживљавања.Кунсовимпоступком,јединствено
уметничкоделопроширеноједавањемстатусауметничког
делаучињенојинтервенцијинањеговојрепродукцији,чиме
јеоствареноизвесноосамостаљењерепродукцијеуодносу
нањеноисходиште.Осимтога,овопроширењеизведеноје
додавањем масовно (индустријски) произведеног елемен
та,ноиовогуобликуњеговерепродукције.Натајначин
Кунс понавља схватање да статус, не само јединственог
остварењанегоииндустријскогпроизвода,никаданијеко
начан,већпутемрепродукцијеусвакомтренуткуможебити
доведенупитање.

За разумевање Кунсовог поступка, од посебног је знача
ја увођење рефлексије. Проширењем селектованих умет
ничкихделакугламависокорефлектујућеповршине,Кунс
истовременоурадуводиодразпосматрача,каоиамбијента
укојемсерадналази.Ефемерностодраза,сједнестране,де
стабилизује коначност рада, наглашавајућињегову сталну
промењивост,теусловљеносткакопростором(каонарочи
тимконтекстом)унутаркојегсепосматра,такоидословно
његову промењивост у односу на посматрача. Осим тога,
дело, захваљујући овоме, постаје место сусретања разли
читихреалности.Доккопијаселектованогуметничкогдела
рефлектујенарочитууметничкустварностобезбеђенуори
гиналнимделом,дотлеодразнакуглиуводиувиднопоље
одразконкретног амбијентаукојемсе, у тренуткупосма
трања,делоипосматрачсусрећу.Оведвереалности,конач
но, интегришу се у једну нову уметничку стварност, коју
Кунссвојимделоминицира.

11Benjamin,W.(1974)Eseji,Beograd:Nolit.
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Суочавајућипосматрачасавластитимодразомуделукоје
посматра,теистовременоинаделукојејерепродуковано,
Кунспостављапитањеодносаразличитихреалности.Одраз
материјалногсветадословнопостаједеорада,итонесамо
путемувођењарефлексијепосматрачанаповршиникугле,
већиодразоминституционализованогодносапремаисто
рији уметности постигнутог репродукцијом селектованог
уметничкогдела.Остваренарефлексијаинституционализо
ваногодносапремауметности,уизвесномсмислу,захвата
рефлексијукатегоријаутемељенихуразвијанимтеоријским
приступимауметности.Укључивањемусвојрадрепродук
ције ремекдела западнеуметности,Кунс актуализујенаш
однос према овим делима, постављајући, између осталог,
питањеначинанакојиоовимделимасудимо.Овде,дакле,
није реч само о апропријацији нарочитих композиционих
решењаилиинтерпретативнихоквираукојесуселектована
дела смештена, већистовременоио апропријацијинашег
чулногдоживљајаовихдела.Овосвакакоукључујеиосе
ћањезадовољстваилинезадовољствакојепосматрачусу
сретусаизворнимделомостварује.Утомсмислу,осећања
којасеусусретусаисходишнимделомостварују,Кунспу
темпреузетихрепродукцијаприсваја,дајућиимједнунову
димензију.Сваисходишнадела,изузевдваредимејда,која
Кунсукључујеусвојциклус,уостваренимприказима,освр
тима,историјскимпрегледимаитеоријскиманализама,оце
њенасукаолепа.Отуда,уизвеснојмериисамсудолепом
постаје нарочити материјал, који уметник у примењеном
поступкукористи.

Управонаовомместу,имплозивностапропријацијепостаје
најуочљивија.Заснивајућиредимејд,Дишанјеинтуитивно
избегаоовакависход.Преузимањеупотребнихпредметаи
њиховопроглашавањеуметничкимделима,нијекодДиша
набиловођенонамеромдасеинстуционалнопотврди,ра
светли,ослободиилинабилокојиначинактуализујепрет
постављена унутрашња лепота коју ови предмети носе.
Постављајућипреднассушачзафлашеилилежећиписоар,
Дишаннасврлосвесносуочавасапредметимакојиувећини
случајеванећеизазватиосећањезадовољства,иштојејош
важније,кодкојихнепостојисагласностонекаквомопштем
допадању.Редимејдјечулникоментаруметностинадкојим
остајемоупитани,алионникаданијебиопостављенпред
посматрачасациљемдаиспорвоцирасудукуса.

Супротно овоме, поступак који примењује Кунс претпо
ставља присвајање естетског суда о исходишним дели
ма. Придодате лапис лазули кугле немају ограничавајући
ефекат естетског суда о изворномделу, попут, на пример,
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нацртанихбрковаL.H.O.O.Q.Кунсовајсуднеостављапо
страни.ЗаразликуодДишана,оннеизбегавадагаупотреби
за остварењепостављеног циља.Али управо захваљујући
овоме, Кунс креће несигурним путем дестабилизације са
мог суђењао уметничкомделу.Ова тенденција снажно је
изражена и уКунсовим радовима који не припадају овом
циклусу,збогчегајојможемоприписатинарочитупрограм
скупозицију.Супротноавангарднимиконцептуалистичким
експериментима, који су у извесним случајевима могли у
потпуностибитиусмеренинаиницирањеодређеногинте
лектуалног става, те их у том смислуможемопосматрати
без довођења у везу са осећањем задовољства или неза
довољства које изазивају, Кунс у самфокус поставља суд
укуса, но истовремено се крећући кањеговом дестабили
зовању. Готово парадоксално, након свих радикалнихиза
зовакојесупредуметностпоставилирадовиавангардиста
иконцептуалнихуметника,судукусадестабилизованјене
његовоммаргинализацијом,већуправоњеговимприсваја
њем као својеврсне матрице даље репродукције. Осећање
задовољстваилинезадовољствакојеКунсоваделаовогци
клусаизазивају,унајвећојмерилежеизванконкретногдела
којеКунсреализује.Наиме,уколико,например,Кунсоврад
GazingBall(TitianPastoralConcert)кодпосматрачаизазове
осећањезадовољства,то јеовоосећањеупретежнојмери
условљено осећањем које изазива сама Тицијанова слика.
Свакако,илапислазуликуглекојесуисходишномделупри
додате,такођемогуизазватиодређенозадовољство,ноиу
овомслучајуречјеоприсвојеномелементукојиКунсуводи
уновиконтекст.Коначно,судотомедалијеодређенодело
лепоилине,можедоћииодоствареногаранжманаелемена
такојиКунсуовомциклусупримењује.Аликакопрецизно
утврдитидистинкцијумеђуосећањимаизазванимисходи
шнимделомионимакојасурезултатнарочитогаранжма
на?Укојојмеринашесуђењеоисходишномделуутичена
суд који доносимо о раду којиКунс представља?Да ли у
овомслучају самматеријал (којиКунскористи)утичена
нашсуд?Чакиондакадапредстављеноделонебисмооце
ниликаолепо,упркостомештоисходишноделооваквим
можемосматрати,дакле,чакиутомслучајуостајепитање
далијенашсудоаранжиранојкомпозицијиподутицајем
нарочите идеологизације суда о исходишном делу, које се
оваквимпоступкомсматранарушеним?Међутим,оношто
дестабилизујесудукусауКунсовимрадовимаовогциклуса
нису одговори на постављена питања, већ управо та упи
таност,несигурностпореклаосећањакојапостављенадела
коднасизазивају.
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Примењеним поступком апропријације у циклусу Gazing
Ball,ЏефКунснавишенивоазахватаодноспремауметнич
комнаслеђу.Ништанеостајеизузето,одинституционали
зоване историје уметности, преко доминантних интерпре
тативнихоквира,разумевањаодносаоригинал–копија,до
самогдоживљајауметничкогдела.ИакоКунсизбегаваак
тивистичкупозицију,његоваделанеостављајупосматрача
равнодушним.Онагапозивајудапоновоиспитасвојоднос
премауметничкомнаслеђу,каконанивоуразумевања,до
живљавањаиинтерпретирања,такоинанивоувредновања.
Својомпоетиком,Кунснасимболичанначиноцртавадомен
савременог, али не кроз радикално одбацивање наслеђа,
већ управо кроз потенцирање парадигматичних промена
у приступу естетском. Заснивајући уметнички рад као
својеврснурефлексијусветауметности,Кунснамнаједан
поетскиначинизносиличникоментаросавремености.
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JEFFKOONS’SGAZINGBALL

Abstract

The text analyses the artistic approach in JeffKoons’sGazing Ball.
Thisartseriesconsistsmainlyoffamousartworkreproductionsjoined
by lapis lazuli balls of highly reflective surfaces. Relying on the
strategyofappropriation,Koonsispullingalinethatconnectsseveral
centuriesofdevelopmentof theWestEuropeanart.The selectionof
artworks,which are reproduced and then exposed, is the result of a
strategic decision, giving Koons the status of an artistcurator. By
applyingappropriationinGazingBallseries,JeffKoonshasexpressed
his attitudes towards artistic heritage on several levels. Nothing
remainsspared,fromaninstitutionalizedarthistory,throughdominant
interpretative frameworks and understanding of the original – copy
relationship, to the very experience of the artwork itself. Although
Koonsavoidsanactivistposition,hisworkdonotleavetheobserver
indifferent.Itinviteshim/hertoreexaminehisorherattitudetowards

artisticheritage.

Keywords:appropriation,art,„GazingBall”,JefKoons,
readymade
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ПРОИЗВОДЊАЗНАЧЕЊАУ
ЈЕЗИКУФОТОГРАФИЈЕ

Сажетак:Развојемсавременихтеоријскихприступа,почевшиод
лингвистике,прекосемиотикепасведотеоријевизуелнекултуре,
фотографијасевишенесматрасамозаобјективнуиреалистич
нувизуелнурепрезентацијуоногаштосеналазилоиспредобјек
тивафотоапаратаутренуткуфотографисања,већсеузимајуу
обзиримногобројнипротоколиикодовикојимајенашевизуелно
искуствогенерисано.Иакофотографијаделујеуверљиво,јаснои
лакоразумљивозбогсвоје„очигледне”визуелнесличностисаоним
штоприказује,начиннакојивидимофотографијунезаснивасе
самонанашојприроднојперцептивнојспособности.Скопичкире
жимидиректносузависниодпостојећихдруштвенихпракси,а
посебноодјезикакојимсеслужимо.Акоподјезикомподразумева
мосвакисистемкомуникацијекојикористизнаковеорганизоване
на одређен начин, онда и визуелне репрезентацијеможемо сма
тратизапраксепроизводњезначењаодређеневизуелнимјезиком
којићебитипредметнашегистраживања.Нафотографијиви
димоираспознајемооноштојеприказанонесамозатоштофо
тографијаличинато,већизатоштоонаприпадаврстиприказа
којесмонаучилида ’читамо’наодређенначин.Релацијаизмеђу
фотографијеипредметаниједиректнаиприродна,негоконвен
ционална.Сличностсенезаснивасамонаподударностињихових
визуелнихсвојстава,већинапраксипроизводњезначењакаракте
ристичнојзаједнодруштво,укомесмокаореципијентиусвојили
одређененормеприказивања.

Кључнеречи:фотографија,језик,репрезентација,знак,значење

Увод

Замедијфотографијеодувексесматралодаомогућаване
посреданиверодостојанзаписреалностикојуопажамо.Иа
косеприликомфотографисањаможенаразличитеначине
кадриратииутицатинакрајњирезултат,асамфотографски
снимакјеподложанразличитимманипулацијама,ипаксеи
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даљеверуједаонусебизадржававизуелнитрагоногашто
јебилоприсутнокадајебионачињен.Говорећијезикомсе
миотике,можемо рећи да јефотографија врста иконичког
знака,кодкогајевезаизмеђуозначитељаиозначеногоства
рена путем одређене сличности, подразумевајући тако и
’природну’сличностизмеђуфотографскогснимкаиобјекта
накојисеонкаознакодноси.Појамсличностиподлежете
оријскојпроблематизацијиуоквирукојејемогућепоказати
даонанијеинхерентнафотографији,већјеустановљенакао
друштвена конвенција. Изнећемо следеће запажање – ако
фотографијарепрезентујеодређеногчовека,никаданећемо
рећидаитајчовекрепрезентујетуфотографију,иакосмо
подразумевалидаизмеђуњихпостојиочигледнасличност.
Већизовогпримерајасносевидидаактрепрезентацијени
јеобјашњивиреверзибилнимконцептомсличности,којије
применљивсамоуједномсмеруодвизуелнерепрезентације
каобјекту,акосенеузмеуобзиришириинтерпретативни
оквир.Дабинештобилорепрезентација,ономорадастоји
занештодруго,атопостајенаосновудруштвенеконвенци
је.Кадакажемодаједнафотографијаличинаоноштопри
казује,тоустваризначидајеонаурађенанаосновупосто
јећихконвенцијаприказивањауједномдруштву.Идејадо
кументарностикаодоминантнерепрезентационепарадигме
полазиодпретпоставкедајефотографијаверанипоуздан
визуелни запис људи, ствари или догађаја које приказује.
Честосепревиђа,дасефотографскасликаустваризаснива
наличномприступусамогфотографа,затимнаизборуфо
тографијеодстранеуредникаодређеногмедија,интервен
цијамаретушераиграфичкогдизајнераупостпродукцији,
инакрају,нањенојинтерпретацијиодстранеконзумента
понуђеногмедијскогсадржаја.Зато јеважнонагласитида
сеонакаоибилокојадругадруштвенапраксареализујекао
процеспроизводњезначења.Тосемногопутапотврдилоу
ситуацијамакадасуфотографијепоказиванељудимакојине
припадајузападнојкултуриицивилизацији:„Многиетно
лозисуговорилиоискуствупоказивањафотографијекуће,
особе,илиоколногпејзажаљудимакојиживеукултуриу
којојнепостојиникаквознањеофотографији,причемусу
домороцисликузагледалиподсвиммогућимугловима,или
сујеобрталикакобииспиталињенупразнуполеђину,по
кушавајућидаинтерпретирајураспоредсивихтоновараз
личитесветлинекојисеналазенапарчетупапира.”1

1 Herskovits,M. (1948)Man andHisWorks, NewYork:AlfredA.Knopf,
p.381.
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Документарностфотографије

Кадасеговориодокументарностифотографијекаоњеној
примарнојкарактеристици,могућејеиздвојитидвеоснов
некатегорије:документарносткаообјективнурепрезента
цијуидокументарносткаосубјективнуинтерпретацију.У
првомслучају,подфотографијомсеподразумевадиректан
ибезличансветлоснизапискојиимаискључивоинформа
тивну вредност.Фотографска слика као веродостојно све
дочанствопредставља ’чињенице’отеминакојусеодно
си, јер се технологија фотографије сматра за инхерентно
објективанмедиј.Оваквомсхватањуједопринеонастанаки
развојфотографијекаоновогмедијаупрвојполовиниXIX
века,кадајефилозофијапозитивизманапредакнаукевиде
лакаостицањечињеничногзнања.Зафотографијусеверо
валодаможепонудити’егзактну’и’истиниту’сликусвета.
У другом случају, на документарну вредностфотографије
гледасекрозпризмудруштвенихисубјективнихаспеката
њеног настанка. Информациона вредност фотографије је
посредованаличнимафинитетомфотографа, јерутренут
кукадаузмефотоапаратуруке,објективпрестаједабуде
неутрално средство стварања слике, а постаје интегрални
деоњеговеличнеинтенцијеистваралачкогпроцеса.Затоо
’документарности’фотографијенеможемоговоритиизван
интерпретативног оквира за који се определио фотограф.
Фотографскасликајепрвенственорезултатначинанакоји
фотографинтерпретираљуде,ствариилидогађајекојесме
штаиспредобјективасвогфотоапарата.Међутим,значење
сликезависинесамоодсубјективнеприсутностифотогра
фаупроцесуњенереализације,већиодначинаупотребе
самефотографије.Контекстпубликацијеилимедијаукоји
масеизабранафотографијаобјављујезаједносатекстоми
другимвизуелнимилимедијскимсадржајима,додатноуче
ствујеудетерминацијињеногзначења.Реципијентисукао
последњакарикауланцупроизводњезначењаупроцесре
цепцијеукљученисвојомперцептивномспособношћугле
дања(погледом)ипраксоминтерпретације(визуелношћу),
којису,какоХелФостер(HalFoster)подвлачи,међусобно
нераздвојивеизависнеоперације:„Иакобисмопогледмо
глисматратифизичкомоперацијом,авизуелностдруштве
номчињеницом,једнопремадругоменисусупростављени
каоприродакултури:погледјетакођедруштвенаиисториј
скачињеница,каоштовизуелностукључујетелоипсиху.
Ипак,нисуидентични:разликамеђуњимасигнализирараз
ликууоквирувизуелног–измеђумеханизмагледањаиње
говихтехникакрозисторију,измеђусамогчинагледањаи
његовихдискурзивниходређења–разлику,многеразлике,
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уначинимакакогледамо,каквесунамспособностиидали
намјеуопштеомогућеноданештовидимо,каоикакосами
гледамонатоштовидимоинаоноштоневидимо.”2Појам
’визуелности’свакакојешириодпојма’погледа’ислужида
репрезентујеконструкцијупогледаподутицајемдруштваи
дискурса.3 Захваљујући томе, процес производње значења
постајемогућ.

Репрезентацијареалности

Сматра седа је репрезентација реалног светамногобоље
остваренафотографијом каомиметичком аналогијом оно
гашторепрезентује,негодругимсредствимаизражавања.
Потомсхватању,фотографскасликаможетрансцендирати
свакикултуралниконтекстибитиуниверзалноразумљива:
„Природност слику чини универзалним средством кому
никацијекојаобезбеђуједиректну,непосредовануи тачну
репрезентацијуствари,пренегоиндиректан,непоузданиз
вештајо стварима.Правнадистинкцијаизмеђусведочења
очевицаипрепричавањадогађаја, илиизмеђуфотографи
језлочинаивербалногсаопштењаозлочину,заснивасена
претпоставцидајеприродниивидљивизнаксуштинскиве
родостојнијинеговербалниизвештај.Чињеницадаприрод
низнакможебитидекодиранодстранеинфериорнијихби
ћа(дивљака,деце,неписменихиживотиња)постаје,уовом
контексту, аргумент за већу епистемолошку снагу сликов
ногприказивањаињеговеуниверзалностикаосредствако
муникације.”4Утисакреалистичностифотографијезаснива
сенапроцесуукомејепроизводњазначењанатурализована
уобјекту.Посматрачуделуједазначењепроналазиуфото
графији, а не да је оно произведено.Код традиционалног
приступасматраседа’ствари’постојеуприродномсвету;
њиховематеријалнекарактеристикесуфакторикојиихде
терминишуиконституишу;онеимајупотпунојасназначе
ња,независноодтогакакосурепрезентоване.Репрезента
цијасесматразапроцесдругоразредногзначаја,којиседо
гађатеккадасуствариупотпуностиформиранеињихово
значење конституисано. Међутим, од ’културалног обрта’
удруштвенимихуманистичкимнаукама,означењусего
ворикаонечемупроизведеномиконструисаном,пренего
једноставно ’пронађеном’. Сагласно томе, репрезентација

2 Foster,H.(1988)VisionandVisuality,Seattle:BazPress,p.IX
3 Bryson,N.(2009)TraditionandDesire,FromDavidtoDelacroix,Cambrid

ge:CambridgeUniversityPress,p.45.
4 Mitchell,W. J. T. (1986) Iconology: image, text, ideology, Chicago: The

UniversityofChicagoPress,p.79.
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јенештоштоједеопроцесастицањанашихискустава,ане
самоњиховарефлексија.

ПоСтјуартуХолу(StuartHall)теоријерепрезентацијеможе
мосврстатиутривеликегрупе:рефлективне,интенционал
неиконструктивистичке.5Свакаодовихтеоријапокушава
одговоритинапитање:Одакледолазезначења?

Рефлективна теорија сматра да значење лежи у самим
објектима,људима,идејамаилидогађајимареалногсвета,а
дајезикфункционишекаоогледалокојерефлектујеистини
тозначењекојевећегзистираусвету.Визуелнијезикфото
графијенајчешћесеинтерпретираизоветеоријскепозици
је.Ускладусаовомтеоријом,визуелнизнакиманекуврсту
природнесличностисаформомобјектакојирепрезентује.

Интенционалнатеоријатврдисупротноодрефлективнете
орије.Поњојминамећеможељенозначењесветупосред
ствомјезика.Визуелнизнаковифотографијезначесамооно
штојесамфотографкаоауторжелеодаонизначе.Иакољу
диупотребљавајувизуелнијезиккакобидругимапокушали
пренетисвојеличновиђењесвета,требаиматиувидудасе
комуникација неможе одвијати без одређених конвенција
икодовакојеприхватајусвиприпадници једнедруштвене
заједнице.

Конструктивистичка теорија препознаје друштвени ка
рактерсвакогјезика,паивизуелног.Тозначиданитиства
рипоседују у себинекоинхерентно значење, нити га ин
дивидуални корисници језикамогупроизвољноодредити.
Мисмотикојиконструишузначења,користећиразличите
системерепрезентација.Свивизуелнисадржаји(слике,фо
тографије,филмови,...),маколико’реалистично’изгледали,
нису ништа друго до репрезентације, а не записи или ре
продукцијереалности.Таконифотографијанијезаписне
когдогађаја,већсамоједнаодбесконачногбројамогућих
његовихрепрезентација.

Производњазначењазапочињеодтренуткакадаједискур
зивнисадржајунетусемантичкинеутралнопољефотогра
фије–њенуфигуралност.Значењакојаизгледајукаодасу
’пронађена’уфотографијизадобијајуповерењегледалаца,
јергледаоцинеуочавајудасуонапроизводкода.Прибли
жавањефотографије’реалности’догађасенаосновуњеног
удаљавањаоддругихтекстовакултуре.Реализамсезаснива
напретпостављенојекстериорностиозначеногуодносуна
означитеља.Например,кадагледамоједнуфотографију,ми

5 Hall, S. (2003) Representation: Cultural Representations and Signifying
Practises,London:SAGEPublicationsLtd,pp.2425.
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нисмосвеснизначењскогпроцесакојиседогађауравниви
зуелногтекста;чиниседазначењеулазиусликунегдеиз
спољашњереалностикојудативизуелнитекстпасивноре
флектује.Сликанасможеубедитидаодражавареалностса
моакосутраговипроцесапроизводњезначењаизбрисани,
анезависноматеријалнопостојањеозначитељаприкривено.

Семиотичкетеоријесуомогућилеоткривањедискурзивних,
текстуалнихиинституционалнихдимензијавизуелнихре
презентација, којима је иначе додељиван натурални, уни
верзалниитрансцендентнистатус.Фотографијенисупри
роднизнакови,независниодкултуралногкодирања.Затони
гледањефотографијеникаднијени’природно’ни’невино’,
јер је условљено историјским, географским, културалним
и друштвеним околностима.Узмимо као пример перспек
тиву, која је један од важних елемената визуелног језика.
Перспектива је културална конструкција створена како би
човеку помогла дашто верније прикаже тродимензионал
ни објективни свет у дводимензионалној равни слике.По
законимасликовнеперспективе,путевеилипругекојииду
од ока посматрача треба приказивати тако да конвергира
ју у тачку недогледа.Међутим, по истимправилима, вер
тикалне линије стубова или зградаморају се приказивати
паралелно,иакосупозаконимагеометријеиоптикетакође
конвергентне.Коликојеутицајнаоваконвенција,видисеи
у строгим критеријумима које треба да испуне професио
налнифотографиархитектуре:„[…]најважнијизахтевкоји
камеразафотографијуархитектуретребадаиспунијеспо
собнострепродукцијеправихлинијазградесаапсолутном
прецизношћуипотпуномвертикалношћу.”6Кадаспецијал
ни објективи не могу у потпуности „исправити” нагнуте
вертикалнелинијезграда,онесеондакоригујууспецијал
нимсофтверимазаобрадуфотографија,дабикритеријумза
објављивањеустручнимпубликацијамазаархитектурубио
упоптуностизадовољен.Конвенцијанамдотемереобли
кујереалносткојуопажамо,дакадабивертикалнелиније
билеприказанеу ’исправној’ перспективи како сенагињу
једнапремадругој,изгледалебикрајњенеприродно.Очи
гледноједасуправилаперспективеодређенадруштвеним
конвенцијама јер не следе очигледне оптичке законе. По
Панофском(ErwinPanofsky),системлинеарнеперспективе
којијеразвијензавремеиталијанскеРенесансе,адомини
раојеуметношћуЗападасведокрајаXIXвека,нијениједи
ниниприроданначинвизуелнерепрезентацијетродимензи
оналногпростораудводимензионалнојравни.Коришћење

6 Michael,H.(2002)ProfessionalArchitecturalPhotography,Oxford:Focal
Press,p.37.
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различитихрежимаперспективеуразличитимкултурамаи
историјскимепохамапотврђујетезудасувизуелнерепре
зентацијеудиректнојкорелацији са системимавредности
присутнимутимкултурама,збогчегасукаоскупрепрезен
тацијскихконвенцијадруштвеноусловљене:„Затосуштин
скопитањеоуметничкимпериодимаирегиониманијесамо
далиимајуперспективу,већикојуперспективуимају”7.Оно
штовидимонафотографијамасалинеарномперспективом
није само визуелнаимитација просторне структуренашег
визуелногискуства,већиодраздруштвенихконвенцијакоје
обликујуначиннакојиперципирамосветкојинасокружује.

Дугосесматралодасесветукомеживиморефлектујеује
зику, али је развој лингвистике веома рано показао дами
светуприступамопосредствомјезикаидагатимчиномак
тивно обликујемо: „Искуство језика као номенклатуре за
снивасенатомештоњеговаегзистенцијапретходинашем
’разумевању’ света. Речи изгледају као симболи за ствари
затоштосустваринепојмљивеизвансистемаразликакоје
конституишујезик.Сличнотоме,овествариизгледајукао
дасурепрезентованеусвести,уаутономнојреалностими
шљења,затоштојемишљењеусуштинисимболичко,зави
сноодразликапроизведениходстранесимболичкогпорет
ка.Тако језикостаје ’непримећен’,потиснутзбогтрагања
зазначењеми/илиуискуствусвести.Светствариисубјек
тивности тако постају дупли гарант истине.”8Откриће да
значењенијерефлектованоујезику,негодајеуњемупро
изведено,доводидовеликоглингвистичкогзаокретапочет
комXXвека.Тозначиданашаискустванепретходејезику
који их само описује, него врста и начин употребе језика
одређујеиобликујенашаискуства.Нашодноспрема’реал
ности’вишенетребадасезасниванаидејидаонаимасвоју
објективнуегзистенцијунезависнуоднашеинтерпретаци
је.Затофотографијакаосветлоснизаписте’реалности’не
можебитиништадругонегосистемвизуелнихзнаковакоје
самипрепознајемо,повезујемоиинтерпретирамоускладу
савредностимакултурекојојприпадамо.

ПоНорману Брајсону (NormanBryson) „јасно је да појам
’реализам’неможезасниватисвојувалидностнабилоко
јој апсолутној концепцији ’реалног’, јер та концепција не
можеобјаснитиисторијскиипроменљивикарактер ’реал
ног’ у оквиру различитих култура и периода.”9 Тачније је

7 Panofsky,E.(1991)PerspectiveasSymbolicForm,NewYork:ZoneBooks,
p.41.

8 Belsey,C.(2002)CriticalPractice,LondonandNewYork:Routledge,p.39.
9 Bryson,N.(1989)WordandImage,FrenchpaintingoftheAncienRégime,

Cambridge:CambridgeUniversityPress,p.8.
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рећи да је ’реализам’ ефекат рекогниције репрезентације
којакореспондираономештоједнодруштвосматра’Реал
ношћу’.Реалностнетребаразуметикаотрансцендентнуи
непроменљивудатост,већкаопроизводљудскеактивности
уоквируспецифичнихкултуралнихограничења.Производ
ња’реалности’укључујекомплексансистемрепрезентација
и друштвених кодова који регулишу човеков однос према
његовом историјском окружењу. Без процеса производње
значењареалностбивишеличилананекуврстууниформ
ног континуума, који би се састојао од једнебезначајнеи
безобличнемасе.Језикомогућавадасветподелимоусми
саонеелементекојемеђусобноможеморазликовати.Сваки
путјеважноизнованагласитидајезикнијепасиванмедиј
којирефлектујереалност,већјепроизводи.Ствариидога
ђајиусветунепоседујусвоја јединственаиманентназна
чења, којаљуди у процесу комуникације преносе посред
ствомјезика.Производњазначењаједруштвенапракса,јер
јечовектајкојисветчинисмисленим.Збогтогасенеможе
говорити о ’универзалном визуелном искуству’ које је за
једничкозасвекултуреусвимисторијскимепохама.Тако,
например,услучајуфотографскеслике,реализамсеможе
заснивати на идеји уверљивости коју савремено друштво
биракаосредствопомоћукојегизражавасвојепостојањеу
визуелнојформи.Историјскадетерминисаностидејеувер
љивостиморабитиприкривенакакобифотографскаслика
билаприхваћенакаорефлексијапредпостојећереалности.
Када говоримо о релацији између концепта ’сличности’
ифотографије,можемоотићии коракдаље.Не самошто
фотографијакаотакванијеверанипасиванодразреално
сти,негоонапостајекритеријумнаосновукогаодређује
мостепеностваренесличностикадаговоримоовизуелним
репрезентацијама.Штонекарепрезентацијавишеличина
фотографију,онавернијеодражавареалност:„Фотографија
инкарнирауправокритеријереализмаисличностикојису
занасобавезујући,услиједчега,уосталом,честобашзатоза
некусликутврдимодајеособитонатуралистичка:незато
штоизгледакаоствар,којаионакосвакипутизгледадрук
чије,негозатоштоизгледакаофотографија.Какодалеко
притомидеауторитетдефинирањаоваквихслика,могаоби,
вјеројатно,потврдитибилоткоткосеједномнашаоприну
ђенимда,какобипрешаодржавнуграницу,изгледаслично
својојвластитојфотографијиупутовници.”10

10Majetschak,S.Pravilavidljivosti–orazlikamaizmeđuumjetničkihiupo
rabnihslika(prev.NinaMatetićPelikan),u:Vizualnistudiji:Umjetnostime
dijiudobaslikovnogobrata,Purgar,K. (ured.) (2009),Zagreb:Centarza
vizualnestudije,str.66.
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Сликовнизаокрет

Због свог вишемедијског имасовног присуства у култури
идруштву,фотографијасесвевишеизучавакаодоминан
танфеноменвизуелнекултуре.ПоВиљемуМичелу(W.J.T.
Mitchell),миживимоутренуткуукомеједошлодопроме
неосновнепарадигмекојоминтерпетирамосветзатоштоје
наступиозаокреткадоминацијислике(pictorialturn),узна
пуштањедотадашњепревластилингвистичкогмодела(lin
guisticturn)којије1967.годинеузбирциесејаTheLinguistic
Turn:RecentEssaysinthePhilosophicalMethodпрокламовао
РичардРорти(RichardRorty).Онјеисторијуфилозофијеса
гледао као низ ’заокрета’ код којих су нова интересовања
потискивала стара. Последњи заокрет који Рорти иденти
фикујеје’језичкизаокрет’,којикарактеришеупотребалин
гвистичкихприступауизучавањуразличитихдруштвених
и културалних феномена који се посматрају као посебне
врсте текстуалности и дискурзивности.Пут ка сликовном
заокрету је отворен онда када је у иконологији препознат
утицајидеологије,каонеупитногскупавредностиодређене
друштвене заједнице или историјске епохе. ’Сликовни за
окрет’сефокусиранаулогувизуелнихфеномена,посебно
фотографије,ууспостављањукултуралнихвредности,дру
штвениходносаиличнихидентитета.Удобусликовногза
окрета, догађаје производимо кроз режиме визуелизације
који се не заснивају самона ономешто видимоиначину
накојигледамо,већинаупотребијезикавизуелнекомуни
кације у културалном контексту у коме се налазимо. Зато
важностнекогдогађаја вишенијеодређена самонаосно
ву његове историјске или друштвене релевантности, него
ипоначинунакојијеонвизуелнопроизведен.Заокретка
визуелности има за последицу да слика постаје стварнија
одсвогреферента.Оноштојеприказаномањејеважноод
сликесаме.Сликавишенеоткриваприроду’реалног’света
већ сама постаје свеприсутна реалност. Зато се за већину
људидогодилосамооношто јепонуђеноумедијима.На
конвизуелногзаокрета,сликесевишенесводенаприрод
низнак,којијеаналогијомдиректноповезансаобјектомна
којисеодноси.Погледвишенијеневин.Визуелнифеноме
нисенемогуузиматизаочигледнечињенице,јерзахтевају
сложенпроцесдешифровања,декодирања,истраживањаи
интрепретације. Поглед је културално условљен: „Између
субјектаисветајеуметнутасвеукупностдискурсакојигра
девизуелносткаокултуралниконструкт,ичиневизуелност
различитимодпогледа,појмакојисеодносинанепосредо
вановизуелноискуство.Измеђумрежњачеокаисветаумет
нут јепараванодзнакова,којисесастојиодвишеструких
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дискурсапогледауграђенихудруштвенуарену.[...]Слично
томе, кадаучимда гледам ’друштвено’,штоћерећикада
почнемартикулисатисвојеочноискуствоускладусакодо
вима рекогниције који домене долазе из мог друштвеног
окружења,уметнутсамусистемевизуелнихдискурсакоји
сувиделисветпремене,анаставићедагагледајуипосле
мене.”11Савременичовекступауинтеракцијусасветомко
јигаокружујенајвишепосредствомчулавидаивизуелних
медија.Затомногитеоретичарикористепојамокулароцен
тризмакакобиописалидоминантноствизуелногискуствау
одређеномдруштвеномикултуралномокружењу.12Вишене
изненађујепојавадаусавременимдруштвимавеомачесте
праксескопичкихрежимаизједначавајувиђењесазнањем.
КрисЏенкс(ChrisJenks)примећује:„Усвакодневномиску
ствуминепрекидномешамопојмове’видети’и’знати’,јеру
конверзацијикористимоопшталингвистичкаместакаошто
су’даливидиш?’или’видишлиштамислим?’каододатне
исказекојитражеконфирмацију,иликадаподмишљењима
људиподразумевамоњихове’погледе’.”13

’Читање’фотографије

Кадагледамофотографију,мијеустваривидимокаоскуп
знаковакојекарактеришувизуелниозначитељи.Онисудео
површине фотографске слике, на којој није могуће једно
значноибезтешкоћаодредитиосновнезнаковнејединице
каоносиоцезначења.Елементеодкојихсесастојивизуелни
језикфотографијекарактеришеконтинуалностимеђусобно
претапање,безјасновидљивихлинијањиховогразграниче
ња.Фотографијајекаовизуелнитекстнелингвистичкисе
миотичкисистем,којисеразликујеодлингвистичког,што
увектребаиматиувиду:„Аипак,језикисликеприпадају
двамаразличитиммедијима,паакобинарнаопозицијаиз
међутодвојенијенинакојиначинодржива,усвакомслу
чају не по стандардима логике, разлика у начину изража
вања и комуницирања између царства визуалног и онога
лингвистикепревише јеочигледнадабисемоглаоспори
ти.”14Сличностизмеђувербалногивизуелногјезикамогла
бисеизразитинаследећиначин:каошторечиповезанепо

11Bryson,N.TheGazeintheExpandedField,in:VisionandVisuality,Foster,
H.(ed.)(1988),Seattle:BazPress,pp.9192.

12Jay,M.(1993)DowncastEyes:TheDenigrationofVisioninTwentiethcen
tury French Thought, Berkley, LosAngeles, London: University of Cali
forniaPress,p.3.

13Jenks,C.(2003)VisualCulture,London:Routledge,p.3.
14Bal, M. Čitanje umjetnosti? (prev. Miloš Đurđević), u: Vizualni studiji:
Umjetnostimedijiudobaslikovnogobrata,ured.Purgar,K.(2009),Zagreb:
Centarzavizualnestudije,str.164165.
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граматичкимправилимачинереченицу,такоиликовниеле
ментиповезанипоправилимакомпозицијечиненекуврсту
ликовне’реченице’.Дабисмојеразумели,првојеморамо
прочитати.Читањеможемодефинисатикаоактивностуко
јојчиталацознакекојеимапредсобомпрепознајекаозна
кове и повезује у текст са одређеним значењем.Важно је
уочитидачитањуфотографијепретходиидентификацијаи
именовањевизуелнихзнаковаодкојихсеонасастоји,што
већзахтева’култивисано’предпостојећезнањебезкогачи
тањенијемогуће.Гледањеиразумевањефотографијенео
двојивојеодактивностичитањавизуелногтекстакаочина
рецепције у оквиру кога се реализујењено значење: „Др
жимдасвакичингледањајест–несамо,неискључиво,али
увијеки–читање,једноставнозатоштобезпроцесуирања
знакова у синтактичке низове, који одзвањају на подлози
референцијалногоквира, сликанеможеиматизначење.”15
Идеја’читањавизуелногтекста’,којајепотиснуласинтаг
му’гледањеслике’икористилингвистичкутерминологију
у истраживању процеса интерпретације визуелног иску
ства, долази из семиотике: „[...] заступат ћу концепцију о
читањусликакојанијеодређеналингвистичкоминвазијом
визуалности,нитијепосвеидентичнасонимштојепови
јестумјетностиконструиралакао својеужеподручје.Ова
јеконцепцијачитањаодтогаистодобношираиужа.Мето
да,односноскромнијереченопроцедура,блискајеобичном
читањукојесмјераоткривањузначења,афункционирапо
моћузасебнихвидљивихелеменатакојисезовузнаковии
којимасеприписујезначење;таквоприписивањезначења,
односнотумачење,подвргнутојеправилимакојасезовуко
дови;субјектодносноагенттогприписивања,читатељили
проматрач,кључнијеелементтогпроцеса.”16Иакотеориј
скаистраживањајошнисупоказалакакојемогућеразуме
вањеиинтерпретацијасликаванрефлексијеујезику,Мичел
сетакођесупростављалингвистичкомимперијализмукоји
заступасхватањедајепарадигмајезикаадекватнадаобја
снифеноменслике,каоидасевизуелнерепрезентацијемо
гусматратизаједнуврстујезикакојијесличанвербалном
језику.Специфичностсликејеутомешто’језик’којимона
’говори’,односноначиннакојисеона’чита’,другачијеути
ченареципијентаодвербалногјезика.

Брајсонпосебноистичеда сликениједовољносамо ’гле
дати’већихтребанаучитии’читати’,јерјевизуелнитекст
скуп знакова сазданих и интерпретираних у складу са
правилима и конвенцијама одређеног медија или облика

15Исто,стр.172.
16Исто,стр.162.



372

МИЛАН РАДОВАНОВИЋ

комуникације.Дабипосматрачвидеооноштосликарепре
зентује,ниједовољнодаупроцесурецепцијесамопасив
но прими визуелне информације као импресије. Он мора
даимаактивнуулогуукреирањусвог естетскогискуства
на основу распознавања, повезивања и организовања ви
зуелнихзнаковакаосмисленихелеменатакојимадодељује
одређена значења: „Ипак семора рећи: слика је уметност
сачињенанесамоодпигменатанаповршини,већиодзна
кова у семантичком простору. Значење слике никада није
уписанонањенојповршиникаоштосутопотезичеткицом;
значењесејављаизсарадњеизмеђузнакова(визуелнихили
вербалних)иинтерпретатора.А ’читање’овденијенешто
’екстра’,опционисуплементслицикојајекомплетнаисама
себидовољна.Онојеистотоликофундаменталниелемент
каобоја,инепостојигледалацкојипосматрасликуаданије
већ укључен уњену интерпретацију, чак (посебно) гледа
лацкојипосматра’чистуформу’.”17Утомсмислу,гледати
фотографијудословнозначивидетимрљеразличитихбоја
илисивихнијанси.Читатифотографијукаоодређенутему
јеконструисатизначењеупроцесурецепцијевизуелногтек
стакојинастајенаосновупрепознавањаликовнихоблика
каознаковаодкојихјетајвизуелнитекстсачињен.Процес
читања визуелног текста као знаковног поретка укључује
многепретпоставкекојесе,какочитањеодмиче,проверава
ју,допуњујуиревидирају.Дабичиталацпрепознаознакове
којичиневизуелнитекстиповезаоихусмисаонуцелину,
мора активирати многе ресурсе претходно стечених зна
њаиразличитекодовекултурекојојприпада.Посматрачје
увекактивануначинунакојиформирасвојевизуелнопоље.
Сликесенемогугледатикаоиздвојениестетскиобјекти,јер
јењиховаперцепцијаиинтрепретацијазависнаодпостоје
ћихдруштвенихнорми.Брајсоновутезупојашњава:„Моја
способност да препознам слику нити укључује изоловано
пољеперцепцијекреатораслике,нитиупућујенатакавза
кључак.Онаје,заправо,способносткојапретпостављаупу
ћеностуоквирудруштвених,штоћерећи,друштвенокон
струисаних,кодоварекогниције.Најважнијаразликаизмеђу
појмова’перцепција’и’рекогниција’јета,штојепоследњи
друштвен.”18

Усавременојестетици,појамприказивањасеможеразма
тратисадвеосновнетеоријскепозиције:есенцијалистичке

17Bryson, N. (2008) Looking at the Overlooked, Four Essays on Still Life
Painting,London:ReaktionBooks,p.10.

18Bryson,N.SemiologyandVisualInterpretation,in:VisualTheory:Painting
andInterpretation,Bryson,N.,Holly,M.A.andMoxey,K.(eds.) (1991),
Cambridge:PolityPress,p.65.
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ирелативистичке.Есенцијалистичкатеоријасезаснивана
ставудаизмеђуфотографијеипредметакојиприказујепо
стојиодређенстепенвизуелнесличности,заснованнаесен
цијалнимсвојствимафотографијекаотакве.Релативистичке
теоријетврдедаидејавизуелнесличностиниједовољнада
бисеутврдилодалисликанештоприказује,већтребаузети
уобзириниздруштвенихикултуралнихфакторакојиуче
ствујуучинурепрезентације.Критикаесенцијалистичкете
ориједолазиизлингвистикеукојојсепојамрепрезентације
одређујекаопроизводњазначењапосредствомјезика.Јези
цимогукориститизнаковекојисеодносенаобјекте,људе
идогађајеутзв.’реалном’свету.Међутим,онисемогуод
носитиинаимагинарнествариисветовефантазијаилиап
страктнеидејекојенисудеовидљивогматеријалногсвета.
Например,апстрактнафотографија јенасталакаоснимак
конкретне реалности, али када у процесу читања постане
системвизуелних знакова, значењекоје јој гледалацдоде
љујевишенеодговаразначењупредлошканаосновукогаје
настала.Непостојидиректаноднос,рефлексија,имитација
или једнозначнакореспонденцијаизмеђувизуелног језика
фотографијеиреалногсвета.Светнијенапрецизанначин
рефлектовануогледалувизуелногјезика,јервизуелнијезик
нефункционишекаоогледало.Знаковимогупреноситизна
чењесамоакознамокодовекојинамомогућавајуданаше
појмовепреведемоувизуелнијезик.Овикодовисуодпре
судневажностизапроцесепроизводњезначењаирепрезен
тације.Онинепостојеуприроди,већсурезултатдруштве
нихконвенцијаипредстављајуосновунакојој се заснива
нашаспособностчитањаикреирањавизуелнихтекстова.

Закључак

Иницијалниопажајнидоживљајфотографије,каоњенопрво
читање,нераздвојивјеодинтерпретативногоквираукоме
јепосматрамо,јерфотографијасамапосебинеманикакво
значење.Теккада визуелнеформекојеимамопред собом
интерпретирамокаосистемвизуелнихзнаковакојекаракте
ришеплуралитетзначења,отворилисмомогућностзацео
низразличитихчитањакојапремештајувизуелнеелементе,
модификујуњиховерелације,креирајузонеинтензивневи
дљивости,алиизонеслепихмрљаипразнина,једнеелемен
тефотографијеистичукаозначајне,адругемаргинализују.
Усмеравањемпажњеназначење,фотографијанестаједокје
читамо,јерутомпроцесувишенепостојиневинавизуелна
површинанетакнутаодпогледагледаоца/читаоца.Акофо
тографијажелидабудесавршенарепрезентација,ондамо
радапорекнесвојуматеријалност.Теккадапрестанемода
видимофотографијукаосировматеријал,можемоугледати
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оноштоонаприказује.Фотографијазаправонепостојини
пречитања,јерјеоноштоназивамофотографијомвизуелни
текст, који се као такав конституише тек у чинурецепци
је.Читањефотографијуодређујекаоместоиницијализаци
јењенихпотенцијалних значења, аликрајњатачкаукојој
бидосегнулидоконачногзначењафотографије,непостоји.
Фотографија је, каоштосмовећрекли, системвизуелних
знакова,којисекаосвакитекстуалниентитетмаксимално
опиредаизрази,носиилипримисамоједностабилноиод
ређено значење. Зато процес читања може бити окончан,
алинеи затворен.Дискурскојиомогућавадавидимофо
тографијукаосмисленуцелину,транспонирајеувизуелни
тексткојисечиникаодаје’написан’наповршинифотогра
фије.Саједнестране,читањемсефотографијаконституише
каозначењскиобјекат,асадруге,читањепревазилазигра
ницефотографијеиупућујенаснадругевизуелне,вербалне
имедијскетекстове,каоинасамукултурукојојприпадамо.
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THEPRODUCTIONOFMEANINGTHROUGH
LANGUAGEOFPHOTOGRAPHY

Abstract

Bydevelopingmoderntheoreticalapproaches,startingfromlinguistics,
through semiotics to the theory of visual culture, photography is no
longerconsideredasanobjectiveandrealisticvisualrepresentationof
whatwasinfrontofthecameralensesatthemomentoftakingapicture,
because it isalsonecessary to take intoaccountprotocolsandcodes
that generate our visual experience.Although the photograph looks
convincing,clearlyandeasilyunderstandablebecauseofits“apparent”
visual similarity towhat it shows, thewaywe view the photograph
is not based solely on our natural perceptual ability. Scopic regimes
are directly dependent on existing social practices, especially the
languageweuse.Ifbylanguagewemeananycommunicationsystem
thatusessignsorganizedinacertainway,thenvisualrepresentations
can be considered as a practice of producing meanings determined
bythevisuallanguagethatwillbethesubjectofourresearch.Inthe
photographwe see and recognizewhat is depicted not only because
photograph resembles it, but also because it belongs to the type of
representation that we have learned to ‘read’ in a certain way. The
relationshipbetween thephotograph and theobject is not direct and
natural,butconventional.Similarityisnotbasedsolelyonthematching
oftheirvisualproperties,butalsoonthepracticesthatareinvolvedin

theproductionofmeaning.

Keywords:photography,language,representation,sign,meaning
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THE CONFLICT BETWEEN  
THE UTILITARIAN AND ANTI – 
UTILITARIAN IN EUROPEAN 
PHILOSOPHY AND CULTURE

Abstract:IthasalreadybeenrecognizedthatthephilosophyofFrancis
Bacon,withutilitariantheoryofknowledgeandhisviewthatmanhas
rightsovernatureandshouldbecomeher“servantandmaster”isthe
philosophical foundation for technological civilization. This paper
sheds some light on the process of spreading of utilitarian values
from thegnoseology to themoralandaestheticfield.Thisprocess is
key ofspring of the British philosophy.Another key ofspring of the
Britishphilosophyisaestheticreactiontotheutilitarianism.Together,
thetwotrendsrepresentcrucialphilosophicaleventstohaveoccurred
onEuropeansoil,fromthetimeoftherenaissancetothisday.

Key words: Technologial civilization, culture, value,  philosophy,
gnoseology,aesthetics,utilitarianism

It is interesting that Francis Bacon, the first thinker of great
significance to Great Britain was, at the same time, the man
whosetthecourseforcrucialeventsinEurope,atleastonthe
spiritualandculturalscene.FrancisBaconwasthethinkerwho
formulatedtheprinciplesandlaidthephilosophicalgroundwork
for the technological civilizationwhich is, beyond doubt, the
essential determinant of the modern world, regardless of the

IVA DRAŠKIĆ VIĆANOVIĆ
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attitudewemaytaketowardsit,eitherat theemotionalorthe
theoreticallevel.

Francis Bacon made an extremely sharp critique of ancient
Greekphilosophyandsciencewhich,eventoday,seemsalmost
sacrilegious to philosophers. It is known that ancient Greeks
treatedtrueknowledgeastheory(theoria  theancientGreek
wordmeaningobservationwiththeconnotationofbothsensory
andspiritualobservation,andwhichtheRomanslatertranslated
as  contemplation). They believed that the supreme value of
knowledgelies initsselfpurpose, initsantiutilitarianbeauty
and resistance to the possibility of being instrumentalized. In
otherwords,knowledge(beitphilosophyorscience)mustnot
be utilized. It ought not to be used for benefit (of any kind)
becauseitlosesitsvaluethereby.Instrumentalizingknowledge
alsomeansannihilatingitsvalue.OneofAristotle’softquoted
hypothesesisthatphilosophyisthemostdivineofallthesciences
fortheveryreasonthatitisnotameanstoanother,outercause,
butapurposeuntoitself,andisstudiedforknowledgeitselfand
forthebeautyofsuchknowledge,andthesubtlesophisticated
pleasureknowledgebrings,which,totheancientGreeks,wasa
veryimportantaestheticfactor.

What illustrates the attitude the ancient Greeks had towards
theory as the supreme value of knowledge is the famous
comparisonofhumanlifetoanOlympicstadium,attributedto
PythagorasandmentionedbyDiogenesLaertius:

“He[Pythagoras]usedtocompare life toafestival,andsome
peoplecometoafestival tocontendforprizes,andothersfor
the purposes of traffic, and the best as spectators; so in life,
themenofslavishdispositionsarebornhuntersforgloryand
covetousness,butphilosophersareseekersaftertruth”.1

It was precisely this  bios theoretikos asAristotle named it,
andwhichtheGreeksappreciatedthemost,thetheoreticaland
spectatorialwayoflifewhichFrancisBaconandtheupcoming
eraheheraldedinregardedaswrong.

Bacon proclaimed that all the wisdom and knowledge we
inherited from the ancient Greeks was a “childish science”
which was “incapable and  too immature to create”. Why
childish, incapable and immature?According to Bacon there
weretoofewdiscoveries,toofewtechnologicalandmechanical
inventions.

The famous British empiricist believed that one should only
practice scienceandphilosophy if it is towardsabenefit, and

1 Laertius,D.(1979)LivesofEminentPhilosophers,Belgrade:BIGZ,p.263.
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thisbenefit is,quitespecifically, tocontrolnature.Knowledge
isnotapurposeontoitself.Itisameans,andbenefitandpower
areitsimmediateobjectives.Manshould,inBacon’sopinion,be
a“servantandinterpreter”ofnature–servantandinterpreterin
thesenseofkeepinghisfingeronnature’spulseandpenetrating
intoitsrhythmanditslaws.However,the“interpreter”isonlya
“servant”untilhepenetratesthelawsofnature.Understanding
endstheprocessofserving,andalsoinitiatescontrolandmastery
overnature.Theservantismeanttobecomea“master”,because,
accordingtoFrancisBacon,manis“entitledtonature”,andhis
“masteryovernature”isalogicalandnaturalmanifestationof
hispower.2

Control over nature for the purpose of human power is the
keyhypothesisofBacon’sphilosophyofscience,andalsothe
theoreticalfoundationoftechnologicalcivilization.Itisalsothe
answertothequestionofwhyancientGreekcivilization,spiritual
and subtle as it was, was not a technological one. The anti
instrumentalandantiutilitarianattitudetheGreekshadtowards
sciencemadeit impossiblefor technologicalcivilizationtobe
generated, i.e. itprevented theprogressofancientcivilization
inthatdirection.TheGreeksregardedtheinstrumentalizationof
scienceasabarbaricattitudetowardsknowledge.

His definition of technology is exceptionally interesting – he
believedittobe“magicinitspurifiedmeaning”andmodernized
magic,andhedefineditasajudiciousutilizationofnaturefor
thepurposeofhumanpower.Brilliantlyformulatedasitwas,to
usmoderns,itsoundsbothexcitingandalsofrightening.

Another lucid hypothesis ofBacon’swas that a nationwhich
hasmoretechnologicalinventionsincreasesitspoliticalpower
thereby.Atthetimewhenitwasformulated,thisideamighthave
sounded exotic, even extravagant, but today it is a confirmed
factwhichhasbecomeapartofoureverydaylifetosuchextent
thatitisdifficultforustoevenimagineitcouldeverhavebeen
otherwise.

The technological project of FrancisBacon– let us call it so
– is theaxiomonwhich technologicalcivilizationrests in the
fieldofspiritualityofmankind,andis,assuch,undoubtedlya
recognizable segment of the European culture.Therefore, the
technological project of Francis Bacon is recognized as the
first crucial contribution that British philosophy made to the
Europeanculture.

2 Bacon,F.(1879)TheWorksofFrancisBacon,London:Longmans,Vol.I,
p.222.
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AsingularityofEuropeanphilosophyandspiritualityingeneral
isthewarmreceptionthatReneDescartes,otherwiseanopponent
of British empiricism, gave to Bacon’s utilitarian concept of
science.As the only acceptable element of the philosophy of
Britishempiricism,Descartes,thefatherofrationalismonthe
Europeancontinent,tookpreciselyBacon’shypothesisthatthe
purposeofhumanknowledgewastomasterandcontrolnature,
andthatpersonalgain,successandpowerareitsultimategoals.

Formulated as a philosophical platform at the end of the 16th
and throughout the 17th century, it has prevailed to this very
day carrying the monumental (and somewhat awkward and
cumbersome)edificeoftechnologicalcivilizationinwhichwe
survivetothisveryday.

However, what is particularly interesting but far less well
knownisthewayinstrumentalrationality(utilitarianrationality)
spreadfromthefieldofgnosiologyintootherfieldsofhuman
spirituality.Moreover, it is almost a kindofmetastasis of the
utilitarianvalueswhichquiteunexpectedlyspreadintoanarea,
seeminglyleastlikelytobeinfectedbyit–thefieldofethicsand
aesthetics,i.e.ofmorality,beautyandart.

Theprocessoftranspositionofutilitarianismfromthefieldof
gnosiologyintotheotherfieldsofspirituality,andrecognizing
it as a value, began soon after its triumph in the theory of
knowledge.Thedominationofutilitarianisminboththeethical
spiritualfieldaswellasinthefieldofaestheticswasnoticedas
earlyasthe17thcentury.ThomasHobbes,Bacon’sdiscipleand
follower,introducedthecategoryofutilitasingrandstyleinto
thefieldofmoralityby formulating thehypothesis thatman’s
morality is a result of selfish urges, and that it is essentially
an egoistic interest in selfpreservation and the promotion of
his own existence. Hobbes’s ethics are a textbook example
of utilitarianism. They are also evidence of the process of
transposition of the valueutilitas fromBacon’s gnosiological
positionstootherformsofhumanspirituality.Hence,manacts
in amoralway because he deduces that such behaviour best
serves his selfish aims.Anything that seems like a noble and
moralactionatfirstsightcan,accordingtoHobbes,bereduced
tolovefortheselfandtofearfortheself.

Furthermore, inHobbes’s ethics, there is none of that refined
selfinterest,therefinedutilitarianismoftheepicureans,where
oneofman’sultimategoals,apartfromphysicalsurvival,isto
promotehisspirituality.WithHobbesweseeasharp,genuine,
wolfish egoism inwhose realm people exist as a disturbance
anda threat toeachother.Ethos is, therefore, interpretedasa
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sycophanticmanifestation of fearwhose spiritusmovens  are
egoismandpersonalgain.

ThephilosophyofThomasHobbesitselfcontinuestheprocess
of transposition of the value utilitas into the field of political
philosophy.Hobbes’s ethics are completely coherentwith his
political philosophywith its famous hypothesis homo homini
lupus–manisawolftoaman–meaningthatallmenintheir
naturalstateareeachother’spotentialenemies.Whatismore,
Hobbessawequalityamongmenastheirabilitytoharmeach
other equally.However, in the civil state,man relinquishes a
part of his selfish desires, thus securing the conditions for
a peaceful and safe life. It is a utilitarian “contract” between
selfishindividuals–citizens,andthestateauthoritywhichkeeps
theminfearofpunishment.Fearofpunishmentistheonlything
which,accordingtoHobbes,makespeopleobeybothmoraland
statelaws.

BernardMandeville follows the same lineof reasoning inhis
famousFableoftheBees.Hearguesthat“privateviceispublic
benefit”,andthatthewelfareofastaterestsnotonthevirtues
butonthevicesofitscitizens.Whatdoesthisactuallymean?
Mandevillebelievedthatviceisthespiritusmovensofhuman
progressandcivilization–lustforluxuryproducts(whichwould
nowadaysbecalledtheconsumermentality)istheprecondition
for progress in science, and science in turn spurs invention;
prostitution is the precondition for social virtue, and large,
disproportionate, fabulous wealth stimulates art. Mandeville
wonderedwhatwouldhappen,ifallthethirstforwealth,vanity
and dishonesty suddenly disappeared, if people only ate as
muchastheyneededto,iftheytreatedclothesassomethingthat
coverandprotect thebody, if theydidnotdeceive, lie toand
fighteachother?Societywouldcollapse.Lawyersandjudges
wouldstarve todeath,craftsmenandmanufacturersofsundry
products (miscellaneous items of luxury)would go bankrupt,
nobodywouldwanttobecomeasoldier.Thewheelofprogress
incivilizationwouldcometoadefinitehalt.Manis,therefore,
accordingtoMandeville,exclusivelyguidedbyselfinterest.He
ismovedbyvanity,thirstforwealthandbelligerence,butthese
individualvicesbecome,onalargerscale,atthelevelofsociety,
apublicbenefit.3

Naturally,Mandeville’scynicismcausedawaveofindignation,
but it also intrigued and gave the British public a fresh and
unconventional perspective on the principles of both human
natureandsocialstructureandorganization.

3 Mandeville, B. (1934) The Fable of the Bees, London: GeorgeAllen &
Unwin, pp.82–88.
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In the 17th century, something happened on the aesthetic
spiritualplainwhich,seenfromthesociologicalpointofview,
isnowadaysregardedassomethingnatural,butwhichwasthen
seenasarevolutionarystepbegotbyProtestantHolland.What
wasthis?Thevalueofart,morespecificallyofpainting,began
tobedeterminedaccordingtotherulesofsupplyanddemandon
themarket.Apaintingwasworthasmuchasapotentialbuyer
waswilling topay for it.Thepricewas the equivalentofhis
likingfor it.Until the17thcentury,andparticularlyduringthe
Renaissanceperiod,thevalueofaworkofartwasdetermined
bythetasteofthepatron,ofthepersonwhocommissionedit,
be it a nobleman, amember of high clergy, or a banker and
lordofcommerce.Apatrondeterminedthestylewhenitcame
toart.Whichprinciplewasbetter?Or,better said,whichwas
worse?Whatwouldruinthevalueofaworkofartless–asingle
patronandhisindividualtaste,orthemechanismofsupplyand
demandonthemarket?Naturally,neitherwasgoodforartistic
value itself. It seemed that the negative effect in both cases
remainedthesame.

Finding the answer to such a question through this kind of
discourse is difficult, nor is it our intention to do so at the
moment.What is of interest to us now is the transpositionof
theutilitarianvalueprioritizedbyBacon,fromthegnosiological
onto the aesthetic spiritual field. It is not only a question of
moneyorthemechanismofsupplyanddemand,whichbecame
the exhorted manifestation of artistic value. It is about the
penetrationoftheutilitarianprincipleintotheveryessenceofthe
aestheticresponse.Ifseenfromthepointofviewofreception,
bothaworkofartandascientificdiscoveryarevaluedonlyas
long as they function and operate. In science, the element of
functionalityisverifiedthroughexperiment,andatthelevelof
receptionofaworkofart,byliking.Aworkofartisvaluableif
itappealstoandcommunicateswiththerecipient(whowill,in
turn,bewillingtopayforit).

TheprincipleofutilitarianvalueofunderstandingwhichBacon
formulated, penetrated even into everyday thought.Thewell
knownquestionsoftheyoungpeople“WhyamIlearningthis?”
and“WhatdoIneedthiskindofknowledgefor?”areessentially
Baconian,andareimbuedwiththenotionthatpersonalgainis
theultimatevalueofunderstanding.

British culture is, therefore, recognized as the cradle of the
socalled technical project, or more precisely, the technical
utilitarian project, of the notion thatwhat brings happiness is
technology as “masterly use of the essence of things for the
purposeofhumanpower”,humanpowerovernature(orperhaps
it is safe to say from this point  against nature) by making
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progress throughhistory. In thephilosophyofscience,British
thoughtisthetheoreticalbasisfortechnologicalcivilization.It
isthefoundationoftheentireEuropeanwayoflifefromFrancis
Baconuntilthepresentday,andhasbeen,inonewayoranother,
importedintoothercivilizationsaroundtheworld.

However,theBritishphilosophyalsoproducedareactiontothe
Baconian spiritualmodel. It is this factwhich is ofparticular
interest.

British culture is also the cradle of a completely different
philosophical ideawhich belongs, not to thewellknown and
thoroughly studiedBritish empiricism, but to a far lesswell
knownbutequallyinterestingBritishNeoPlatonismwhichset
thetoneoftheBritishphilosophyofthe17thand18thcenturies.4

Thereactiontoutilitarianismasthespiritualityaxiomstartedin
thefieldofethics.ThescenewassetbytheBritishNeoPlatonists
of the 17th century – Ralph Cudworth, BenjaminWhichcote,
HenryMore,andJohnSmith,knowntogetherastheCambridge
Platonistsbecause theywere all bound toCambridge for life,
first as students and later as teachers.The reactioncontinued,
reaching itsfinal form in thefield of aestheticism, in the 18th
century, in thephilosophical thoughtof themastersofBritish
and European aesthetics, Anthony Ashley Cooper the Third
EarlofShaftesbury,JosephAddison,editorofthefamousand
prestigiousmagazineTheSpectator,andFrancisHutcheson.

In the 18th century,A.A. Cooper, Third Earl of Shaftesbury,
criticized thedominantethicalandpolitical theoryofThomas
Hobbesandhisfollowersfromthepositionofthephilosophyof
NeoPlatonism.Relyingonhisownexperienceandoncommon
sense, Shaftesbury gave instances of situations inwhichman
actsaccordingtothelawofmorality,eventhoughitopposeshis
egoisticinterestinselfpreservationandpromotionofphysical
existence. Furthermore, he cited a myriad of examples of
situationswhenpeoplefeelmoraladmirationfortheenemy(ina
war,forinstance)whoposesadirectthreat,butwho,eventhough
feared,cannotbutberevered.AccordingtoShaftesbury,these
are the examples of disinterested behaviour and disinterested
admiration.

Thisisthefirsttimethatthetermdisinterestednessappearedin
thiscontextinShaftesbury’sphilosophyasasubjectofdispute
withHobbes.Hisoriginalintentwastocontrastthetermwith
the egoistic connotation the term interest had with Hobbes.
Shaftesburyclaimed that suchselfinterest (action inspiredby

4 DraškićVićanović, I. (2002)Estetskočulo,Beograd:Zavodzaudžbenike,
str.55.
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themotiveofrewardorfearofpunishment),is“fataltovirtue”,
andthatwhenanactionisinspiredbysuchmotives,therecanbe
nomentionofvirtueormorality.5Virtueis,simply,anotionthat
mustnotbeinstrumentalizedbecauseitwouldloseitsessence
thereby.Virtuecannotbeameanstoanythingelsebesideitself,
regardlessofwhatitis.Virtueisapurposeuntoitselfandmust
betreatedassuch.

Shaftesburyusedthecategoryofdisinterestednesstounitemoral
and aesthetic experience because, according to his particular
methodofphilosophical introspectionwhichhe tookfromhis
masterJohnLockeandwhichisknownintheBritishphilosophy
as the newway of ideas, disinterested pleasure is a common
feature of themoral and the aesthetic in the act of reception,
i.e. in the act ofbecomingawareofbothmoral andaesthetic
phenomenon.

Followingthislineofreasoning,Shaftesburyformulatedoneof
hiskeyhypotheses,whichisalsorecognizedasoneofthefruits
ofBritishcultureandspiritualitythatmarkedEuropeancultural
trends–thehypothesisthattherecognizableaestheticresponse
isthebackboneofmorality.

In linewith theNeoPlatonismwhich Shaftesbury supported,
virtue, in his philosophical concept, belongs to the theoretic
contemplativestandandisasynonymforitsrighteousness.

Shaftesbury decidedly claimed: “Virtue is love for order and
beauty”.ByanalyzingthispositionofShaftesbury’s,wecome
totheconclusionthattheethicalpositioncontainstwoelements
–aperceptiveelement,whichreferstoman’sabilitytoperceive
another’s noble actions, and the element of pleasure, which
ensuesdirectly fromcontemplation, i.e. theability toapprove
or disapprove.Approval implies pleasantness based onwhich
a judgment is formed.And, as mentioned before, virtue lies,
according toShaftesbury, ina sound theoretic stand,which is
similar totheSocraticPlatonicmodel,withtheexceptionthat
Socratestalkedabouttrueknowledge(ifIknowwhatisgood,
I will undoubtedly act accordingly). Shaftesbury introduced
thefollowingmodel:ifIadmirethebeautyofanaction,Iwill
certainlyact in thesameway.Ethos is therefore,aesthetically
determined – I know what is good based on my aesthetic
experience.

“People are governed by their taste”, claimed Shaftesbury.
“They may believe, or even be certain of what is right and
whatiswrong…however,ifaperson’stasteandaffectionsare

5 Shaftesbury, A. A. C. (1991) An Inquiry Concerning Virtue, Scholar’s
FascimilisandReprints,NewYork:Delmar,p.36.
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contrastedwithanhonestaction,theirbehaviourwillimminently
turninthatdirection”.6

Therefore,affectionforthebeautyofanact,admirationandlove
ofbeautyhavethepowertogovernourwill.

This hypothesis is actually the backbone of that wave of
thoughtwhichcanbenamedaesthetic,andwhichwas, in the
formofaspecificreactiontothetechnologicalproject,created
in the 18th century as yet another spiritual product of British
philosophyandculture,andfromthereitspreadtotheEuropean
continent, particularlyGermany.TheGerman philosophers of
theEnlightenmentwelcomedtheideaoftheaestheticdimension
ofmoralityasrelevantanddetermining,andthemostsignificant
manifestationofthetransplantationofthisBritishideainGerman
soilarethewellknown“LettersUpontheAestheticEducation
ofMan”byFriedrichSchiller,inwhich,directlyinfluencedby
theBritishaestheticsof theEnlightenment,he insistedon the
importanceoftheaestheticformorality.

This aestheticism in ethics sounds at the very least strange
nowadays. We are not accustomed to treat ethical problems
aesthetically.However,itmustbeemphasizedthatthisapproach
totheproblemisnotabsurd,anditshedslightonanimportant
featureofman’smoralconsciousness.Thisideaisreflectedin
theeverydaywayofthinking–wesay“Ifinditrepulsivetoact
insuchaway”or“Iadmirehispersonality”.Theseexamples
clearly illustrate the aesthetic approach to themorality of the
socalledcommonawareness,anditisafactthattheexperience
ofcommonawarenessmustnotbedisregardedbyphilosophy.
Moreover, the experience of common awareness is a valid
argumentwiththeethicistsofdeontologicalorientation.

This theory of the aesthetic dimension ofmoral awareness is
recognized as one of the greatest contributions that British
thoughthasmadetoEuropeancultureandphilosophy.

FriedrichSchillerlateronalsoinsistedonthemoralimportance
ofaesthetics,particularlywithyoungpeople,whereitcanplay
asuccessfulroleasaneducationfactor.Sincemoralawareness
canbeformedandshaped,thebestwaytoleaditontotheright
pathisbyformingaestheticawareness–taste,astheyreferredto
itinthe18thcentury.Theaimofeducationistoinducechildren
toadmireandrelishthebeautyofamoralact,aswellastoabhor
thewickednessofviceandcrime.

6 Shaftesbury, A. A. C. (1900) Miscellaneous Reflections, Chapter II,
Characteristics,London:Robertson,vol.2,p.65.
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Schiller’s philosophical concept suggested that the relation
betweentheaestheticandtheethicalwassuchthattheaesthetic
wasapreludetotheethical;theaestheticprecedestheethicand
is the foundation for its creation and development. However,
we believe that the idea of the British philosophers of the
Enlightenment, fronted by lord Shaftesbury, that the aesthetic
is an element of moral awareness as such and not only its
antecedent;itisthemoreaccurateone.

Shaftesbury did not, however, conform with aestheticizing
morality.Heperceivedanaestheticdimensioneveninthefield
of politics, thus addingyet another shadeofPlatonism to the
BritishphilosophyoftheEnlightenment.Shaftesburybelieved
thattastewasaninfallibleindicatoroftheconditionofastate
and its political situation. The structure of a government is
reflectedinapeople’staste.Ifwetakealookatwhatthepeople
enjoy,whattheyfindbeautiful,listentothesortofmusicthey
like, we will immediately understand the political climate of
thatnation,andthestructureofitsgovernment.Forthissortof
analysis,musicisoftheutmostimportance,beingtheartwhich
isthemostimmediateexpressionofthesoul.Tasteinmusicis
themostauthentic, in thesensethat it isalmost impossible to
“learn”whatweshouldlike.Therefore,tasteinmusicisthebest
indicatoroftheconditionandlevelofaestheticawareness.

Shaftesbury’snotionof the linkbetween taste and freedom is
interesting as well as indicative. It is a notion which greatly
influencedhiscontemporaryAddison,andinGermany,Kant’s
The Critique of Judgement , and Schiller’s Letters upon the
AestheticEducationofMan.

Peopleneedtobefree,bothphysicallyandspiritually,inorder
tobeabletoformtherightjudgementaboutbeauty,andtohave
acriterionforartisticvalue.Lackoffreedomisdevastatingfor
tastewhichisnecessarilystuntedintheatmosphereofspiritual
constraint.

JustastheBritishphilosophyofthe16thand17thcenturieswas
recognizedasthespiritusmovensofthetechnologicalproject
whosesupremevalueutilitaswaspromotedbyFrancisBacon,
andasthespiritusmovensofthetranspositionofthisvalueto
otherfieldsofhumanspirituality(aprocesswhichinethicsand
politicalphilosophywasinitiatedbyThomasHobbes),thusitis
recognizedinthe18thcenturyandevenlateron,astheinitiatorof
thereactiontothetechnologicalproject,i.e.asspiritusmovens
oftheaestheticprojectwhichwouldalsoreverberateacrossthe
Europeancontinent.

This wave of criticism for the technological project and
promotionoftheaestheticprojectcontinuedwithJohnRuskin
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inthe19thcenturyaswell,intheformofreactiontothevalues
of industrial society, andespecially in the formof reaction to
theutilitarianconceptofart.Ruskinbasicallyresumedthespirit
ofBritishthoughtofthe18thcentury,especiallythephilosophy
of lordShaftesbury,andrevivedhis idealofaestheticisingthe
entirehumanspirituality.Ruskin’s thoughtwastheexpression
of weariness of modern man with the values theoretically
composed and promoted by Bacon – usefulness, knowledge
in the function ofmastering nature, labour in the function of
mastering nature, technology as “judicious use of nature for
thepurposeofhumanpower”,andtheLiberalnotionoflabour
whoseexclusiveobjectiveisautilitarianone–money,profit–I
work inorder tomakemoneyandnotbecauseIevenslightly
enjoytheprocessofworkitself.

Industrialsocietygovernedbytheutilitarianprinciplebrought
to its ultimate expression – profit – was a place where, by
definition,therewasnoroomforbeauty.Ruskinbelievedthat
it was necessary to reform society in order to reform taste.
However, sincesocietyandpeople’s taste, i.e. societyand the
artitproducesformacertainviciouscirclewhichShaftesbury
noticed,Ruskinbelievedthat theprocessofreformingsociety
and that of reforming taste should run simultaneously. One
could not and would not yield results without the other. As
Ruskinsaid:“theartofanycountryistheexponentofitssocial
andpoliticalvirtues”.

Onthesubjectofreformingtheeconomy,Ruskinsuggesteda
touchingmodelofanaestheticutopia,whichhasoccasionally
seemed appealing and possible to the theoreticians of society
throughouthistory–labourmustnotbesomethingmechanical
andvoidofhumanityasimposedbymodernindustrialsocietyand
theprincipleofprofit.Itwasnecessarytoreturntocraftsmanship
– to labour which includes the physical component as well,
i.e. to labour which is both manual and spiritual and which,
as such, engagesman’s entirepersonality including themoral
dimensioninparticular.Acraftsman’smoralcharacterresidesin
thebeautifulformsheproduces,whichagainbringsusbackto
LordShaftesbury’snotionthataffinityforbeautyistheessential
expressionofman’smoralcharacter,themoralcharacterofboth
theindividualandthatofanation:“Everynation’sviceorvirtue
iswritteninitsart”.7

Ontheotherhand,thereformoftasteimplied,Ruskinbelieved,
a resort to the gothic past, especially in terms of architecture
whichheknewandloved.Neogothicism,whichRuskinswore
by,was the linkto thepastandtheroadto thefuture.Ruskin

7 Ruskin,J.(1904)TheCrownofWildOlive,London:GeorgeAllen,p.73.
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profoundly believed that Gothicism and Neogothicism were
theincarnationof themoralvirtuesofnoblenessandcourage.
Virtuesincarnatearethebackboneofthewonderfulprojectby
Charles Berry andWelby Pugin  the Houses of Parliament,
whicharesophisticatedNeogothicismimbuedwiththescentof
gothichistory.

The simultaneous reforms of economy and taste with their
reciprocaleffects–theleveloftasteisraisedbyimprovingthe
principlesoflabour,andviceversa–wastheutopianaesthetic
projectofJohnRuskin.

Hisdisciple,WilliamMorris,alsomadehiscontributiontothe
dissolutionoftheutilitarianmentalityofmodernEuropeanman.
HedisplayedanantiBaconiantendencyofthought.“Thisisnot
anageofinventions”,hesaidasifretortingtoBacon.Industrial
labour,with its accompanyingelements–excessive industrial
production,duressandweariness– isnotcompatiblewith the
humanessenceofman.Morris’s ideal,hiscurefor thecancer
of the modern utilitarianism, alienation and dehumanization,
iscraftsmanshipseenasartandidentifiedwithart.Itislabour
whichisavalueinitselfand“thatwhichisinitselfpleasantto
do”,8labourwhereduressandwearinessareabolished(thetwo
arelogicallyintertwinedbecause,naturally,wegrowwearyfar
lessquicklybydoingwhatwelikeandwhatmakessense,and
whenwearenotworkingunderduress).Thisis,accordingto
Morris, the socalled “joy in labour”which is the expression
of man’s artistic nature, of his human essence, and also an
expressionofMorris’srefinedaestheticutopianism.

It seems that we are nowadays driven into a corner by the
utilitarian mentality, so the attempts to dissolve it sound
interesting and appealing.The conflict between the utilitarian
and antiutilitarian, between Baconian and antiBaconian, i.e.
the conflict between the utilitarian project and the aesthetic
projectasthemostplausibleversionofantiutilitarianmentality,
appeartousasthefutureofEuropeanculturalandphilosophical
changes.

8 Morris,W.(1910)ArtandSocialism,TheCollectedWorsksofW.Morris,
London:LongmansGreenandCo.



388

IVA DRAŠKIĆ VIĆANOVIĆ

REFERENCES:
Bacon,F.(1879)TheWorksofFrancisBacon,London:Longmans.

Laertius,D.(1979)LivesofEminentPhilosophers,Belgrade:BIGZ.

DraskicVicanovic,I.(2002)AestheticSense,Belgrade:Zavodza
udžbenike.

Mandeville,B.(1934)TheFableoftheBees,London:GeorgeAllen
&Unwin.

Morris,W.(1910)ArtandSocialism,TheCollectedWorsksofW.
Morris,London,LongmansGreenandCo.

Ruskin,J,(1904)TheCrownofWildOlive,London:GeorgeAllen.

Shaftesbury,A.A.C.(1900)MiscellaneousReflections,
Characteristics,London:Robertson.

Shaftesbury,A.A.C.(1991)AnInquiryConcerningVirtue,Scholar’s
FascimilisandReprints,NewYork:Delmar.

ИваДрашкићВићановић
УниверзитетуБеограду,Филолошкифакултет,Београд

СУКОБИЗМЕЂУУТИЛИТАРИСТИЧКОГИАНТИ
УТИЛИТАРИСТИЧКОГУЕВРОПСКОЈФИЛОЗОФИЈИ

ИКУЛТУРИ

Сажетак

Одавно је прихваћено да филозофија Френсиса Бејкона, са
својомутилитаристичкомтеоријомзнањаиставомдачовекима
праванадприродом икао такавбитребалодабудењен„слуга
и господар”, представља филозофско полазиште технолошке
цивилизације. Овај рад у одређеној мери расветљава процес
ширењауталитаристичкихвредности,почеводпољагносеологије
доморалаиестетике.Тајпроцесјекључноисходиштебританске
филозофије.Јошједнокључноисходиштебританскефилозофије
је естетска реакција на утилитаризам. Заједно, ова два тренда
представљајукруцијалнефилозофскедогађајекојисусеодвијали

наевропскомтлу,почеводвременаренесанседоданас.

Кључне речи: технолошка цивилизација, култура, вредност,
филозофија,гносеологија,естетика,утилитаризам
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Мојимродитељима,споштовањемиљубављу...

Сажетак:Текстсебавиодносоместетикеифилозофијемедија,и
тонавишеначина.Најпре,учланкусеконстатуједасефилозо
фијамедијапојавилауокриљуестетике,тачнијесавременеесте
тике.Потомсеоквирноодређујењенпредметистраживања,а
у односу на естетику као претходећу дисциплину. Компарација
између естетике и филозофије медија наставља се и у погледу
методаистраживања.Наиме,филозофијамедијасе,заразлику
одестетике,јављаискључивоуконтекстуинтердисциплинарних
истраживања.Затимсефилозофијамедијадоводиурелацијуса
естетикомкомуникација,аондасеразматраињенавезасесте
тикоммедија.Напослеткусепоказуједафилозофијамедијадо
иста користи исти репертоар питања као и естетика, али да
додатнопостављаионапитањакојасетичуновеестетске,од
носномедијскестварности.Ова јестварност,како јепознато,
резултатрадатехнологије.Филозофијамедија,међутим,неис
питује самоонучулносткоја јепроизведена вештачкимпутем,
односноузпомоћновихтехнологија,већсебавиитеоријамакоје
тематизујутучулност.Отудајефилозофијамедијамишљењео
мишљењукојепроблематизујецелокупунумедијскусферу,укључу
јућитуиразличитетеоријеомедијима.Иконачно,филозофија
медија,која је, свакако, вишеодестетикемедија,поштоимаи
својуепистемолошку,онтолошку,етичкуидругеаспектеизуча
вања,понајвишејеутемељенанакритицимедија,алиипозадини
одаклемедијиделују,атојесветкапитала.Онаје,дакле,једна
ангажованатеорија,чијејеполазиштеестетика,аисходкритич
копреиспитивањемедијскимпутемгенерисанесферечулности.

Кључнеречи: естетика,филозофијамедија, естетика комуни
кација,естетикамедија,критика
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Питањекојесетичеодређењапредметафилозофијеиесте
тикедоданасјеосталоотворено.Отудаестетика,попутсво
јематичнедисциплинефилозофије,повременопреиспитује
штаона јесте,укојимправцимасеразвија,незаборавља
јући,притом,властитиисторијат,каоиидентитеткојијеу
процесусвогповесногразвојадосегла.Значајнадилемакоја
сепојављујеуконтекстуреченог,тичесеипрепознавања,
односно самопрепознавања актуелног предмета истражи
вања: „дали јеи само естетскопредмет естетике”1, и ако
јесте–којејетоестетскокојетребадаистражисавремена
естетика.

„Апоретичностсавременеестетикепоказујесеутомешто
сепитањањенихистраживањарадикалноподвајајунапред
метекојису,уоснови,безестетскихсадржајадефинисаних
уранијемсмилуречи,илинаонекојису,штавише,изва
нестетскипосвомпореклу,што,посматраносастајалишта
традиционалнеестетике,излазинаисто.Познатоје,наиме,
дасепитање’естетизовања’стварностиданасуглавномпо
стављауконтекстуупотребемедијамасовногкомуницира
ња...”2Умеђувремену,глобалнамедијскасценајетехноло
шкимпутемизраслаучитавуиндустријукојаосиммедија
масовних комуникација, корпусу медијске културе при
дружујеиинтернетидруштвенемреже,односнотзв.нове
медије.„Овимедији,делујућинатемељумогућностикоје
диктирањиховавластитаструктура,медијске(тј.информа
тичке)порукепретварајууестетске,каоиобратно,изчега
проистичедаинеестетски,односноизванестетскисадржа
ји могу постати предмет естетизације чак и оних теориј
скихпромишљања,којауподједнакојмерипадајуудомен
какоестетике,такоитеоријеспектакла,односномедијске
онтологиједефинисанеуужемсмислупојма.”3

Једнаодновијихдисциплина,којасеразвилаизокриљаса
временеестетике,јестеуправофилозофијамедија.Уствари,
филозофијумедијаможемосамоусловнодаодредимокао
потдисциплинуестетике,јеронаодсамогпочеткапредста
вљакомбинацијунеколикосроднихдисциплина(причему
је најближа естетици), те је, у начелу, интердисциплинар
ногкарактера.Филозофијамедијасе,премамишљењуМ.

1 Вуксановић,Д.Естетскоумедијимаиу естетици,у:Филозофијаме
дија:Онтологија,естетика,критика,(2007),Београд,Факултетдрам
ских уметности: Институт за позориште, филм, радио и телевизију,
Чигоја,стр.32.

2 Исто,стр.34.
3 Исто.
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Степанова4,успоставилаупротекломвеку,захваљујућира
знородниммислиоцимакојисутематизовалисферумедија
изуглафилозофије,социологије,лингвистикеидругихна
учнихдисциплина.„КакотврдиСтепанов–одговарајућина
питањештаје,заправо,филозофијамедијаили’Medienphi
losophie’–онаје,историјскигледано,’континенталнипро
дукт’филозофијенемачкогговорногподручјакасних80их
годинапрошлогвека,потеклаизобластилитерарнекритике
с једне,итеоријао ’сликовним’или ’иконичкимобртима’
(pictorial/iconicturn),каоиодносатекстаислике(image),
надругојстрани.Надаље,посхватањуСтепанова,филозо
фијамедијајесвојуекспанзијудоживелаунаредном,XXI
веку, објављивањем најпре Хартманове (Hartmann)Medi
enphilosophie(којасепревасходнобавилаутицајимамедија
нафилозофију),апотомидругихмислилаца,делујућиху
новојистраживачкојобластинанемачкомговорномподруч
ју.Поред тога, на енглеском говорном подручју, као нају
тицајнију студију у овој области филозофскомедијских
истраживања,Степановистичерад МаркаХансена (Han
sen), који, инспирисан делима Бергсона (Bergson), Делеза
(Deleuze)иГатарија(Guattari),проблематизујемеђуодносе
људскогорганизмаидигиталнихмедија,итоуделуподна
зивомNewPhilosophy forNewMedia (Новафилозофијаза
новемедије).”5

Удомаћимприликама,филозофијамедијаразвиласезахва
љујући заједничкој иницијативи естетичараи теоретичара
уметностиимедијауХрватскојиСрбији,чимејефактич
кипостављентемељразвојуоведисциплинеурегионуЗа
падног Балкана. „Године 2009,Хрватскофилозофско дру
штво организовало је наЦресу симпозијумФилозофија и
медији,уоквирутрадиционалногсимпозијумаДаниФране
Петрића.Дефинисанипроблеми,отворенапитањаипред
ложенарешењатокомрадаскупа,указалисунапотребуза
промишљањем медија на постављеним основама, које би
билонастављено.Каорезултатпрожимањаразличитихис
куставаивизија,покренута јеиницијативаутемељењаго
дишњег међународног интердисциплинарног симпозијума
Филозофијамедија.Основнавизијабилајепоставитипара
дигмуједногдругог/друкчијегпромишљањамедија,штоби

4 ДрМикхаилСтепанов,Whatispragmaticmediaphilosophyinphilosophy
ofmedia?,поглавље1.,“Whatisthephilosophyofmedia?”,настраници:
http://www.nordprag.org/papers/epc1/Stepanov.pdf, Приступљено: 27. 07.
2018.

5 Вуксановић,Д.(2017)Перспективефилозофије:Филозофијамедија,у:
Филозофијамедија3:Онтологија,естетика,критика,Београд:Факул
тетдрамскихуметности:Институтзапозориште,филм,радиоителе
визију,Чигоја,стр.19.
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омогућилоновеприступеусагледавањуактуелнемедијске
проблематике,акрозукрштањеискустава,знањаиуглова
посматрања, развијаниху оквиримапосебнихдруштвено
хуманистичкихдисциплина,попутфилозофије,теоријеме
дија,антропологије,филологије,теоријеуметности,театро
логије, социологије, психологије, комуникологије, теорије
књижевности,итд.”6Двегодинекасније,наЦресујеодржан
првиуциклусусимпозијумаФилозофијамедија.7Одтада
сенаучнискуповиовогтипаодржавајуредовнонаЦресу,у
ОпатијииДубровнику,потомизнованаЦресу,дабисеод
2017.годинеодвијалинапоредоуХрватској(Загреб)иуСр
бији(ЈагодинаКончарево).8Ваљаистаћи,такође,дасусим
позијум Филозофије медија партнерски покренули Удру
жењеграђанаМладиграшакзауметност,културу,медијеи
друштвенапитања(Београд)иЦентарзафилозофијумедија
имедиолошкаистраживања(Загреб),усарадњисаСекци
јомзаФилозофијумедијаХрватскогфилозофскогдруштва.
Нештокасније,проширенајесарадњасапартнерскиморга
низацијама:СекцијазафилозофијумедијаЕстетичкогдру
штваСрбије (Београд), иУниверзитетСјевер (Хрватска)9.
Изнаведеногисторијатавидиседасенатзв.домаћојсцени
филозофијамедијаразвијалауподручјуистраживањакоје
сеналазинегдеизмеђуфилозофијеиестетике,идајеимала
једнакупотпорууобеоведисциплине.

Надаље,неспорноствезеизмеђуфилозофијеифилозофи
је медија подцртао је, примера ради, и А.Мухамад (Mu
hammad) у уводном делу чланка о релевантности фило
зофије медија за истраживања у области комуникација10,

6 Вуксановић,Д.,Ћаловић,Д.иЂорђевић,М.М.(2018)Текстпозивног
писмазанаучнуконференцијуФилозофијамедија:Медијииалтерна
тива,Јагодина,Кончарево.

7 Темеодржанихскуповабилесуследеће:Филозофијамедија:питања
утемељења,заснивањаи/илиоткривања(Црес,18–19.09.2011),Фило
зофијамедија:медијииуметност(Опатија,19–22.09.2012);Филозо
фијамедија:медијиијавност(Дубровник,15–17.11.2013);Филозофи
јамедија:будућностмедија(Црес,18–21.09.2014);Филозофијамеди
ја:креативностимедији(Црес,17–20.09.2015);Филозофијамедија:
митологијаиимагинација(Црес,22–25.09.2016);исто.

8 Скупове је редовно пратило публиковање зборника радова, а у међу
временусуприређениитематиучасописуКултура,теодржанимного
бројнициклуситрибинаиокруглихстоловауБеограду(Домомладине,
Студентскикултурницентар,Заводзапроучавањекултурногразвитка
Србије)иШапцу(КултурницентарШабац),натемуфилозофијемеди
ја.ВидетиучасописуКултураотемиФилозофијамедија:Вуксановић,
Д.,Алић,С.иЋаловић,Д.(2012)Филозофијамедија,Културабр.133,
Београд:ЗаводзапроучавањекултурногразвиткаСрбије.

9 Вуксановић,Д.,Ћаловић,Д.иЂорђевић,М.М.нав.дело.
10Muhammad,A.(2016)Therelevanceofphilosophyinmediaandcommu

nicationresearch,JournalOfHumanitiesAndSocialScience(IOSRJHSS),
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сматрајућидафилозофирање,каотакво,представљанужан
исходфилозофскекомуникације, аона је„интегралнидео
филозофије”11. Другим речима, савремена филозофија не
можесестудиратибезослонцаукомуницирању(штојење
накарактеристикасагледанаураспонуодСократа/Socrates/
доХабермаса /Habermas/иАпела /Apel/), те јетакокому
никација постала субјект филозофских истраживања или
бибартотребалодабуде.Ово,уистовреме,незначида
филозофијамедијанастојидауспоставиприматуизучава
њусферекомуницирања,већсамодајенеопходнакаоне
достајућадисциплина(синтеза)унутарсавременогкорпуса
знањаокомуницирању.

Сдругестране,филозофијамедија,потеклаиздоменаесте
тике,додирујесеисједномпосебномоблашћупримењене
естетике,атојеестетикакомуникација.Наиме,естетикако
муникација,какосамоимекаже,бависеестетском(чулном)
страномкомуницирањакоје је,какосмомалопреистакли,
неопходно филозофији. Опажајна димензија комуницира
ња,теестетскоискуствокојеодатлепроистиче,билодаје
речотелима,гестовимаилиуметности,представљаинтер
дисциплинарноконституисанипредметестетикекомуника
ција.12 По својој интердисциплинарности и тематици коју
обрађује, за естетику комуникација би се с правом могло
рећидапредстављаонотематскометодскоосавремењава
њеипроширењесавременеестетикекојепроблемскиводи
дофилозофијемедија.Учемује,међутим,разликаикакоје
требаразумети?

Иако естетика комуникација као свој истраживачки пред
мет, најшире узевши, третира готово све савремене чулне
феномене,она јеконцентрисанавишекаонојстраничул
ности која припада свету уметности и хуманих естетских
вредности,акојеспадајууоквиренајразличитијихкомуни
кацијскихактивности.Заразликуодестетикекомуникаци
ја,филозофијамедијасеодносипреманештоодређенијем
предметуистраживањаикомуницирањетретираискључиво
крозмедијскупризму:приступпредметуиспитивања,одно
сномедијима,такође јеинтердисциплинарнеприроде,али
сенетичесамоестетске,негоифилозофскестранеистра
живања.Тачније,иакојефилозофијамедијапољеистражи
вањаинтердисциплинарногкарактера, она сепрвенствено
темељиуфилозофији–изкоје,најширегледано,црпесвоју

Volume21,Issue12,Ver.2,рр.1015.
11Исто,стр.10.
12Видети:Кон,Ж.(2001)Естетикакомуникације,Београд:Клио.
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епистемолошку, онтолошку, етичку, естетичку, и сличну
истраживачкуинспирацију.

Шта су основни разлози који су условили појавуфилозо
фијемедијаидалионапредстављанекопосебно,критичко
проширење естетике нашег доба, или пак самосталну ди
сциплину,којатежиеманциповањуодестетикеупркостоме
штокаоједнуодсвојихразвојнихмогућности,унутарвла
ститогинтердисциплинарнограспонаистраживања,негује
естетику медија. Најпре, само питање заснивања филозо
фијемедија,којутекочекуједијалектичкипутутемељења,
поштојеречорелативномладојфилозофскојдисциплини,
врлојесложеноипочивананоторнојчињеницидасуме
дијиданасобухватилисветиобујмилистварност,тедакао
широко распрострањени, а недовољно познати феномен,
заслужујусистемскопроблемскоиспитивање,којесенеће
ослањатинадосадапознатазнања,односноуверењаоме
дијима,присутнаукомуникологији,студијамамедијаикул
туре,социологијиилипсихологијимедија,већћеусебиса
држатикарактеристичнуфилозофскудимензијуиприступ–
мишљењемишљења(омедијима).

Свепретходноречено,наизвестанначин,значидасефило
зофијамедијанеуплићетоликоусамучулностионасазна
њакојасууосновичулногпорекла(каоштоточинеестети
каиестетикакомуникација),већонатребадаконституише
општитеоријскиоквирзаповезивањетаквихзнањауједно,
имајући,пресвега,увидукритичкопроблемскопреиспити
вањечулностикојасегенерише,репродукује,дистрибуише
иреципирамедијскимпутем.Овапотрагазасинтезомпред
стављаполазнутежњуфилозофијемедија,њенспецифични
сазнајниерос–дасемедијскисветставиподкритичкулупу
рефлексијафилозофске,паиестетичкеприроде,какобииз
таквеједнекритикеизрасласвеобухватнатеоријакојаћесе
бавитии чулним сазнањимаи комуникацијамаи стварно
шћу, алиизоптикекојаподразумевастварност једненове
медијскекултуре.

Совимувези,ваљанапоменутидасекаоважанинтегрални
деофилозофијемедија,аунутаруправооведисциплине,а
неестетике,развијаиестетикамедија.Занимљивоједаова
релативноноваистраживачкаобластвишезадиреуфило
зофију, па тако ифилозофијумедија, негошто се ослања
натрадиционалну(општу)естетикуињенапосебнаусме
рења.Ипак,онаје,какосечини,основнаспонаизмеђуесте
тике нашег доба ифилозофијемедија.Примера ради, по
јединиинтерпретатори естетикумедија виде каоподручје
истраживањакојесеналазинегдеизмеђуфеноменологије,
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естетикеокружењаифилозофијетехнологије.13Повратакна
филозофскетеменарочитојеупадљивкадајеречоестети
циокружења(environmentalaesthetics),којаби,наизвестан
начин,требалодабудепанданфилозофијиприроде.Осим
овога, естетика медија ваљало би да се бави и „медијски
сензитивном” теоријом текста, односно начинима тран
сформисањатекстауодговарајућимедијскисадржај.14Оно
штоје,заправо,преманашимсхватањима,инајзначајније,
какозаестетикумедијатакоизафилозофијумедија,јесте
тодасенајпреунутаровихдисциплинаутемељујуносећи
појмови,дабисетекпотомонемоглеразвитикаозасебне
областиистраживања.15

Шта је novum који у односу на општу естетику доноси
филозофијамедија, аучемусеонаослањанатрадицију?
Већ је речено да савремени медији генеришу један нови
чулни универзум (просторвреме), који није непосредно
опажљив,алијеипакопажљив.Савременакомуникациона
технологија,којаомогућаватаквоједноартифицијелнопо
средовањечулноопажљивестварности,својимсистемским
деловањем,односноприменом,потпомогла је даованова
парадигмапостанеједнапосебнаврстаестетскестварности
–медијскареалност.Овуреалностутекстуусловнопосма
трамокаојединствену,мадасеонаможеподелитинасиму
лирану,кибер,виртуелну,дигиталнуитомесличнуствар
ност,причемумогућекласификацијеближеодређујуначин
њеногнастанка,утехнолошкомсмислуречи.

Наовуреалност,могућеје,понашеммишљењу,апликовати
већинутрадиционалнихестетичкихзнања,штавише–гото
восвапитањакојасурелевантназатрадционалнуестетику
ињенпојмовник,углавномсемогу,насличанначин,упути
тиимедијскојестетици,причемусезафилозофијумедија
везујеширихоризонточекивања,којиусебиобухватаион
тологијуиепистемологијуиетикумедија,апонајвишепро
блемскиприступцелокупнојсферимедијаињенојзасебној
стварности.Нетреба,притом,заборавитида јеовасфера,
односно полазиште за анализу, те чулни предмет филозо
фијемедија,својеврснакомуникабилнаестетичносткаота
ква,аликојанијехуманогвећартифицијелног(техничког)
пореклаикарактера.

13Hausken,L.(2016)MytakeonMediaAesthetics–Positionpaper,Sensori
umJournal1,настраници:https://liu.se/sensorium/mytakeonmediaaest
hetics/;Приступљено:27.07.2018.

14Исто.
15“Sincethetermmediumstillwasofimportancetous,wecameupwith‘me

diaaesthetics’,firstasalabel,thenasanotiontobedeveloped”.Исто.
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Новоуведена разлика показује се као битна за раздвајање
предмета истраживања између естетике ифилозофијеме
дија,јерпоследњаистражујетехничкимпутемгенерисану
чулност,којаје,узто,иaprioriкомуникабилна,тј.првен
ствено је намењена комуницирању.Такође, основна сврха
овакопроизведенечулноститржишногјекарактера,иакото
није уочљивонапрвипоглед.Стога је задатакфилозофи
јемедија,измеђуосталог,даукаженаинтереснупозадину
која стојиизамедијске естетикеионихвредностикоје се
групишу око ње. Другим речима, филозофија медија, као
примењенаестетичка(филозофска)дициплина,имазадатак
несамодаистражичулно,лепоиуметничкоусветумедија,
већдаовупарадигмуподвргнесистемскојкритици.Отуда
она,усазнајномконтексту,користиготовосверасположиве
алаткеестетике,алисерефлексивнокритичкиподухватаи
дубљегзадатка,проблемскирадећинавластитомпредмету
истраживања.

Битнодиференцирањеизмеђупредметаестетике,најшире
узевши–ато јеповезаносчулнимсазнањем,ипредмета
филозофијемедија,састојисеутомедасеовајдруги,зараз
ликуодпредметаестетике,константномењаиреформули
ше,уследсталногусавршавањатехнолошкестранемедиј
скимпутемпроизведене(ететске)културе.Речју,чиниседа
јефилозофијамедија,уодносунаестетику,адаптибилнија,
посматрајућиистраживачкиконтекст,односнотзв.духвре
мена,пратећињеговесталнепромене,диктиранетехноло
шкимнапреткомииновацијама.Такође,филозофијамедија
углавномјепроблемскокритичкинастројенапремавладају
ћимдруштвеноекономскимвредностима,штосестетиком
честонијеслучај.Инајзад,филозофијамедијанесамошто
ниприближнониједефинисаласвојистраживачкипредмет,
већтонијеучинилануупогледуметода,аниосновнихпој
мовнихкатегоријакојимаоперише.Штосетерминологије
тиче,итује,заразликуодестетике,филозофијамедијана
самомпочетку.Свеовоможесеузетиуобзирбилокаоком
паративна предност или недостатак филозофије медија у
односунањенуматичнудисциплину.Паипак,заступајући,
насебисвојственначин,иестетикуифилозофијууоквири
маданашњихинтеритрансдисциплинарнихистраживања
доменакомуникабилнечулности,филозофијамедијанасто
ји да оствари онај задатак који јеХегел (Hegel) приписао
филозофији–дајесвојевремеумислимазахваћено.
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AESTHETICSANDMEDIAPHILOSOPHY

Abstract

Thistextdealswiththerelationbetweentheaestheticsandthephilosophy
ofthemedia,inanumberofways.Firstofall,thearticleshowsthat
thephilosophyofthemediahasbeenfirstrecognizedinthedomainof
aesthetics, ormore precisely,modern aesthetics.Then, it determines
the subject of research, in relation to aesthetics as the preceding
discipline. In terms of researchmethods, the paper continueswith a
comparisonbetweenaestheticsandthemediaphilosophy.Namely,the
mediaphilosophy,incontrasttoaesthetics,appearsexclusivelyinthe
contextofinterdisciplinaryresearch.Also,thephilosophyofthemedia
isrelatedtotheaestheticsofcommunication,andisthenconsideredin
relationtothemediaaesthetics.Itturnsoutthatthephilosophyofthe
media reallyuses the same repertoireof issues as the aesthetics,but
additionallyposesthosequestionsthatrelatetonewaestheticsi.e.the
mediareality.Suchrealityis,aswewellknow,aresultoftechnology.
Themediaphilosophy,however,doesnotquestionjusttheartificiallyor
technologicallyproducedsensibility,italsodealswiththetheoriesthat
definesuchsensibility.Thisiswhythemediaphilosophyisanopinion
of an opinion that studies the entire domain of themedia, including
differenttheoriesofthemedia.Andfinallythemediaphilosophy,which
isdefinitelymorethanamereaestheticsof themediasinceithasits
ownepistemological,ontological,ethicalandotheraspectsofstudy,is
mostofallbasedonthecritiqueofthemediaaswellasthebackground
of themedia –which is theworld of the capital. It is, therefore, an
engagedtheorywhosestartingpointisinaestheticsandtheoutcomein
acriticalquestioningofthesphereofsensibilitygeneratedinthemedia.

Keywords: aesthetics,media philosophy, aesthetics of communica
tion,aestheticsofthemedia,critique
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THE SUBJECT OF DANCE: 
DANCE BETWEEN BODY 

AND SOUL
Abstract:Despitethefactthatdanceisinconceivablewithoutabody
dancing,thesoulwastraditionallyunderstoodasthesubjectofdance.
Giventhefactthattheartofdanceunderwentitsfirstaestheticalanalysis
duringthemodernera,asoneofthefinearts,itwasphilosophically
understoodagainstthebackgroundofdualism,ofsoulandbodybeing
separated andmutually exclusive entities. In such context, the body
wasseenasamerematerialobject,deprivedofanyfeaturesrequired
for the subject of any art.On the other hand, the soul was seen as
active, productive, creative, as the origin of meaning and as using
bodytoconveymeaningstootherminds.Therefore,forthefirstdance
aesthetics the soul was interpreted as the subject of dance, and the
bodyasitsinstrument.However,themodernideaofdancebecamethe
basisforitstheoreticalinquiry,tobequestionedonlyinthesecondhalf
of the 20th century. Relying on phenomenology, contemporary dance
aestheticiansinvertedsuchidea,proclaimingbodyasthetruesubject
ofdance,andascribing to thebodyallcreativeandartistic features
thatweretraditionallyascribedtothesoul.InthisessayIwillexamine
suchinversion,bycomparingthemostimportantconsequencesofthe
traditional idea with new, contemporary and alternative solutions,
basedontheideaofbodyasаkinaestheticphenomenon.Theanalysis
willshowtheproblemsofsuchinversion,aswellaspossible further
consequencesoftheideathatbody,akinaestheticphenomenon,isthe
truesubjectofdance.

Key words: dance, dance aesthetics, body, dualism, kinaesthesis,
movement

Aestheticsofdanceisnotaprominentfieldofaesthetics.During
the18thcenturythisfactbecameobvious,raisingmorethana

UNA POPOVIĆ
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fewquestionsconcerningtheoriginsandtheconditionsofthis
problem.Namely,iftheartofdanceisacceptedasoneofarts,
anditis,whyaretheresofewphilosophicalreflectionswhich
address it? InFrancisSparshott’swords:„Ontheonehand, it
hastraditionallybeenheldthatdancewasthefirstandinsome
waysthemostfundamentalmanifestationofwhateveritisthat
allfineartsmanifest.Ontheotherhand,thewaygeneralworks
in aesthetics are written seldom reflects this estimate: dance
aestheticsisnotassignedakeyroleinaesthetics,examplesused
toillustrategeneralpointsareseldomdrawnfromdance,dance
isnotassignedacentralplaceinsystemsoffinearts.”1

Thequestionis,obviously,nottobeboggeddownbyinspecting
theartofdanceassuch,whichwas,aswehavealreadypointed
out, recognizedandacceptedasoneoffinearts.Moreor less
equalwithothers,butasafineartnonetheless.Inmyopinion,
theoriginsofthisproblemaretobesoughtinphilosophy,that
isinaesthetics–inthewayitwasconceivedandorganized,so
thatitexcludedprominentpositionofdance,whileatthesame
timeincludingprominentpositionsofotherarts,suchasmusic,
literature or painting. I do notwant to say that the immanent
constitution of aesthetics is such that it cannot give rise to a
theoreticalconsiderationofdance,asifitwouldbeimpossible
todevelopanaestheticsofdance.Onthecontrary,Iwouldlike
tosuggest that thereisnodifferencebetweendanceandother
artsinthisrespect,artswhichdidgettheirprominentpositionin
thedomainofaesthetics;thefactthatdanceisrarelyanalyzed
is, therefore, even more striking. In other words, there is no
specialqualityinstrinsictodancewhichmakesitmoredifficult
fortheoreticalanalysisanditsverbalarticulationthantheother
arts.Although philosophy will struggle with any of the arts,
thembeingboundtononconceptualmediaofexpression,this
problemwasneverseenasanobstacleforaestheticalresearch
–atleastnotasonethatwouldcancelsuchresearchinadvance
andforgood.

Ifthatisso,howarewetounderstandthatitwasduetoaesthetics
thatwearetodayleftonlywithafewexamplesofdancebeing
philosophically investigated and interpreted? Among various
possible strategies of approach to this problem, I would like
to propose the following one. Namely, I believe that there
are specific presuppositions in philosophy which entered the
domainofaestheticsandruledoveritsquestions,answersand
concepts,makingaestheticsblindforthephenomenonofdance.
Inotherwords,inalmostalltraditionalaestheticaltheoriesthere

1 Sparshott, F. (1982) On the Question:Why do Philosophers Neglect the
AestheticsofDance?,DanceResearchJournal,Vol.15,No.1,Congressof
ResearchinDance,p.5.
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aregoverningideaswhichdonotbelongtoaestheticresearchas
such,butareimportedfromother,widerphilosophicalpositions
–sometimeseventhoseofthesameauthor.Giventhattheyare
notof aesthetical origin in strict terms, such ideas candistort
aestheticalthought,sincetheyshapeitsdomainofinvestigation
in advance, not relying on the aesthetic phenomenon.Hence,
they are governing ideas – regulative ones, inKantian terms:
they are accepted in advance, and so they influence the
domainofaesthetic research inadvance. If those ideaswould
be excluded from the aesthetical research, it would, perhaps,
becomemoreopen to thepossibilityofdrawing itsquestions,
concepts, arguments and positions exclusivelly from the
aestheticexperience,fromtheaestheticphenomenon.

Ifweapplythislineofthoughttotheproblemoftherebeingno
oralmostnoaestheticaltheoryofdance,theconsequencewould
betheideathatdancewasnotseenasaprominentartbecause
ofsomeofthosegoverningandregulativenonaestheticalideas.
In other words, the consequence is that aesthetics of dance
couldbe trulypossible only if aesthetics couldbe freed from
suchwiderphilosophicalpresuppositionsanddirectedtowards
the phenomenon of dance, that is the phenomenon of dance
as is lived and experienced both in the production and in the
receptionofthisfineart.

Suchanideais,surely,tobeprovedbymoreconcreteanalysis.
However,forsuchananalysistobecomplete,itwouldrequire
questioning of various and numerous concepts, ideas and
positionsusuallyconsideredtobeadequateforbothdescription
andanalysisofdance,bothinlayandinacademiccontext.In
thisessayIwillfocusononlyonesuchexample,namelyonthe
questionofthesubjectofdance:whoisitthatactuallydances?
Inmyopinion,thisquestionisofsomeimportanceforthestudy
ofdance,sincetheideathatitisthemind,thesoul–andnotthe
body–thatrepresentsthepropersubjectofdancewasoneofthe
mostinfluentialofgoverningandregulatingideasthatdefined
positionsoftraditionalaestheticsinitsrelationshiptodance.

Mindbodygap:isdanceonlyinourheads?

Theartofdancebecamerecognizedasoneofthefineartsduring
the17thand18thcentury: its fullpresence in thecultural life
ofwestern Europe has, however, taken place during the 19th
century.2The20thcenturywitnessedtheliberationoftheartof
dance from its traditional constrains and fixed forms, both in
termsofthephenomenonofmoderndanceandthephenomenon

2 Thomas, H. (2003) The Body, Dance, and Cultural Theory, New York:
PalgraveMacmillan,pp.9495.
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ofmixingvariousdancepoeticsintouniqueandspecificdance
pieces,nottobeeasilyclassifiedwithinanysystematizationof
danceformsorstyles. Iamtalkingofdance in thecontextof
finearts,whereitfirstlybecamerecognizedintheformofballet,
latertobedevelopedinmoreflexiblemanners.Thereasonfor
suchfocusofthisresearchistobefoundinthedevelopmentof
the traditional philosophy, as itwas dominantly orientated on
finearts–andnot,forexample,onfolkartoronothercultures
withtheirspecificunderstandingofthemeaning,functionand
essenceofspecificarts.3

Thus,Iamfocusingontheartofdanceintermsofdancebeing
oneof thefineartsonlybecause thequestionhere ishowdid
traditional philosophy and aesthetics approach this art, and
whyinsuchmanner.4Sincetraditionalphilosophywasalmost
exclusivelyorientatedonfinearts,Iwillfollowthesamefocus:
the art of dance was, in the same context, also seen only as
oneof thefinearts,while folkdances, forexample,werenot
subjectedtophilosophicalanalysis.Otherapproachestotheart
ofdanceare,ofcourse,alsopossible,buttheywillnotbeapart
ofthepresentanalysis.

However, the development of dance as oneof thefine arts is
tobe instructive forourpurposes in another respect.Namely,
since traditional philosophywas orientated solely on the fine
arts,itonlyconsidereddanceasoneofitssubjects–however
rarelyandwithnowiderexpansion–whendanceitselfbecame
recognizedasoneofthefinearts.Thatistosaythataesthetics
ofdanceinpropersense,althoughnotmuchdeveloped,canbe
foundonlyinphilosophiesofthemodernera,especiallyofthe
18th century. For example, authors like Charles Batteux and
d’AlembertJeanleRondconsidereddancetobeoneofthefine
artsandofferedmutuallycontradictiveideasregardingitsplace
intheclassicalsystemofarts–Batteuxconsideringittobeone
ofthefivecardinalarts,andd’Alembertexcludingitfromsuch
systemandreplacingitwitharchitecture.5

Still, such character of early philosophical considerations of
dancedefinesthehorizonofwiderphilosophicalideasgoverning
moreconcreteaestheticalinquiries.Themostprominentofthem

3 There are, of course, few exceptions – comparisons ofEuropean andnon
Europanapproachtoarts,buttheyarerareandnotdefiningthepositionsof
maintraditionalaestheticians.

4 Sparshott,F.(1995)AMesuredPace.TowardaPhilosophicalUnderstanding
oftheArtsofDance,Toronto:UniversityofTorontoPress,pp.34.

5 Kristeller, P. O. (1951) The Modern System of theArts:A Study in the
HistoryofAestheticsPartI,JournaloftheHistoryofIdeas,Vol.4,p.497;
Batteux,Ch. (2015)TheFineArtsReduced toaSinglePrinciple,Oxford:
OxfordUniversityPress,p.3.
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isDescartes’smetaphysicalpoisition,namelytheonestatingthe
existenceoftwo–andonlytwo–createdandfinitesubstances,
res cogitans and res extensa. As a founder of rationalistic
philosophy, Descartes influenced not only philosophies of
Leibniz,Spinoza,andotherrationalists,butalso–viacritiqueof
hispositions–theempiristicphilosophyandeventhescientific
thoughtof17thcentury.Hisdualisticmetaphysicswas,despite
thefactthatnotallofmodernphilosopherswereCartesiansts,
widely influential since it provided the first metaphysical
backgroundforthemodernideaofmindbodygap.

Regarding the aesthetics of dance, Descartes is important
mostlyintworespects.Firstly,hisdualisticmetaphysicsimplies
that soul and body are two separate entities, miraculously
interconnected in the human being. The term ‘miraculously’
ishereusedas, forDescartes, therewasnopossibilityfor the
humanmind to explain this connection in any scientific, that
isinanyphilosophicalmanner;itcouldonlyseethatmindand
bodyare interconnected,whileat thesame timeknowing that
theyaremodioftwodifferentsubstanceswithoutanypossible
linkbetween them.6Secondly,Descartes’spositions regarding
thepossibilityofproperknowledgearesuchthat therealmof
resextensa,towhichbodyisconfined,islessknowablethanthe
realmofsoul,therealmofrescogitans.Ifthereistobeproper
knowledgeofthebody,thatisofresextensa,itistobefound
inmathematicalandpurelyrationalideasdescribingextension
as itsmain attribute. Ideas originating from senses, therefore,
canneverbeclearordistinct–theycanneverofferusproper
knowledge; therefore, theyare tobeconsideredasknowledge
oflesserdegree.7

BeforeweanalyzetherelationshipoftheseideasofDescartes
withtheproblemoftheaestheticsofdance,orthelackofit,first
itshouldbeshownthatareferencetoDescartes’smetaphysicsis
notamatterofinterpretation,butthematterofthefacticaldance
experienceand itsunderstanding.Namely, theproblemof the
absenceoftheaestheticsofdancegaineditsvisibilityduringthe
secondhalfofthe20thcentury.Authorswhoreflecteduponthis
problemoftencriticizedtraditionalphilosophyasbeingtoorigid
andtoomuchrationallyorientatedtoelucidatethephenomenon
of dance.Among many issues then considered to be origins
of the neglect of dance, the question of body is especially
accentuated:asdanceisunimaginablewithoutthebodydancing,
such focus is not very surprising.However, the ironical twist
hereisthatitactuallyshouldbesurprising,fortheargumentof

6 Wilson,M.D.(2005)Descartes,London:Routledge,pp.155157.
7 Gombay,A.(2007)Descartes,Malden:BlackwellPublishing,pp.4143.
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danceaestheticianswasthatitwasexactlythebodyassuchthat
was neglected in traditional philosophy, and, consequently, in
traditionalaesthetics.8Inotherwords,theproblemoftheabsence
ofdanceis,actually,onlytheconsequenceofthecorresponding
absence of body: traditional philosophy being orientated on
mindanditsfeatures,beitrationalorsensecognition,ithadno
senseforbodyassuch,andcouldnotallowforittoemergeasa
philosophicalproblemeveninthemodeofdance.9

Herewehaveastrikingexampleofpreviouslypresentedthesis
thattraditionalaestheticsinitsapproachtodancewasunderthe
influenceofnonaesthetic,widerphilosophicalideas.However,
the problem to which dance aestheticians reacted was not
merelytheproblemoftraditionalphilosophybeingblindtothe
phenomenonofbodyanddance,butmoretheproblematicfact
thatithastransferedthoseideasintotheverypracticeofdance
– that is, into theway dancers and coreographers themselves
understandtheirart,eveniftheydidnothaveanycontactwith
thehistoryofphilosophy.AsSondraHortonFraleighshows,not
just dance theory, but the dance practice as suchwas infused
withideasthatmind(orsoul)andbodyaretwoseparateentities,
in terms of body being mindless, i.e. body being only an
instrumentfortheworkingsofthemind.10Assuch,mindbody
gap reveals itself as farmore sinister: it arranges in advance
theveryproductionofdance,bothintermsofcoreographyand
danceperformance.

Fraleighanalyzestheproblemintoitselements:themindbody
gapisinscribedintheartofdancewhileitispresenteveninthe
educationalprocessofbecomingadancer.Inordertobecomea
dancer,onehasto‘ruleover’one’sbody–tobeabletocontrol
it,todisciplineit,sothebodywoulddowhateversoulandmind
demandofittodo.11Thefactisundeniable–asallofusknow,it
takesyearsofexhaustingexercizetobeabletodoarabesqueor
manege.However,factsarenotinquestionhere–theproblem
liesintheirinterpretation:weshould‘control’and‘discipline’

8 Fraleigh,S.H.(2004)DancingIndentity.MetaphysicsinMotion,Pittsburgh:
UniversityofPittsburghPress,pp.810.

9 InwordsofErickHawkins: ‘Buthowwehaveforgottenhumaneyes that
move;or livefingerswith threewonderful joints;ourexquisiteknees;our
spinesthatwriggleandgrowwithmeaning;themagicalivenesswhereour
legsnestleintothebody;andeventhehead,notthinkinglifeintoastandstill,
butfeelinglifeintoexistence.Iwouldliketohelpusremember.’Hawkins,
E.(1992)TheatreStructureforaNewDancePoetry,in:TheBodyisaClear
PlaceandOtherStatementsonDance,Princeton:ADanceHorizonBooks,
p.8.

10Fraleigh,S.H.(1996)DanceandtheLivedBody.ADescriptiveAesthetics,
Pittsburgh:UniversityofPittsburghPress,p.9.

11Fraleigh,S.H.(1996)DanceandtheLivedBody,p.9.
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thebody,makeitaproper‘instrument’ofthemindand/orsoul.
Therefore, if we are to control, discipline, and rule over the
body,makingitsubject toour intentions, thenthebodyisnot
thesubjectofdance–itisaninstrumentofdance.

Such understanding of dance involves several other
consequences:namely, if thebody ismerelyan instrumentof
dance,and it isan instrument tobeusedby themindand the
soul, then the true subject of dance is themind (or the soul).
Hence,itisthesoulthattrulydances,sincetheveryessenceof
danceisproducedbyit–andnotbythebody,whichismerely
usedforsuchessencetobemanifestedinmaterialrealm,inres
extensa,orinthepublicdomain.Therefore,danceisessentially
notabodilyevent,buttheeventoftheexpressionofstatesof
mind,maytheybeofcognitiveorofemotionalcharacter.So,
we’ve reached the origin of previously mentioned inversion:
althoughdanceisunimaginablewithoutsomebodydancing,it
isneverthelessoftenundestoodasnonbodily in its character.
Such paradox, once revealed as a paradox, is seemingly easy
solved–thebodyshouldbereturnedtodance,anddancetothe
body.However, as Iwill showfurtheron,aestheticsofdance
willfindthissolutionratherproblematic.

Anotherconsequenceofthesamedualisticapproachtotheartof
danceistheprimacyofthecoreography,i.e.ofthecoreographer.12
Namely,oncethebodyisexpelledfromdance,andproclaimed
tobeitsinstrumentonly,thereisnoneedforthesubjectofdance
to be literally the person dancing, that is now their soul.The
subjectofdancecouldnowbetheauthorofdance,thecreatorof
itsideawhichistobeembodiedviathebodyastheinstrument
– and thatbodydoesnothave tobe thebodyof theone and
thesameperson.Therefore,ifthedanceisessentialynotinthe
body,butinthesoul,thereisnoneedforittobeinthesoulofthe
dancer:nowcoreographercanstepforwardasthetruesubject
ofdance,sinceitishewhoconceivesit,whotrulycreatesthe
dance.13Inthoseterms,dancersarereducedtolittlemorethan
theirbodies:theirsoulsshouldrecievetheideaofdancefrom
coreographerandapplyittotheirbodies,sodancersaremerely
interpreters–notproperartists.

Ifwearetoinvolvetheaudienceinthislittlesketch,itwould
represent the final ‘magnetic ring’ of this rather platonistic
hierarchy: namely, according to such understanding of dance,
theaudience is toenjoy theoriginal ideaof thecoreographer,

12Sparshott,F.(1995)AMesuredPace.TowardaPhilosophicalUnderstanding
oftheArtsofDance,pp.373374,376.

13Pouillaude,F. (2017)UnworkingCoreography.TheNotionof theWork in
Dance,Oxford:OxfordUniversityPress,pp.216217.
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andnotthebodilymovementsofdancersperse.Giventhatthose
movementsmerelyembodytheoriginalideamadeinthesoulof
the coreographer, it is just that idea that sould be recognized
inthereceptionofdance,althoughitistranslatedintoanother
realm, the realmof res extensa.14Disproportion of the senses
primarilyusedintheperformanceofdanceandinitsreception
alsoendorsessuchinterpretation:thedancerisnotdifferentiated
from thedancehe is performing, sohe cannot seehimself in
themannerinwhichapianistcanhearhimselfplaying.Onthe
otherside,spectatorsaredetachedfromthedance,theydonot
move:itistheepiphanyofthecontemplativeattitudethatisto
allowforcancellationofthebodysotheoriginalideaofthesoul
embodiedthroughitcouldfinallybereached.Theaudienceis,
inonewayortheother,tounpackthebodilymovementandto
retrievetheoriginalmentalideatranslatedintothebodybythe
dancer.

Ifwetakeastepbackandconsidermodernphilosophicalideas
whicharethebackgroundofsuchinterpetationofdance,ideas
ofDescartes,wecanshowthataestheticsofdanceindeedwas
clearlyinfusedwithideasofnonaestheticorigin.Theinfluence
ofDescartes’sdualisticmetaphysicsisobviousinthedetachment
ofbodyandsoul,inthemindbodygap.However,suchdualistic
metaphysics not only differentiates between themind and the
body,but italsoreservesanykindofmeaningexclusivelyfor
therealmofthemind.Therefore,thebodycannotbetheorigin
oftheartofdancesinceitcannotbetheoriginofanymeaning,
andartsdoconveymeaning–evenifitisnonverbal.

Moreover, in Descartes philosophy – and in much of the
scientificworldviewofmodernages–thebodyisnotonlythe
instrumentofthemind,butalso,understoodinitsownessence,
a complicated machine. That is, the body is understood in
termsof thenewmechanicisticphysics,whichequatesbodies
amongeachotherintermsofthemallbeingonesinglematerial
substance,Descartes’sresextensawemightsay.Suchviewof
thebodyishighlyproblematicforaestheticsofdance,sinceit
doesnotdifferentiatebetween thehumanbody,which canbe
thesubjectofdance,andotherbodies,whichcouldneverdance.
Thehumanbody, even thedancingone, ishere seennotasa
possiblesubject,butnecessaryasanobject,oneamongtheother
materialobjectsintheworld.Therefore,suchbodymaybeseen
inaesthetictermsonlyintwocases:firstofall,asapurematerial
tobeformed,similartocolors,marble,tones,clayandsoonin
caseofotherarts.Ifit isunderstoodasamaterialofaesthetic

14Pouillaude,F. (2017)UnworkingCoreography.TheNotionof theWork in
Dance,pp.163164.
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production,thenitistobeformedandshapedbythesoul,aswe
haveseenearlier.

Anotherpossibilityisrelatedtothereceptionofdance,nottoits
production:ifthebodyistobeexperiencedaesthetically,ithas
tobeinfusedwithsomephenomenalitydifferentfromitsplain
senseperceptive features, which it shareswith othermaterial
objects.Thatis,ithastobeartisticallyformedandshaped;but
then,aestheticexperienceitconveyshasnothingtodowithits
mechanicisticbodilyessence,butwiththetransformationithas
endured.Inotherwords,aestheticexperienceisnotandcouldnot
beaboutthebodyitisaboutthemindwhichmanifesteditself
throughthebody.And,therefore,welearnthatthebodyassuch
cannothaveanyaestheticmeaningwhatsoever;itcouldonlybe
seenassuchasitisthesouloftheaudiencethatexperienceitas
anaestheticphenomenon–itisthesoulthatrecognizesartistic
meaning.Thus, aswe have seen, if there is to be any proper
knowledgeofthebody,itshouldnotbesoughtforinaesthetic
experience:aestheticexperiencewillnotrevealthetruenature
ofthebody,sinceitconsistsofunclearideaswhichcouldnot
becomedistinct,conceptuallydifferentiated.Thetruenatureof
thebody is to beknownonlyvia science, that is through the
insightofreason;hence,ifthebodyistorevealitselfinitsown
domain,thatwouldnotbethedomainofart,ofdance.Finally,
ifthatisso,thenthebodycannotbethepropersubjectofdance.
However,itisjustthat.

Dancingbodyanddanceaesthetics

Traditional philosophical ideas I previously sketched with
regard to theproblemof the subjectofdance, theprimacyof
souloverthebody,donotbelongtothephenomenonofdance
assuch.Aswehaveseen,thoseideasoriginatefromthegeneral
metaphysicalandepistemologicaldomainsofphilosophy,and
theyorganizeaestheticalapproachtothephenomenonofdance
inadvance.Suchaestheticalanalysisofdance,however, is to
be understood as its specific interpretation, problematic in
someof itscoreconceptsand ideas,whichcanbequestioned
andchanged.Inthisrespect,aestheticsofdancemerelyfollows
the same line of development whichwas taken by aesthetics
as such: namely, in the periodofmodern ages aestheticswas
slowly,butconstantlyreleasingitselffromthemetaphysicaland
epistemological influences, to which it was subjected during
centuriesofphilosophicalquestioningofaestheticalproblems,
sincePlatoandAristotlesonwards.

The idea that dance should be freed from such constrains of
modern metaphysics and epistemology was first actualized
through abandoning of the mindbody gap I’ve previously
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analyzed.Namely,theideathatthesoulisthesubjectofdance
and that the body is merely its instrument, perhaps even its
object,isnowreplacedbytheideathatitisthebodythatdances,
i.e. that thebodyisthetruesubjectofdance.Suchreversal is
plainenough:sincetheartofdancecannotbeconcievedwithout
the body, herewe applyOccam’s razor –wewill not accept
complicatedexplanationsiftherecouldbeofferedmoresimple
ones.Inotherwords,wearetostartwithminimalconditionsof
dance,andnotprogresstoacceptother,morecomplicatedones
ifthatisnotnecessary.Therefore,westartwiththebody:itis
thebodythatdances.

However, as it was the case with previously described
interpretationofdancebeingactualizedbythesoul,theideathat
thebody is its true subject also impliescertainconsequences.
Firstly, the idea goes against the understanding of body as
an instrument; secondly, it goes against the primacy of the
coreographer;andthirdly,itimpliesthatthecontentandmeaning
ofdanceshouldbederivedfromthebody–thattheynolonger
have purely mental character. Now, if the body is no longer
tobe considered as an instrumentof the soul, then theorigin
of dance cannot be the coreographer anymore, since he does
notdance,doesnotworkwithhisownbody.Theprimacyof
danceproductionis,thus,returnedtothedancer.However,such
primacyisnoworientatedonthedancer’sbody,notonhissoul:
therefore,thebodyhastobeunderstoodasactiveandartistically
creative–notaspassiveanymore.Ifthebodyisinterpretedasthe
trueoriginofdance,italsohastobeunderstoodas‘intelligent’
notasmerematter,deprivedofmind.

Nevertheless, suchconsequencesand ideasareproblematic in
few respects. Firstly, if the body is now accepted as the true
subjectofdance,wheredoes that leaveuswith respect to the
soul?Doesthismeanthatthesoul,themind,andmentalevents
ingeneralhavenothingtodowithdance?Thisproblemis,once
again,toberesolvedinmoregeneralandnotstrictlyaesthetical
terms.Namely,inquestionhereisnotonlytheideathatmental
eventsarethetrueoriginofdance,buttheverydifferentiation
ofmindandbody.Therefore,bystatingthatthebodyisthetrue
subjectofdanceaestheticiansdonotjustclaimthatthemindor
thesoulhavenothing todowithdance.On thecontrary, they
arechallenging theverydivision, theveryseparationofmind
andbody thatwas theparadigmuponwhich traditionaldance
aestheticsrelied.Hence,suchquestioningwouldalsohavesome
anthropologicalconsequences,ifnotevenmetaphysicalones.

Tostatethatthebodyisthetruesubjectofdance,then,implies
that there is no gap between mind and body, i.e. that their
differentiationisfalse.Inthisrespect20thcenturyaestheticsof
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dancereachesoutforanotherwiderphilosophicalbackground,
namely for phenomenology, which offered it philosophical
means for challenging the mindbody opposition. At first
glance, suchstrategydoesnot seemasvery innovative: if the
traditional aesthetics reached out for the main metaphysical
andepistemologicalpositionsofitsera,20thcenturyaesthetics
reachesoutforanalternative,butagainnotintermsofdeveloping
aestheticaltheoryoutoftheaestheticphenomenonassuch–it
reliesuponalreadyformedphilosophicalpositions.

However,therearetwomaindifferencesinthetraditionalandthe
20thcenturyapproach.Firstly,whiletraditionalaestheticsrelied
onphilosophicalbackgroundwithoutquestioningsuchstrategy,
20thcenturyaestheticsofdancereachesoutforphenomenology
with clear purpose of findining alternative for the traditional
model,thatisonlyintermsofcriticizingtraditionalpositions.
Therefore, phenomenology is here used for clearing the area
of aesthetical research so itwouldbe able to approach to the
phenomenonof dance, as it is present in aesthetic experence.
Muchinthespiritofthephenomenologicalmethod.

Secondly, phenomenology is here chosen as a weapon of
choice by no chance. Namely, the second gerenation of
phenomenologiststurnedmuchmoretoproblemsofbodyand
perception; Maurice MerlauPonty being the most prominent
ofthem.MerleauPontyofferedanewperspectiveonthebody,
criticizingtheverydogmaofmodernsicence–thatallbodiesare
essentialy onlymodes of the uniquematter,mechanicistically
explained.Inoppositiontomechanicisticworldview,Merleau
Ponty opted for the idea of a sensitive, lived body, for the
difference clearly experiencedbetweenourown,humanbody
andtheotherbodies, towhichwerelateviaourbody.15Thus,
thelevelingofthehumanbodytoamerematerialobjectishere
cancelled,onlytoopenthenewpossibilityofthehumanbody
to be considered active, sensible, creative and even thinking.
Therefore,traditionaloppositionbetweenthesoulandthebody
isnowtransformedintotheunityofthecognitivebody,ofthe
bodyendowedwithfeaturespreviouslyascribedtothesoul.

TheinfluenceofMerleauPonty’sphilosophyontheaesthetics
of dance is clearly shown in Fraleigh’s analysis of dance.16
Moreover, Maxine SheetsJohnstone, another important
dance aesthetician, points out to the possibilities of using the
phenomenologicalmethodnot just in termsofdeparture from
the traditionalpositions,but also for thepositiveandcreative

15Carbone, M. (2004) The Thinking of the Sensible. MerleauPonty’s
APhilosophy,Evanston:NorthwesternUniversityPress,pp.2324.

16Fraleigh,S.H.(1996)DanceandtheLivedBody,pp.34,12.
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developmentofaestheticalanalysisofdance.17Infollowinglines
Iwilltrytoanalyzefewcrucialconsequencesofsuchapproach.

Now, if thebody is the subject of dance,what does itmean?
Surely, itmeans that it is thebody,andnot thesoul,which is
creating thedanceandunderstaning itcompletely, inabodily
manner; thequestionofbodily knowledge is here to arise.To
statethisistosaythatincreatingdancethebodyisnotmerely
dancing,producingmovesandpossesingthespace,adescription
is adequate for the traditional understaning of the body as an
instrument. So, there has to bemore: the body has to be the
subject of dance, that is it has to produce dance in termswe
earlierascribedtothesoul.Thus,itisnotaquestionofthebody
thatknowshowtodocertainmoves,beacuseitwastrainedtodo
them,butmorethequestionofthebodybeingabletoknowwhat
itisdoing.So,thequestionwouldnowbeistheresomekindof
bodilyrationalitycomparablewiththerationalknowledgeofthe
traditionalsoul?

Surely,tousetermslike‘bodilyrationality’or‘bodilyknowledge’
heresoundsproblematic,sincerationalityandknowledgewere
traditionallyascribedtothesoul,andnottothebody;itisexactly
thissortofinversionthatdanceaestheticianswanttointroduce
with their theories. To illustrate: ‘On the prereflective level
thereisnopossibilityofbeing‘selfconscious’inthesenseof
apprehendingthebodyasanobject.Ontheprereflectivelevel,
consciousnesscanonlyexistitsbodyasthecontingencyofits
being,astheinescapablestructureofitsexistence.Assuch, it
is the unreflectedupon, lived experiencewhich pinpoints the
consciousnessbody relationship at the primary ontological
level.’18Therefore, ifwe accept such an idea, itwouldmean
that ’knowledge’, ’rationality’ or ’selfawareness’ of the body
is realizedonprimeval level,outofwhichevery ideaof soul
beingrationalorselfawareisfurthertobededuced.The’self
awareness’of thebody is, thus, realized inamannerof sheer
selfpresence, which is to be understood as the fundamental
phenomenonofhumanexistence,’onephenomenonthatnever
leavesus’.19

However, the idea of the body being creative or knowing by
itselfisboundtoagainphenomenologicallyquestioningthe
realmofsenseperceptionandsearching for itsbasic form. In
thecaseofdanceaesthetics,as it is, forexample,shownwith

17SheetsJohnstone,M. (1966)ThePhenomenology ofDance,Madison and
Milwaukee:TheUniversityofWisconsinPress,pp.1012.

18SheetsJohnstone,M.(1966)ThePhenomenologyofDance,pp.3536.
19Henry,M.(2009)SeeingtheInvisible:OnKandinsky,London:Continuum,

p.5.
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SheetsJohnstone,thebodyanditsmovementareproclaimedas
theverybasicformofmakingcontactwithotherbodies,thatis
withtheworldaroundus.20Theargumentaccentuatesnot just
thebody,but itsmovement in spaceandamongotherobjects
as the primary condition for us to have any sense perception
intheoldsenseoftheterm–thatis,astheprimarymannerin
whichtheworldisopenedtous.21Thesamestrategyissharedby
MichelHenry,whoarguesforkinaestheticphenomenabeingnot
onlyfundamentalphenomenaofworldcomprehension,butalso
forthembeingsortofsinaestheticmediumoutofwhichspecific
realmsofauditoryorvisualexperiencecanbedifferentiated.22
Thus, for Henry the specific media of percpetual experience
(visuality, audibility, etc.) are never pure, but always refering
backtomorebasichorizonwheretheyareallinterconnected.

Suchstrategyoftheprimacyofbodilymovementaimsformore
aestheticpurposes:forexample,ifthebodyisnowplacedasa
subjectofdance,receptionofdancealsohastobeplacedinto
the body, but this time into the bodies of spectators. In other
words, following this interpretation, it would be wrong to
assumethatthereceptionofdanceistoberesolvedexclusively
on the levelofvisualperception,becausevisualperception is
onlybasedonthismorefundamentalbodilykinaestheticlevelof
‘perception’.23Therefore,aestheticexperienceofdanceisalsoto
beexplainedasakinaestheticphenomenon,groundedinthefact
thatspectatorstoohavethisspecifickinaestheticknowledgevia
theirownbodies.Surely,spectatorswouldnotdance,exceptin
somespecificcases,buttheycanneverthelessexperiencedance
as a kinaesthetic phenomenon since their own selfawareness
is primarilybased in thekinaesthetic experienceof their own
bodies.Nevertheless,thisisnotthecaseofprojectingmovement
seen onto one’s own body and its selfawareness: it is much
morethecaseofreactingkinaestheticallyonthekinaesthetical
phenomenon, recognized via synesthesia, that is via mutual
cooperationofmultiplesenses.

20SheetsJohnstone,M.(1966)ThePhenomenologyofDance,pp.1718,20.
21Parviainen, J. (2002) Bodily Knowledge: Epistemological Reflections on

Dance, Dance Research Journal, Vol. 34, No. 1, Congress on Research
inDance, p. 15; SheetsJohnstone,M. (2011)ThePrimacy ofMovement,
Expanded Second Edition, Amsterdam: John Benjamins Publishing
Company,pp.113114,120;Mickunas,A.(1974)ThePrimacyofMovement,
MainCurrentsinModernThought,Vol31,No.1,pp.89.

22Henry,M.(1975)PhilosophyandPhenomenologyoftheBody,TheHague:
MartinusNijhoff,pp.8283.

23Itisamatterofdistortingtheprimacyofvisionindance.See:Thomas,H.
(2003)TheBody,Dance,andCulturalTheory,pp.101102.
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Aswecansee,theveryrealmofkinaestheticexperience,being
fundamental and grounding for more concrete experiences
of specific senses, such as vision, is here doubled, both in
the context of art production and of art reception, somewhat
repeatingthemindbodygapoftraditionalphilosophy.Surely,
thereisnogaphere,notinthefullsenseoftheword,butthere
isadifferentiationbetweentwolayersof thesameexperience
– one considered to bemore basic and fundamental, and the
othertobemorepresenttothebody’s‘eye’.Forexample,inthe
caseofreceptionthereisthesurfacelayerofvisualperception
following thedance, and themore fundamental kinaesthetical
layerofthebodyassuch,whichallowsforthevisualperception
to convey much more than merely seeing the body conveys
fromoneplaceinthespacetotheother.Thekinaestheticallayer
shouldallowsustofeelthedance,andnotjusttoseeitmove.

In thecaseofproduction, thebody thatdances isat thesame
timebyitself,behindandinfrontofitself,sinceitisawareof
its previousmovement, of themovement it does at the given
moment of time, andof themovementwhich is yet to come.
The dancer has double selfawarenes, since ‘A prereflective
awarenessofspaceisthusalsointrinsictoanylivedexperience
of consciousnessbody; hence, intrinsic to the dancer’s lived
experience of the dance’.24 Therefore, to be able to dance,
dancerhas tobepresent tohimself inaveryspecialmodeof
selfawareness:hehastoknowhiscurrentbodilypositionand
the one that is immediately to come, without having time to
rationallythinkitthrough–hehastoactinthemoment,without
pause. The same goes for awarenes that the current bodily
positionwasaconsequenceofthepreviousone.

Suchselfawareness,aswecansee, is theveryideaofbodily
(kinaesthetic) selfawareness, as presented by, for example,
SheetsJohnstone.25However,althoughpositedasanuniqueflow
ofbodilypositionsandcopresentawarenes,suchexplanation
stillimpliesadoublingmuchsimilartotheonementionedwith
regardtoreceptionofdance.Thequestionstillremains–isthis
doubling,then,aconsequenceoftraditionalideasstillsecretly
present even in this reversed aesthetics of dance, proclaiming
bodytobeitssubject?Orisitaneffectoftwomainpositions
from which we are considering the phenomenon of dance,
production and reception? It seems that the idea of the body
as the subject of dance demands bluring of the line between
productionandreception:theyarebothexplainedbyreference
tokinaestheticbasisofhumanexperience,andtheybothhave

24SheetsJohnstone,M.(1966)ThePhenomenologyofDance,p.28.
25Ibid,pp.3537.
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more productive and active, as well as more receptive and
passiveside.Perhapsitevendemandsforthefinalequationof
thosepositions.Nevertheless, thoseandsimilarquestions still
did not find their proper answers in contemporary aesthetics
ofdance;ontheotherhand,theydorevealthedirectionofits
futuredevelopment.

Anotherproblemforfurtherdevelopmentofdanceaestheticsis
thehermeneuticalone.Namely,althoughexpressed invarious
terms and in more than a few attempts to distort traditional
conceptsandtoinventnewones,conceptsmoreadequatetothe
aestheticsofdanceandforgedoutoftheaestheticexperienceof
dance,mostdanceaestheticsagreeinonepoint:theartofdance
isnotmeremechanicmovementofthematerialbodywhichis
endowedwith someadditional andunexplicablemeaning.On
thecontrary,theveryprocessofdanceisimmanentlymeaningful
sinceitintrinsicallyinvolvestransformationofthedancer–ofthe
dancer’sself,wemayadd.26Inotherwords,themeaningfulness
ofdanceisproducedsolelybythebodyinitsmovement,butits
constitutionisdefinedbythefactthattheexperienceofdance
is,byitsverycharacter,transformative(andcreative)–forthe
danceraswellasfortheaudience.However,ifthatisso,then
theanalysisofdanceisconfiedtoahermeneuticcircle:thereis
nosolidgrounduponwhichitcouldbuilditsfindings,forthat
ground–thephenomenonofdanceisinconstantmovement
andchange.InMcNamara’swords:‘Inlightofthisandtheother
hermeneutic phenomenological principles discussed above,
any investigation of a dance phenomenon is not only about
understandingwhatthemeaningofthatphenomenonis,butalso
about the processes of the investigator’s own construction of
meaningaswell.’27

Inmyopinion,inanattempttorevealitasthephenomenonof
importanceforaesthetics,aestheticaltheoriesofdanceupuntill
nowfocusedmoreonfindingthisdancespecificrealmandthe
backgroundhorizonforitsanalysisthanondevelopingprecise
interpretationsof thefield they’vediscovered.Therefore, they
are still not precise and developed enough in more than one
respect.Still, it isalsomyopinion that futureanalysisof this
fieldofaestheticscouldbeveryfruithfulnotonly in termsof
elucidatingthequestionofdance,butalsointermsofofferingnew
perspectivesforphilosophyofart ingeneral.Byinvestigating
therealmofbodyinmotion,ofkinaestheticphenomenonasthe

26Sparshott,F.(1995)AMesuredPace.TowardaPhilosophicalUnderstanding
oftheArtsofDance,p.5.

27McNamara, J. Dance in Hermeneutic Circle, in: Researching Dance:
EvolvingModesofInquiry,ed.Fraleigh,S.H.Hanstein,P.(1999),Pittsburgh:
UniversityofPittsburghPress,p.170.
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basisforallotherperceptualandperhapsaestheticphenomena,
wecould,perhaps,followtheindicationofferedbyE.Hawkins:
‘Biblically,inthebeginningwastheword;butnowthetender
gesturecouldresurrecttheworld.’28
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УниверзитетуНовомСаду,Филозофскифакултет–

Одељењезафилозофију,НовиСад

СУБЈЕКТИГРЕ:ИГРАИЗМЕЂУДУШЕИТЕЛА

Сажетак

Радјепосвећенпоређењутрадиционалногисавременогестетичког
разумевања игре, пре свега питању њеног субјекта – ко заиста
игра?Традиционалнаестетика за субјектигрепроглашавадушу,
при чему се тело разумева као пуки инструмент којим се душа
користи како би оно уметничко у игриманифестовала у домену
интерсубјективности. Савремене феноменолошке естетике игре
обрћуовупозицију,тезасубјектигрепроглашавајутело.Анализе
урадупоказаће,поређењемнеколикокључнихпримера,начинна
којијеоваинверзијаспроведена,каоипоследицекојеповлачинова
идејателакаосубјектаигре.Коначно,радрезултујеукритичком
експозеуосновнихпоставкифеноменолошкеестетикеигре,каои

ууказивањунамогућихоризонтњеногдаљегразвоја.

Кључне речи: игра, естетика игре,тело, дуализам, кинестеза,
покрет
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Факултетсавременихуметности,Београд
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УДК72:069.9(497.11)”1940”

оригиналаннаучнирад

ИЗЛОЖБАНОВЕНЕМАЧКЕ
АРХИТЕКТУРЕУБЕОГРАДУ

1940.ГОДИНЕ
Сажетак: У кор пу су из ло жби ар хи тек ту ре ко је су обе ле жи ле ме
ђу рат ни пе ри од срп ске ар хи тек ту ре, ве ли ку па жњу при ву кла је 
из ло жба Но ве не мач ке ар хи тек ту ре, ко ја је одр жа на у Бе о гра ду 
ок то бра 1940. го ди не. Би ла је то пр ва из ло жба не мач ке на ци о нал
со ци ја ли стич ке ар хи тек ту ре у ино стран ству. Уче шће у ор га ни
за ци о ним ак тив но сти ма узео је сам врх ју го сло вен ских вла сти са 
кне зом Па влом, као по кро ви те љем исте. Про грам ски део из ло жбе 
при пре мио је  арх. Ал берт Шпер, као ин спек тор јав них ра до ва 
пре сто ни це Рај ха, а по ди рек ти ва ма ми ни стра спољ них по сло ва 
Ри бен тро па и ми ни стра про па ган де Ге бел са. Из ло жба је при ву
кла ве ли ку па жњу струч не и ши ре јав но сти, а о њој је ис црп но 
из ве шта ва ла днев на штам па. У ра ду су про ту ма че ни дру штве ни, 
кул тур ни и по ли тич ки аспек ти ове ар хи тек ту ре и њен при јем у 
срп ској и ју го сло вен ској ар хи те ку ри.

Кључне речи: Бе о град, из ло жба, но ва не мач ка ар хи те ку ра, 
сајмиште, дру штво, кул ту ра, по ли ти ка

Важностизложбиуисторијиновијесрпскеархитектурепо
тврђенајеуразличитимаспектимањенихисториографских
изучавања.Изложбеархитектуреомогућавајуслојевитувид
уконтекстдруштвенихуслова,културе,уметностиидуха
једногвремена,размишљањаиставоваструке,алииполи
тичких и идеолошких чинилаца.Оне су често биле одраз
међудржавниходносаиделотворнипринципкултурнераз
мене.Овипринципинарочитозаступљенибилисунаизло
жбиНовенемачкеархитектуреуБеограду.Тојебилапрва
изложба националсоцијалистичке градитељства изван не
мачкихграница.ОдржанајеуНемачкомпавиљонунаСајму

ТАДИЈАСТЕФАНОВИЋ
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уБеоградуизмеђу5.и16.октобра1940.године„...подпо
кровитељствомЊ.Кр.Вис.КнезаНамесникаПавла”.1Ва
жностовеизложбебилајетоликовелика,дајенаРадиоБе
оградубиоемитованпреносуживо,докједневнаштампао
истојревносноизвештавала.2

Немачкевластисуизложбипосветилевеликупажњуипри
казале најзначајније примере своје нове архитектуре.3 Би
лисуизложенимоделинајважнијихграђевинауБерлинуи
другимвећимградовима,„...којислужеопштимпотребама
...националсоцијалистичкогграђевинарствадастваразаза
једницу.Тосумоделизградаважнихдржавнихнадлешта
ва,школа, касарнаидругихустановакојеимајудруштве
низначај”,аосимграђевинаприказанисуи„...пространи
трговииширокеулиценемачкихградова.Тусуипланови
заизградњуиобновунемачкихградскихнасеља...”,каои
макете„...фабричкихзградакојесеналазеушумскимпре

1 Аноним,(2.X1940)Изложба„Нованемачкаархитектура”бићесвечано
отворена5.октобрауНемачкомпавиљонунаСајмишту,По ли ти ка,стр.
6(удаљемтексту:Аноним,Изложба„Нованемачкаархитектура”).

2 Аноним,(5.X1940)Репрезентативнаизложбановенемачкеархитекту
реотвараседанаспреподнеуНемачкомпавиљонунаСајмишту,Вре ме,
стр.5(удаљемтексту:Аноним,репрезентативнаизложба).

3 МеђуизложенимрадовимамеђуратнаштампајеиздвојилаКраљевтргу
Минхену,ДомнемачкеуметностиуМинхену,Партијскеконгреснезгра
деуНирнбергу,КанцеларствоРајхасасобомзарадвођеРајха,Олим
пијскистадион,АеродромТемпелхоф,висећимостуХамбургу,типске
пројектешколаидечјихдомова;видети:Аноним,(2.X1940)Изложба
нове немачке архитектуре одржаће се наБеоградском сајмишту од 5.
до16.октобра”,Вре ме,стр.9.Удаљемтексту:Аноним,Изложбанове
немачкеархитектуре.Оовојизложбивидетии:Б.(1940)Изложбанове
немачкеархитектуренабеоградскомсајмишту,Бе о град ске оп штин ске 
но ви неX,стр.854858;Аноним,(2.X1940)Изложбанемачкеархитек
туреуБеограду,Вре ме,стр.9;Аноним, (6.X1940)Њ.Кр.Вис.Кнез
НамесникиКнегињаОлганасвечаномотварањуизложбенемачкенове
архитектуреуБеограду,По ли ти ка,стр.1;Аноним,(6.X1940)Њихова
КраљевскаВисочанстваКнезНамесникиКнегињаОлганаизложбине
мачкеархитектуре,Вре ме,стр.1;Аноним,(6.X1940)Њ.Кр.Вис.Кнез
НамесникиКнегињаОлгаприсуствовалисусвечаномотварањуизло
жбеновенемачкеархитектуре,Вре ме,стр.5;(удаљемтексту:Аноним,
Њ.Кр.Вис.КнезНамесникиКнегињаОлгаприсуствовалисусвечаном
отварањуизложбе);Аноним,(7.X1940)Банкетминистраграђевинаг.
Вуловићау„Српскомкраљу”поводомнемачкеархитектонскеизложбе,
Прав да,стр.4;Валтерс,Р.(13.X1940)Поводомизложбенемачкеархи
тектуре.ГрађевинскауметноствеликеНемачке,По ли ти ка,стр.1112;
Аnonim,(1940)Novanemačkagrađevinskaumetnost/Neuedeutchebau
kunst,Berlin:VolkandReich,Verlag;Kadijević,A.(2005)Odjeciarhitektu
retotalitarizmauSrbiji,Dans51,NoviSad:DruštvoarhitekataNovogSada,
str.46;Благојевић,Љ.(2007)Но ви Бе о град: оспо ре ни мо дер ни зам,Бео
град:ЗаводзауџбеникеБеоград,АрхитектонскифакултетУниверзитета
уБеограду,ЗаводзазаштитуспоменикакултуреградаБеограда,стр.52.
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делима...”.4Осимтога,билисуизложенипластичкирадови
професора Брекера, нацрти гоблена професора Пајнера и
сликесанирнбершкихпартијскихзборова.5

Изложбујеорганизовао„...генералниинспекторјавнихра
довапрестоницеРајхаг.професорАлбертШперпремади
рективамаминистраспољнихпословаРајха г.фонРибен
тропаиминистрапропаганде...г.др.Гебелса”.6Друштвено
политичкапажњакојусусрпскеијугословенскевластипо
светилеовојизложбиосведоченајеприсуствомкнезаПавла,
који је отвориоизложбу, кнегињеОлге, читавог државног
врхаидипломатскогхора.7Свечаноотварањеизложбеобе
лежило је идеолошки обојено излагањепрофесораХетла
геа,којисеобратиоусвојствуизасланикаинспектораШпе
ра.Онјепредставио„...принципеновеграђевинскеумет
ностиу...Немачкој,нарочитонаглашујућиактивноучешће
ВођеРајхаканцелараг.Хитлераустварањуархитектуреи
грађевинарстваТрећегРајха.Накрају говора,професор г.
ХетлагезамолиојеЊ.Кр.ВисочанствоКнезаНамесникада
отвориизложбу.Упратњипрофесораг.ХетлагеаиВернера
Марха,ЊиховаКраљевскаВисочанстваиосталигостипро
шлисуполаганосвеизложбенедворане,заустављајућисе
дужевременапредпојединимизложениммоделимаимаке
тама.Нарочитоинтересовањепоказаласу...зазградукан
целаријеРајхауБерлинуи...моделекојипоказујууређење
партијскихзградаистадионауНирнбергу”8(слика1).

Тојебиосвојеврснипреседан,будућидачлановивладарске
династијеличнонисуприсуствовалининајвећимнационал
нимсветковинамаусопственојземљи.9Идеолошкапозади
набилајенескривена.Отворенојепромовисанатоталитар
наестетиканемачкенационалсоцијалистичкеархитектуре,
као део стратегије политичког приближавања Немачкој,
које су југословенскевластисистематскиспроводиле.По
казало се да је иза ретроградних идеја и начела немачке

4 Аноним,(10.X1940)Данасћенасајмиштубитисвечаноотворенавели
каизложбанемачкеграђевинарскеуметности,По ли ти ка,стр.6.

5 Аноним,Изложбановенемачкеархитектуре,стр.9.
6 Аноним,Изложба„Нованемачкаархитектура”,стр.6.
7 Аноним,(6.X1940)Уприсуствуњ.кр.вис.кнезаНамесникаикнегиње

Олгејучејесвечаноотворенавеликаизложбановенемачкеархитекту
ре,По ли ти ка,стр.56.(Удаљемтексту:Аноним,Уприсуству).

8 Исто,стр.6.
9 Тосеможезакључитинаосновуновинарскихизвештајасаразнихна

ционалнихсвечаности,освећењамеморијалаидругихобјекатанакоји
манијебилозабележеноличноприсуствокраљевскепородице.Отоме
видетичланкеизлистоваПо ли ти ка, Вре меиПрав да,каоиизвештајеу
АЈ74.
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тоталитарнеархитектуреотвореностаочитавдржавниврх,
највишеинстанцевластиидајеправацразвојајугословен
скеархитектуребиоодређенитрасиран,алиубрзоипреки
нутратнимзбивањима,насилнокаоштојеипокушаноса
његовимувођењему српскуи југословенску градитељску
културу.10Строгиканониовеархитектуреињенатоталитар
навизијасветанисубилиприљежнисрпскојкултуриисло
бодарскојтрадицији,панисуоставилидубљитраг,осиму
издвојенимпознимпримеримајавнихграђевинакојесугра
ђенеузфинансијскупотпоруДржаве,попутМинистарства
грађевинаиз1940.године.11

Међу главним карактеристикама националсоцијалистичке
архитектуребио је агресивнопласиранимонументализам,
чијијеефекатуштампиоцењен„...безварљивогсјаја...”,са
чистом„...класичномскладношћу”,одакле јепроизилази
ла„...грандиозностновихнемачкихграђевинскихобјеката
усклађена...сацелисходношћуипрактичнимпотребамако
јимајеграђевинанамењена.Њенојлепотимногододајеито
штосујенемачкиархитектиповезалисаоколиномиместом
на којем је подигнута. Уњиховим антички симетричним,
класичновертикалнимлинијамаосећасеструјањемладић
скогсамопоуздањаивереуживот,атедвеврлинекрасиле
сустареЈелинеистареГермане.НоваНемачкатежидаих
чврстоутемељиусвојеуметничкостварање.”12(слика2)

10О политичким упливима у српску архитектуру видети: Маневић, З.
(1984)Архитектураиполитика(1937–1941),Збор ник за ли ков не умет
но сти20,НовиСад:МатицаСрпска,стр.293308.

11ОМинистарствуграђевинавидети:Банковић,В.(2005)Новазградами
нистарстваграђевинаКраљевинеЈугославије,НаслеђеVI,Београд:За
водзазаштитуспоменикакултуреградаБеограда,стр.163174.

12Аноним,Уприсуству,стр.6.

Слика1АлбертШпер,Канцеларија Рајха,свечанитрем,Берлин,
1938;изворилустрације:https://www.saak.nl
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Полагањемправанакласичноградитељсконаслеђеињену
културу,алииповлачењемпаралеласавластитомнационал
ном прошлошћу, као легитимним наследником класичних
тековина, нова немачка архитектура градила је нове кон
структе једненепостојећетрадицијеитакотворила„Нову
традицију”.Међутим,тонијебилаонаизворнаиприродна
традиција,поштојебилалишенасвогосновногелемента,а
то јестваралачкаслобода.„Новатрадиција”нијепознава
лаиуважавалакреативнипотенцијалградитељаињихову
ауторскуособеност,јерјесматранодаје„...архитектаовде
биосамопосредникизмеђувољеиидеала”.13Уместотога,
оваархитектурасеопределилазадруштвениколективитет,
фокусирајућисенајавномкарактеруграђевине,њенојпо
руци,намениипропаганднојулози,којајесвојуматерија
лизацијуималаутотализујућојестетицихибриднихмону
менталнистичкихграђевина,гдејемонументалнодоведено
доапсурда,икојесусвојуидејуцрплеиздубокогубеђења
уизворносткласичногнаслеђаиживотностовеархитекту
ре.Оцењеноједа„...живаархитектонскауметностНемачке
јестеједнаврстаизразадржавнемоћи...”,којајекаоиу„...
свимавеликимисторијскимепохама...утеснојвезисамо
ћиземље,њенимзаконима,рангомидостојанством”.14Ме
ђутим, онанијеималанегативнудруштвенурецепцију од
странесавременика,исматраноједа„...својимособинама
и својим тежњама архитектонска уметност ... унапред од
ређена да видно полаже необориву политичку вољу”, и у

13Аноним,Репрезентативнаизложба,стр.5.
14Исто,стр.5.

Слика2ПаулЛудвигТрост,Пантеон славе,Краљевскитрг,
Минхен,1935;изворилустрације:
http://www.essentialarchitecture.com
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томсмислује„...политичкинапор...раванархитектонском
делу”.15

Политичкинапорипрофилисалисуидеолошкуиестетску
формуновенемачкеархитектуре,којаактивнорачунаина
незаобилазнуулогувођеРајха,којисвојимузоромтрасира
правцењеног развоја.Он „... сам стваранацрте за велике
аутострадеизаподизањечитавихградова,каоизауређење
многихпредела”,и„...никадништаневолидадиктира...”,
већда„...самопрепоручујесвојеидеје,адаслушаитуђе”,
тедасе„...Његоваљубавзаархитектуруогледа ...утоме
штонасвомеимањунаОберсалцбергуимаканцеларијуу
којојизрађујепланове”.16Међутим,изавољедиктаторакоји
„неволидадиктира”криосезаправоједанотворени,агре
сивнистав,којијепотпунопоништиоаутономностархитек
тонскогстваралаштва,јерјеувек„...многозначајнијионај
којинаређуједасеградиодархитекте...”.17

Политичкоиархитектонскорефлектованојеујединственом
простору,којијенаотварањубеоградскеизложбепрепознат
уставуда„...Државапрекосвојихуметничкихорганауна
родуразвијасмисаозауметност ...”,идасунационалсо
цијалистичкеграђевине„...намењенејавнојдруштвенојпо
треби,израђенетакодамогудапримеусвојанедраогроман
бројљуди,даихозарездравомсветлошћу...”,алисеубрзо
показалодајеовасветлостималазлокобнеипретећеодсја
је,какосамимградитељскимфондом,његовимстрогимцр
тама,такоиратнимужасимакојесуњиховиидеолошкиоци
креирали.Међутим, југословенске власти их нису препо
знале,инаизложбисуизразилесвоједивљењеисимпати
језаархитектурукојајенасталаподдиктатомнацистичког
режима.

Студија простора била је важно место ове архитектуре,
будући да је директно доведена у везу са хуманистичким
аспектом ове архитектуре или одсуствомистог, будући да
је„...Задатакархитектуребиодасестотинехиљадаљуди
задржеупросторукаоједнацелина...”,паовде„...нисупо
јединемересхваћенепремапојединцувећпремаформаци
јама”.18Истакнуто је да треба „... нарочитоподвући вели
киуспехновенемачкеархитектуреутомештојеумелада
у тимпросторијама огромних димензија у волуменумаса
учесницимаотклонионотешкоосећањекојепојединциосе
ћајукадсенађуувисокомтехничкомобјекту,неоргански

15Исто,стр.5.
16Аноним,(16.X1940)Хитлеркаоархитекта,Прав да,стр.8.
17Аноним,Репрезентативнаизложба,стр.5.
18Исто,стр.5.
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повезанисањим,јеримтадаизгледадасуништавниисмр
вљениогромношћумасемртвематерије.Нованемачкаар
хитектурауспелајенаједанчаробанначиндаучесницима
утимвеликимтехничкимобјектимапојачаснагуиверуу
себе затошто се осећају органскиповезани зањих, те са
њимазаједноживеиделају.”19(слика3)

Међутим,каквајезаправобилаулогачовекауовојхипер
монументалистичкојархитектури?Далијеоназаистамо
глаодговоритиизазовимакојејепредсебепоставила?Дру
штвенаулогајепроизашлаиздиктатаполитичкогтоталите
та,којијеградитељскимостварењимаарогантнопоказивао
расну супериорност немачке нације, на чему је посебно
инсистираонацистичкирежим.Изтежњедасеидеолошка
сликапројектујекроздискурсархитектуреињенихрепре
зентативнихјавнихграђевина,заправојепотпунопониште
наулогапојединца,негиранаукреираномидеалудруштве
ног колективитета. У том смислу, хуманистичка позиција
човекасеизгубилауогромнимпотезима„мртвематерије”,
а сама идеја о верии снази, изгледа да је управо нестала
утешкимосећањимаиништавностиусусретусаагресив
номреторикомовеархитектуре,којајеперцепиранаипри
хваћена као споменик једне бруталне ауторитарне власти,
којајесвојумоћпотврђивалаурепресивимаиагресивним
наступимасвојеновеархитектуре.

Заштобијугословенскавласттежилаоваквимузорима,ко
јинисубилисвојственинационалномбићуњенихнарода?

19Аноним,Уприсуству,стр.6.

Слика3ВернерМарх,Олимпијски стадион,Берлин,1936;
изворилустрације:https://www.theguardian.com
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Мождасеодговорделимичнокријеуречиманемачкогпо
сланика фон Херена, који је приликом отварања изложбе
измеђуосталогрекаодасе„БашовдеуЈугославији...укр
штајумногестарославнекултуре,уовојземљикојајекао
ими,ималадаводиљутуборбузасвојуслободу,засвоје
националнетежње.Уовојземљиукојој...морадасеизво
јујерешењесоцијалнихпроблема,нованемачкаархитекту
ра–утосамуверен–наићићенаразумевање”.20Разуме
вањесвакаконијеизостало,очемусведочеречиминистра
грађевинаДанилаВуловића који је оцениода су „...Туђи
културниутицајиделовали ...плоднонанашнароднидух
обогаћујућигановимискуствимаиподстичућиуњемураз
војновихдуховнихснага.Немцикаовековни,непосредни
сусединашегнарода,корисносукултурноутицалинаток
гибањанашенароднекултуре,иовавеличанственаизложба
новенемачкеграђевинскеуметностинесумњивоћеизврши
тисличанподстрекнаидејеиостваривањенашихархите
катаиинжењера.Немањећебитиважаниутицајовеизло
жбе на оплемењивање укусашироких народних слојева у
Југославији”.21

Да ли се разбијена национална слика, настојала поново
склопити на основама колективитета пројектованог у но
вомстилујугословенскогградитељства,којебинекритички
усвојилонаративенемачкогнационалсоцијалистичкогнеи
марства?Одговоринаовапитањасемогупронаћиудубокој
политизованостијугословенскекултуре,инапуклихтемеља
југословенскогидентитета.Узакаснелимпокушајимасани
рањадруштвенихинационалнихпукотина,архитектурасе
показала изузетно захвалним средством.Архитектуром се
настојаообновитиидентитетскипринцип,асасвимнеоче
кивано он је тражен у тоталитарним доктринама које му
нисубилеприродноизвориште.Стога естетикаНове тра
дицијенијебиласуштинскипримењивауконтекстусрпске
ијугословенскеархитектуре.ИзградњајугословенскеНове
традицијенијесеодвијалапоочекивањимањенихмецена,
којисуузорепронашлинаизложбинемачкенационалсоци
јалистичкеархитектуре.

Ширењуидеологијеновенемачке архитектуре,допринела
суипредавањанемачкихпрофесора,којасуодржанауда
ниматрајањаизложбенапрестижнимбеоградскимнаучним
ипросветнимустановама.Предавањеса темом„Новипо
глединаразвитакнемачкеархитектуре”одржао јеДаниел

20Аноним,Њ.Кр.Вис.КнезНамесникиКнегињаОлгаприсуствовалису
свечаномотварањуизложбе,стр.5.

21Исто,стр.5.
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Кренкер,професористоријеархитектуре,напозивДруштва
заисторијууметностинаУниверзитетууБеограду.22Пово
домизложбеновенемачкеархитектурепредавањеонемач
којсредњевековнојпластициодржаојепрофесористорије
уметностисаБерлинскогуниверзитетаВилхелмПиндер,на
позивјугословенсконемачкогдруштва.23Предавањеоновој
немачкој архитектуринапримеруБерлина,одржао је арх.
ХансШтефан,чланканцеларијеАлбертаШпера,напозив
београдскогудружењаинжењераиархитеката.24Овапреда
вањанаишласунадобародзивстручне јавностии јавних
личностиизполитичкогживота.

Пажњу великог броја посетилаца привукла је и сама из
ложба коју је обишло чак 32.000 посетилаца.25 Изложбу
је пратио и обимни каталог у коме су била илустрована
најбоља дела немачке националсоцијалистичке архитек
туре.26 Организоване посете имали су архитекти, инже
њери и чиновници Министарсва грађевина и љубљански

22Аноним,(9.X1940)Министарграђевинаг.ДанилоВуловићнапреда
вањуоновојнемачкојархитектури,Вре ме,стр.5;Аноним,(9.X1940)
Берлинскипрофесорзаисторијуархитектурег.Др.Кренкеродржаоје
синоћпредавањеоновојграђевинскојуметности.Овопредавањепри
ређенојеповодомнемачкеархитектонскеизложбеуБеограду,По ли ти
ка,стр.10;Аноним,(10.X1940)Предавањепрофесораг.др.Кренкера,
Прав да, стр. 17;Аноним (10.X 1940)Министар грађевина г.Данило
Вуловићнапредавањуоновојнемачкојархитектури,Прав да,стр.18.

23Аноним(12.X1940)Професористоријеуметностидр.Пиндеродржа
ћеданаспредавањеонемачкојпластициуСредњемвеку,Вре ме, стр.
10;Аноним(13.X1940)Немачкапластикаусредњемвеку,По ли ти ка,
стр.21.

24Аноним(13.X1940)ДухновеНемачкеумонументалнимграђевинама,
Вре ме, стр. 5;Аноним, (15.X1940)ПреуређењеБерлинакаопример
градњеуновојНемачкој,По ли ти ка,стр.6;Аноним,(15.X1940)Како
сеизграђујеБерлин,Вре ме, стр.11;Аноним, (16.X1940)Предавање
грађевинскогсаветникаарх.г.Штефана.Берлинћеизменитисвојизглед
ипостатиједаноднајлепшихградоваЕвропе,Вре ме,стр.8.

25Премачланцимаиздневнештампеупрвадваданаизложбајеималачак
3.000посетилаца;видети:Аноним,(7.X1940)Изложбуновенемачке
архитектурепосетилоје јучепрекотрихиљаделица,Вре ме,стр.5.У
нареднихдесетдана,закључноса12.октобромбројпосетилацабиоје
око32.000одтога12.000одраслихи20.000студената.Видети:Аноним,
(15.X1940)Изложба„Новогнемачкогграђевинарства”унемачкомпа
виљону на београдском сајмишту биће отворена до 16. о. м. закључ
но,По ли ти ка,стр.6;Аноним,(16.X1940)Изложба„Новогнемачког
градитељства”уНемачкомпавиљонунабеоградскомсајмишту,Прав да,
стр.5.

26Уштамписепомињаокаталогса80илустрованихдела;Аноним,Изло
жбановенемачкеархитектуре,стр.9.Другиизворипомињукаталогод
100илустрованихдела;Аноним,(15.X1940)Изложбу„Новогнемач
когграђевинарства”набеоградскомсајмиштупосетилоједосадапреко
32.000лица,Вре ме,стр.12.



428

ТАДИЈА СТЕФАНОВИЋ

општински архитекти.27 Такође, за све посетиоце Мини
старствосаобраћаја јеомогућилопосебнеолакшице.28Из
ложбусупосетилеимногобројнеличностиизјавногипо
литичкогживота.29

Реакцијенанемачкуизложбунисуизосталениизстручних
кругова.АрхитектиДрагомирПоповићиМилицаКрстић,
дали су позитивне оцене ове изложбе.30 Такође, у време
одржавања изложбе актуализоване су идеје о реализаци
јиОлимпијскогстадионауСтаромградупопројектуарх.
ВернераМарха,аактуелнојебилоиподизањеБеоградске
опере.31

Увремеодржавањаизложбе,одвијалесусеидругекултурне
приредбекојесуималезациљпродубљивањеполитичких
односасанемачкимвластима.Осимпоменутихпредавања,
биојеодржанконцертрегенсбуршкогцрквеногхора„Врап
чића”,којијеусалиКоларчевезадужбинесвечаноотворио
београдскумузичку сезону.32У време одржавањаизложбе
актуелнојебилоиосвећењекаменатемељцановенемачке
евангелистичкекатедралеуБеограду,којејеуприсуствуви
сокихнемачкихи југословенских званицаобављено свега

27Аноним,(8.X1940)ГрупаархитекатаМинистарстваграђевинанаизло
жбиновенемачкеархитектуре,Вре ме,стр.5;Аноним,(9.X1940)Инже
њериминистарстваграђевинанаизложбинемачкеархитектуре,Вре ме,
стр.5;Аноним,(10.X1940)Посетенанемачкојизложби,Прав да,стр.
18;Аноним,(17.X1940)ЉубљанскиопштинскиархитектиуБеограду,
По ли ти ка,стр.11.

28Министарствосаобраћајаодобрило је свимпосетиоцимаовеизложбе
50%попустанасвимјугословенскимдржавнимжелезницама(Аноним,
(2.X1940)Низвеликихнемачкихкултурнихприредби,Вре ме,стр.9.У
даљемтексту:Аноним,Низвеликихнемачких).

29Аноним,(11.X1940)Г.др.Корошецнанемачкојизложби,Вре ме,стр.
5;Аноним,(11.X1940)Г.др.Корошецнанемачкојизложби,По ли ти ка,
стр.6.

30Крстић, М. (16. X 1940) Изложба немачке архитектуре у Београду,
Прав да,стр.5;Поповић,Д.М.(1940)Изложбановогнемачкогграђе
винарства,Умет нич ки пре глед III, бр.8,Београд:МузејКнезаПавла,
стр.249252.

31Угала,Д.(10.X1940)ОлимпијскистадионуБеоградупозамислипро
фесораВернераМарха,Вре ме, стр. 7;Аноним, (12.X 1940) Грађење
спортскогстадионаиуређењедоњегграда,По ли ти ка,стр.11;Здрав
ковић,И.(1940)ИсходконкурсазабеоградскуОперу,Умет нич ки пре
глед III,бр.45,Београд:МузејКнезаПавла,стр.144148;Илијевски,А.
(2011)ЂурђеБошковићкаосавременикитумачархитектуреБеограда
измеђудвасветскарата,Го ди шњак гра да Бе о гра даLVIII,Београд:Му
зејградаБеограда,стр.190195;Марковић,И.Р.(2013)Провокацијано
веестетике;двапројектаархитектеВернераМархауБеограду,Збор ник 
Ма ти це Срсп ке за ли ков не умет но сти 41,НовиСад:МатицаСрпска
–Одељењезаликовнеуметности,стр.163180.

32Аноним,Низвеликихнемачких, стр.9;Аноним, (8.X1940)Концерт
хорарегензбуршкекатедрале,По ли ти ка,стр.6.
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неколикоданапозатварањуизложбе.33Дворјеувремеодр
жавањаизложбебиоукључену активности,попутпосете
исељеничкомлогоруНемацаизБасерабије.34Билојепојача
ноиантијеврејскорасположење,амржњајепотпириванау
дневнојштампи,којајебилаподконтроломјугословенских
власти.35Тимесујугословенскевластипоказалесвојупол
тронскупозицијукојомсусенастојаледодворитинемачким
властима,такоштосустваралеполитичкиамбијентпоугле
дунасвојенемачкеузоре.

ИзложбанемачкеархитектуреуБеоградуостварилајесвоју
мисију.Југославијиисветусуприказанаделановенемачке
архитектуре.Изложбајеималавеликупосетуиизазвалаје
дивљењеделајугословенскестручнејавностиињенештам
пе,допринелајеполитичкомприближавањудвејуземаља,и
остварилаидеолошкипродорвансвојихграница.Иакојетај
продорбиоумерениненарочитораширен,онјенесумњи
воутицаонаредефинисањеодређенихградитељскихставо
ва,мањеусрпској,анештовишеухрватскојисловеначкој
средини, где јеперципиранкаоградитељскиикултуроло
шкимоделкојијекрајеммеђуратногпериодаимаосвевише
поклоника.

33Аноним,(13.X1940)Освећењекаменатемељцановенемачкееванге
листичке цркве у Београду,По ли ти ка, стр. 26;Аноним, (18.X 1940)
Освећење камена темељца немачке евангелистичке цркве у Београду,
По ли ти ка,стр.11;Аноним,(21.X1940)Освећењетемељановееванге
листичкецрквеуБеграду,По ли ти ка,стр.7.

34Аноним,(8.X1940)Њ.Кр.Вис.КнегињаОлгапосетилајеприхватни
логорзанемачкеисељеникеизБасерабије,По ли ти ка,стр.5.

35УлистуВре месуготовосвакодневноизлазиличланцикојисунапада
лиЈевреје.Видети:Аноним,(11.X1940)Јевреји–дошљациуспелису
дасеувукуусвеграненашепривреде.ТригрупеЈеврејауЈугослави
ји,Вре ме,стр.6;Аноним,(13.X1940)Јевреји–дошљациуБеограду
улажумилионскесвотеунепокретности,Вре ме,стр.6;Аноним,(13.X
1940)ЈеврејскецентралеуБеограду,Вре ме,стр.6;Аноним,(15.X1940)
УтрговиниицелокупнојпривредиБанатаЈеврејиимајуводећуулогу,
Вре ме,стр.6;Аноним,(16.X1940)Јеврејима–странимдржављанима
дозволезаборавакунашојземљинећебитипродужаване,Вре ме,стр.
6;Аноним,(16.X1940)СомборскучаршијудржеЈевреји,Вре ме,стр.
6;Аноним,(18.X1940)Јеврејскикапитали,Вре ме,стр.6;Аноним,(18.
X1940)„Рускицар”нећевишебитицентралаЈевреја,Вре ме,стр.6и
друго.
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ЛИТЕРАТУРА:
Аноним,(2.X1940)Изложба„Нованемачкаархитектура”биће
свечаноотворена5.октобрауНемачкомпавиљонунаСајмишту,
По ли ти ка.
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Време.
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тектуреотвараседанаспреподнеуНемачкомпавиљонунаСај
мишту,Вре ме.
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тектуре,Вре ме.
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граду,По ли ти ка.
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хватнилогорзанемачкеисељеникеизБасерабије,По ли ти ка.

Аноним,(8.X1940)Концертхорарегензбуршкекатедрале,По ли
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Аноним,(9.X1940)Инжењериминистарстваграђевинанаизло
жбинемачкеархитектуре,Вре ме.

Аноним,(9.X1940)Министарграђевинаг.ДанилоВуловићна
предавањуоновојнемачкојархитектури,Вре ме.

Аноним,(9.X1940)Берлинскипрофесорзаисторијуархитекту
рег.др.Кренкеродржаојесиноћпредавањеоновојграђевинској
уметности.Овопредавањеприређенојеповодомнемачкеархи
тектонскеизложбеуБеограду,По ли ти ка.
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Аноним,(11.X1940)Г.др.Корошецнанемачкојизложби,Вре ме.

Аноним,(11.X1940)Јевреји–дошљациуспелисудасеувукуу
свеграненашепривреде.ТригрупеЈеврејауЈугославији,Вре ме.

Аноним,(11.X1940)Г.др.Корошецнанемачкојизложби,
По ли ти ка.

Аноним,(12.X1940)Професористоријеуметностидр.Пиндер
одржаћеданаспредавањеонемачкојпластициуСредњемвеку,
Вре ме.

Аноним,(12.X1940)Грађењеспортскогстадионаиуређењедо
његграда,По ли ти ка.

Аноним,(13.X1940)Духновенемачкеумонументалнимграђе
винама,Вре ме.

Аноним,(13.X1940)Јевреји–дошљациуБеоградуулажумили
онскесвотеунепокретности,Вре ме.

Аноним,(13.X1940)ЈеврејскецентралеуБеограду,Вре ме.

Аноним,(13.X1940)Немачкапластикаусредњемвеку,
По ли ти ка.

Аноним,(13.X1940)Освећењекаменатемељцановенемачке
евангелистичкецрквеуБеограду,По ли ти ка.

Аноним,(15.X1940)УтрговиниицелокупнојпривредиБаната
Јеврејиимајуводећуулогу,Вре ме.

Аноним,(15.X1940)КакосеизграђујеБерлин,Вре ме.

Аноним,(15.X1940)Изложбу„Новогнемачкогграђевинарства“
набеоградскомсајмиштупосетилоједосадапреко32.000лица,
Вре ме.

Аноним,(15.X1940)Изложба„Новогнемачкогграђевинарства“
унемачкомпавиљонунабеоградскомсајмиштубићеотворенадо
16о.м.закључно,По ли ти ка.

Аноним,(15.X1940)ПреуређењеБерлинакаопримерградњеу
новојНемачкој,По ли ти ка.

Аноним,(16.X1940)Јеврејима–странимдржављанимадозволе
заборавакунашојземљинећебитипродужаване,Вре ме.

Аноним,(16.X1940)СомборскучаршијудржеЈевреји,Вре ме.
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Аноним,(16.X1940)Предавањеграђевинскогсаветникаарх.г.
Штефана.Берлинћеизменитисвојизгледипостатиједаноднај
лепшихградоваЕвропе,Вре ме.

Аноним,(16.X1940)Изложба„Новогнемачкогградитељства“у
Немачкомпавиљонунабеоградскомсајмишту,Прав да.

Аноним,(16.X1940)Хитлеркаоархитекта,Прав да.

Аноним,(17.X1940)Љубљанскиопштинскиархитектиу
Београду,По ли ти ка.

Аноним,(18.X1940)Јеврејскикапитали,Вре ме.

Аноним,(18.X1940)„Рускицар”нећевишебитицентрала
Јевреја,Вре ме.

Аноним,(18.X1940)Освећењекаменатемељцанемачкееванге
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Аноним,(21.X1940)Освећењетемељановеевангелистичкецр
квеуБеграду,По ли ти ка.
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TadijaStefanović
FacultyofContemporaryArts,Belgrade

EXHIBITIONOFNEWGERMAN
ARCHITECTUREINBELGRADE,1940

Abstract

Among architectural exhibitions that marked the interwar period
of Serbian architecture, the exhibition of new German architecture
heldinBelgradeinOctober1940attractedgreatattention.Itwasthe
first exhibitionofGermannational socialist architecture abroad.Top
members of Yugoslav government took part in the organizational
activities,withPrincePavleasapatron.Theexhibitionwasprepared
by architectAlbert Speerwhowas a publicworks inspector for the
Reichcapital,andaccordingtothedirectivesoftheForeignMinister
RibbentropandpropagandaministerGoebbels.Theexhibitionattracted
agreatdealofattentionfrombothhighprofileandwidepublic,and
was reportedwidelyby thedaily press. It has interpreted the social,
culturalandpoliticalaspectsofGermanarchitectureanditsreception

inSerbianandYugoslavarchitecture.

Keywords: Belgrade, exhibition, new German architecture, Sajmište, 
society, culture, politics
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ТРАНЗИЦИЈАПОПКУЛТУРЕ
ИЗПОТРОШАЧКОГУХИПЕР
ПОТРОШАЧКОДРУШТВО

Сажетак: Ау тор ово га ра да ба ви се тур бу лен ци ја ма по пу лар не 
кул ту ре на пре ла зу из ин ду стриј ског – ма сов ног про из во ђач ког, у 
по стин ду стриј ско – пост кул тур но хи пер по тро шач ко дру штво. У 
пр вом де лу ра да, по тро шач ки мен та ли тет иден ти фи ку је се код 
по тро ша ча, за о ку пље ног по тро шњом ма те ри јал них и сим бо лич
ких до ба ра, и код тур бо или хи пер по тро ша ча, ко ји је по тро шњу 
уз ди гао на ранг фе ти ша. И у јед ном и у дру гом слу ча ју по тро шња 
не би мо гла функ ци о ни са ти без мар ке тин га, ре кла ма и ства ра ња 
роб них мар ки. По сле по дроб не ана ли зе оп штих од ли ка по тро шње 
(у ин ду стриј ској фа зи дру штва) и хи пер по тро шње (у по стин ду
стриј ској фа зи), ау тор под со ци о ло шку лу пу ста вља кон зу ми ра ње 
по пу лар них са др жа ја кул ту ре – фил ма и те ле ви зи је, а по себ но раз
ли чи тих жан ро ва по пу лар не му зи ке. У одељ ку под на сло вом „Рок 
– од му зи ке по бу не до тр жи шног ар ти кла” про пи ту ју се тран
сфор ма ци је рок му зи ке и раз ли чи тих на чи на ње не ре цеп ци је, од 
пр вих так то ва те му зи ке до да нас. Ау тор ана ли зира по сле рат но 
тр жи ште мла дих, укљу чу ју ћи ин ду стри ју пло ча, му зич ких ка се та, 
цедеова, ви деоспо то ва и оста лих но са ча зву ка. Еко но ми ја ро ка 
и ко мер ци јал на под ло га рок му зи ке ста вља ли су рок пред ве ли ка 
ис ку ше ња, ка да је он мо рао да во ди дво стру ки жи вот: јед ном, да 
иде у су срет уку су и оче ки ва њи ма број не и зах тев не пу бли ке, а 
дру ги пут да оства ри ва њем про фи та за до во љи не за ја жљи ве апе
ти те ра зних би зни сме на, му зич ких про ду це на та, ор га ни за то ра и 
ме на џе ра.

Кључнеречи: по стин ду стриј ско дру штво, по тро шња, по пу лар на 
кул ту ра, тр жи ште, ре кла ма, рок му зи ка, пу бли ка

НИКОЛАБОЖИЛОВИЋ
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Увод

Индустријскадруштвајесудруштвапроизводње.1Снагатих
друштавамерила се снагомњиховихпроизвођачких капа
цитета,апродуктивнострадабилајеемпиријскипоказатељ
њиховевредностинатржишту.Онајесустимулисалапотро
шњу,алисамозатодабинановопроизводила.Данашња,тзв.
по стин ду стриј ска дру штва2потрошњусхватајукаофетиш.
Уњимасетрошидабисејошвише–трошило.Атрошисе
све: од сапунаипроизвода заисхранупреко електричних
апарата за домаћинство, све до рафинисане „робе”, попут
речи,идејаиразноразнихпројеката, који, скупно, спадају
такођеу„потрошни”материјал.ЗбогтогаЏонФиск(Fiske)
сматрадаупотрошачкомдруштвупозногкапитализмасва
копредстављапотрошача, билода је реч о задовољавању
материјално–функционалнихпотреба(храна,одећа,превоз)
илионихкојесеубрајајуусемиотичко–културне,каошто
сумедији,образовањеијезик.3 

Статус појединца у либералном капитализму одређује се
померињеговихпотрошачких капацитета.Наравнода су
типотенцијалиповезанисановцем,алисесветопрелама
крозживотнестиловеукојимасууграђенеемоције,жељеи
потрошачкенавикекојенереткопремашујумогућностипо
јединца.Статусробеданасимајуи„производи”масовнеи
популарнекултуре,каоштосуфилмови,романи,ТВемиси
јеи,надасве,музика.Највећибројтеврстепроизводаправи
сезаједнократнуупотребу,попринципу„употребиибаци”.
Утомсмислу,онисеневреднујувишеод,рецимо,ролне
тоалетпапираилинајобичнијетубепастезазубе.Увреме
нуукомедруштвеноекономскиодносиодуметничкогдела
стварајуробу,доживљавалацуметноститрансформишесеу
конзумента(потрошача).Културнаиндустријадовелаједо
тогадаоноштојеспецифичноестетскобивапотискивано

1 Индустријска друштва су вишеслојна и представљају различите фазе
развоја индустријске револуције.Прва индустријска револуција дого
диласесаизумомпарнемашине,крајемXVIIIвека.Другазапочињеу
другојполовиниXIXвека,кадасупронађененафтаиелектричнаенер
гија.Трећаиндустријскареволуција(„електронска”,„нуклеарна”)кре
нула јекрајем60ихгодинапрошлогстолећаиобележена јеразвојем
технологије,оданалогнедодигиталне.ДанассеналазимонапрагуЧе
твртеиндустријскереволуције,којаподразумевакомбинацијуфизичког,
дигиталногибиолошкогсвета,доводећинанекиначинупитањепо
јамхуманости(вештачкаинтелигенција,роботика,квантникомпјутери,
нанотехнологија).Уовојфази,знањезаснованонаобразовањупоста
јеводећиресурсдруштвеногразвоја,асатимпроменамајављајусеи
потпуноновекатегоријепотрошача(„миленијалци”).

2 Touraine,A.(1980)Po stin du strij sko druš tvo,Zagreb:Globus.
3 Fisk,Dž.(2001)Po pu lar na kul tu ra,Beograd:Clio,str.44.
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зарачунпојаве–куповине,присвајања,поседовањаумет
ничкогдела.Одпотрошачкогдруштвауиндустријскојери
долазидоподизањапотрошњенајошвишинивоупостин
дустријскојфази–настанкахиперпотрошачкогдруштваи
мегаломанскепотрошњесвегаисвачега.

О по тро шач ком мен та ли те ту:  
по тро ша чи и хи пер по тро ша чи

Имајућиувидуисторијскепериодеисоциокултурнеокол
ности,конзумеризамкаостањедруштвауерипотрошачке
цивилизацијејављасеуоквирутриосновнациклуса.Први
циклусмасовне потрошње почиње око 1880тих година и
завршавасесаДругимсветскимратом.Тадајеизмишљен
масовнимаркетингистворенмодернипотрошач.Новици
клус успоставља се око 1950. године, са којом заправо и
почињетзв.друштвомасовнепотрошње,аодкраја70тих
годинадогађасечувенитрећичинпотрошачкихекономи
ја.4Данассмосведоцитог„трећегчина”,односнохиперпо
трошачкогдруштвакојејестворилохиперпотрошачасака
рактеристичним потрошачкимменталитетом, потребама и
навикама.Требаиматинаумудајеоводруштвобилооквир
културекојуназивамопостмодерном.5

Основнипојамконзумеризмакаосоцијалнеикултурнепо
јавејестепо тро шња.Наместопроизводњеипонуде,потро
шњауиндустријскомдруштвусвевишепостајесредиште
друштвеногживотаикултурнихвредности,атимеиоснов
нових облика идентитета. Ово одређење засновано је на
претпоставцидасвевећибројљудибираврступослачији
јеначинорганизацијеусклађенсавредностимажи вот ног 
сти ла. Значај потрошње огледа се у томешто она у дру
гој половиниXXвекаима већидомет оддруштвенихоб
ликапроизводње.Онаобухватасвеприпадникедруштвене
структуре:запосленеионекојитонису,младеистаре,људе
саселаионеизградова,мушкарце,алиижене,чијеучешће
у производњи модерна привреда није очекивала. Потро
шњанужнообухватадруштвенемоделеслободногвремена,
патакопостајесредиштедруштвеногживотаикултурних
вредности.Утаквимоколностимаживотнистиловипочи
њудасезаснивајунадруштвенојорганизацијипотрошње,

4 Липовецки,Ж.(2008)Па ра док сал на сре ћа: оглед о хи пе р по тр о шач ком 
дру штву,СремскиКарловци,НовиСад:ИздавачкакњижарницаЗорана
Стојановића,стр.22–35.

5 Lyotard, JF. (2005)Post mo der no sta nje: Iz vješ taj o zna nju, Zagreb: Ibis
grafika,str.1.
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представљајући особени модерни образац статусног
груписања.6

У токудругеполовинепротеклог векадошло је донових
усмерењакапитализмакојијеиндуковаокомерцијализаци
ју,подстицањепотражњеибескрајноумножавањепотреба,
најчешћелажнихивештачких.Свакоразвијеноиндустриј
скодруштвотражиначинедастимулишепотрошњу.Дотога
циљаононајпрестижекрозсистемрекламепутемкогасе
стварају вештачке потребе. Ту долази дофиктивног задо
вољствакојесепревасходноостварујеуснобистичкомод
носуинанивоуспек та ку лар не по тро шње.Тоједобакада
потрошачпостаје„краљ”икадасвипроизводи,укључујући
ионекојесматрамо„духовномхраном”,излазенатржиште
ипостајуроба.Уз„раме”садетерџентима,телевизорима,
вешмашинама и климауређајима стају књиге, компакт
дискови, филмови и други производи човековог духовног
стваралаштва. Уметничко дело претвара се у производ, а
публикакаопрималацзадобијакарактерконзумента.

Уеримасовногпотрошачкогдруштваињеговекултуресу
пермаркета,телевизијеирекламе,лакојезапазитидакул
турно стваралаштво прати економске законитости, следи
критеријеиндустријскеисеријскепроизводњеиуклапасеу
тржишневредности.Читавакултурананекиначинубачена
јеумашинузамлевењезбогчегадолазидоприсилнениве
лацијевредности.Постављасепитањекакоуекономским
условимапотрошачкогдруштваињемуприпадајућегмен
талитетаможеегзистиратиуметност.Одговорнатопитање
јеприличнојасан:културамодерногдоба,анарочитоњени
производи из такозване сфере популарног, трансформише
се у најобичнију грану индустрије у којој економски ин
тересинадвладавајуестетскеукусесвемасовнијепублике.

Упркосреченом,потрошачкодруштвонетребасхватитиу
тривијалном смислу, да је то друштво у коме свињегови
члановиконзумирају.Конзумирањејепостојалоодпамти
века. И преткапиталистичка (прединдустријска) друштва
условносумоглабитипотрошачка,акосеуобзирузмусил
никраљеви,врачеви,фараонииосталимоћницидавноми
нулихепохакојисунеутаживоишлиусусретзадовољењу
својихмногоструких апетита,жеља и страсти.Опет, иако
је модерно друштво у својој утемељујућој, индустријској
фазибило„произвођачкодруштво”,истотакојенепобитно
данипостмодернопотрошачкодруштвонеможебезоних
којипроизводе.Фундаменталнаразликасликовитосеможе
илустроватипреформулисањемпитањанашихпредакакоје

6 Čejni,D.(2003)Ži vot ni sti lo vi,Beograd:Clio,str.23.



439

НИКОЛА БОЖИЛОВИЋ

гласи:„далирадимодабисможивелиилиживимодабисмо
радили”уновопитање:да ли тре ба да кон зу ми ра мо да би
смо жи ве ли или жи ви мо да би смо мо гли кон зу ми ра ти?Неки
ауторичаксматрајудасупостмодернауметностикултура
уцелиниблископовезанисапојавомновогмоментакасног
потрошачког или мултинационалног капитализма и иду
до тврдње да „постмодернизам копира или репродукује –
појачава–логикупотрошачкогкапитализма”.7

Основнозлосвихтржишнихекономијауобластитрговине
уметнинамаАрнолдХаузер(Hauser)видиучињеницишто
се уметничко дело претвара у супстрат прометне вредно
сти.Оносевишенеоцењујепремаестетскомквалитетуили
уметничкомрангуњеговогтворца,већпремаконјунктурној
икурснојвредностиуметникаилистиланатржиштуумет
ничкимпредметима.Деласупринуђенадаидуизрукеуру
куипостајукарактеристичнапопарадоксудасеуместо,као
иначе,„продаједабисенештопотребнијекупило,садасе
купуједабисестеченоопетпродало”.8Асвештојенаме
њенотржишту,односнопродаји,нужносе–троши.Уери
индустријскогдруштвапотрошњасејављакаоначинживо
таукомереклама,какокажеКристоферЛаш(Lasch),ствара
властитипроизводуликувечнонезадовољног,тескобноги
досадоммученогпотрошача.Рекламирање,којезаводљиво
искориштава болестиндустријскецивилизације, не служи
толико оглашавању производа колико току потрошње као
начинаживота.Потрошњомсежелииспунитиболнапра
знинапаотудаипокушајидасеробаокружиауромроман
тике,алузијаманаегзотичнаместаиблиставедоживљаје.9
Стварајусеновиобрасцитрговачкогпонашањаилисвојевр
снимаркетингпричемусе,поречимаВолфгангаФ.Хауга
(Haug),робанесместављатинаспрамкупца,већсекупац
мораувестиу„доживљај”.Продајноместосенатајначин
претвараупо зор ни цу до жи вља ја,накојојаранжманразли
читихробатребадаодражаважељепубликекакобисеова
побудиланакуповину.10

Послеиндустријскефазеуразвојудруштваушлосеудоба
постиндустријскеиликонзумеристичкецивилизације,како
је називаЖилЛиповецки (Lipovetsky).Димензије тог но
вог поретка су вишеструке и обухватају промене у сфери

7 Džejmson, F. (2015)Kraj umet no sti ili kraj isto ri je, Beograd:Art Press,
str.35.

8 Hauser,A.(1986)So ci o lo gi ja umjet no sti2,Zagreb:Školskaknjiga,str.59.
9 Lasch,C.(1986)Nar ci stič ka kul tu ra,Zagreb:Naprijed,str.82–83.
10Haug,V.F. (1981)Kri ti ka rob ne este ti ke,NoviBeograd: IICSSOSrbije,

str.66–67.
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економије,образовања,поделерадаиструктурезанимања,
чијиудеопостајеодлучујућизатемељнетехнолошкепро
мене.Овуепохуданаскарактеришу„постматеријалистич
ке”тенденције,којесеидеалнопоклапајусадруштвоммре
жаиинформатичкогкапитализма.Евидентнасуизначајна
померањауобластипотрошњекојаиспредсвогименадо
бија префиксе каошто су хипер или турбо.Аналогно то
ме,потрошачодсадпостајехиперилитурбопотрошач,јер
његоваулогаудруштвухиперпотрошњедобијацентрално
место.Унајкраћем,долазидопрелазаиздобаизбораудо
бахиперизбора, саиндивидуалистичкепотрошњепрелази
се на хипериндивидуалистичку потрошњу.11 Тиме је, сма
траЛиповецки,стављенатачканадобростаропотрошачко
друштво.Самареволуцијапотрошњебиванастављенати
мештосеизекономијеусмерененапонудуискорачилока
економији потражње. Нова економија подразумева прелаз
одпредузећаусмереногнапроизводнапредузећеусмерено
прематржиштуипотрошачу.Наовајначинуспостављасе
политикаробнемаркеи сањомусаглашенсистемверних
купаца. Добро осмишљена и упакована реклама и имаги
нарнадимензијаробнихмаркидоводедостварањафе ти
ши зма мар ки.12Потрошња сеиз релативно контролисаног
разумаселиубезграничноподручјеемоцијакојесетешко
могуставитиподконтролујерсуонеутрагањузабољитком
живљењадубокоинтимизоване.

Ho mo con su me ri cusнастојидапружиодговорнавечитопи
тање:косам ја?Утомсмислуњеговасклоносткабољим
маркамапотичеизнарцистичкежељедасеосетидистанца
од обичног света и постигне задовољење више ради себе
негозбогуважавањадругог.ОвозапажањеЛиповецкогбли
ско јеВебленовој (Veblen) синтагми „задовољство собом”
којасеодносинанарцисоиднопотврђивањесвојихвредно
стиурођенимочима.Збогсвеприсутностихедонистичких
подстицаја прожетих узнемирењима, разочарањима, дру
штвеномиличномнесигурношћу,Липовецкихиперпотро
шачко друштво називаци ви ли за ци јом па ра док сал не сре ће.
Тодруштвоудовољаважељамасвојихкорисникатимешто
кодњихнајпрествараодређенепотребе,азатиминавику.
Путемхиперрекламеоноприказујевредностикојепокрећу
емоцију.Његовмотоје:исплестимитокомаркеиучинити
да се она заволи.А онда ствари крећу својим, боље рећи
строго контролисаним током. У доба хипериндивидуали
стичкеи континуиранепотрошњепредметипопут бежич
ногтелефона,видеаилимикроталаснепећницеомогућавају

11Липовецки,Ж.нав.дело,стр.115.
12Исто,стр.47.
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дасвакоможеизградитивластитипростор–времеинепре
киднокуповатијеррадиоителевизијаемитујупрограмнон
стоп,биоскопскесалепозивајунаготоводаноноћнепројек
цијеислично.Тојеправодоба„турбоконзумеризма”које
стварановапонашањаобележеназахтевомзаефикасношћу
и брзином.Иде се на руку потрошача тимешто се умно
жавајубрзекасеиаутоматскидистрибутери.„SMS,нуме
ричкифотоапарат,ТВпожељи,деведечитач,електронска
пошта:шири се навика тренутности размена и резултата,
јерсвакожелидаможедакомуницираидабудеповезан,
давидиибрзокупи,свудаиусвакомтренутку”.13Разлика
одматеријализмапотрошачкогдруштвапретходногпериода
јевишенегоочигледна:присуствујемоекспанзијиипрео
бражајутржиштадушекадаиндивидуаутрагањузасрећом
тежииздвајањуизмасеисамоуважавању.Животнестилове
садавишеодређујемоћтржиштаилогикамарки,којиста
јунаместодетерминизмасоцијалнеикласнеприпадности.
Наделу јеекономскалогикапла ни ра ног за ста ре ва ња, за
снована на концептупрограмиране сталнепотрошње; она
се, укључујући и тржиште индустрије културе, у целости
ослањанавременскиограниченепроизводе.

Доба„новогварварства”укомеседогађа„лунапаркизација
културе”,какогајесликовитоописаоЛиповецки,антиципи
раојекрајемшездесетихпрошлогавекаГиДебор(Debord)
уоригиналнојстудијиДру штво спек та кла.Наиме,унеким
одсвојихтезаДеборјеживотумодернимдруштвимавидео
каоогромнуакумулацијупризораипредставаукојиманема
непосредногдоживљавања.Животсе,поњему,претвориоу
спектаклкојинијеобичанскупсликавећ„друштвениоднос
измеђуљудипосредовансликама”(теза4).Уоколностима
кадасе„речповлачипредсликом”,14спектакл,поДебору,
постајевладајућиобликживотакојисејављаусвимпосеб
нимаспектима–одвести,прекорекламеипропаганде,до
забаве.„Тојесвеприсутнаафирмацијавећнаправљенихиз
бора,какоуобластипроизводње,такоиуобластипотрошње
везанезатупроизводњу”(теза6).Затемукојомсебавимо
изузетнојеважнаитеза42.Уњојауторспектаклодређује
каофазуукојојробауспевадаколонизујецеодруштвени
животиукојојсеотуђенапотрошњапридружујеотуђеној
производњи.Затојејединисветкојивидимосветробе.15Те
идејесусвакакоутканеиусветхиперпотрошачкогдруштва

13Исто,стр.124.
14Hobsbaum,E.(2014)Kraj kul tu re: Kul tu ra i druš tvo u XX ve ku,Beograd:

Arhipelag,str.21.
15Видети:Debord,G.(2017)Druš tvo spek ta kla,Beograd:Porodičnabibliote

kabr.4,http://anarhijablok45.net11zen.com
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којеанализираЛиповецки.Оннаводидајенаступиловреме 
по тро шње сли ка којесесталномењају–свемањегледају,
а свевише гутају.16Време естетикеуступаместовремену
комерцијалногикича.Филм,музика,мода,луксуз,туризам
налазесеусредиштуекономијетрећефазекојасеможезва
тиесте ти ка по тро шње.17Данијесветакоцрноибеспер
спективно,Липовецкинасувераванакрају својеопсежне
студијеречимадахиперпотрошачкодруштвонепредставља
крајисторијеидаћеубудућностионоуступитиместоне
комдругомтипукултуре.Утомдруштвунијесвезаодбаци
вање,панисамконзумеризамкојинијенегативанпосеби,
већјекривсамоњеговпрекомернирасткојиспречаваразвој
сваковрснихљудскихмогућности.

Кон зу ми ра ње по пу лар ног

Акопођемоодтогадапопуларнакултура,укључујућирок
музикукаоважансегмент текултуре,нијеуцелостибез
вредна, онда је занимљиво видети какав пут она прелази
изсферемодерногиндустријског (масовног,потрошачког)
друштваусферупостиндустријског(постмодерног,хипер
потрошачког)друштва.Мадасеизмеђумасовнеипопулар
не културе могу направити одређене дистинкције, несум
њивајечињеницадајепопуларнакултуратекумасовном
друштвудоживеласвојенајвећеузлете,вишеуекономском,
амањеуестетскомсмислу.Заједничкообемајетодасуоне,
аконенастале,аоноодржалесезахваљујућипрофитукоји
сувештоправилињиховипроизвођачиипродуценти.Нај
већавештинасастојаласеутомедасеодржикакавтакав
уметничкиквалитетдела,адасепритомнеугрозињегова
комуникативностиисплативост.

Реченосенајбољеможепотврдитинапримеру„седмеумет
ности”,којаимасвојуиндустријскустрану(кинематограф)
и естетску (филм).Иакомногимисле да једна страна ис
кључује другу18, бројни су примери који потврђују да по
пуларностједногфилмскогделанеморастајатиуобрнутој
сразмерисањеговоместетскомвредношћу–делаЧаплина
(Chaplin),Фелинија (Fellini), Тарантина (Tarantino),Линча

16„Акојенекадаречбилапосредникизмеђуљуди,садатопостајеслика,
пасецелакултурасвевишеразумевакаопроизводња,размена,умножа
вањеипотрошњаслика,штозначидасеопажањеиразумевањествар
ностиспуштананижидуховнистепенкојиводиуједначавању,хомоге
низацији”;Šušnjić,Đ.(2015)Te o ri je kul tu re: pre da va nja,Beograd:Zavod
zaudžbenike,str.383.

17Липовецки,Ж.нав.дело,стр.413.
18Узмалудозупретераности,имаистинеуизјавифилмскогствараоцаВу

дијаАлена(Allen)којагласи:„Уколикомојифилмовиненаправезараду,
тадазнамдасамурадиостваркакотреба”.
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(Lynch)имногихдругихсинеастанајбољисудоказзато.
Кадаје,пак,речоиндустријскимкомпонентамафилма,оне
суублискојспрезисањеговимкомерцијалнимефектимаи
везујусезапојмоветржишта,робеилипрофита.Филм је
изфинансијскихпобудачестоспремандачиниразличите
уступкепублицијерњеговипродуцентинежеледаулазеу
ризик.Збогиндустријскогкарактерапроизводњефилмског
спектаклаулагањасубилавелика,каоиочекивањадасета
средстваповратеосвајањемтржишта.Продуцентисуоду
векнајвишеулагалиуфилмовесазвездама,којесусесма
тралестожеримафилмскепродукције.Звезда је,поњима,
ималатрострукуулогу:каосинонимзапродукцијскувред
ностодређеногфилма,каоотелотворењедатихдруштвених
вредности и као полиса осигурања, која обезбеђује успех
набиоскопскимблагајнама.19Упочецимакинематографи
јеХоливуд јенајвишеполагаоурадфилмскихстудија,од
којих су најпознатији билиМетроГолдвинМајер,Ворнер
Брадерс,Фокс,УниверзалиЈунајтедАртист.Касније,уже
љиданаправиизванредноуспешан,тј.профитабиланфилм,
Холивудјенапустиосистемстудијаисаданаосновупроје
катарадипомоделуправљењахита.Продуцентиифинан
сијери уклањају неизвесност у реализацији својих проје
кататимештопостављајубирократскаправилаидетаљно
спецификујусвакипосаокојитребаобавити.20

Телевизијајејошједанмедијзакогасевезујупридевила
ког,медиокритетногикомерцијалног.Она јепарадигмати
чанпримериндустријекултурекоја сесхватакаороба.У
њеној производњи и дистрибуцији Џон Фиск издваја две
паралелне, полуаутономне економије. Једна је фи нан сиј
ска (она која остварује кружење профита), а друга је кул
тур на (којаостварујекружењезначењаизадовољстава).У
обесуукљученипродуцент,робаипотрошач,стимштосе
кодфинансијскеекономијепрограмбазиранаочекивањима
дистрибутераиоглашивача,доксеудругомслучајуидеу
сусретпублици,њеномпрепознавањувредности,стварању
значењаипостизањузадовољства.21Наведенипримери,уз
безбројдругих,потврђујудасеутокукомуникацијесаде
лимапопуларнеуметностиствараодређеникул тур ни круг,
укомециркулишупорукекојеидуодпроизвођачакапотро
шачу,аодовоганатрагкапроизвођачу.Читавпроцеспод
сећананекаквострујноколо,аодигравасеуоквирускупа

19Daleore,A.(2008)Zna čaj star si ste ma u ho li vud skoj pro duk ci ji do po ja ve 
go vor nog fil ma,Niš:Niškikulturnicentar,str.37.

20Aleksander,V.D.(2007)So ci o lo gi ja umet no sti: Is tra ži va nja le pih i po pu lar
nih for mi,Beograd:Clio,str.244.

21Fisk,Dž.(2001)Po pu lar na kul tu ra,Beograd:Clio,str.34.
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реципрочних односа у којима производња и потрошња
постајукључнаместазастварањезначења.22

Несамофилмителевизија,већиосталимедијиимедијски
садржајипопуларнекултурекојесуизнедрилиноватехно
логијаисавременначинживота (илустрованеновине,ма
газини,фотографија,попирокмузика,стрип,видеоигре)
билисуадекватанкултурниодговорназахтевекојејенаме
таоразвојпотрошачкихдруштава.Америчкиконзумеризам
уXXвекугенералносимболизујепотрошачкукултуручији
сукоренинераскидивовезанизаисторијуевропскогкапита
лизмаикултуре.Збогтогасеуздобропознатуаме ри ка ни за
ци јуувекподразумеваипојамве стер ни за ци јекојипредста
вљаиутицајевропскихкомпанијанапотрошачкопулсира
њедруштава.Американизацијапотрошачкогдруштвакоја
је стигла уЕвропу допринела јеформирањуновогпотро
шачкогидентитетакојијеобликованпоамеричкоммоделу
потрошачкогдруштваиамеричкомсистемувредности.23

Кадајепопуларнакултураупитању,нијепретеранорећида
јеонадопринеластварањусвојеврснеиде о ло ги је кон зу ме ри
зма,којомсеуспелоизједначитистваралаштвоутзв.високој
ипопуларнимуметностима,асатимиостваритииизвесно
јединствореципијената.То јепонајвишекрајемпедесетих
годинапрошлогвекапошлозарукомствараоцимапопар
та,којисуучинилидаиделакласичнихуметностипочињу
задобијатипопуларнеформе,доступнеширокимслојевима
публике.ЕндиВорхол(Warhol)јеестетскомсимбиозомви
сокогипопуларногелиминисаоувреженедистинкцијеиз
међуавангардногуметникаиширокепубликеитименезва
нично прогласио поп стратегију асимилације. Стварајући
популарне верзије постојећих дела класичне културе, поп
култура јемногодопринелањиховомактуелизовањуино
вом доживљавању, тако дањени ефекти данас, у крајњем
случају, јесупозитивнииконструктивни,аувеликојмери
и исплативи.Чаки најодбојније облике нових уметности,
попутпанкаилионогаштосезовесексуалноексплицитни
материјал,друштвоуспевавременомдаприхватииучини
даонипостанукомерцијалноуспешни.24

22Harrington,L.andBielby,D.ConstructingthePopular:CulturalProduction
andConsumption, inPo pu lar Cul tu re: Pro duc tion and Con sump tion, eds.
Harrington,C.L.andBielby,D.D.(2001), Oxford:BlackwellPublishing,
p.11.

23Vučetić, R. (2012) Ko kako la so ci ja li zam, Beograd: Službeni glasnik,
str.351.

24Džejmson, F. (2015)Kraj umet no sti ili kraj isto ri je, Beograd:Art Press,
str.34.
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Новиузлетикозумеризма,нарочитоуXXIвеку,створилису
правухиперпотрошачкугрозницу,којајевидљивауспрези
новетехнологијеимасовнепублике.Уметностнашегвекаи
хиперпотрошачкодруштвонезамисливојебезтехнолошке
револуције, на пример „без звука у вашем џепу на кошу
љи”.25Новикултурнипејзаж,окомепишеЕрикХобсбаум
(Hobsbawm),створенјенакрилимановихтехнологија,које
супочевод80ихгодинаминулогвекареволуционисалесвет
медија.Збогвишеструкостипорукаиизвора,променилесу
сеинавикенекадауглавномхомогенемасовнепублике,која
је сададиференциранијаиизбирљивија.Свакадруштвена
икултурнагрупаданасимаособениодноспремамедијима,
штојечинитемељноразличитомодпубликенавикнутена
традиционалнеистандардизованепорукеодашиљанепреко
масовнихмедија.„Сурфовањем”узпомоћдаљинскогупра
вљачапубликастварасопственивиртуелнимозаик,изчега
семожеувидетидасумедијипосталиглобалноповезании
умережени.

Новој врсти уметничке и масовне комуникације могу се
упутитиибројне замерке, а једнаодњих јеионашто је,
упркосвеликиммогућностимаизбора,кодприличногбро
јареципијенатавидљивалењостипасивност.Многисене
воде сопственим избором него се препуштају садржајима
којенекритичкипримају,дозвољавајућидаониупотпуно
стиформирајуњиховукус.Тајпроцеснарочитоједошаодо
изражаја у ери хиперконзумеризма који узима свој данак,
анијезаобишаоникомуникацијупубликесаделимапопи
рокмузике.

Рок – од му зи ке по бу не до тр жи шног ар ти кла

Постојифамадасепопирокмузика26некадаправилаис
кључивоиззадовољстваиличнихпобуда,адасеонаданас
преобратилаубизнискојидоносидобрузараду.Дајетоса
моделимичнотачноможемосеуверитипресвегачитајући
„староставну”социолошкулитературу, апосебноСајмона
Фрита(Frith)ињеговуСо ци о ло ги ју ро ка–„библију”рокен
ролмузике.Главниподнасловиуовојкњизипосвећенису
социолошким аспектима потрошње и производње рока, а

25Hobsbaum,E.(2014)Kraj kul tu re: Kul tu ra i druš tvo u XX ve ku,Beograd:
Arhipelag,str.19.

26Роксечестостављанасупротпопукаомањеједностранокомерцијал
намузика,ализапотребенашиханализапрецизнијадистинкцијаније
битна,паћемо,подрукусФритом,популарнумузикумладихусловно
називати – роком,музиком која се производи симултанои која је на
мењенаширокомтржиштуомладине.Видети:Frit,S.(1987)So ci o lo gi ja 
ro ka,Beograd:IICiCIDID,str.18.
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готоводанемаозбиљнеиностранеилидомаћестудијепо
свећенерокмузицикојанеговориоњенимкомерцијалним
(тржишним)аспектима.Социолошко–емпиријскаистражи
вањаслужићепонајвишеоповргавањудепласиранихстере
отипа и најснажнијихмитова у савременојмузици, попут
оногдасерокбавиаутентичнимоблицимапобуне,слобо
де, музичке компетентности и јединствености, за разлику
од попмузике која је, наводно, резервисана за свешто је
меко,тривијалноибезвредно.Потомверовањуроккулту
раводиратукорист„чврстог”и„мишићавог”,доксепоп
музичарибавеготово„декоративним”формамакултуралне
производње.27

Причаорокмузицинеможеникакозаобићињенкомерци
јалниаспект.НикСтивенсон(Stevenson)једоминацијуин
дустрије културепрепознао управо уњеномнастојањуда
„штанцује”музикуиуправљањомеуимепрофитаипроиз
вода.28Послератнотржиштемладих,окомепишеЕндиБе
нет(Bennett),створенојекаодиректнирезултатдруштвено–
економскихпроменанасталихпослеДругогсветскограта.
ТадајенаЗападудошлодоекономскогбумакојиједовеодо
растапотрошачкихмоћивећинскогделастановништва.Пре
овога рата конзумеризам је био привилегија средње кла
се,док јесадаобухватиоиприпадникерадничко–класних
групација. Масовна производња и техничко–технолошка
достигнућапедесетихгодинадовелисудоповећанепотро
шњеразличитихврстаробамладихљудиуАмерициизе
мљамаЗападнеЕвропе,нарочитоуБританији.Потрошачка
индустријајебрзосхватиладајеуноснопроизводитиробу
специјалнодизајниранузамладе.Усредиштуновихтржи
шнихомладинскихидентитетанашлисусеодећа,часописи
и,надасве,музика.Утовремезапочињеико мер ци ја ли за
ци ја ро ка,којасеналазилаудиректнојспрезисаразвојем
музичкеиндустрије,пресвихиндустријеплочаиграмофо
на.Технолошкеиновацијебилесукључнезаразвојрокен
рола,којијенајвећупопуларностстекаомеђутинејџерима
утичућинарадикалнупроменустиловаживота.29

У првобитним фазама рокенрола неоспорно је била нај
развијенијаин ду стри ја пло ча која је захтевала стално об
нављањепотрошње.Билодасерадиомејнстриммузици,
било о алтернативном року, та музика никако није могла
избећизаконеекономије.Речју,рокмузикаостајепроизвод

27Stivenson,N.(2007)Dej vid Bo u vi: sla va, zvuk i vi zi ja,Beograd:Clio,str.40.
28Исто,стр.10.
29Видети:Bennett,A.(2001)Cul tu res of Po pu lar Mu sic,Buckingham:Open

UniversityPress,pp.9–11.
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којизахтеваплатежнумоћ,постајероба,итакоулазиукруг
производња–потрошња.30Нетребасметнутисумадајеовде
упитањуXXвек,индустријскоконзумерскодруштвоуод
умирањуилаганомпретварањуунештоштојемегапотро
шачко.Тихшездесетих,грамофонскеплочесубилеглавни
„носачизвука”,пасусеуовајмозаикмузичкеиндустрије
моралиуклопити јошнекиелементи:потрошачморапло
чунанечемдаслуша!Упоредосаиндустријомзаснимање
плочабилајеразвијанаииндустријаелектричнихихајфај
уређаја, у којој су грамофони заузимали примарно место.
Следећастваркоја јевеомабитназапроширивањепубли
ке јестере клам на кам па ња. У томе је незаменљива улога
продуцента,којијеуистовреме,попотреби,исаветник,и
финансијер,иреализатор.

Издавачи популарне музике морали су следити још један
важан,ауистовремепосебанзадатак:заразликуодизда
вачакласичнемузикечијијециљбиоданаведупубликуда
прихватионоштосукомпозитористворили,овдејетребало
урадитисупротно–натератикомпозиторедапроизведуоно
штопубликаволи.Дакле,оријентацијанапрофит,односно
зарађивањеновцајестебиоважан(алинеиједини)импера
тив.Веомабитнајебиланепрестанакомуникацијаиздавача
сапубликомињенимукусом,жељамаиочекивањима.Из
овогасеможезакључитида јеупопбизнисумузикапра
вљена да би одговорила на потражњу – оношто публика
купујеодређујеоноштоћесепроизвести.Дâсезакључити
да јепотрошачнајважнијиактерупроцесуроккомуника
ције.31Чињеницудаје„потрошачима”роказаједничкамла
дост музичка индустрија схватила је најозбиљније. Њени
посленицизналисудаје„етикаоскудицекаоначинживо
та”стварпрошлостиидаделујезастарелојерсепослератно
изобиљеповећавало,амладипопрвипутпочелидатроше
новац.32

Попмузика по природи је комерцијална и зато је она со
циолошкифеномен par ex cel lan ce.33Уразматрањетеврсте
музикеморасеукључитиарсеналекономскихпојмовако
јисеодносенапродукцијуипласман:тржиште,рентабил
ност, продаја, цена, профит, платежна моћ, производња,

30Torg,A.(2002)Pop i rok mu zi ka,Beograd:Clio,str.90–91.
31Frit,S.nav.delo,str.126.
32Makdonald,I.(2012)Re vo lu ci ja u gla vi: pe sme Bitlsa i še zde se te,Beograd:

Clio,str.64.
33„Роккритикаостаје суштинскипреокупирана социологијом,пренего

звуком,ипостојипревеликаспремностзаодрицањемодмузикологије
наосновусхватањадаонанемамноговезесапроучавањемрока”;Shu
ker,R.(1994) Un der stan ding Po pu lar Mu sic,London:Routledge,p.136.
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потрошња,избор,асортиман,прометнавредност,финанси
јер,продуцент,спонзор,реализатор.Законитржиштаисти
сукаокадајеупитањубилокојароба,такодарокмузика
постајеобичантржишниартикал.Музичкаиндустрија,да
кле,откривадруголицерока.Ононијепрожетоосећањима
јер њиме владају закони профита, интереса и исплативо
сти.34

Акојеодпојаверокенрола,прекоњеговогуметничкограз
војатокомнеколикодеценијаXXвека,еко но ми ја ро кабила
саставнидеомузичкеиндустрије,можесемислитикакоје
тоданас,уерихиперпотрошачкогдруштваипостмодерних
оријентација у уметности. Популарна култура је и раније
билауфокусумедијскепажње,алиданассумедијигенера
торисвихдешавања,паионихумузици.Стварноствише
готоводанепостојиаконијепрошлакрозмедије.Сведоци
смонапуштањатрадиционалнекултуреинастанкаме диј ске 
кул ту рекојајепосталадоминантниобликсоцијализације.У
контекстутихпроменастворенајеиновапотрошачкаетика,
која, супротстављајући се некадашњој „етици рада”, носи
називекаоштосу„етиказадовољства”или„етиказабаве”.

Све промене у сфери економије, производње и потрошње
директно су повезане са технолошким иновацијама пост
модерногдоба.Конзументиразличитихжанровапопуларне
музикеидаљесупретежномлади.Ониидуукораксанај
новијимтрендовимакојиизмузикеизбацујуфлексибилне
људскеритмовезамењујућиихритаммашинамаисвепри
сутномдигитализацијомзвука.Ухиперпотрошачкојерипоп
музика (укључујућирок, диско, хаус, техно, рејвиостале
жанрове)„колонизована”јетехнологијомутоликојмерида
ИјанМакдоналд(MacDonald)сагнушањемизјављуједаје
данаспопмузика„једвамаловишеодсаундтреказафизич
кекретене”.Тимежелирећидасуклинциопседнутитех
нологијомзбогчегавишенемислеинеслушају.35Захтеви
духавременаучинилисутодасеогроманбројкомпозиција
данасправипопринципуfast fooda.Штосемузичкеинду
стријетиче,онајеспремнопохрлилаузагрљајдигиталном
добу,безпремишљањасерешавајућипроизводаитехноло
гијенакојимајесаградилакапитал.Цедејепобедиовинил
јерјебиопрактичнији,технолошкисупериорнијиијефти
нијиупроизводњи.Накрају,дигитализованодобајеоднело

34Božilović,N.(2004)Rok kul tu ra,Niš:SKC,str.115.
35Видети:Makdonald,I.nav.delo,str.85–86.
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победујерпреферираформекојесуближеочекивањимаи
укусимановихконзумената.36

Усфериуметностибројкенемогудазначесве,алисуипак
показатељиодређенихтрендова.Например,једноистражи
вање уСАД показало је да нешто више од 50 одсто аме
ричкихпотрошачанасвојим„паметним”телефонимакори
стинекуапликацијузарепродукцијумузике,дасепреко60
одстокупацаодлучујезадигиталнеалбуме,анештомање
зацедеове.Доктинејџеримузикунајрадијеслушајунају
тјубу, старијиАмериканци се нису у потпуности одрекли
чакникасета!Изовога је јаснода једошлодо смена ге
нерација.Немавеликеразликеникадајеречобалканском
културном простору. Према анкети хрватског портала за
младеTeen385из2015.године(наузоркуодоко3000тинеј
џера),показалоседачак80одстоњихслушамузикупреко
мобитела, а само 2 одсто преко радија.Највећи бројмла
дихнеманикаквунавикуодлажењанаконцерте,65одсто
скидамузикусИнтернета,атек12одстокупујецедеове.
Дигитализација звукаи слушањемузикепрекоИнтернета
донелисусобоминовеначинеразмишљања,представља
ња, пласирања, третирањаипромоције рокмузике.Уно
вимсоцијалнимитехнолошкимоколностимапромоцијеи
презентацијемузичкихделапрекоonli neмедијадошлојеи
допотпуноновихначинакомуникације,тојестпреношења
порукаодартистадонепосредногконзумента.Рокенролсе
туибуквалнонашао„уканџамаИнтернета”.37

Данасскородајенесталанавикаодласканаконцертеислу
шања рокмузике уживо.Превасходно из тих разлога рок
губиреволуционарнумисијукојасетичепроменауглавама
младихљуди,акоједоводедопроменаудруштву.Онсада
служикаозабава,разбибригаи„штимунг”узопуштенераз
говоремладихнаулицама,покафићимаиклубовима.Код
његанемавишенекадашњесубверзије,преступништва,не
пристајања,отпора,побуне,креативногнередаинепослу
шностикојабранислободнувољуинезависностпојединца.
ПоДрагануАмброзићу,смањенидруштвенизначајрокен
ролалакојеобјаснити:„Некадсурокенролзвездеговориле
уместонасоноштосможелелидакажемо.Ниједанмедиј
којијемогаодадобацидоширејавностинијебиодоступан
задругачијемишљење,посебномладих–осимрокбенда.И
затосусеонислушалииималипосебанзначај.Данас,кад
свиможемосведакажемоитоистогчасаемитујемоуширу

36Perković,A. (2011)Sed ma re pu bli ka: Pop kul tu ra u Yu ras pa du, Zagreb,
Beograd:NoviLiber,Službeniglasnik,str.138.

37Jovanović,P.iLokner,B.(2016)Ro ken rol u kan dža ma in ter ne ta,Beograd:
Računajtenaračunare.
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јавност преко неке друштвенемреже, неком клинцу више
нијејасноштајетутакопосебноизаштонекотребадаишта
говориуместоњегасамог”.38

Поставља сепитање: зашто у постиндустријскојфазипо
трошачкогдруштвадолазидозначајногпреокретаусфери
попмузикеињенепотрошње,атимеиуобластицелокупне
музичкеиндустрије?СапојавомЕмтивијадошлојеидо
новихначинакомуникацијесажанровимапопуларнемузи
ке,билодајеречосоулу,фанку,хардиметалроку,панку,
репуи разним алтернативниммузичкимформама.Видео
спотовисуунелиновуестетскудимензијуудоживљавање
попмузике,алисууобластимузичкеиндустријеималии
рекламнуфункцију.Укратко, нова генерација конзумената
незадовољавасесамослушањеммузике,младихоћеида
јегледају.Новавизуелнакултураставилајеекранзаноси
оцакомуникације,докјемузикусвеланапратећисастојак.
Неоспорнојетодамиданасживимоуцивилизацијислике,
укојојсветпопуларнекултурефункционишепопринципу
покретнихслика.39

Иакојемодернизаминдустријскогдобауступиоместопост
модернизмуимедијскојкултури,економскастранамузичке
индустријенастављадасекрећеутрадиционалномправцу:
према банковним рачунима богаташа.40Илустрације ради,
упутнојепосегнутизајошједнимкарактеристичнимпри
меромкојипокриваеруипотрошачкогихиперпотрошачког
друштва:The Rol ling Sto nes.Овупопуларнумузичкугрупу,
својеврснурокинституцију,сматрајунајдуговечнијоминај
убедљивијомробноммарком, без обзира на то о којој ро
би је реч.Њихов тимчинимноштво сектора са искусним
професионалцимакојианализирасвакуекономскуопераци
ју, предлажући потенцијално најпрофитабилнија решења.
Стратегијауспона,одржавањаинапредовањабенда,укон
текстуробнемарке,подразумеваиемоционалнобрендова
њекомескороданемаравногуповестисветскерокенрол
сцене.41Захваљујућисвимнабројанимелементима,бендо
комејебилоречиуспеоједапремостифазумодернекул
туреупотрошачкомдруштвуипостмодернекултуреухи
перпотрошачкомдобу,чиме једаосвојдоприноспромени
свестииидентитетамладихувременукојесадаживимо.

38Ambrozić, D. (6. septembar 2018) Jutjub nacija i odlazak rokenrola,
Vreme br. 1444. Tekst dostupan na: https://www.vreme.com/cms/view.ph
p?id=1623125(pristupljeno2.10.2018).

39Fulkinjoni,E.(1980)Ci vi li za ci ja sli ke,Beograd:Institutzafilm.
40Makdonald,I.нав.дело,стр.71.
41Žikić,A.Iznadsvogoblaka,u:Rol ling Sto nes: B(r)end ko ji baš zvu či ur.Le

kić,S.(2007),Beograd:Status,specijalnoizdanjemagazina,str.73.
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Уме сто за кључ ка:  
по тро шач ки кон зу ме ри зам и иден ти те ти

Ситуацијаудруштвухиперпотрошњеданасјеонаквакаква
јестеибезикаквогулепшавањамогаобисенаправитињен
кроки.Тоједруштвоукомеје„оборенауторитеткултуре”и
когакарактеришеопштиконформизам,лењостдуха,повр
шностинеповезаностљуди.42Уовомвременунисунаврху
интересовањапубликеделакласичнекултуре,паипопкул
туреизпротеклогвека;многаодњихсузаборављенаили
скрајнута, док суњиховоместо заузели неки сасвим дру
гачијижанровиисадржаји.Хиперпотрошачкикапитализам
учиниојеинештодобро–дошлоједоодбацивањаједно
страних анализа којима је била наклоњена интелектуална
класа, па се стиче утисак о одређеномпомаку у демокра
тизацијикултуре,доступностикултурнихсадржајасвима,а
несамоповлашћенојкласи,лажнојелити.Културајеунеку
рукупревишетехнификованаимедиокретенизована,али,с
другестране,управосутехникаимедијиучинилинајвише
даонабудедоступнасвима.

Сличнаствардешавасеисаидентитетиманасталимуново
створеномсветукултуре.Какавменталитет,такавидентитет–
потрошачки,површан,променљив,поводљив,несталан,ви
шезначанивишесмислен.Углобализованомдруштвунема
вишестабилних,фиксиранихиурођенихидентитета.Сада
сунаделуплуралниидентитетикојисеконституишууигри 
раз ли ка,ачитајууми шље њу раз ли ке.43Комуникацијасаде
лимарокмузике такође је далекоодонекада је онабила
продубљена темама за „размишљање”. Рок медитација је
устукнулапредхедонизмом, разбибригоми забавом.Про
лазноствредностиукултуриузимасездравозаготовојер
севредностивишененалазеупроизводњивећупотрошњи.
Потрошачкиконзумеризамидоминацијаспектаклапостали
суокосницасавременемедијскекултуре,која једовеладо
трансформацијестарихипродукцијеновихидентитета.
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TRANSITIONOFPOPCULTUREFROM
CONSUMERTOHYPERCONSUMERSOCIETY

Abstract

The author of this paper dealswith the turbulence of pop culture in
a transitionfromtheindustrialmassproductionto thepostindustrial
postcultural hyperconsumer society. The first section identifies the
consumermentality of a consumer, preoccupied by the consumption
ofmaterial and symbolic goods, and of a turbo or hyperconsumer,
who has raised consumption to the level of fetish. In both cases
consumption could not function without marketing, advertising and
creationofbrands.Followingacomprehensiveanalysisofthegeneral
characteristics of consumption (in the industrial stage of society)
andhyperconsumption (in thepostindustrial stage), theauthoruses
sociologicalinstrumentstoobservetheconsumptionofpopularcultural
contents – film, television and various genres of popular music in
particular.Thesectiontitled“Rock–fromthemusicofrebelliontoa
marketitem”examinesthetransformationofrockmusicanddifferent
mannersofitsperception,fromitsfirstnotestothisdate.Theauthor
analysesthepostwaryouthmarket,includingtheindustryofrecords,
cassette tapes,CDs,musicvideos andothermedia.Theeconomyof
rocknrollandthecommercialbasisofthismusichavesubjectedrock
togreattemptations,leadingtoitsdoublelife,whichontheonehand,
serves thepurpose tomeet the tastesandexpectationsofa largeand
demandingaudience,andontheother,tomakeprofitsoastosatisfy
the insatiable appetites of various business people,music producers,

organizersandmanagers.

Key words: postindustrial society, consumption, popular culture, 
market, business, advertising, brand, rock music, audience
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АКАДЕМИК  

ВЛА ДЕ ТА ЈЕ РО ТИЋ  
(1924–2018)

ЈЕ РО ТИ ЋЕВ ДО ПРИ НОС  
ДУ БИН СКОМ ПРО У ЧА ВА ЊУ  

КУЛ ТУ РЕ
У на шој сре ди ни ве о ма су рет ки по је дин ци ко ји се од оста
лих раз ли ку ју сво јим из у зет ним зна њем, кре а тив но шћу и 
до след ним по твр ђи ва њем људ ских вр ли на за сно ва них на 
нај ви шим ху ма ним вред но сти ма, ин те лек ту ал ном по ште њу 
и ду хов ној че сти то сти. Ка да се ка же да су они и сво је вр сне 
ин сти ту ци је, он да та кво од ре ђе ње има по себ но зна че ње јер 
пред ста вља и не сум њи во при зна ње за њи хов до при нос раз
во ју кул ту ре. Је дан од та квих из у зет них по је ди на ца у нас 
је био и Вла де та Је ро тић ко ји је то ком сво је ра зно вр сне и 
плод не ви ше де це ниј ске ак тив но сти оста вио из у зе тан траг у 
на шој кул ту ри. Сво јим тек сто ви ма до при нео је и угле ду ча
со пи са „Кул ту ра”, а те ма том „По јам спи ра ле у кул ту ри” ко ји 
је не дав но прире дио за овај ча со пис, об ја вље ним у ње го вом 
148. бро ју за 2015. го ди ну, до при нео је мул ди ди сци пли нар
ном и ду бин ском осве тља ва њу ове зна чај не те ме. 

Је ро ти ћев зна чај ме ри се им по зант ним опу сом, ко ји об у
хва та око че тр де сет об ја вље них књи га, број не тек сто ве у 
ча со пи си ма, збор ни ци ма и ли сто ви ма, успе шном пси хи ја
триј ском и пси хо те ра пе ут ском прак сом као и број ним јав
ним на сту пи ма и пре да ва њи ма. Иа ко се у том опу су на ла зе 
и књи ге би о граф ског, пу то пи сног, есе ји стич ког, еду ка тив ног 
ка рак те ра, ње гов глав ни део мо же се услов но раз вр ста ти у 
три до ми нант не обла сти. У пр ву до ла зе ра до ви из обла сти 
пси хи ја три је, пси хо те ра пи је и пси хо ло ги је („Пси хо а на ли за 
и кул ту ра”, „Не у ро тич не по ја ве на шег вре ме на”, „Не у ро за 
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као иза зов”), у дру гу спа да ју књи ге у ко ји ма ау тор ту ма чи 
књи жев на де ла и пру жа па то граф ске сту ди је и пси хо ло шке 
огле де о по је ди ним ау то ри ма („Да ро ви на ших ро ђа ка” IV, 
„Бо лест и ства ра ње”, „Пу то ва ње у оба сме ра”, „По се те, од
лом ци”), док тре ћу чи не де ла по све ће на те о ло шким, ре ли
гиј ским и вер ским раз ма тра њи ма („Пси хо ло шко и ре ли ги
о зно би ће чо ве ка”, „Св. Јо ван Ле ствич ник и на ше вре ме”, 
„Хри шћан ство и пси хо ло шки про бле ми чо ве ка”, „Св. Исак 
Си рин и на ше вре ме”, „Ве ра и на ци ја”, „Са мо де ла љу ба ви 
оста ју”, „Бо жан ска и људ ска му дрост у Да ви до вим Псал ми
ма”, „При бли жа ва ње Бо гу”). Ова по де ла је, на рав но, крај
ње услов на јер не за ви сно од до ми нант не обла сти ау то ро ве 
тек сто ве од ли ку је укр штај те мат ских кру го ва и син те тич ки 
при ступ у ко ме ње го во струч но ис ку ство и зна ње из по ме
ну тих до ме на до ла зи до из ра жа ја би ло о ко јој те ми да је реч. 
Не ка од ових де ла су син те зе („Јунг из ме ђу Ис то ка и За па
да”), по је ди не књи ге су од го во ри на од ре ђе на пи та ња („50 
пи та ња и 50 од го во ра”, „Но ва пи та ња и но ви од го во ри”) док 
су не ким по зна тим на сло ви ма по кре ну те ва жне те ме и но во 
чи та ње и ту ма че ње ста рих тек сто ва („Ста ро и но во у хри
шћан ству”, „Ве ра и на ци ја”, „Бо жан ска и људ ска му дрост у 
Да ви до вим Псал ми ма”). 

Има ју ћи у ви ду пло дан укр штај на ве ди них те мат ских обла
сти, ко ји чи ни Је ро ти ћев ау тор ски иден ти тет, ва ља ука за ти 
да је за ду бин ско про у ча ва ње кул ту ре бит но нај пре ње го во 
пси хо а на ли тич ко ис ку ство. Иа ко је пр во бит но пси хо а на ли
за озна ча ва ла те ра пе ут ски по сту пак, њен тво рац је од ре ђу је 
као на у ку о не све сном. На и ме, од пр во бит ног ци ља да раз
у ме по ре ме ћа је чо ве ко вог ду шев ног жи во та, Фројд пси хо а
на ли зом, као ду бин ском пси хо ло ги јом, от кри ва бли ску по
ве за ност из ме ђу па то ло шког и нор мал ног. Пси хо а на ли за је 
ду бин ска пси хо ло ги ја не по свом пред ме ту, већ по при сту пу, 
тех ни ци и ме то ди осве тља ва ња не све сних пси хич ких по ја ва 
у ду шев ном жи во ту. За то се ова ме то да, ка ко ис ти че Фројд 
у „Но вим пре да ва њи ма из пси хо а на ли зе” и мо же при ме ни
ти у кул тур ној исто ри ји, ан тр о по ло ги ји, на у ци о ре ли ги ји и 
ми то ло ги ји и ту ма че њу књи жев но сти. 

Вла де та Је ро тић при па да дру гој ге не ра ци ји на ших пси хо
а на ли ти ча ра, ко ји су на кон Ху га Клај на и Во ји на Ма ти ћа, 
при хва та ли и раз ви ја ли Фрој до ве иде је, али и иде је ње го
вих уче ни ка и на ста вља ча, Ане Фројд, Ме ла ни је Клајн, и 
при ме њи ва ли у ту ма че њу кул ту ре. Он је пре вео Фрој до
ву ау то би о гра фи ју као и ње го ве ра до ве из књи жев но сти и 
умет но сти, „До сто јев ски и оце у би ство”, „Јед на успо ме на из 
де тињ ства Ле о нар да да Вин чи ја”, „Ми ке лан ђе лов Мој си је”, 
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ко ји су обја вље ни у 8. и 5. књи зи Ода бра них де ла осни ва ча 
пси хо ана ли зе. 

Осим број них до та да шњих пре да ва ња и чла на ка о пси хо
а на ли зи, Је ро ти ће ва пр ва књи га „Пси хо а на ли за и кул ту ра” 
(1974) до но си ре зул та те ау то ро вих раз ма тра ња од но са на го
на и кул ту ре, ука зу је на но ва пси хо а на ли тич ка гле ди шта на
кон Фрој да, и осве тља ва од нос из ме ђу пси хо а на ли зе с јед не 
и кул тур не ан тро по ло ги је, ми та, ре ли ги је, па ра пси хо ло ги је 
и фе но ме на ства ра ња с дру ге стра не. Пси хо а на ли тич ким ис
ку ством про же ти су и број ни дру ги ау то ро ви ра до ви по све
ће ни раз ма тра њу ка ко те о ри је и прак се пси хо те ра пи је, та ко 
и при ме не пси хо те ра пе ут ских уче ња на сва ко днев ни жи вот 
и ту ма че ње умет нич ких и кул тур них фе но ме на. По ме ни мо у 
овом кон тек сту књи ге „Не у ро тич не по ја ве на шег вре ме на” и 
„Не у ро за као иза зов”. 

Ме ђу тим, у це ло куп ном опу су Вла де те Је ро ти ћа по себ но 
ме сто при па да ту ма че њу де ла Кар ла Гу ста ва Јун га. Чи та вим 
ни зом сту ди ја, чла на ка и ко мен та ра, Је ро тић је учи но при
сут ним иде је ве ли ког швај цар ског пси хи ја тра и пси хо ло га у 
на шој сре ди ни. Ње гов из бор из Јун го вог де ла об ја вљен под 
на зи вом „Ла ви ринт у чо ве ку”, прет хо дио је пу бли ко ва њу 
Јун го вих иза бра них де ла у пет то мо ва, у ре дак ци ји са Сте
ва ном Влај ко ви ћем. Пи са ни по во дом пре во ђе ња Јун го вих 
де ла, при ре ђи ва ња по себ них те ма  или одр жа них пре да ва
ња, Је ро ти ће ви тек сто ви су отво ри ли наш ре цеп циј ски хо
ри зонт ка аде кват ном раз у ме ва њу и при хва та њу ана ли тич ке 
или ком плек сне пси хо ло ги је. На сто је ћи да на шој пу бли ци 
пред ста ви и при бли жи овог нај пре бли ског Фрој до вог уче
ни ка, а на кон рас ки да са твор цем пси хо а на ли зе и ау то ра 
сло же ног пси хо ло шког уче ња, Је ро тић се ис ка зао као ње гов 
објек ти ван ту мач, са ве сни кри ти чар и ин вен тив ни на ста
вљач. У књи зи „Јунг из ме ђу Ис то ка и За па да”, он са жи ма 
ре зул та те свог ви ше го ди шњег ба вље ња Јун го вим де лом и 
по себ ну па жњу обра ћа ту ма че њу ње го вих ши рој јав но сти 
ма ње по зна тих ра до ва. Раз ма тра ју ћи нај пре Јун го ва уче ња 
о ал хе ми ји, син хро ни ци те ту, па ра пси хо ло ги ји, сим бо ли ци и 
ар хе ти по ви ма, Је ро тић на сто ји да кри тич ки са гле да ње гов 
од нос пре ма ре ли ги ји у кон тек сту за пад ног хри шћан ства, 
пра во сла вља и про бле ма зла, и при ме ни иде је ин ди ви ду а
ци је у ту ма че њу Мо цар то ве „Ча роб не фру ле”. Те ма ти ка и 
ка рак тер ових тек сто ва оцр та ва ју лук ау то ро вог са зре ва ња 
од објек тив ног и кри тич ког ту ма ча до ства ра о ца соп стве ног 
и ау тен тич ног ста ва. 

Сма тра ју ћи да раз ли ка ма у на чи ну ми шље ња, до жи вља ва ња 
и жи вље ња за по чи њу и све оста ле раз ли ке, Јунг у кул тур
ним са др жа ји ма Ис то ка от кри ва дру гу по ло ви ну чо ве ко вог 
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ду хов ног уни вер зу ма. Син хро ни ци те том, као до пун ским, 
че твр тим прин ци пом три ја де – про сто ра, вре ме на и ка у за
ли те та, али и пој мом по лар но сти и те о ри јом ин ди ви ду а ци је, 
он на сто ји да убла жи раз ли ку из ме ђу Ис то ка и За па да, од
но сно раз ли ке у схва та њу вре ме на, су прот но сти и сво га Ја. 
Ука зу ју ћи на овај аспект Јун го вог де ла, Је ро тић отва ра мо
гућ ност аде кват ног раз у ме ва ња и на ше ду хов не си ту а ци је у 
ко јој је из ра же на по тре ба за кул ту ра ма Ис то ка пр вен стве но 
у функ ци ји упо зна ва ња оног дру гог до са да по ти ски ва ног 
де ла на шег би ћа. Је ро ти ће ва књи га „Хри шћан ство и ње го ве 
пре те че – Лао Це на че ла тао”, ука зу је на ту скри ве ну стра ну 
ве ли ких ис точ њач ких иде ја ко је ће се по том по твр ди ти и у 
хри шћан ству. 

У Је ро ти ће вом бо га том опу су по себ но ме сто има ју пси хо
ло шка раз ма тра ња књи жев них де ла и њи хо вих ау то ра. Нај
по зна ти је су књи ге „Бо лест и ства ра ње” пе ток њиж је „Да ро
ви на ших ро ђа ка” и „Пу то ва ње у оба сме ра”. Пет књи га, са 
на сло вом ко ји па ра фра зи ра на зив по зна те На ста си јеви ће ве 
при по вет ке „Да ро ви мо је ро ђа ке Ма ри је”, а под на сло вом 
пси хо ло шки огле ди из до ма ће књи жев но сти, све до че о ус
по ста вља њу не по сред ни је ко му ни ка ци је са на шим ро ђа
ци ма, бли жим и да љим ду хов ним срод ни ца ма, ау то ри ма и 
лич но сти ма чи ја су де ла обе ле жи ла но ви ју срп ску исто ри ју, 
кул ту ру и књи жев ност. При ма ју ћи њи хо ве да ро ве, Је ро тић 
тра га за оним ду бљим по ру ка ма и вред но сти ма њи хо вог де
ла ко ја ство ре на у од ре ђе ном вре ме ну ни су из гу би ла до да
нас на сво јој ау тен тич но сти и зна ча ју. Да ро ви тих на ших ро
ђа ка ни су од оних „што ср це ква ре”, ка ко упо зо ра ва „Књи га 
про по вед ни ко ва”, већ дра го це ни по кло ни ко ји ука зу ју на 
ри там на шег не моћ ног и ра зним ис ку ше њи ма под ле глог 
срца. Ове књи ге су за то и сво је вр стан ду бин ски увид у ста
ње тог на шег ко лек тив ног ср ца, на ци о нал не ду ше, мен та ли
те та и ка рак те ра.

Књи ге су збир ке огле да не јед на ког оби ма, за хва та и по во
да, али је дин стве ни по свом ре зул та ту, до ме ту от кри ве ног, 
уздар ју ко ји се вра ћа на шим ве ли ка ни ма и да ру ко ји се ну
ди на шим чи та о ци ма. Пси хо ло шки огле ди из до ма ће књи
жев но сти ја сно ука зу ју на ка рак тер ових тек сто ва ко ји ни су 
раз ма тра ња о књи жев но сти већ ту ма че ња ко ја по је ди на де ла 
узи ма ју пр вен стве но као по вод за јед но ду бин ско ис тра жи
ва ње на ше кул ту ре, мен тал ног про фи ла, ка рак тер них осо
би на без ко јих не ма по у зда них од го во ра на пи та ња ве за на за 
наш кул тур ни и ду хов ни иден ти тет. Су прот но на шој иде ал
тип ској пред ста ви о то ме ко смо, по сто ји и на ша ко лек тив
на сен ка, там на стра на на шег мен та ли те та ко ја упот пу њу је 
сли ку о на шем на ци о нал ном би ћу.
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Ис тра жи ва ње мен та ли те та и ка рак тер них осо би на не мо гу ће 
је без са гле да ва ња кул ту ре у ко јој се оти ску је на род на ду ша. 
Исто риј ска ди мен зи ја те кул ту ре по ка зу је ње ну сло је ви тост 
ко ја и чи ни ком плек сним са др жа је на ше ко лек тив не и ин
ди ви ду ал не ду ше, на шег све сног и не све сног. Хри шћан ска 
тра ди ци ја, иа ко пре крет на у људ ској исто ри ји, ни је зна чи
ла и пот пу ни рас кид са до та да шњом па ган ском и ста ро за
вет ном ве ром. Уко ре ње ност хри шћан ства у срп ској кул ту ри 
по твр ђу је ко сов ски мит као те мељ на ци о нал не ду хов но сти 
из ра же не у ко сов ском за ве ту, ко лек тив ном са мо жр тво ва њу, 
опре де ље њу за цар ство не бе ско и од бра ни све ти ње. Ана
ли зом дра ме Љу бо ми ра Си мо ви ћа „Бој на Ко со ву”, Је ро
тић по ка зу је оне бит не осо би не срп ског на ро да као што су 
хра брост, по но си тост, ча сто љу би вост, до бро ду шност, отво
реност, искре ност, осе ћа ње прав де и оштро ум ност. 

Цр те овог по зи тив ног иде ал тип ског пред ста вља ња у рав ни 
јед не пот пу ни је ка рак те ро ло ги је по ка зу ју се не до вољ ним 
без уо ча ва ња и оних не га тив них ка рак тер них осо би на из ра
же них не сло гом, ина том, из дај ством, ла ко вер но шћу, сла бо
шћу во ље и скло но шћу ка ре гре си ји. Тај фор ми ра ни ка рак
тер ни склоп са гле дан у исто риј ској и кул тур ној ди мен зи ји 
пред ста вља на шу на ци о нал ну суд би ну.

Ме ђу тим, осим у ко лек тив ној све сти, хри шћан ство је и ду
хов ни иде ал и иза зов сва ком по је дин цу. Ана ли зом по зна тог 
На ста си је ви ће вог тек ста „У од бра ну чо ве ка”, Је ро тић ука зу
је на ау тен тич ност тра га ња и ду хов не ви зи је Хри ста и хри
шћан ства пе сни ка „Лир ских кру го ва”. У јед ном од нај бо љих 
огле да у овој ко лек ци ји под на зи вом „Мом чи ло На ста си је
вић и бу дућ ност хри шћан ства”, ау тор от кри ва ду би ну пе
сни ко вог тран сцен дент ног по ни ра ња у ду хов ни свет у ко ме 
је и сте као сво ја по у зда на уве ре ња о чо ве ко вој оно стра но
сти и бо жан ском по ре клу. На овом ис ку ству се и те ме љи јед
на ан тро по ло шка ви зи ја ну жно сти чо ве ко вог по све ћи ва ња 
дру гом. На су прот со ци јал дар ви ни зму чи јим се при зна ва
њем бор бе за оп ста нак у ме ђу људ ским од но си ма по ни шта ва 
сам чо век, На ста си је ви ће ве ре чи да је „истин ско до бро се би 
са мо оно, ко је се до жи ви не се бе, већ дру гог ра ди” по ка зу ју 
ре ал ност јед не ра ди кал не ан тро по ло ги је ко ја свој сми сао и 
исти ни тост те ме љи на аде кват ном схва та њу „дру гог”. 

Уко ли ко је хри шћан ство би тан кон сти ту тив ни чи ни лац на
ше ду хов но сти, при су ство и из ра же ност па ган ског по ка зу је 
свој зна чај у фор ми ра њу син кре ти стич ког мен тал ног скло
па. Од су ство чвр стог вер ског упо ри шта ис ка зу је се мо рал
ном збу ње но шћу, не сна ла же њем у кри тич ним си ту а ци ја ма 
и кон фу зним иден ти те том. Та пр вен стве но, у вер ској рав ни, 
не ја сна пред ста ва о се би оте жа ва ла је ус по ста вља ње сми сла 
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и вред но сти људ ског по сто ја ња. Ба га те ли са ње жи во та, ола
ко ула же ње у жи вот не ри зи ке и ра то ве, од луч ност за жр тво
ва ње и са мо жр тво ва ње, по ка зу је од Ко со ва, пре ко уста на ка и 
ра то ва у 19. ве ку, до Бал кан ских ра то ва, мар тов ских де мон
стра ци ја, осло бо ди лач ког ра та, ре во лу ци је, бра то у би ла штва 
до рат них су ко ба ‘90тих го ди на про шлог ве ка, не спрем ност 
и не спо соб ност Ср ба да опа сност пре ва зи ђу на дру ги на чин 
и са чу ва ју жи во те. Са же та у ге слу „Бо ље гроб, не го роб – 
бо ље рат, не го пакт”, ро до љу би ва за пе ну ша ност је у бро ју 
жр та ва ис ка за ла тра гич ност и за сле пље ност јед ног опре
де ље ња ду бо ко усло вље ног по зна тим цр та ма на ци о нал ног 
ка рак те ра. Озна че не за јед нич ким обе леж јем пре ла знич ког 
мен та ли те та, кон фу зна пред ста ва о се би нај а де кват ни је ис
ка зу је симп том од су ства кул тур ног обра сца као упо ри шта 
ду хов них вред но сти и њи хо ве кул тур не и жи вот не за шти те.

Сла бо сти на шег мен та ли те та по себ но су из ра же не у вре ме 
пре ла зних, кри зних и кри тич них раз до бља. У пси хо ло шкој 
ана ли зи Ву ко вог де ла „Опи са ни је Ср би је”, Је ро тић по себ но 
ис ти че срп ску нео р га ни зо ва ност, им пул зив ност, ла ко вер
ност и од су ство ра ци о нал но сти. Лу да хра брост уста ни ка, 
ис по ље на у па ље њу и пљач ки тур ских ха но ва, са ка та стро
фал ним по сле ди ца ма на кон си сте мат ске и кр ва ве тур ске 
осве те, по ка зу је сву ира ци о нал ност ја ло вог бун та на ста
лог из ду ге по кор но сти и са мо де струк тив ни ка рак тер та кве 
агре сив но сти. Ве ков но роп ство оста ви ло је вид ног тра га у 
на шем мен та ли те ту, из ра же ног и ком плек сом ма ње вред
но сти ко ји се ре ак тив но ис по ља ва у осе ћа ју су пер и ор но
сти и са мо до вољ но сти а ти ме по ста ју раз лог ме ђу соб ним 
свађама, не сло га ма и за ви сти.

Све сни сво јих ма на, Ср би су ис по ља ва ли по себ ну осет љи
вост на кри ти ча ре ко ји су ука зи ва ли на њих. У том сми слу 
је и ка рак те ри стич на суд би на До си те ја чи је су про све ти
тељ ске кри ти ке на род ног жи во та, оби ча ја и пра зно ве ри ца 
би ле по вод оп ту жба ма ко је су му упу ћи ва не због не ча сних 
на ме ра од на род ња ва ња Ср ба и њи хо вог при во ђе ња За па ду. 
Те не зре ле сум ње, као ре ак тив ни из раз прет ход них раз о
ча ре ња и пре ва ра, по ка зу ју се и у вре ме ну жно сти син те
зе ра зу ма и ср ца, усва ја ња за пад ног ис ку ства и за др жа ва ња 
ис точ не ду хов но сти. Ту ма че ћи онај дру ги, там ни ји део на
шег на ци о нал ног би ћа, ко ме као ко лек тив ној сен ци мо ра мо 
при зна ти по сто ја ње, Вла де та Је ро тић ука зу је и нео п ход ност 
су о ча ва ња са њом и ње ног упо зна ва ња. Та кав при ступ ујед
но је и нај а де кват ни ји на чин ње ног при хва та ња и по твр ђи
ва ња у кон тек сту це ли не као кул тур не, пси хо ло шке и жи
вот не исти не на ци о нал ног би ћа ко ја иси ја ва из де ла на ших 
великих ау то ра. 
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Из у зе тан зна лац књи жев но сти и умет но сти, ре ли гиј ски уте
ме љен у пра во сла вљу и ду хов но отво рен пре ма нај ра зно вр
сни јим фе но ме ни ма жи во та и кул ту ре, Је ро тић да је пе чат 
ау тор ске ау тен тич но сти сво јим пи са ним и из го во ре ним ре
чи ма ко је се већ де це ни ја ма са из у зет ном па жњом слу ша ју и 
чи та ју. Ње го ве ми сли су нео дво ји ве од осе ћа ња и по сту па ка 
ко ји су увек ис кре ни и ме ђу соб но уса гла ше ни, осми шље ни, 
про ду хо вље ни и про же ти истин ском ве ром. По мо ћу ве ре, 
ко ја да је ег зи стент ност ду хов ном и омо гу ћу је тран сцен ден
ци ју ово зе маљ ског, он је оства рио син те зу и ви нуо се до ду
хов них ви си на ко је зра че ћи исти ном не по сред ног ис ку ства 
де лу ју жи вот но под сти цај но и ис це љу ју ће. Ње го ве књи ге и 
на сту пи би ли су сво је вр сни пра зни ци за ње го ве чи та о це и 
слу ша о це, јер је ис кре но ува жа вао и не го вао кул ту ру ди ја
ло га и то ле ран ци је, под сти чу ћи и тра же ћи пи та ња на ко ја је 
ра до од го ва рао, али на на чин ко ји ни је пред ста вљао њи хо
ву ко нач ну и нео спор ну исти ни тост већ је зна чио отва ра ње 
ка дру гим и ду бљим пи та њи ма ко ја тра же но ве од го во ре. 
До би је ни од го во ри су, да кле, са мо под стрек да љим пи та њи
ма, па се са тог ста но ви шта мо же раз у ме ти за што су ње го
ве књи ге атрак тив не и ка да у њи ма пи ше о оно ме о че му 
је пи са но или ка да го во ри о при вид но по зна том. Као чо век 
ко ји гле да ју ћи уме да ви ди, а слу ша ју ћи да чу је, он је на сто
јао да ре ал но са гле да по ја ве, де ла и љу де, што им пли ци ра и 
његову кри тич ност пре ма њи хо вим там ним стра на ма. 

Је ро ти ће ва по тре ба да ко му ни ци ра и при хва ти ди ја лог ис ка
за на је у ви ше књи га раз го во ра во ђе них са њим, али и оних 
ко је је он во дио са дру ги ма. Ка да је би ло при ли ке ти ди ја
ло зи су би ли не по сред ни, о че му све до че ње го ви раз го во ри 
са Ју сти ном По по ви ћем и чи та вим ни зом на ших ду хов ни ка 
(„Раз го во ри са ду хов ни ци ма”). У тај вид ис ку ства спа да ју 
и за пи си на ста ли при ли ком по се те Цр њан ском. Ме ђу тим, 
ка да ни је би ло усло ва за ме ђу соб ну ко му ни ка ци ју, Је ро тић 
је во дио за ми шље не, има ги нар не раз го во ре, ка кви су раз
говори са Ивом Ан дри ћем и Ни ко ла јем Ве ли ми ро ви ћем. 

Не за ви сно о че му би го во рио или пи сао, сва ки те мат ски 
круг Је ро ти ће вих ин те ре со ва ња и пре о ку па ци ја сво јим оби
мом се же до нај у да ље них кул ту ро ло шких, пси хо ло шких и 
те о ло шких од ред ни ца, али је њи хо во сре ди ште увек ве за но 
за ау то ро во схва та ње чо ве ка. За то Је ро ти ћев опус прет по
ста вља од ре ђе ну ан тро по ло ги ју у окви ру ко је је чо век од ре
ђен је дин ством свог те ле сног, ду шев ног и ду хов ног би ћа. У 
том сми слу и нај бит ни је ка рак те ри сти ке ње го вог тро дел ног 
опу са ко ји чи не де ла из ме ди ци не, пси хо ло ги је, пси хи ја три
је и пси хо те ра пи је упу ћу ју на со мат ске осно ве чо ве ко вог би
ћа, ко је прет по ста вља и пси хо ло шки аспект. Има ју ћи у ви ду 
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ту ме ђу за ви сност со мат ског и пси хо ло шког, све не во ље ко
ји ма је чо век из ло жен има ју пси хо со мат ски ка рак тер. Пси
хо ло шко, ду шев но, упу ћу је на ду хов но ко је је из ра же но у 
по тре би чо ве ка да ве ру је, да се по твр ди као ho mo re li gi o sus, 
да тран сцен ди ра сво је до та да шње спо знај не и ства ра лач ке 
гра ни це. За то Је ро ти ће ва де ла из до ме на те о ло ги је ука зу
ју на ту ду хов ну ди мен зи ју чо ве ка, као што ње го ве књи ге 
по све ће не ту ма че њу књи жев но сти и кул ту ри осве тља ва ју 
непред ви ди ве пу те ве ства ра ла штва.

На пу ту од ин ди ви дуе до лич но сти, под сти цан во љом за 
сми слом, по је ди нац тре ба да офор ми од на след них и сте
че них фак то ра свој ка рак тер као по твр ду сво је ду шев но сти, 
а сво јом лич но шћу да ис ка же сво ју ду хов ност. Нео ме ђен 
гра ни ца ма до ла ска и од ла ска са овог све та, чо ве ков жи вот 
по чи ње пре ро ђе ња и ду шев но се на ста вља на кон смр ти. На
ста ла, да кле, као син те за пси хо ло шких и те о ло шких са зна
ња, Је ро ти ће ва ан тро по ло ги ја са гле да ва чо ве ка не са мо као 
фи зич ко и ра ци о нал но, већ и као ду хов но, ду шев но и ира
ци о нал но би ће. У том ши рем гле да њу на ње го ву ег зи стен
ци ју из о штра ва се етич ка ди мен зи ја чо ве ко вог по сто ја ња и 
од го вор ност за соп стве не по ступ ке и жи во те оних ко ји се 
ра ђа ју и уми ру. Сма тра ју ћи да је ра ван чо ве ко ве ег зи стен
ци је знат но ши ра од мо ме на та ко ји од ре ђу ју ње гов до ла зак 
и од ла зак са овог све та, Је ро тић по себ ну па жњу обра ћа на 
пре на тал ну пси хо ло ги ју и ве ро ва ње да се про цес чо ве ко ве 
ду хов не ин ди ви ду а ци је на ста вља и на кон ње го ве фи зич ке 
смр ти. У том сми слу он на пи та ње: „Ин ди ви ду а ци ја и/или 
обо же ње?”, од го ва ра сход но сво јим схва та ња ма о тран сце
дент ној при ро ди чо ве ко вог би ћа. Уко ли ко је чо век пут ник, 
ho mo vi a tur, он да је он не пре кид но на жи вот ном и ду хов ном 
пу то ва њу ства ра ња и познавања себе као своје творевине и 
својих могућности изражених у позитивном или негативном 
смислу, као креација и деструкција. Ин ди ви ду а ци ја код ате
и ста не мо ра да зна чи и обо же ње, при бли жа ва ње Бо гу, али 
је пси хо ло шком раз во ју ре ли ги о зних по је ди на ца ин хе рент
на ин ди ви ду а ци ја. 

Сло же ност чо ве ко вог би ћа упот пу њу је ње го во он то ге нет
ско, кул ту ро ло шко и ду хов но ис ку ство са др жа но у ко лек
тив но не све сном ко је се ис ка зу је од ре ђе ним ар хе ти по ви ма. 
Из у зе тан до при нос раз у ме ва њу те ду хов не вер ти ка ле Је ро
тић је дао сво јим ту ма че њем сло је ва чо ве ко вог ре ли гиј ског 
би ћа. Сма тра ју ћи да осим пр во бит ног па ган ског, у сва ком 
по је дин цу по сто ји и по то њи ста ро за вет ни и хри шћан ски 
слој, он по себ но ис ти че зна чај обо же ња као су штин ског 
пре о бра жа ја у про це су ин ди ви ду а ци је. 
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Да би се уце ло вио, чо век тре ба да осми сли сво је по сто ја ње 
ко је је зна чај ним аспек том од ре ђе но про ла же њем кроз фа
зе ин ди ви ду а ци о ног про це са чи ји је цен тар, циљ и пу то каз 
ње го во соп ство. Уко ли ко пред со бом има Бож ји лик, он да је 
уто ли ко и олак шан ње гов про цес ин ди ви ду а ци је и обо же ња. 
На том пу ту до ла же ња до се бе сва ки по је ди нац је из ло жен 
мно гим жи вот ним иза зо ви ма и ис ку ше њи ма. Мо гућ но сти 
да аде кват но од го во ри на њих и да их пре вла да уве ћа ва ју се 
по зна ва њем Је ро ти ће вог де ла ко је је обо га ти ло на шу кул ту
ру и омо гу ћи ло нам да бо ље упо зна мо се бе и сво је вре ме. Та 
де ла су ду хов ни све ти о ник ко ји ће зра чи ти и на кон ње го вог 
од ла ска и би ти си гур на ори јен та ци ја у са да шњем и бу ду ћем 
вре ме ну.

др Бојан Јовановић
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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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