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УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА

КУЛТУРЕОТПОРА– 
ГЛОБАЛНЕСУБВЕРЗИВНЕ 

СТРАТЕГИЈЕ
Култураотпорајеглобалнифеноменкојиуказујенаразли
читесубверзивнедруштвенеикултурнепраксе.Бројниоб
лици активизма, усмеренипротив доминантних култура и
идеологија,креирајунове,„слободне”простоределовања,
бивствовањаитумачењасвета.Истовремено,оправданоје
истановиштедајекултураотпорафундаменталнонепосто
јећаидајесамопукивидсамообмане,јерснажнихегемони
системигуше,трансформишуиприсвајајусвакиобликпо
буне.Овајтематотварапитањакакоудруштвимаконтроле
разумемо артикулацију отпора у свакодневној пракси, као
и у доменима књижевности и популарне културе. Радови
предвамаоткривајупотенцијале,изазовеиефектепружања
отпорауоквирулокалнихиглобалнихзаједница.

Почевшиодсагледавањаграђанскихпокретакојинесамо
дадестабилизујуутемељенехијерархизације,већиотвара
јумогућностипомерањаграницазамисливогбунтаудру
штвенополитичкој и економској стварности, кључне пре
окупацијеовихтекстова заснивају сеинапреиспитивању
тематскомотивскихиформалнихинстанцитекстуалнихи
визуелнихсадржаја.

Култураотпора,какосеизовогтематаможезакључити,је
стедотемередивергентнадасеапелупућенанестезираном
појединцудасеприсетииинстинктивнопрепустибунтука
кобипотврдиодаједеосвета(зачијесеустројствобрине),
можеоправданонаћитикузкрајњенихилистичкиставдаје
ослобађањеодпогубнестварностисуштинскинеоствариво,
макакоевидентнабилапроменадруштвеногсистема.

ИмануелКант1783.године,нудиодговорнапитањештаје
просвећеност,изједначавајући јесаизласкомиз„малолет
ностизакојује[човек]самкрив”.Поменутанезрелостпод
разумевалењост,кукавичлукинедостатакрешеностидасе
индивидуакористисопственимразумом.Наводећипримере

АНА ДОШЕН
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повикаофицира,порескогслужбеникаисвештеникадасе
нерезонује,већегзерцира,плаћаиверује,Кантупозорава
даудобностпозицијекојомсепојединацпрепуштадруго
ме – душебрижнику и/или вођи, уништава слободу јавне
употребеума.Паипак,алудирајућинапрускогкраљаФри
дриха IIВеликог,Кантиздваја јединог господаранасвету
којикаже„резонујтеколикогодхоћетеиочемугодхоћете,
алибудитепослушни!”.

Плурализамалтернативнихобликабунтовништваиревол
та,постајевидљивијиуглобалноитехнолошкиумреженом
свету.Уистимах,чиниседасуоснованекритикеда јеу
извеснојмериречсамоодекларативномвидупобуне,одно
сноомедијскојпроизводњииконзумеризмукултуреотпора
чимесескрнавеесенцијалнасубверзивностиборбазасло
боду.Управоовутемутребачитатиукључудајерезонова
њеочемугоджелимоништавно,уколикоупорноманифе
стујемослепупослушностбилоутеоријскимилиоквирима
реалногживота.

СнежанаЈовчићОлђа,Црвени,60x92цм,2016.
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YOU ARE NOT A LOAN
CULTURE, DEBT, AND RESISTANCE 

IN THE UNITED STATES
Abstract:“Debtbindsthe99%”isonethemanysloganscreatedby
StrikeDebt,agrassrootsmovementofdebtresistersthatbeganin2012
in New York City. In this article, I analyze Strike Debt’s attempt to
organizedebtorsandbuildconditionsforadebtstrike.Iusethespecific
exampleofStrikeDebttoreflectofthepossibilitiesandchallengesof
resistanceintheageofneoliberalism.Iarguethatdebtactivistswere
successfulinshiftingthepublicconversationfromdebtasapersonal
failure todebtasa structuralcondition, thus laying thegroundwork
for the emergence of a collective indebted subject. I also underline
theimportanceofutopiandemandsinthedebtmovement,andinany
attempttoresistneoliberalism.

Key words:Debt,resistance,socialmovement,neoliberalism

“Youarenotaloan”isaslogancreatedbyStrikeDebt,agrassroots
movement of debt resisters fighting against indebtedness and
economicinequalitythatstartedinNewYorkCity,in2012.The
slogan rests on a play ofwords, the fact that “alone” and “a
loan”arepronouncedinthesameway,thusunderliningboththe
factthatpeople’sworthcannotbereducedtotheir(in)abilityto
repaytheirdebts,andthatindebtednessisastructuralcondition.

Inthisarticle,IwouldliketoofferabriefhistoryofStrikeDebt,
as an exampleof efforts that since2012went into building a
particularcultureofresistance,centeredonthequestionofdebt.
This piece thus might feel less like an academic article, and
more like aminihistoriography, an attempt to recount efforts
that went into debt organizing since the advent of Occupy
WallStreet.Iamwritingassomeonewhohasbeeninterested
in theorizingdebtasa toolofbothneoliberalgovernanceand
possible resistance, but also as an active participant in the
movementfromitsinceptiontoitscurrentiterationasTheDebt

ALEKSANDRA PERIŠIĆ
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Collective.Iwilltrytounderlinetheideologicalunderpinnings
of the group, some organizing strategies and critiques of the
group, but also the central role that art played in this attempt
tobuild a communityofdebtors.Debt activists in theUnited
States,Icontend,havebeensuccessfulinshiftingtheexisting
discourse from debt as individual failure and responsibility,
often accompaniedby feelings of shame andguilt, to debt as
a structural condition and as a tool of governance inherent to
neoliberalism.1Moreover, socialmovements like StrikeDebt,
pushtheboundariesofourpoliticalimaginationastheyenvision
social alternatives. They also invite us to redefine notions of
successandfailureinthecontextofsocialchange.

DebtIstheTieThatBindsthe99%

To tell the storyofStrikeDebt, onemustbeginwithOccupy
WallStreet(OWS),asocialmovementthatbeganonSeptember
17, 2011 in NewYork City, with the occupation of Zuccotti
Park in Manhattan’s Financial District. Occupiers responded
toacallfromAdbusters,aCanadiananticonsumeristandpro
environmentalmagazine,toprotestsocialinequality,corporate
greed,andtheinfluenceofWallStreetovertheUSgovernment.2
The movement was born in the aftermath of both the 2008
financialcrisisandtheArabSpring,andwasdeeplyinspiredby
thepopularuprisingsinTunisiaandEgypt.Itoperatedthrough
general assemblies and working groups, emphasizing the
importance of direct democracy through its consensus based
approach.TheOWS slogans “We are the 99%” and “All our
grievances are connected,” referred to rising social inequality
intheUnitedStatesandthefactthatthecorporate1%erswere
increasinglycontrollingnotonly theeconomybutalsopublic
policy. A protest that started in NYC eventually spread to
another100citiesintheUSand1,500globally.Whileprotesters
wereforcedoutofZuccottiParkonNovember15,2011,they
continuedtomeet,organizedirectactionsandbuildcampaigns
focused on banks, healthcare, education, and immigration,
amongothers.

1 IshouldspecifythatwhenIspeakofneoliberalism,IrelyonWendyBrown,
who defines it as “an order of normative reason that, when it becomes
ascendant, takes shape as a governing rationality extending a specific
formulationofeconomicvalues,practices,andmetricstoeverydimensionof
humanlife.”Brown,W.(2015)Undoingthedemos:Neoliberalism’sstealth
revolution,NewYork,NY:ZoneBooks,p.30.

2 See:Komlik,O.TheOriginalEmailthatStartedOccupyWallStreet.
EconomicSociologyandPoliticalEconomy.27December2014,13May,
2019.https://economicsociology.org/2014/12/27/theoriginalemailthat
startedoccupywallstreet/



13

ALEKSANDRA PERIŠIĆ

StrikeDebtemergedasanoffshootofOccupyWallStreetinthe
summerof2012,buildingontheworkthatalreadytookplace
inthedifferentOWSworkinggroups.Tonamejustafewdebt
related initiatives within the movement, the Occupy Homes
campaign focused on foreclosures and people’s inability to
paytheirmortgages,whiletheOccupyStudentDebtcampaign
organizedthe“1Tday”todrawattentiontothefactthatstudent
debthadjusthit$1trillion.Whiletheseinitialcampaignsfocused
on specific typesofdebt,StrikeDebt strived tounderline the
interconnectedness of different formsof debt.Thepremise of
thegroupwasthatintheageofneoliberalism,debtis“thetie
thatbinds the99%.”Infact,sincethe1970’s,duetostagnant
wagesandrisingcostsofliving,mostAmericanshadturnedto
debttocomplementtheirincomesandaffordbasicnecessities:
food,healthcare,andeducation.Thegroupcompiledrevealing
statistics that it published in the Debt Resisters’ Operations
Manual(DROM),acollectivelywrittenbookletthatwasused
in public education initiatives. In 2012, 76% of American
householdswereinsomeformofdebtand62%ofallpersonal
bankruptcieswerelinkedtomedicalbills.Inregardstostudent
debt,thestatisticswereequallydire:58%ofAmericanswitha
collegedegreeover25hadsomestudentloandebt,amounting
toabout37millionAmericans.Whereastwothirdsoftheclass
of 2010 borrowed an average of about $25,000 dollars, only
about50%ofthemhadajob,andabout75%ofthemreturned
tolivehomeaftercollege.Numbersalsopointedtogreatracial
disparity:whereas1in4whitestudentsowedlessthan13K,1
in3blackstudentsowedmorethan38K.3

Debtwasthusnolongerameresubsetoftheeconomyoroneof
itsparticularbranches,itwastheprincipalmotorofWallStreet’s
power. Sociologist and activistAndrew Ross explains that a
creditowningclass,ora“creditocracy”ashecallsit,“emerges
when the cost of each of these goods, nomatter how staple,
has to be debt financed, andwhen indebtedness becomes the
preconditionnot just formaterial improvements in thequality
oflife,butforthebasicrequirementsoflife.”4Debthadbecome
thepreconditionofsurvival,andonlycollectivedebtresistance
couldchangethis,StrikeDebtmaintained.

FromDebtStriketoStrikeDebt

As thegroup formed, thequestionof thename surfaced.The
initialproposalwasDebtStrike,giventhegroup’sbeliefthatthe

3 See:StrikeDebt(Movement)(2014)Thedebtresisters’operationsmanual,
Oakland,CA:PMPress.

4 Ross,A.(2013)Creditocracy:Andthecasefordebtrefusal,NewYork:OR
Books,p.11.
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bestwaytodestroythedebteconomyistostrike,tocollectively
refuse topayexistingdebts. In thisway, thegroupwanted to
suggestthatthelaborstrikesofthe70’sand80’scould,inthe
21stcentury,taketheformofdebtstrikes.Iflaborstrikeshadthe
potentialandpowertoputmanufacturingtoahalt,debtstrikes
could have the same effect on the financial industry.Debtors
couldthusbecomethe21stcenturycollectivesubjectthatwould
affectchange.Yetthegroupquicklyrealizedthattheconditions
foradebtstrikewerenotyetpresent,andthatitneededtofind
otherwaysofstrikingdebtbeforebeingabletoorganizeafull
ondebtstrike.Transforming“strike”fromanounintoaverb,
StrikeDebtwasadoptedasthefinalname.Thenamegestured
towardsattemptstoerase,delete,anddestroydebt.Thegroup
alsoplayedwiththeimageofstrikingamatch,bothinthesense
of lightning debt statements on fire (recalling the draftcard
burningsofthe1960stoprotestthewarinVietnam)butalsoin
thesenseofsparkingamovement.

The symbol of the group became a red square, already used
intheQuebecstudentstrikesof2005and2012,whichstarted
in response to the provincial government’s announcement of
tuition hikes. During strikes that lasted several months, the
Quebecstudentsworeredfeltsquaresasasymbolofdebt, to
indicate that these government reformswould place an entire
generation“carrémentdans le rouge,”or squarely in the red.5
Yet,thesquarealsobecameasymbolofempowerment,rallying
anentiregenerationasittriedtoreclaimitsfuture.StrikeDebt
adoptedtheredsquareasthegeneralsymbolofdebtresistance
in2012.ArthistorianandorganizerYatesMcKeeexplainshow
asasymbolandanaestheticobject,theredsquarewasmeant
to mediate between the abstractness and intangibility of the
financialmarket and the very real andmaterial consequences
suffered by the debtors: “In aesthetic terms, the red squares
brought together several formal antinomies universality
and singularity, abstraction and embodiment, visuality and
tactility.Ontheonehand,theredsquareevokedthelegacyof
monochromaticabstractionandgeometricequivalenceexplored
by Soviet avantgardes artists like El Lissitzky, for who the
redsquarewasintendedasdynamiccipherforthecommunist
Peopleinformationduring thecrisisof theRussiancivilwar.
Ontheother,thepliablematerialofthefelt–redolentofbodily
warmthandinsulationandthehandmade,irregularqualityof
the squares gave them an intimate singularity and horizontal

5 See,Gill,L.(2012)LagrèveétudianteauQuébec:Unprintempsérablede
carrésrouges,Chicoutimi:J.M.Tremblay.
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accessibility.”6Combining the imageryof theQuebecStudent
movementwithitsown,thegroupplacedinthemiddleofthe
red square theword“debt,”butonlyafter striking through it.
AsMcKeewrites:“Thisstrikethroughtransformedaquotidian
word into a defamiliarized image, recalling JacquesDerrida’s
principle of putting philosophical terms ‘under erasure.’”7
ThroughthereferencetotheQuebecstudentprotests,thegroup
positioneddebtasaglobalproblem,andpresenteditselfaspart
of a transnationaldialogueanda transnationaldebt resistance
movement.

1.Picture
OneofthefirstpublicimagesassociatedwithStrikeDebtwas
publishedinthethirdissueofTidal,ajournallinkedtoOccupy,
whosegoalwastoconnecttheoryandaction.Theposteratthe
backcoveroftheissuefeaturedanarmyofdebtresisters,their
fistsovertheirhearts,designedbyOaklandartistR.Black.Their
faces partially covered by the red hoodies they are wearing,
theysymbolizetheanonymousdebtorswhoexisteverywhere,
thoughtheyhavenotyetrevealedthemselves.Astheyencounter
oneanotherandcollectivelytransformtheir“Ican’tpay”into“I
won’tpay,” theanonymousdebtorsemergefromtheshadows
to formanorganized resistancearmy.Theirotherhand raised
in theair, theseanonymous resistersareholdingflamingdebt
statements in the formof torches, symbols of knowledge and
regenerative energy.The realization that they are all indebted
together is thus the spark, the knowledge necessary to ignite
a movement of resisters that ultimately will lead to debt
disappearinginflames.Theaccompanyingtext,“Discoverthe
Power of Refusal,” transforms refusal from a passive stance
into an active, collective, gesture.An invitation to “join the
resistance” further accompanies the image, suggesting, once
again, that debtors are everywhere, and that they are in the
processoffindingoneanother.

6 McKee, Y. (2016) Strike art: Contemporary art and the post-Occupy
condition,London:Verso,p.159.

7 Ibid,p.161.
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2.Picture
Tofurtherdeveloprelationsbetweendebtors,wastheobjective
of the first series of events organized by Strike Debt, which
tooktheformofdebtassemblieswherepeoplegatheredtotell
their debt stories. Encouraging debtors to talk openly about
theirdebtwasachallenge,one thatcanbeexplained through
theUS debt ideology. In theUnited States, debt is explained
asapersonalfailure,aresultoflivingbeyondone’smeans.As
such,itisaccompaniedbyfeelingsofshameandguilt,making
debtors highly reluctant to share their stories.Sociologist and
philosopherMaurizio Lazzaratto explains that debt is tied to
aspecifickindofmorality:“thecreditordebtorrelationshipis
inextricablyaneconomyandan‘ethics,’ since itpresupposes,
inorder for thedebtor to standas ‘self’guarantor, an ethico
politicalprocessofconstructingasubjectivityendowedwitha
memory,aconscience,andamoralitythatforceshimtobeboth
accountable and guilty.”8 In fact, before Lazzarato, Friedrich
Nietzsche had already explored the fact that the concept of
“Schuld”(guilt),aconceptcentraltomorality,isderivedfrom
the very concrete notion of “Schulden” (debts).9 For the debt
economy to work, the debtor must feel a moral obligation
to repay the debt, the selfworth of debtors becoming thus
increasinglyintertwinedwiththeirabilitytoupholdtheirendof
thecontract.Aneconomictransaction(onethatgeneratesalot
ofprofitforthecreditor)thusbecomesthemeasureofagood
life;one’sintegrityandaccountability.

Inadditiontobeinghighlyprofitable,thedebteconomyisalso
ameansfortherulingclasstocontroltheuncontrollable:future

8 Lazzarato, M. (2012) The making of the indebted man: An essay on the
neoliberalcondition,LosAngeles,Calif:Semiotext(e),p.49.

9 SeeNietzsche,F. (1989)On thegenealogyofmorals,NewYork:Vintage
Books.
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time.Infact,bytakingonaloan,thedebtorpromisesthattheir
future will be marked by the regularity of debt repayments;
theyguaranteethattheirfutureselfwillbemakinglifechoices
thatwillenablethedebtrepaymentstocontinue.AsLazzarato
writes:“Grantingcredit requiresone toestimate thatwhich is
inestimablefuturebehaviorandeventsandtoexposeoneselfto
theuncertaintyof time.”10Byholding thedebtoraccountable,
thecreditormakessurethatthefuturewillbeakintothepresent.
Education philosopher and organizer JasonWozniak explains
that “debt prefigures the daily arrangements ofmovements in
time. Linear rhythms that aim in the direction of compliance
withtheprogramsofdebtservicebecomethenorm.Secondly,
indebted life demands a prioritization of the production of
exchangevalueoverusevaluerhythms.Repetitivemechanical
activities committed to processes of accumulation come to
governeverydayactivity.”11

Shameandguiltpreventdebtorsfromtellingtheirstories,thus
relegating indebtedness to the private sphere and isolating
debtors from one another. The debt economy relies on this
isolation,ontheperceptionofdebtasanindividualproblemand
notacollectivecondition.Theobjectiveofthedebtassemblies
was precisely to counter these discourses of shame and guilt.
As people told their stories, they began to participate in the
buildingofacollectivesubject,one thathasbeenstructurally
indebted.StrikeDebtfirmlybelievedthatacollectiveindebted
subjectwouldholdalotofpower,whichittriedtoconveyby
yetanother slogan:“ifyouowe thebank$50, thebankowns
you;ifyouowethebank50million$,youownthebank.”In
otherwords,whereas our individual debt limitswhatwe can
think, imagine and achieve, our collective debt could set us
free. It shouldbenoted that shameandguilt arenot theonly
mechanisms for ensuring that debts be repaid. Literary and
cultural criticAnnieMcClanahan thus explains that the state
hascreatedcoerciveapparatuses,including“imprisonmentand
otherformsofimpersonalstructuralviolencethatoperateonthe
debtor’sbodymorethanonherconscience.”12Infact,inmany
partsoftheUSAdebtor’sprisonsstillexist.Furthermore,every
citizenintheUSAisassignedacreditscore,anumberestimating
one’slikelihoodtorepaytheirdebts.Abadcreditscorecanbe
used to deny housing and has recently even been used when

10Lazzarato,p.45.
11Wozniak,J.T.(2017)Towardsarhythmanalysisofdebtdressage:Education

as rhythmic resistance in everyday indebted life, Policy Futures in
Education,15(4),pp.495–508.

12McClanahan,A.(2016)Deadpledges:Debt,crisis,andtwenty-first-century
culture,StanfordUniversityPress,p.80.
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considering job applications.13 The assemblies were the first
stepintheprocessofbuildingacollectiveindebtedsubject,but
moreconcreteactionsneededtobetaken.Thenextbigproject
byStrikeDebtwastheRollingJubilee,agrassrootscampaign
aimedatbuyingandabolishingpersonaldebt.

ReimaginingtheJubilee

IntheUnitedStates,afterdefault,debtissoldonthesecondary
market forpennieson thedollar.Debtbuyers thenattempt to
collectthefullamountfromthedebtors.Togivesomecontext,at
thetimetheprojectstarted,in2012,5.9millionborrowerswere
morethan12monthsbehindontheirrepayments,anumberthat
hadincreasedby33%overthepast5years,representing1in6
borrowers.Inits2009reportondebtcollectorsanddebtbuyers,
the Federal Trade Commission concluded that while “debt
buying can reduce the losses that creditors incur inproviding
credit, thereby allowing creditors to provide more credit at
lowerprices,”itmayalso“raisesignificantconsumerprotection
concerns.”TheCommissionfurthernotedthatthelargestdebt
buyershavebeen,onaverage,paying4centsforeverydollar
worthofdebt.14

Formanyyearsactivistscirculatedtheideaofjoiningthedebt
market,inordertobuydebtforpenniesonthedollar,butinstead
of collecting on it, to simply abolish it. The result of these
discussionswastheRollingJubilee,envisionedas“abailoutof
thepeopleforthepeople.”Giventhatafterthe2008subprime
mortgagecrisis, theAmericangovernmentdecided tobailout
the banks and not the homeowners, the Rolling Jubilee was
imaginedasacounterpart to thisbailout,wherepeoplewould
donatewhatever theycould, so thatotherpeople’sdebtcould
beabolished.Sincedebtsarebundledonthesecondarymarket,
debtcanonlybepurchasedanonymously;inotherwords,one
cannot purchase the debt of a specific individual, and one
doesnotknowwhosedebttheyboughtbeforepurchasingthe
portfolio. But this didn’t matter, the argument was precisely
thatnooneshouldhave togo intodebt forbasicnecessities.
TheobjectiveoftheRollingJubileewasto“liberatedebtorsat
randomthroughacampaignofmutualsupport,goodwill,and
collectiverefusal.”15

13See the chapter on credit scores in the The Debt Resisters’ Operations
Manual.

14The Federal Trade Commission report cited in Bringardner, J. “ARobin
HoodfortheDebtCrisis?”TheNewYorker;26November2013,13May,
2019, https://www.newyorker.com/business/currency/arobinhoodforthe
debtcrisis

15See:TheRollingJubileewebsiteat:https://rollingjubilee.org/
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Thename,theJubilee,drewonabiblicalreference.IntheOld
Testament,duringtheyearoftheJubilee,whichoccurredevery
50years,slaveswerefreed,landsrestored,anddebtsforgiven.
AnthropologistandanarchistDavidGraeber,inhisbookDebt:
The First 5000 Years, argues that we are long overdue for a
jubilee,which“wouldbesalutarynotjustbecauseitwouldrelieve
somuchgenuinehumansuffering,butalsobecauseitwouldbe
our way of reminding ourselves that money is not ineffable,
thatpayingone’sdebts isnot theessenceofmorality, thatall
thesethingsarehumanarrangementsandthat ifdemocracyis
tomeananything,itistheabilitytoarrangethingsinadifferent
way.”16TheJubileehashistoricallyserved,andshouldcontinue
to serve, as a public recognition that some debtswill simply
neverberepaid.StrikeDebt’sJubileewasenvisionedasrolling,
becausepeoplewhosedebtshadbeencanceledwouldwouldin
turnbeencouragedtodonatetothefund,enablingthismutual
aidexperiment,wheredebtorsbailoutotherdebtors,tocontinue
longterm.ThisJubileewouldnotoriginatefromthepowersthat
be,butfromthegrassroots.

Ofcourse,inordertobuydebts,thegroupneededtoraisemoney.
StrikeDebtthusorganizedthePeople’sBailout,atelethonthat
tookplaceonNovember15,2012theanniversaryofOccupy’s
evictionfromZuccottiParkatLePoissonRougeinNYC.The
eventwaslivestreamedandviewingpartiesorganizedacrossthe
country.Theeventwasanart installation in itself; it involved
theperformanceofmanyfamousbands,includingtheNeutral
MilkHotel,DasRacistandTVontheRadio,shortlecturesand
comedy skits.The aim of Strike debtwas to raise 50K $, in
ordertopurchase1.5million$ofprimarilymedicaldebt.The
objectivefortheeventwasalsotoexposethepredatorylending
system and offer mutual support to those suffering within it.
Attheentranceoftheevent,eachpersonreceivedanametag,
exceptthatinsteadoftheusual“hellomynameis”,thetagsaid
“hello,mydebt is________.”Theattendees thenfilledin the
totalamountofdebtthattheyowed.The“debttags”drewtheir
inspirationfromOccupy’s“Weare the99%”Tumblrwebsite,
wherepeoplehadbeenpublicly revealing the totalamountof
theirdebt.

16Graeber,D.(2011)Debt:Thefirst5000years,NewYork:MelvillePublishing
Co,p.390.

3.Picture



20

ALEKSANDRA PERIŠIĆ

Theideabehindthissmallgesture,wastoyetagain,shedsome
of the shame and guilt associatedwith debt, and demonstrate
that debt was a systemic issue that affected most people in
theUnitedStates,pointing to“thenonindividualityofdebtas
a sharedcondition” such that “thedifferentiatingdetails seem
minorrelativetotheexperiencessharedincommon.Insofaras
theconditionofbeingindebtisthusimaginedtobestructural
rather than affective, it appears as a political and historical
categoryakintoclass:tothecollectiveexperienceofastructural
condition.”17Yet, by encouraging people to use their debt to
introduce themselves instead of their names, the activity also
underlinedhowthedebteconomyaffectssubjectivitybyturning
personhood into numbers and quantifying personalworth.As
alreadymentioned,intheUnitedStates,acreditscore–anumber
thatreflectsone’slikelihoodofpayingdebtback–isassociated
witheveryperson.Thecreditscoreiscalculatedbyanalgorithm,
representingsupposedlyaneutral,scientificwayofcalculating
one’sabilitytokeepuptheirpromise.Debtthus,“persistently
andsimultaneouslyoccupiesthelogicofquantitative,scientific
objectivity and of qualitative, even moral, subjectivity.”18 In
the process of credit score calculation, everyone is equally
depersonalized and quantified, eliminating any possibility of
favoritism or nepotism. It is thus supposed to be an entirely
meritbasedsystem.Yet,thissystemalsotransformsthenotion
of rights, such as the right to housing and education, into a
servicewhose access is determined by a number. The “debt
tags”werethusbasedonadialecticbetweendepersonalization
andrepersonalization,pointingtothedepersonalizationinherent
inthedebteconomyandaimingatarepersonalization.

While trying to raise $50,000, the eventwas envisioned as a
statementaboutthefactthatpeople’sinabilitytoprovidefortheir
basicneeds isused togenerateprofit forothers.Thedifferent
mini lectures and performances underlined the predatory
nature of the secondary debt market. The end result of the
telethoncame,however,asabigsurprisetoeveryone.Instead
of collecting $50,000, by the end of the night over $500,000
hadbeendonatedintotheRollingJubileefund,tentimeswhat
was expected.TheRolling Jubilee had obviously hit a nerve.
Interestinglyenough,therewereveryfewlargedonations.Most
ofthecontributions,comingfrompeoplefromacrosstheUnited
States,werebetween$5and$20.TheRollingJubileeteamspent
weeksafterthetelethonrespondingtoemailsfrompeoplewho
haddonatedtothefund.Mostofthemweredebtors,andmost
ofthemexplainedthattheywerebrokeandunabletopaytheir

17McClanahan,pp.8283.
18Ibid,p.57.
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debts.They,however,wantedtodonate,whatevertheycould,so
thatsomeoneelse’sdebtsomewhere,wouldbeerased.

Successes,FailuresandUtopianDemands

The Rolling Jubilee garnered a significant amount of media
attention,includingsomeimportantcritiques.JohnBringander
thuswrotethat“thewaythedebtpurchasesaremade–inbulk,
withoutdetailsoftheunderlyingbills–raisesanotherconcern.
DotheRollingJubilee’sbeneficiariesevennoticethattheirdebt
has been extinguished?”19 Critics also questioned the Rolling
Jubilee’sabilitytomakeanactualdentinthedebteconomy.The
amountofdebtthegroupcouldbuy,theargumentwent,could
nevercomeclosetotheamountofdebtowednationwide.The
RollingJubileecouldthusnotbethesolution:“It’swonderful
that they’re thinkingabouthow todealwithdebt,but Idon’t
think it’s a substitute for meaningful thought about how to
fix the underlying problem,” Mary Spector, a consumerlaw
specialist at Southern Methodist University, wrote.20 Yet, the
RollingJubileeneverpresenteditselfasafullfledgedsolution
tothedebtcrisis.Itsobjectivewastobringattentiontotherole
ofdebtinshapingoureconomicandsociallives,topredatory
lendingpracticesandtoalsounderlinethepowerofcollective
action.The argumentwas never that this particular collective
action could singlehandedly change the economic landscape
of theUS.The group, however, did believe that a shift from
“Ican’tpay” to“Iwon’tpay,”wouldgivedebtors significant
poweroverasystemthatoppressesthem.

These critiques ofStrikeDebt raise questions that are central
tothethemeofthisissue,namelyhowwedefineandevaluate
cultures of resistance. The question often posed is of course
whetherandtowhatextenttheseinitiativesareeffective,whether
theycanleadtostructuralchangeorwhethertheyarecaughtin
thesamehegemonicsystemsofdominationthattheydenounce.
Oneofthecommoncritiques,whichwasalsoraisedinrelation
toStrikeDebt,isthatthesemovementsaretooutopian,thatthey
are unrealistic in termsof the changes that theypropose, and
thattheyshouldmakemore“realistic”demands.Inthecaseof
StrikeDebt, these types of arguments reiterated that itwould
be impossible to erase everyone’s debt, because this would
have devastating effects on the economy and that one should
think aboutmore “realistic” solutions.Advocating for a debt
freeworldwas,withinthisframework,consideredaniceidea,

19Bringardner, J.A Robin Hood for the Debt Crisis? The New Yorker, 26
November 2013, 13 May 2019, https://www.newyorker.com/business/
currency/arobinhoodforthedebtcrisis

20SpectorcitedinBringardner.
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butone thatwas simply tooutopian.Thedebateof “realism”
vs. “utopianism” is one that surfaces often in discussions of
socialmovements.Here, Iwould like todefend thenotionof
“utopiandemands.”Theargumentthatonehastobe“realistic”
isoftenused, I contend,asaway todetractmovements from
the possibility of structural change, pushing people to think
aboutmilderandsupposedlymorefeasiblereforms.Iarguethat
to be effective, any resistancemust operate on both levels: it
needs to provide some immediate solutions that can alleviate
people’s financial hardships. But it must also strive to build
alternative economic and ethical frameworks. In thismanner,
StrikeDebttriedtorethinkwhooweswhattowhom.Thegroup
thusmaintainedthatwhile“weoweeachothereverything,we
owethebanksnothing.”WhereasitwasclearthattheRolling
Jubilee was not going to buy and erase everyone’s debt and
that this was not going to happen anytime soon, the utopian
dimension of imagining a world without debt was crucial in
building a collective indebted subject.Thevalueof autopian
demandisnotmerelyinthepossibilityof itbecomingreality,
it isalsoinextendingthelimitsofourcollectiveimagination,
creatingaspaceforalternativestobeenvisioned.Inthiscase,
thealternativewasaworldwherepeopledidnothavetoresort
to debt to provide for their basic needs; a world build on a
cultureofmutualaidandsupport.KathyWeeksinherbookThe
ProblemwithWork,explainstheroleofautopiandemandinthe
followingmanner:

Oneof thesemore fractional forms, the“utopiandemand”
asIusethephraseisapoliticaldemandthattakestheform
notofanarrowlypragmaticreformbutofamoresubstantial
transformationofthepresentconfigurationofsocialrelations;
itisademandthatraiseseyebrows,oneforwhichwewould
probablynotexpect immediatesuccess.Thesearedemands
thatwouldbedifficultthoughnotimpossibletorealizeinthe
presentinstitutionalandideologicalcontext;tobeconsidered
feasible,anumberofshiftsintheterrainofpoliticaldiscourse
mustbeeffected.Inthissense,autopiandemandprefigures
again in fragmentary form a different world, a world in
which the program or policy that the demand promotes
wouldbeconsideredasamatterofcoursebothpracticaland
reasonable.21

Inotherwords,whiletheconcreteandpracticalworkoffinding
solutionstoimmediateproblemsiscrucial,itremainslimitedif
notaccompaniedbyaworkofprefigurationofaworldbasedon

21Weeks, K. (2011) Problem with Work: Feminism, Marxism, Antiwork
Politics,andPostworkImaginaries,DukeUniversityPress,p.176.
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adifferentsystemofvalues,wheretheissuesathandwouldno
longerbepresent.Thecritiqueofutopianism,itsunfeasibilityor
improbabilitycanactasdangerousimpedimentstosocialchange.
Withouttheworkofprefigurationorutopianimagination,social
movements and groups risk remaining trapped in a defensive
position, one merely trying to stop or mitigate the effects of
existingpolicies.

ToreturntotheexampleofStrikeDebtandtheRollingJubilee,
theprojectraised$700,000,whichwereusedtoabolishnearly
$32millionworth of debt.Thegroup initially bought several
portfoliosofmedicaldebtandbuiltacampaignagainsttherising
costofhealthcareintheUnitedStates.However,theteamreally
wantedtoacquirestudentdebt,giventheheateddebatesabout
tuitionhikesandtheorganizationalpotentialofstudentdebtors.
Studentdebtwasdifficulttoencounteronthesecondarymarket
becauseitisfederallybacked;infact,itistheonlytypeofdebt
thatdoesnotgetdischargedthroughbankruptcy.However,after
monthsofsearching,thegroupmanagedtoacquireaportfolioof
studentdebtwhohadattendedCorinthian,agroupofforprofit
colleges that had attained a bad reputation for its recruitment
tactics and worthless degrees. While the Department of
EducationeventuallyclosedCorinthianin2015,studentswere
still expected to pay back their loans. In the aftermath of the
Corinthiancontroversy,studentsbegantoorganize,astheyfelt
defraudedbyaninstitutionthatprovidedthemwithaneducation
thatwasnolongerworthanything,whileleavingthemdrowning
in debt. A collaboration between organizers involved in the
RollingJubileeandtheCorinthianstudents,ledtotheformation
of the Corinthian 15 (soon to become the Corinthian 200), a
groupof15studentdebtorswholedthefirststudentdebtstrike
intheUnitedStates.Theseweremostlyworkingclassstudents,
thefirstgeneration in their families togo tocollege,who felt
lured by the Corinthian promises of successful careers and
encouragedtotakelargeamountsoffederaldebttocovertheir
tuition.They, for thefirst time, refused to pay the debt back.
DuringthistimethegrouphadalsometamorphosedfromStrike
Debt to theDebtCollective,becomingaunionwheredebtors
cancometogetherandbuildtheircollectivepower.Asthegroup
explains: “TheDebtCollective leverages collective power by
offeringdebtorsasharedplatformfordirectaction.”22TheDebt
Collectivewasabletoprocureasignificantdebtreliefformany
Corinthian students and itsmembers continue tofight against
thedebtsystem.

22See:TheDebtCollectivewebsite:https://debtcollective.org/
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I tell this story in part to help us think about howwe define
culturesof resistancebutalsoreflectonwhatconstitutes their
successesandfailures.TheargumentthatOWSwasafailurehas
beenwidespreadsincetheendoftheoccupationinNovember
2011.Infact,Ihearoftenfrommyownstudents,whoaretoo
youngtohaveparticipatedinOWS,that themovementwasa
letdownandthatitdidnotchangeanything,confirmingfurther
the equally widespread argument that cultures of resistance
inevitably get coopted by the hegemonic systems of power
thattheystrivetotransform.Whetherweagreeornotwiththis
argumentdependsa lotonhowweunderstand theprocessof
socialchangeandhowwedefinetheroleofsocialmovements.
If we think merely in the shortterm, expecting a movement
to change the overall political, economic and social system
in a span of a few years, than yes,Occupy could be deemed
a failure.There are, however, alternativeways to think about
failureandsuccess.TheoristMarinaSitrinhasquestioned the
equationbetweensuccessandimmediatepublicpolicychanges,
encouraging us instead tomeasure success “by the formation
andcontinuationofnewsocialrelationships,newsubjectivities,
andanewfounddignity.”23Inadditiontothinkingaboutsuccess
beyonddirectgains,Ibelievewealsoneedtodevelopamore
longtermviewofsocialmovementsandculturesofresistance.
Socialmovementsandculturesofresistanceinformoneanother,
creatingalongchainofresistances,changes,causesandeffects.
Movements are a result of a history of social resistance that
precedes them and they create the conditions of possibility
forfuturegroupsandmovements.Theythusdonotoperatein
isolation,asindependentactors.MaxHaivenandAlexKhasnabis
arguethatmovements“resonate”as“theyconnectonthelevel
ofsharedaspirations,personalrelationships,movementmyths
and legends, organizing strategies, and common horizons.”24
It is, thus, impossible to think about OWS and Strike Debt
independentlyoftheircontinuingresonances.

Recently, an article was published countering the claim that
Occupywasafailure;itarguedinsteadthatthemovementhas
actuallytransformedtheUSleft.Astheauthorexplains:

Occupywasthebirthplaceofsomeleft-wingideasthathave
gainedmainstreamtraction:Its“99percent”mantra,which
decriedtheconcentrationofwealthandpowerinthehandsof
afewattheexpenseofthemany,hasendured.Itanimatedthe

23Sitrin, M. (2012)Everyday Revolutions: Horizontalism and Autonomy in
Argentina,London;NewYork:ZedBooks,p.14.

24Haiven,M.andKhasnabish,A.(2013)Betweensuccessandfailure:dwelling
withsocialmovementsinthehiatus,Interface:ajournalforandaboutsocial
movements,5(2),p.493.
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riseofSen.BernieSanders(I-VT)andtheresurgenceofthe
DemocraticSocialistsofAmerica,anditisinwaysresponsible
forsomeofthemostprominentideasintheDemocraticParty
rightnow:freecollege,a$15minimumwage,andcombating
climatechange.Itwasalsoatraininggroundforsomeofthe
mosteffectiveorganizersonthelefttoday.25

Occupy,anditsmanyoffshootslikeStrikeDebt,havealsobeen
crucialinshiftingtheconversationarounddebtandparticularly
studentdebt.Infact,ElizabethWarrenandBernieSandersforthe
2020Democraticnominationforpresident,recentlymadepublic
theirproposalstocancelstudentdebtformillionsofpeopleand
makepubliccollegefree.Butaswriter,filmmakerandorganizer
Astra Taylor explains “like every other progressive proposal
nowbeing toutedbypresidentialhopefuls, fromMedicare for
All to the Green New Deal, the call for debt relief and free
educationfirst came from the grassroots.”26As proposals like
thisonereachmainstreampoliticians,weshouldnotforgetthat
theyoriginatedinthegrassroots,inmovementswhosedemands
were often initially considered unrealistic. Taylor concludes
that“ifwewantarealstudentdebt jubileetoactuallyhappen
–togofrompolicypapertoreality–thegrassrootswillneed
tocontinue topushfor it.”27 Ifwewanta jubileeofanysorts
tooccur, socialmovementswill need to continuepushing the
boundariesofwhatweimagineaspossible,andwewillneedto
followtheirresonances.
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КУЛТУРА,ДУЖНИШТВОИ
ОТПОРУСЈЕДИЊЕНИМДРЖАВАМА

Сажетак

„Дужништвопогађа99%”јеједанодмногихслоганакојејекреирао
покретStrikeDebt (Обришитедугове) – активистичкипокрет за
отпордужништвукојијенастао2012.годинеуградуЊујорку.У
овом чланку, анализираћу покушаје овог покрета да организују
задуженеиствореусловезаштрајкдужника.Користимовајпокрет
каоконкретнипримеркултуреотпора,какобихразмотриламогуће
обликеотпораињеговеизазовеудобанеолиберализма.Износим
аргумент да су дужнички активисти успешно померили фокус
јавногдијалогасатемедугаусмислуличногнеуспехакадугукао
одлици структуре,што представља темeљ концепта колективног
задуженог субјекта. Такође наглашавам и значај утопијског
захтева овог дужничког покрета у свим покушајима одупирања

неолиберализму.

Кључне речи: дуг,отпор,друштвенипокрет,неолиберализам

СнежанаЈовчићОлђа,Комарац,40x69цм,1994.



28

Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и  
дру штве ну те о ри ју, Бе о град

DOI 10.5937/kultura1963028Z
        УДК 305:316.75
              2-662:305

оригиналан научни рад

СПАЉИВАЊЕУ21.ВЕКУ
ШТАСТОЈИИЗА 

„РОДНЕИДЕОЛОГИЈЕ”
Са же так:Утекстусеразматратакозванаантироднаидеологи-
ја.Речјеоглобалномфеноменукојипочиванаснажномотпору
променама у сфери рода, сексуалности и породице.Стратегије
којимасеслужиредефинишупојамсубверзије,приказујућисубвер-
зијукаонештоконзервативно.Иакосејављакаокултурниотпор
којисечестопозиванарелигију,тезајетекстадаје„роднаидео-
логија“испредсвегаполитичкосредство,секуларниколикоирели-
гијскиинструментзадефинисањепожељногдруштва21.века.У
првомделутекстасеуказујенапарадоксалне,честоипротивреч-
необликеиспољавањазахтевапоборникаантироднеидеологије,
узнагласакнатезамаоненаучности, злоупотреби језика,идео-
лошкоммотивукојисеиздајекаонаучноиполитичкинеутралан.
Удругомделутекстасе краткоразматра улогарелигије, ито
римокатоличкеиправославневерзијехришћанства,уградњиовог
феномена.Утрећемизавршномделупоказујекакојеродпостао
тачкаукрштањапротивљењареартикулацијамазначењаправа,
људског,слободеиједнакости.

Кључ не ре чи:род,роднаидеологија,религија,језик,Бразил

Моћниконструктрода1

Уновембру2017.годинеубразилскомградуСаоПаулуор
ганизованајеконференцијаOsfinsdademocracia(Оциље-
вима/крајевимадемократије),посвећенапроблемимапопу
лизма,пучкесувереностииодрживостидемократијеусве
тупостистинаинасиљакојенепрестаједарасте.Једанод

1 Радјенастаоуоквирупројекта„Политикедруштвеногпамћењаина
ционалног идентитета: регионални и европски контекст”, бр. 179049,
којифинансираМинистарствопросвете,наукеи технолошкогразвоја
РепубликеСрбије.
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суорганизатораконференцијебилајеиЏудитБатлер(Judith
Butler), већ деценијама вероватно најпознатије име феми
нистичке теорије.Премда у Бразилу уопште није требало
даизлаже,неколикоданапрењеногдоласкапуштена јеу
оптицајпетицијакојајезахтевалаотказивањењеногимаги
нарногпредавањаороду,уимебригеодециибудућности
Бразила.Изапетицијекоја јетребалодазауставиширење
штетне „родне идеологије”, стало је, иако свакако треба
узетиуобзирогроманброј„бот”потписа,вишеод370.000
људи.Шта јетоликиброј,великизамногољудниБразил,
замишљаодабисенаовомизмишљеномпредавањумогло
чути?Односно,какојепричаороду,дугорезервисанаса
мозапосвећеницеипосвећеникеженскихироднихстуди
ја,посталапричаонечемутакоопасномштојеустањуда
мобилише реке душебрижника? Овај израз, премда коло
квијаланиутоликонеочекивануакадемскомтексту,запра
во је необично подесан у овом контексту због обновљене
секуларнебригезадушу,омотанеурелигијскиплашт.

Утекстукоји јенаписалазабразилскидневнилистFolha
deSãoPauloкаосвојеврснурефлексијунадогађајеуновем
бру,ЏудитБатлерсеосврћенаовопитањеикаже:„Нисам
сигурнакаквасемоћилиопасностприписивалапредавању
ородукојесузамишљалидаћуодржати.Но,морабитида
јеречоврломоћномпредавању,поштосумојинепријатељи
јасноставилидознањадаћеоноугрозитипородицу,морал,
пачакинацију.Јединозначењекојејеиме’ЏудитБатлер’
ималозаонекојисусепротивилимомприсуствууБразилу
јесте – представница нечегашто се назива ’родном идео
логијом’”.2НијеслучајноштоБатлер,атоважиизадруге
теоретичареитеоретичаркерода,сподозрењеминемалим
опрезомговорионечемуштојеизванзâбранаакадемијепо
сталопознатоподнеколикоимена,мадасеовоупаривање
рода и идеологије јамачно најчешће сусреће. То „нешто”
штородпроглашаваидеологијом,самојепосебитешкоод
редив,тешкоомеђивидеолошкиизразпротивљењаслободи
иједнакостизаклоњенповршнимполитичким,културними
религијскимобјашњењима.

Укојојјемериречополитичкизначајномдогађајукојисе
користи религијом и културом прикривајући се иза њих,
знаковитоговориинциденткојиседогодиопредотварање
конференције,односноутренуткукада је„требало”дасе
одигранепостојеће,измишљенопредавањекојеофанзивно

2 Butler,J.JudithButlerescrevesobresuateoriadegêneroeoataquesofrido
noBrasil,19novembre2017;11.2.2019.,http://www1.folha.uol.com.br/ilu
strissima/2017/11/1936103judithbutlerescrevesobreofantasmadoge
neroeoataquesofridonobrasil.shtml
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ширироднуидеологију.Иако јевестоинцидентуобишла
свет,сензационализованакаоисвакитаблоиднипримерак
вестиданас,онаузбиљиупућујенаснажандруштвеникон
фликти,могућеје,наантагонизамкојиимамоћдаоргани
зујесценуполитичког.Наиме,наплатоуиспредместагде
сеодржавалатродневнаконференцијаокупиосерелативно
малиброј „пријатеља”и „непријатеља”ЏудитБатлер, где
јеовихпотоњихбиломање,иакосубилигласнији.Премда
међуњиманиједошлодоизравногдодира,с једнестране
улицесустајалионикојисусвојимтелимаформиралижи
виштит,јавнуодбрануЏудитБатлер,доксусдругестране
улицестајалионикојисувиком,плакатима,алииуздигну
томБиблијомикрстом,захтевалидаонаштобрженапусти
земљуукојојсе„роднаидеологија”нећетолерисати.Тада
јеналицуместаспаљенаибизарнаефигијакојатакођемно
гоговориовременуукојемживимо:смештенанаразмеђи
измеђуспаљивањавештицаналомачииурођеничкихтра
дицијамучења„лутака”,обучена„ужену”(наштасуупу
ћивалиружичастигрудњакивештичјишешир),спапирним
лицем, ефигија је можда била гротескнија од самог чина
њеногуништења.

Збогчегасеоводогодило?Далијеречолокалномдогађају
–дали јеовонекакваспецифичнобразилскаилилатино
америчкаствар?Чињеницадасуузовулуткутокомпроцеса
спаљивањастрадалејошдве–несумњивомушке–лутке,и
тоефигијевечитогисвеприсутногсумњивцаСороса (Ge
orge Soros), те бившег бразилског председника Фернанда
ЕнрикеаKардоса(FernandoHenriqueCardoso),којиједеве
десетихозваничионеолибералнетрендовепоставшипрепо
знаткаоотеловљењесевереноамеричкогутицаја,томеиго
вореинеговореуприлог.ЗазородЗапада,односноСевера,
тепрљавогновцакојикорумпиралокалнеполитичкенавике
иобичаје,једнаконамјеблизаккаоипросечномБразилцу.
Мождастога,сасвимсупротно,можемоговоритиотрансна
ционалноми,занасважно,трансрелигијскомфеномену?

Уовомтекстућунастојатидапокажемкакојеродпостао
тачкаукрштањаукојојсепрепознајуразличитеконфесије
којегапредочавајукаодијаболичниконструкткојиуништа
васамоткиводруштвености.Тезакојућузаступати,међу
тим, јестеда је„роднаидеологија”испредсвегаполитич
косредство,секуларниколикоирелигијскиинструментза
дефинисањепожељногдруштвау21.веку.Утоликопојава
„роднеидеологије”однасзахтевадасасвимозбиљнораз
умемо укрштања религијског дискурса с популистичким
стратегијамаодбранепородице,вереинације,стратегијама
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којесуданасједнакоприсутнеуразличитимделовимасве
та.И,свајеприлика,бићетојошвише.

Коговориродом?

Упоследњихнеколико годиналитературао „роднојидео
логији” (gender ideology), „родном лобију”, „antigenderi
smusu”,то јест„џендеризму”,наглосеувећава.Уобичајен
приступовојтемијеупоредан3–показујесекакоантиродна
позицијазамишљадаговориуимеједнеодређененације,у
одбранувредностиједнеодређенецелине,дабисезаправо
испоставилокакоспецифичноиталијанске,пољске,бразил
скеиликенијскевредностинипочемунисуизоловане,нити
националноспецифичне.Каконереткобиваспојмомиде
ологије,а јошивишесданасређекоришћенимтермином
„лоби”,уигри јепрећутнаилиексплицитнапретпоставка
онекомобликузавере,тејестоганационалниоквирпоже
љаноквирзаразвојконспирацијакојеизтемељаразграђу
јунационалниидентитетједногМађара,Хрвата,Француза
илиТунижанина.Заверасеприписујенекоммоћномлоби
ју – злоћуднимфинансијерима злоћудних родних теорија,
штона концу спајамасоне, Јевреје, савременогРотшилда
Соросаидругемоћникесдомаћимсубверзивцимакојисе
налокалномнивоубаведеконструкцијомроднихулогаили
имплементацијомуродњавања(штојенеуспелипреводро
гобатнекованицеgendermainstreaming,којасеуСрбијии
међуњенимпристалицамаимеђуњенимопонентимавећ
вишеоддеценију„преводи”каоџендермејнстриминг).Од
ређењесаставафинансијскихмоћникакојиулажуновацу
разарањеразнихнационалнихдруштвенихткиваодИсто
кадоЗапада,одЈугадоСевера,старојеколикосустареи
саметеоријезавере,алиупућујенајошједанзначајанмо
мент.Новацкојимсефинансира„роднаидеологија”јене
хришћански новац (а вреди запазити, посебно с обзиром
наникаддовршениратпротивтерора,дасеисламтакође
нашаоизванкрвавихтоковароднезавере).Потенцирањете
чињеницевраћа–штојезапажентрендупосткомунистич
комсвету–религијукаоједноодупориштаидентитетског
одређења.Заверасеспроводиодозго,изнеодређеногсреди
штамоћи,апосредствомдомаћихквислингакојиналокалу
организујубиополитичкепројектедруштвеногинжињерин
га.Речимавеликезаговорницеборбепротив„роднеидеоло
гије”,ГабриелеКуби(GabrieleKuby),„првипутуисторији,
елитемоћникасебидајузаправодапроменеполнииденти
тетмушкарцаиженеполитичкимстратегијамаиправним

3 Kuhar,R.andPatternote,D.(eds.)(2017)Anti-GenderCampaignsinEuro-
pe,RowmanandLittlefield.
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мерама.Ранијеим јенедостајала експертизау сферидру
штвеногинжињеринга.Међутим,данассетоодигравапред
нашим очима у глобалној равни. Име стратегије: gender
mainstreaming”.4

Зналциупољудруштвеногинжињеринга,којикористесво
јазнањадабиспровелиполитичкеиправнемодификације
главногтока(mainstreamа),долазеизредоватеоретичараи
теоретичаркиродакојиартикулишуњеговапритајеназна
чења.Уистину,непостојиопштеслагањеоконачинанако
јисетаартикулацијаизводи,мада је„ненаучност”одлика
ококојесемногикритичарислажу(потежући,дакако,врло
површнеичестоједнако„ненаучне”аргументетомеупри
лог).5Речје,дакле,онеобичнојекспертизи:стручњаштвуу
ствариукојојсенеможебитистручанјерпочивананече
мупроизвољномштоискривљује знање, истину, па чак и
самуреалност.Но,ненаучникарактер јесамодеопробле
ма: за „научнике” је важно да покажу да родфункциони
шекаоТројанскикоњ,ањиховајеулогаулогагусакакоје
ће спасти Рим. „Епистемолошке мањкавости [радикалног
феминизма]... могу нанети одређену штету и самом дру
штвууколикоделовиуправљачкихелитароднифеминизам
прихватекаонеупитнидруштвенипројекат”.6Другимречи
ма,епистемолошкемањкавостиовихтеоријамождасамепо
себинебибилеособитоважнеданемајуидиректнуполи
тичкупримену.Такође,важнојегдејетакваприменаузела
маха,икакосетоодражаваназемљекојетомепружајуизве
станотпор.„Роднифеминизамје...узнатнојмеривећукло
пљенуидеологијупојединихуправљачких структура.Та
квеструктурепочивајунамањедемократије,тачније,штоје
утицајстварневољеграђананаполитичкеодлукемањи,то
каодајеовадруштвенаконцепцијаутицајнија”.7

Изнаведеногваљаобратитипажњунадвествари.Прваје
сучељавањедвејуекспертиза,илипре„лажне”и„истините”
експертизе,односнонаучногиненаучногзнања:самопро
кламованострогимнаучнимјезикомиспитујусеметодоло
шке,епистемолошкеидругемањкавости„друштвенихпро
јеката”којисеиздајузаневинетеорије,аподмуклорадена
преображавањудруштвенеструктуре–штавише,такотеме
љито,тактички,прорачунатодазавређујуиместратегије,и

4 Kuby,G.(2016)TheGlobalRevolution.DestructionofFreedomintheName
ofFreedom,Kettering:AngelicoPress,p.42.

5 Marschütz,G.(2014)Rod–trojanskikonj?Teološkenapomeneuznedavnu
raspravuorodunakatoličkompodručju,Novaprisutnost12(2).

6 Антонић,С.(2011)Изазовирадикалногфеминизма,Београд:Службени
гласник,стр.29.

7 Исто.
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јошснажније, социјалногинжињеринга.Избрушенинауч
нижаргонтребадауконтрадистинкцијиобезбединесамо
строгост,доследностиобјективносткојаовимидеолошким
варалицаманедостаје,већјетуидабисеобјавиокаорас
кринкавањезавереничкогкôда,дабигаприказаоуправокао
заверенички. Међутим, тако постављена „научност” која
стајепротив„завереништва”намахупућујеинадругуди
мензијукојујепотребнозапазити.Већпремасамојлогици
аргументације, овајнаучни језик сеи саммораконспира
тивно упарити с питањима глобалне политике. Одређују
ћиодговорнеуправљачкеструктуре,центреипериферије,
исасвимпроизвољноодређујућишта,примераради,јесте
демократија–штороднеидеологеувекизразитоприближа
вапопулизму – питања која су обухваћена критикомрода
постајуполитизована,аконеиизравноидеологизована.У
борбипротив„роднеидеологије”каоданеманачинадасе
узмакне идеолошком говору, чак и онда када се емфатич
ноинсистирананаучностиили,урелигијскомконтексту,на
богословљу.

Тумачење глобалне политике даје локалне тонове „родној
идеологији”.ТакоћеуБразилуналомачиродабитиспаљен
бившипредседникКардозо, „(северно)америчкичовек”; у
Србији ће се увоз „родногфеминизма” везати уз омраже
не „европске реформе” које подривају аутохтону народну
демократијусвојственуовомподнебљу,итобезуплитања
цркве; уМађарској иСловачкој ће се пак, под директним
утицајем цркве, захтевати „породични мејнстриминг” као
алетрнативниизразлокалнекултуренаспрамбирократског
наметаЕвропскеуније;уАфрицићерод,заједносхомосек
суалношћу,битипроказанкаонештотуђеафричкојкултури
ивредностима, каонаметдонаторскихнацијанезападним
земљама;8ауЕвропи,посебноуземљамакојесусепадом
ГвозденезавесеослободилеомраженогВаршавскогпакта,
уродућесевидетиизданциновогмарксизма,скареднана
допуна неостварене револуције чији је циљ да под велом
личнеслободеиравноправностидовршипројекатранијег
пакленогдруштвеногинжињеринга.

Имајошнечегаујезичкомизборуштоскрећепажњунаод
носелите,моћника,ионихкојиподпритискомисупротно
стварнојвољисвојихграђанапристајунасоцијалниинжи
њеринг.Тојесамаречgender,којасеодШпаниједоРусије
напростонепреводи.УФранцуској је,например,држав
накомисијазадуженазатерминологију2005.годинеиздала

8 Kaoma,K.(2016)TheVaticanAntiGenderTheoryadSexualPolitics:An
AfricanResponse,ReligionandGender6(2),p.285.
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званичнупрепорукуоunusageabusifdumotgenre,инсисти
рајућиданепостојилингвистичкапотребазапроширењем
речиsexeпојмомgenre,тедаsexeсасвимприкладнозахвата
разлику између мушкарца ижене, укључујући и „култур
ну”димензијуоверазлике.9Genre,каоипојам„род“,остаје
„наша”реч,инесамото:управозатоштоостајенаша,не
изложенапогрешномстраномутицају,онаостајеодељенаи
одидеолошкогталогакојибисењомеувеоузваничнутер
минологију.Сличнетрендове,мадасвакаконетакопедант
ноиофицијелнообликоване,запажамоуовдашњимјезици
ма.Премдаје,дакле,појамродаприсутанујугословенским
теоријским текстовима још од краја седамдесетих година
у дистинкцији према (с)полу, током последњих година он
сесвечешћеисвенаглашенијејављаусвојојискривљеној
транскрипцијикаоџендер,гдегаоводерогативноџодваја
од„нашег”језика,каонештоштојеисамомјезикустрано.

Ови разнолики примери показују у колико се равни род
третира као идеолошки облик колонизације локалних за
једницаилидруштаваиликултурā.Некадасетаколониза
цијатумачикаоновиобликимперијализма,некадкаопри
тајенинаставаккомунизма,некадкаонајдоследнијиизраз
либералног индивидуализма, штавише неолиберализма.
Премдасупротивречностибелоданеибројне,онекаодане
умањујуидеолошкинабој„роднеидеологије”.Пакетродаи
комунизмаи/илииндивидуализмаи/илиимперијализмаи/
илинеолиберализмапоправилусеудвајаснападомнана
ционалневредности,нарастакањенационалнихграница,на
даљупериферизацијуиумањењенационалнесуверености.
Сродом,којисебезмалоиспоручујеракетамаидроновима,
илимисијамазапомоћсиромашнимнацијамакојепролазе
крозмукотрпнетранзицијеилисузаувекосуђененаразвој
нустратегијуокојојсеодлучујенадругимместима,долазе
страшне,подмукле,разорнепоследице.

Какојемогућедаједнатакваречпроизведетаквупометњу
итоликоневоља?Наштасеонаодносииукојимсеконтек
стимапојављује,штајетоштоприкрива(јерјамачнонешто
мораприкриватикадајетоликозавераокоње),аштаоткри
ва?Упоришне тачкеококојих серазвила свестоштетно
стирода,којиселакоибрзопревеоунештонеодвојивоод
–изма,односесенаправнедефиницијеимикрополитичке
(policy)актекојинастоједауредесферукоја,барнапрвипо
глед,немадодирнихтачакасмакрополитичкимфеномени
маокојимаједосадабилоречи.Речјеотелу,сексуалности,

9 Fassin,Е.ADoubleEdgedSword.SexualDemocracy,GenderNormsand
RacializedRhetoric, in:TheQuestion ofGender. JoanW. Scott’s Critical
Feminism,eds.Butler,J.andWeed,E.(2011),IndianaU.P.,рp.143144.
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праву слободног располагања властитом репродуктивно
шћу,правимадасезаснујуираставезаједнице,правудасе
познајукапацитетивластитетелесностиидасењимаодпо
четкаодговорноуправља,правудасеживиизваннасиља–
дасенасиљепрепознаидасе,акоседогоди,нетолерише.
Напрвипоглед,уовоменебисмелобитиничегспорног,ни
тије,изгледа,уовомескривенанекатајнаагендакојаупу
ћујенатодасеоваквимзахтевимацепаинститутпородице,
дасењимадоводеупитањеморалинација.Паипак,управо
јетооптужбапредкојусестављарод.Морабитиондада
супородица,моралинацијапочивалинапраксама,обича
јимаизнањимакојасунештоскривала,нештоштосесада
подмуклоразоткрива.

Штакажецрква?

Дабисеоставуцркверасправљалонијенеопходноособе
нознањетеологије,нити јепотребноупослитизналцеко
ји ће исправно тумачити катехизис (премда, и то се мора
нагласити,њиховознањеможебитиизразитодрагоцено).10
Овајдрскиисказнеморасеправдатиниинсистирањемна
секуларности, ни одбацивањем религије као анахроне ин
ституције,пошто јењенаулогаусавременомдруштвуте
мељнодоведенаупитање.Заправо,речцркве–а јаћусе
овдеврлократкообазретинадвењеневаријанте,римока
толичкуисрпскуправославну–тешкоседаразликоватиод
речинаучнихрадника,популистасвихбојаиконзерватив
нихпарламентараца.Такође,иакојемогућедајецрквадала
оквировојрасправикадајесрединомдеведесетихпочелада
истурапојам„роднеидеологије”,њентониваленцеодавно
нису само или битно црквене. Ево речиПапеФрање које
овајисказпоткрепљују:

УЕвропи,Америци,ЛатинскојАмерициинекимземљама
Азије,дешавају сестварниоблициидеолошкеколониза-
ције.Једнаодњих–назваћујејасноњенимименом–је-
сте[идеологија]рода.Данасседеца–деца!–учеушко-
ламадасвакоможеизабратисвојпол.Заштосетоме
учи?Затоштокњигеобезбеђујуособеи установекоје
вамдајуновац.Тиоблициидеолошкеколонизацијетакође
подржавајуутицајнеземље.11

Будућидасуоворечикојенеделујукаодаихнијемогао
изговорити нико други доПапа, у ономешто непосредно

10Видети:Anić,J.R.(2011)Kakorazumjetirod?Povijestraspraveirazličita
razumijevanjauCrkvi,Zagreb:InstitutdruštvenihznanostiIvoPilar.

11Bracke,S.andPatternote,D.(2016)UnpackingtheSinofGender,Religion
andGender6(2),p.143.
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следићутеречи,безбогословскогзнањаиблагослова,укр
ститиснекимдругимцрквенимтумачењимарода.

Тешко се, наиме, може рећи да је христијанологија икада
збиљапочиваланасировимчињеницама,научнимистина
маистрогојлогичкојаргументацији,јердајетако,вишеве
ковниспороприматуверенадразумомкојијефилозофију
одвећдугочиниослушкињомтеологије,напростосенеби
одиграо.Данас,међутим,сведочимопозивимацркведасе
јасноразвидиштајетоштосепотмулоскриваизречи,као
(лажна)мистеријакојасесупротставља(истинитој)мисте
рији,готовонаистиначиннакојисенаучнијезиксупрот
стављаненаучномјезику.Такође,уборбипротивлажнеан
тропологије,црквасиловитонудионуисправнукојау21.
векусвојуснагуцрпиизвикторијанскеконструкцијепол
ностикаокомплементарности.12Тако,рецимо,упредговору
Лексикону који разматра двосмисленеи спорне термине у
везиспородицомиетичкимпитањима–каодајеикадапо
стојаосамоједанканон,једнасирова,строгаисилогистич
каистинаоовимпитањима(чакиусамојцркви)–кардинал
Трухиљо(Trujillo)удухухришћанскепастораленавешћује
данамераовогпројекта„ниједасебориилипротивиуста
новамаилиособама,а јошмањедаимсенамеће.Мипре
желимодапредложимо,дасљубављуубедимо,даусмери
мољудекаистиниспоштовањем,унадидаћемозапоче
тииојачатиплодоносандијалог”.13Очито,речјепозивуи
подстицају, о потенцијално плодној размени двеју страна,
нашта упућује реч дијалог, чији је циљда се двосмисле
ности,плоднеразумевањатихдвејустрана,уклоне.Међу
тим,језикПредговорасевеомабрзомења.Овајоткривајући
Лексикон јенеопходанпоштосуизвеснеречипосталене
јасне, двосмислене, манипулативне, а двосмисленост тер
минаприписујеселукавствукојеједосеглозабрињавајуће
размере;изразиексплоатишунеинформисанекојисуњима
обмањени;јавниммњењемсеманипулишедабисеприкри
лашокантнаистина.Нереферирајућинацрквенеауторите
тенегонаХегела (Hegel)иХајдегера (Heidegger),Орвела
(Orwell)иМана (Mann),Предговорсезакључујеснажним
исказомпремакојемсе„породицаиживотдословнобом
бардујуобмањивимјезикомкојинеподстиче,већкомпли
куједијалогмеђупојединцимаинародима.Безтрагањаза
истином,универзумслободепостајеупрљаниуозбиљној

12Case,M.A.(2016)TheRoleofthePopesintheInventionofComplemen
tarity and theVatican’sAnathemization ofGender,University ofChicago
PublicLaw&LegalTheoryWorkingPaperNo.565.

13Trujillo, Cardinal Alfonso López (2002) Preface to the Lexicon, 11. 2.
19.https://www.ewtn.com/library/CURIA/PCFLEXCN.HTM
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јеопасности.Безистиненемаслободе”.14Оваистинољуби
вамисија,чијијециљдеконтаминацијаљудскеличностии
заштитањенеслободе(ане,какобитохтелитеоретичарии
теоретичаркерода,борбазаслободу),поновоуводидимен
зију лажи, обмане и преварног као темеља за разумевање
оногаштородради.

Погледалисемалобоље,међутим,оптужбекојесеподи
жупротивродадалеко суозбиљнијеодоптужбе за софи
стерију.Скривенаизалажнихимена,„роднаидеологија”у
стварипродубљујеопозицију,чакизравнонепријатељство
међуполовима,производећи „штетну збркуувези сљуд
ском личношћу која има најнепосредније и најлеталније
последицепо структурупородице”.15Њоме се, наиме, по
ричуразликемеђуполовима,поништавасезначајфизичке
разликенауштрбсуплементарног,иотудневажног,рода,а
равноправностнастојидасеустановиослобођењемженаод
биолошкогдетерминизма.Ослобађањеоддетерминизмапо
тенцијалноводитривијализацијииконачномдокидањуте
мељнихполнихсвојстава–којапостојеуапсолутномсми
слу,ичијепостојањепотврђујуистварностихришћанска
антропологија („Од првог тренутка постања, мушкарац и
женасеразликујуитаквићеостатизавечност”)16–ати
месепакотварапросторзаразарањепородицекаоосновне
ћелијесастављенеодмајкеиоца,ћелијеукојојсутемељ
наполнасвојствасавршенораспоређенаи,штојевероват
нонајопаснијиучинак,уодсуствуапсолутнопостављених
мајки и очева уводи се могућност изједначавања хетеро
сексуалнихихомосексуалнихзаједница.

Акосеовоскриваиз„рода”,штајеондаистинакојуцрква
жели да заштити, штитећи тиме људску личност и њену
слободу?Уместооразарању,црква,„просветљенаверому
ИсусаХриста,говориоактивнојколаборацијимеђуполо
вима”.17Активнаколаборција–штојеочитовишеодпуке
асоцијације, пре заједнички тежак рад (labor) учињен за
једничкимнаколаборативанначин,тајном–тежиочувању
људскеличностикојасеувекинужнопојављујеусвојадва
вида.ИпремданавођеноутицајноПисмобискупимакато
личкецрквекојепотписујебудућиПапа, кардиналРацин
гер,уједномделупредстављапоновночитањебиблијских

14Исто.
15Letter to the bishops of theCatholicChurch on the collaboration ofmen

andwomeninthechurchandintheworld(2004),11.2.19.http://www.va
tican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc
_20040731_collaboration_en.html)

16Исто.
17Исто.
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цитатакојиреферирајунаулогемушкарцаижене,позивање
наСветесписе2004.годинефункционалнојесамоумериу
којојтребадапоткрепицрквенуинтерпретацијухијерархи
јекојасеколебаизмеђубиолошкогдетерминизмаитеоло
шкихинтерпретацијаречиапостолаПавла.Усвојојправо
славнојваријанти,онајесвакакојошбелоданија.

Идејаколаборације,тешкограданаодржањунечегаштоје
задатопостањемитаквојезавечност,почиванаудвојеној
анатемизацији рода и снажном истицању комплементар
ности,која,какопоказујеМериЕнКејс(MaryAnneCase),
постајецрквенооруђезапоправљањенарушенероднерав
нотежепослесветскихратова.Комплементарност,тајвик
торијански социјални изум који током првих деценија 20.
векапрестаједафункционишекаодовољноснажансимбо
личкилепак,првипутсепојављујеуобраћањуПапеПија
XIIкатоличкимженскимудружењимаодужностимаженау
друштвеномиполитичкомживоту1945.године.Уњемусе,
каоикасније,наглашавадасумушкарциижене,каоБожја
деца,благословениапсолутноједнакимдостојанствомкоје
јемогућеодржатиилиусавршитијединопосебнимистица
њемдистинктивнихсвојставакоје јеприродауделиласва
комодполова.Речјео„физичкимидуховнимсвојствима
којасунеуништиваитакоуспостављенадасењиховуза
јамниодноснеможе ставитиупитањеосиминтервенци
јомсамеприроде”.18Дистинктивнаодликажене,њенначин,
функција,природнадиспозиција,налазисеуматеринству.
Но,иако јеухришћанској антропологијиовоизједначење
темељно, апсолутно, неко упоредно изједначење –физич
кемушкости и биолошког очинства – изостаје. То је вик
торијанскитропкоји„биологију”илианатомију(алисамо
за једноуобличењељудске личности,женско), претвара у
социјалнооправдањераздвојенихсфера,јавнеиприватне.19
Асиметрија, толико карактеристична за друштвенонаучна
објашњењакомплементарностиу19.веку,централна језа
разумевање„неуништивихдистинкција”којеуспостављају
људскуличностуњенадвавида.Одатле јесамокоракдо
тезедајемушкарацтемпераментомприлагођенијизаспо
љашње,јавнепослове(натемељувластитемушкости),аже
несу(затоштосупредиспониранематеринству)обдареније
способношћу да решавају деликатна питања домаћинства
ипородичногживота.Биолошкидетерминизамсудбински
јеувезанс„небиолошким”улогамакојеконституишудру
штвеностикојеостајуутемељухијерархије–представљала

18Видетиу:Case,Р.нав.дело,стр.8.
19Захаријевић,А.(2014)Којепојединац?Генеалошкопропитивањеидеје
грађанина,Лозница:Карпос.
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сеонаподименомједнакостиудостојанствуили,уновијем
регистру,подименомкомплементарности.

Истинајезацркву,дакле,тамогдејеодувекибила:„Жена
некаумирупримапоукусасвомподложношћу.Поучавати
пакженинедопуштам,нивладатинадмужем,него–не
кабуденамиру. Јерпрви јеобликованАдам,ондаЕва;и
Адамније заведен, ажена је заведена, учинилапрекршај.
А спасит ће се рађањем ђеце ако устраје у вјери,љубави
ипосвећивању,сразбором”(1Тим2,815).Католичкава
ријанта је ову поруку понешто украсила сликом „анђела
дома”,романтизованомверзијомполнеасиметрије,којасе
није драматичномењалаод1945. до2004. године.У срп
скојправославнојваријантионаостајебезвикторијанских
украса:Павловеречису„самепосебикристалнојасне,иза
православнеимајудогматскуисвевременскувриједност”.20
Наспрам лукавом потурању двосмислености, својственом
залажнумистерију,Српскаправославнацркваистинуви
диупрвомсагрешењукојејепроизвелоподређеност,жену
заувеклишило„водственеулоге”идоделилојојглаву:„као
штоусвемунасвијетупостојиздравахијерархија,какоби
моглофункционирати, тако хијерархија постоји и у одно
сумушкоженско”.21Нарушавањеоверазмере, којаподра
зумева једнакост у достојанству и хијерархију у вођству,
спадау„роднуидеологију”која„излазиизграницаздравог,
кршћанског,обитељскогпатријархата,[и]заправославље
јегријехипобунапротивБога”(курзивА.З.).22

20Неколико мисли о Истанбулској конвенцији и родној идеологији, 22.
3. 2018; 11. 2. 19. http://www.pravoslavniroditelj.org/prvareakcijaizsrp
skecrkvenatemudzenderideologijebravozamitropolijuzagrebackolju
bljansku/?pismo=lat

21Исто.
22Исто.О „родној идеологији” се уСрбији уопште узев релативнома

ло писало, осим у одређеним тренуцима када су се по правилу огла
шавалисамоизвесниконзервативнинаучниции теоретичари;Отоме
видети:Zaharijević,A.(2018)HabemusGender:SerbianCase,Feministiqa
/φεµινιστιqά1,http://feministiqa.net/habemusgendertheserbiancase/.Из
црквенихкруговауглавномнијебилореакцијанафеноменподименом
„роднеидеологије“,нитиотомепостојизваничанставСПЦ.Збогтога
јеовдепренетописмоМитрополијезагребачкољубљанскекојајереа
говаланаактуелнадешавањаповодомратификацијеИстанбулскекон
венцијеуХрватској.УСрбијијеусвајањеИстанбулскеконвенције2011.
годинепротеклобезикаквихзначајнијихреакцијацрквенеилидругих
јавностикојебипрематомеималекритичкистав.То,дакако,негово
риуприлогпрогресивностисрпскејавностикојајевећприличнодуго
заокупљена„хомосексуалномидеологијом”,недоводећије,доскора,у
непосреднувезусародомиродномтеоријом.Наовомувидусезахва
љујемКатјиКахлини.
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Далије„роднаидеологија”стварцркве?

Одговор на ово питање неможе бити једносмислен.Вра
тимолиседведеценијеуназадудобавеликихконферен
цијауорганизацијиУједињенихнација,кадаседалекови
ше веровало да међународно право може донети значајне
помаке у сфери демократије, социјалне правде иљудских
права,показаћеседајецркваималазначајанутицајнаде
финисањеопсегањиховепримене.Одчувенеконференције
уПекингу1995.годинесвакако,Светастолицасеактивно
противилаупотребипојма„род”,алиифокусунасексуал
ноирепродуктивноздравље,тојестнасваонапитањакоја
седанасскупноуоквирујукао„роднаидеологија“.Но,јед
накојетакојасно,управоизпримеракојенудеовивелики
међународниполитичкидогађаји,даСветастолицатимчи
новиманебранихришћанскуантропологију,билоусфери
исправногтумачењаСветихсписабилоудоменупасторале,
већсеупуштауполитичкеактивностиучијемсусредишту
женскотелоињеговасимболичка,роднапреиначења.23Да
кле,иакојемождаипроистекаоизокриљацркве,итопре
свегаВатикана,овајтрендсенеможеописатикаоцрквени,
нитирелигијски,нитинапосехришћански.„Роднаидеоло
гија”представљанеобичнусмешу,производукрштањапро
тивљењареартикулацијамазначењаправа,људског,слободе
иједнакости,иутоликојеиспредсвегаполитичкооруђе,се
куларно коликои религијско средство којим се дефинише
пожељнодруштвеноткиво21.века.

Вратимосе јошједномбразилскомслучајуспаљивањаве
штица с почетка овог текста. У чланкуGênero, política e
religiãonosprotestoscontraJudithButler,антрополошкиње

23Отомеуколикојјемериречополитичким,анепукорелигијскимчи
новимасведочи,рецимо,примерпреговораУједињенихнацијауРиму
1998.годинеокозакључивањауговораостварањуМеђународногкри
вичногсуда.Тадасуактивисткињезаженскаљудскаправаизсвихде
ловасветаоформилеЖенскунеформалнугрупузароднуправду(gender
justice),чијијециљбиодасепитањароднозаснованогнасиљаигоње
њаукључеукатегоријератнихзлочинаизлочинапротивчовечности.
ТокомсусретаПрипремногкомитетакојијепретходиоРимскојконфе
ренцији,Женсканеформалнагрупауспелаједанаагендупоставикате
горијесиловања,сексуалногропства,присилнетрудноће,присилнесте
рилизације,присилнепроституцијеидругеобликесексуалногнасиља,
апојамродасепојављиваонеколикопутаунацртудокумента.Током
преговораоустановљењуМеђународногкривичногсудапојавилисусе
систематскинападинаупотребупојмарод,којисуздруженоспроводи
лиСветастолица,посебносеослањајућинаделегатеизЛатинскеАме
рикеиАфрике,алиибројнеделегацијеАрапскелигеисеверноамеричке
неформалнегрупекојесусеоштропротивилефеминизму,абортусу,геј
идентитетуисамимУједињенимнацијама.Ротшлид,С.(2007)Избри-
саноизтекста.Какосесексуалносткористидабисенапалоорганизо-
вањежена,Београд:Реконструкцијаженскифонд,стр.77.
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ИзабелеОливеираПереирадаСилва(IsabelaOliveiraPere
ira da Silva) приказано је истраживање малог друштвеног
узоркакојијенаулицамаСаоПаулабиоједноставноподе
љеннапротивникеили„непријатеље”ЏудитБатлер,ина
онекојисемогусматрати„пријатељима”илиживимзидом
којијетребалодајојомогућипролаздоместанакојемсе
одржавалаконференција.Премарезултатимаистраживања,
45.5%„непријатеља”сеупотпуностислажесизјавомдаје
јединорешењезаБразилбожанскаинтервенција,ачак73%
њихверуједабинештоблажаваријантаинтервенције,вој
на,спаслаовуземљу–штојезадржавусисторијомдикта
туребез сумње забрињавајућа тенденцијакоја сенеможе
оправдатиБиблијомикрстом.Квазирелигијска,милитари
стичка уверењаимају и своје политичко уобличење:међу
противницимаје59.5%изравнихдесничара,штопоказујуи
њиховебирачкепреференције,доктекњих10.8%заступају
политикуцентра.Супротнотоме,„пријатељи”сеуогром
нојвећини,њихчак71.4%,политичкиодређујукаолевица.
Уполитичкомиетичкомсмислу,противницисусамопро
кламованиконзервативци,доксупријатељимањејасноод
ређени,паихимаиуредовима„аморалних”,„комуниста”,
„либералних“, али сеунајвећембројудекларишукаоли
бертаријанциипрогресивци.Тосеувеликојмериодража
ваинасхватањаообразовањуиприсуствупитањародаи
сексуалностиушколама.Заправојемождаинајизраженија
поделауправоту:противницисеу86.5%случајевапротиве
говоруородуушколама,докјечак95.24%пријатељабла
гонаклонопремаовојтемиуовимоколностима.Насличном
трагу,напитањенакомепочиванајвећаодговорностзавас
питањедецеу сфери сексуалности,противници су готово
једнодушнидајединаодговорностприпадапородици(мали
бројњихполажеизвеснунадуу„науку”),доксузаговор
нициподељени–поновоподељени–окотогадалибригуо
тометребапрепуститидруштву,школиилипородици,овим
редом.Тонештоговориоразумевањуулогедржавеудру
штвугдедржавнешколепостајукључнопољеконтроверзе,
коруптивних утицаја, „глобализације” која разара локалне
праксе и обичаје, наметнутог „људскоправаштва” које до
водиупитањеспособностипојединцадасестараосебии
сопственимнајбољиминтересима.Дакле,поновосууигри
најразличитијеполитичке(илимождапреидеолошке)тен
денцијекојесвојизразналазеупротивљењуроду.Занимљи
воје,међутим,дасуобестранеуовомспору–аонсечини
такодубокда јепитањедали је„спор”уопштеречкојом
бисеописалатакотемељнадруштвенанесагласност–биле
сагласнеокоједнетачке:иједниидругисусе,обраћајући



42

АДРИАНА ЗАХАРИЈЕВИЋ

се овим другима, ритмично надгласавали узвицима –
„fascistas,fascistas,nãopassarão!”24

Могло би се учинити да питање о актуелним схватањима
фашизмаинаравиперцепцијеотомекоје„фашиста”,пре
вазилазиопсегетекстаороду.Но,ималисеувидудаово
у збиљи и није текст о роду, већ оњеговом уобличењу у
„роднуидеологију”,питањефашизациједискурсаослобо
дии једнакостиинивелисањадесногилевог, где јесвако
фашистаузависностиодокапосматрача,постајеуистину
пресудно. Премда је нужно нагласити произвољност која
прати етикетирање и (зло)употребу речи „фашизам” (као
иречи„тоталитаризам”),њиховаупотребаговоримногоо
политичкој димензији употребе саме „родне идеологије”.
Представљена као систематска пропаганда и системски –
институционални и ванинституционални – терор мањине
надвећином,„роднаидеологија”јепосталаначиндасеис
такненемоћ„обичногчовека”уодносунадруштво,државу,
међународни правни систем, глобализацију, неолиберални
капитализам.„Обичанчовек”јепредставниктетихевећи
не која се немо опире наметима елите – социјалним „фа
шистима”уредовима„људскоправаша”,„фашистима”међу
државнимслужбеницимакоји, уместоукорист своје тихе
већине,радеукористглобалногкапитала,глобалнихсила
илиглобалнихлобија,којисуспремнида,супротновољи
„обичног човека” у бесцење распродају националне вред
ности(апородичноститрадиционалностпостајунанеоби
чанначинуправоонеспецифичнолокалневредностикоје
спајајуБразилце,Србе,КонгоанцеиРусе),распродајућиих
заједносадржавномсувереношћуинационалнимпоносом.
Противници„роднеидеологије”натајначинначинделају
каотелали,каобукачи,каооникојипозајмљујуглас„обич
номчовеку”,гласкојисумуодузелиелитнилобистикоји
желедаразоресвет,пошавшиоднекеконкретненације–а
окојојјенацијиреч,зависиодтогаукојојсенацијиприча
распреда.

Роду„роднојидеологији”

Кроз читав текст синтагма „родна идеологија“ јављала се
под знаковима навода. Тиме се хтело дати до знања да је
изразупитан,спораниоправданјединоуколикосекористи
каореференцаненаоночимесебаветеоријекојеусвом
средиштуимајурод,већнаоноштородпроглашавамоћним

24PereiradaSilva,I.O.(2017)Gênero,políticaereligiãonosprotestoscon
traJudithButler,Nexojornal,21Nov2017,11.2.19.https://www.nexojornal.
com.br/ensaio/2017/G%C3%AAneropol%C3%ADticaereligi%C3%A3o
nosprotestoscontraJudithButler
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идеолошкимконструктомкојидоводиупитањеистину,сло
боду, породицу и нацију. Родна идеологија је начин да се
идеолошки – површно, једноставним језиком, некритички
–обрати„обичномчовеку”.Задирућидубокоусферу„при
ватног”,упољетелесности,сексуалности,организовањаза
једница,забраненасиља,роднаидеологијапостајесамстуб
укреацијифигуре„обичногчовека”каонезаштићене,бес
помоћнежртве,чијијенепријатељперфидан,невидљив,а
бескрајномоћан.

Безсумње,циљстудијародабиоједасепрокажуидеолошке
формацијекојесувалидиралепривилегованеидентитете–
идентитетекојисупочивалинасистемскомодузимањугла
саженама,алиидругимрасама,етнијама,социјалнодепри
вилегованоммноштву,колонизованимнародима,иособама
кодкојихукрштањапола,родаижељеневодеуобличењу
људскеличностиудваисамодвавида.Циљстудијарода–
пољакоје јетешко,амождаинемогућеобјединитиу јед
нујединутеоријскуформацију–збиљајебиопромишља
њедругачијихобликадемократијеодоногкојијепочивао
наопстајањупривилегованихидентитета.Једнаодметода
утомподухватусвакако јебилоиразобличењеприватног
као сфере неполитичког, као и довођење у питање строге
поделенаприватноијавно.Једанодкључнихсмероватог
подухватаодносиосенараскринкавањехијерархијаихије
рархизација,њиховевалидности,норминакојимапочива
ју,епистемолошкеоправданостиинормикојетаоправдања
одржавају,тевредностикојеимсеналазеуоснови.Студије
родаутомсмислуодистаоперишупојмовимамоћи,жртве
(иагресора),гласа(моћидасеизразиудоменујавногида
сетајдоменорганизујенаравноправанначин)ивидљиво
сти.Свесутополитичкапитањакојасууизравнојвезис
демократијом,илипресазамишљеном,досаданеостваре
номдемократијомкојанијеконституисанатакодапостоје
привилегована упоришта и низови искључених, рањивих,
распоседованихгрупакојетребадаостануневидљиве,без
гласа,безмоћи(пабилето,уСрбији,жене,Роми,етнички
Мађари,радницикојисвојрадниданпроводеупеленама,
илилезбејкеусвојачетиризида).

Отудасубојазни„антироднихидеолога”вероватнооправ
дане,алинезатоштосероднаидеологијаперфидноикон
спиративно шири, разарајући локална друштвена ткива.
Иакостудијероданезаговарајууништењепородице,нити
тезуонепостојањуразликаизмеђумушкогиженског,нити
наговарајудецудабирајуполкакоимсепрохте,онеоди
стадоследнопостављајупитањео томеко је „обичанчо
век”,уколикојетоликообичнихљудикојинемајумоћ,ни
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институционалну ни инфраструктурну подршку, да живе
животомкојибибиодостојан(обичног)човека.Критичко
мишљење, а не идеологија, доводи у питање претпостав
кекојеузимамоздравозаготово;захтеваимагинацијукоја
превазилазизадатеоквире;иодсвихнасзахтевадапроми
слимоштазначиљудскостиштастојиизапретпоставкео
„обичним”и„необичним”људима.Каквеидеолошкефор
мацијеподупирунормекојепроизводевећинеимањине;ка
квеепистемолошкесхемеомогућујудатеподелемислимо
каоприродне,детерминисане,задате;најзад,каквисувред
носнитемељиуигрикадаодлучујемоданекепрогласимо
тихима,немима,невидљивима,икаквепрактичнеилипо
литичкепоследицетеодлукеимају?
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BURNINGINTHE21stCENTURY

WHATLIESBEHIND“GENDERIDEOLOGY”

Abstract

The text delves into the so called antigender ideology.Antigender
ideologyisaglobalphenomenonestablishedonastrongresistanceto
changes in thedomainof gender, sexuality and family. Its strategies
redefine the notion of subversion, demonstrating that subversion
nowadayscanalsobeveryconservative.Althoughantigenderideology
appearsasaculturalformofresistancewhichregularlyevokesreligion,
thetextclaimsthatitworksprimarilyasapoliticaltool,asecularas
muchasareligiousinstrumentfordefiningthedesirablesocietyofthe
21st century.The first part of the text demonstrates the paradoxical,
evencontradictoryarticulationsoftheclaimsinsupportofantigender
ideology.A special emphasis is put onwhat becomesdefined as the
nonscientificcharacterofgender, themisuse andabuseof language
of gender, and its covert political aspirationswhich supposedly hide
themselvesbehindtheneutralityofscience.Inthesecondpartofthetext,
theroleofreligion,RomanCatholicandSerbianOrthodoxreligionsin
particular,isbrieflyexamined.Inthelastsection,Itrytodemonstrate
howgenderallowed foran intersectionofvariousoppositions to the
rearticulationsof themeaningsof the right, thehuman, freedomand

equality.

Key words:gender,genderideology,religion,language,Brazil
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БУНТУУЛИЦИГАВРИЛА
ПРИНЦИПАУБЕОГРАДУ

Са же так:Урадусепреиспитује(анти)хегемоносткаострате-
шка неопходност савремених култура отпора, насталих у ком-
плексним условима глобализације и њених последица, са посеб-
нимосвртомнастратегијесавременекултуреотпорауСрбији.
УпоредноманализомсеурадусуочавајуграфитГаврилоПринцип
(2013)анонимногуметника/уметничкегрупе„Бунт”уулициГа-
врилаПринципауБеоградуиспотзапесму„Бунт”(2007)групе
DisciplinAKitchmeвезанзапоследњубомбонџијскурадњууБео-
градусаадресомуулициГаврилаПринципа12-14.Иакоидеолошки
сасвимдругачијеартикулисан, контроверзнистатус југословен-
скогкултурног,политичкогиисторијскогнаслеђауовадваслуча-
јакултуреотпорауСрбијипостајеузрокомњиховогполивалент-
ногсубверзивногдејства.УлицаГаврилаПринципа(раз)открива
такосавременусрпскукултуруотпоракаочвориштеидеолошки
икултуролошкисупротстављенихдискурсакојесемеђусобнопри-
зивајуиоспоравају,производећионустратешкипрекопотребну
„буку”неопходнуупроцесуометањаипрекодирањахегемонихко-
довадруштва.

Кључ не ре чи: улицаГаврилаПринципауБеограду,„Бунт”,Di-
sciplinAKitschme,култураотпора,инфраполитика,југословенско
наслеђе,(анти)хегемоност

Геополитичкиувод1

УлицаГаврилаПринципауБеоградудугачкајесамо750ме
тара.ОнајенекаврстаприроднеграницеСавамалекојараз
двајаовубеоградскучетврт,познатупосвојојспецифичној

1 РадјенастаоуоквирураданапројектуКултуролошкекњижевнетео-
ријеисрпскакњижевнакритикаИнститутазакњижевностиуметност
уБеограду(бр.178013)којифинансираМинистарствозапросвету,нау
куитехнолошкиразвојРепубликеСрбије.
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историји,одпадинакојесеодСавамалепењукацентрал
нимзонамаБеограда,ТеразијамаиКнезМихаиловојулици.

Илустрацијабр.1;Извор:https://www.google.com/maps/search/ulic
a+gavrila+principa+beograd+mapa/@44.8093204,20.4495111,15z?hl

=srПриступљено:1.06.2019.
Накраткомпотезуовеулицекореспондираукакофономди
јалогу читаво обиље културолошких и социолошких про
тивуречностикојесурезултатсукобастарихтрадицијабе
оградскеурбаностисановимнеолибералнимпраксамафор
мирањаурбаногпејзажа.УУлициГаврилаПринципа још
опстајустареинискекућесаунутрашњимдвориштима,из
најстаријих урбаних периода Београда, које су заклоњене
одпогледастовариштимаимагациниманекадашњеСФРЈ,
с једне,иуниформнимглобалнимархитенктонскимобјек
тимакојиничукаорезултатубрзане транзиционе градње,
садругестране.ДијагоналноодМанаковекуће,заштићеног
споменикакултуре,стојираскошнакућасаграђенапреДру
гогсветскогратаукојојјесниманапопуларнаСФРЈсерија
„Отписани”.ПоредпоследњебомбонџијскерадњеуБеогра
ду(1936),уновоотворенимпродавницаманудесезанатски
производииздравадомаћахранакојабитребалодапостане
брендизаштитнизнакСрбијекаотуристичкеземљеууспо
ну.УУлициГаврилаПринципаналазисе,уовомтренутку,и
државнаканцеларијаРепубликеСрбијезапомоћмигранти
маизСирије,ИракаиАвганистана,атикдоњеjeседиште
контроверзног друштва за заштиту животиња Левијатан
(у истим оним просторијама у којим је донедавно своје
седиште имала озлоглашена Српска десница). Занимљиве
малегалеријеиноћниклубовиукојимасеокупљајумлади
београдскихипстериделеулицусаПицинимпарком,како
сепопуларнозовепарккодЕкономскогфакултетаУнивер
зитетауБеограду,традиционалнопознатпосвимвидови
мауличнепроституције.УлицаГаврилаПринципаје,поред
свеганабројаног,изначајнаграфитизонаБеограда,попут
целеСавамале која представља великиизазов за графите
ре који истовремено коментаришу и провоцирају град у
његовојнепрестанојпромени.
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Нијечудноштосебашуовојбеоградскојулицијавносме
стио бунт, та кључна реч културе отпора у свим њеним
модусимаапонајпреуњенојантиглобализацијскојборбиза
очувањеистварањеаутентичнихлокалнихвредности.Али
бунтјеречпроменљивогидисперзивногзначења.Интере
сујенасштазаправопредстављаиозначавабунтуУлици
ГаврилаПринципанапочетку21.века?Којекултуреотпо
раонпредставља,закаквесепроменезалаже,ималијасну
стратегијуипрограмилисеисцрпљујеусвојојсамосврхо
витости,штојестечестаодликабунтакаосупкултурногфе
номена?Изабранасудвапримеранакoјимаанализирамона
којесвеначинебунтуУлициГаврилаПринципасубверзира
хегемонедруштвенекодове,отварајућинове,алтернативне
имагинативне просторе у српској култури и друштву да
нас.Тадвапримера,обалоциранауметничкиистратешки
уСавамали,међусобносусупротстављена,иидеолошкии
генерацијски.ГрафитГаврилоПринцип (2013)дело јекоје
припадановојграфитисцениБеоградаитоономњеномде
лу који се прећутно везује за појачану активност попули
стичкихдесничарскихорганизацијаигрупа.Спотзапесму
„Бунт“ (2007) групеDisciplinAKitchmeпројекат је аутора
којисловизалегендуновоталаснесцененекадашњеСФРЈ
итоњенељуте,доследнеалтернативеиавангарде.Kojaје–
подутицајемграфитиистрипсценеизмеђуосталог–међу
првимасебидаохуморниауторскипсеудонимЗеленизуби
укључиографитиестетикууреализацијусвојихпројеката.
Измеђуовадвапримеразјапигенерацијскијазкојигута,иу
комекаоданестаје,какоСФРЈтакоиратовикојисудовели
доњенограспада.

Обаизабранапримераобнављају,међутим,свакинасвојна
чин,сећањенанесталуземљукојеуњима–изазивабунт.
Овајрадпокушавадаутврдиоткудатајбунтизвиреикуда
води,тенакојиначинкореспондирасастратегијамасавре
менихкултураотпора.Усвомтексту„Карневалновца”Ма
рикдеГеде(MariekedeGoede)истичедајезаразумевање
хетерогеногпољасавременекултуреотпоранеопходнопри
хватањењеговесуштинскеантихомогености,конститутив
ног опирања подвођењупод један доминантни политички
програмиобразац:

Тврдим да разумевање отпора, у смислу кохерентног
програма, подразумева ограничену дефиницију савре-
мених политичких могућности неслагања. Дефинишући
и разграничавајући не само нове глобалне покрете, већ
и њихове циљеве и идеале, неки аутори теже да сва-
ки глас неслагања ставе у контекстњегове шире гло-
балнесврхе,причемудевалвирајуоне,честосложенеи
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контрадикторне,стратегијесуочавањакојесенемогу
видети као допринос овој јединственој сврси.(...) Овде,
користећи се постојећим критикама глобалног цивил-
ногдруштва,намеравамдапонудимчитањевишестру-
кихмогућностиполитика неслагања у ерифинансијске
глобализације,неслагањакојанетеженужностварању
новогсветскогпоретка,аликојазаистатрансформишу
људскаискуствасвакодневице...2

Гедетакођеистичедасукарневалисмехважнииаконапр
випогледбезначајниоблицикултуреотпорајер„смех(...)
изгледакаовишенегобеспомоћангестпредлицемфинан
сијскемоћиалиимапотенцијалдадоведеупитањераци
оналност те моћи и разоткрије њену непредвидљивост”.3
Билобидобро,услучајевимакојећемоовдеанализирати,
речсмехзаменитиречјубунт.Попутсмеха,бунтпредли
цемглобалнемоћи (увекпрвофинансијске)честоизгледа
каоузалуднигестнемоћи,тимпреуколиконемареволуци
онарнипредзнакинетежинужноорганизованојпромени
светскогпоретка.

Бунт, заиста,нијеувек свестандалекосежностисвоје суб
верзивне моћи нити је увек усмерен ка подизању и орга
низовању „светских револуција” како се то често одњега
неоправданоочекујеизахтева.Бунтнијеувексистемскои
систематскореволуционарномишљењеи–што је јошва
жније – није увек нужно и искључиво класно освешћено
илипрогресивно,чакикадасуњеговикоренидубококла
сни,какотоистичуЏејмсХ.МителманиКристинБ.Н.Чин
(JamesH.Mittelman,ChristineB.N.Chin):„Фрагментација
социјалногидентитета(...)којајекарактеристичнапоисто
временимприпадностимаразличитимгрупамауказуједаје
могуће,аконеивероватно,даобесправљениуодређеним
питањимабудепрогресиванаудругимреакционарануисто
време.”4Гестовибунтаимају,тако,изузетанзначајзакулту
руотпорабудућидапроистичуизфрагментарне,хетерогене
свакодневицекојој сеобраћајуна врлонепосреданначин,
усвојој–какотонекимаизгледа–политичкинаивнојте
жњидајепромене.Јер,непосреднаенергијабунтауспоста
вљадиректнуинепосреднукомуникацијучакисаидеоло
шкимнеистомишљеницима,мобилишућинатајначинврло

2 DeGoede,M.Carnivalofmoney:politicsofdissentinanearaofglobalizing
finance, in:GlobalResistanceReader, ed.Amoore,L. (2005),NewYork:
Routledge,pp.379380.Преводцитатаауторкин.

3 Исто.
4 Mittelman,H. J. andChin,B.N.C.Conceptualizing resistance to globa

lization, in:GlobalResistanceReader, ed.Amoore,L. (2005),NewYork:
Routledge,p.19.Преводцитатаауторкин.
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широкспектарграђана.Далекосежнестратегијебунтазато
сумногонеухватљивијенегоштосеточининапрвипоглед
инипоштосенебисмелезанемарити.Текдобартумачза
гонеткекојупредгледаоцапостављабунтовнапоза–обич
ноувидукомплекснекултуролошкеметафоре–указујена
акумулативно, мобилизацијско и отуда често турбулентно
деловањеоногаштосеолакоисаниподаштавањемсматра
самобунтом.

Истинскаидобропостављенабунтовнапозаимамогућност
свогредефинисањаисамообликовања,могућностчудесних
трансформација које јој помажуда саму себе увекизнова
обновикаопровокацију,чимесеживимодржаваидруштве
ни дијалог покренут поводом бунтовног геста.Трајање и
последице тогдијалоганепредвидљиви суинеочекивани,
невидљивосеодражавајућинапроменунашесвакодневице,
каоинашегмишљењаиразумевањакакоглобалногсвета
укомеживимотакоисудбинелокалнихзаједницауњему.
ЧининамседасеуслучајубунтауСавамалирадиуправоо
једномтаквомдијалогу.

Илустрацијабр.2;Извор:АЂорђевић(фотографија)Бунт/
ГаврилоПринцип;https://beogradskigrafiti.com/galerija/buntgavrila

principa/Приступљено:1.06.2019.
ГрафитГаврилоПринцип/БУНТ

Настанакиауторство:ГрафитсаликомГаврилаПринци
паосвануојеуУлициГаврилаПринципанегдеулето2013.
године, отприлике годину дана уочи увелико најављиване
прославестогодишњицепочеткаПрвогсветскограта.5

Графитсепојавиоу јекурасправеотомекакобитребало
обележититустогодишњицу.Уфокусутерасправебилаје
управо фигура Гаврила Принципа, некадашњег активног

5 Đorđević,A. (fotografija)Bunt / GavriloPrincip, https://beogradskigrafiti.
com/galerija/buntgavrilaprincipa/2019./1.06.2019.
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члана пројугословенске групе „Млада Босна”, те ослобо
дилачкоиеманципаторсконаслеђеПринциповеполитичке
активности(атимеисамогјугословенства).Питањедалије
ГаврилоПринциптерористаилихеројпостављенојеуери
глобалногмедијскогратапротивтероризмакаорадикалног
обликаполитичкогнасиља–хијелогрифскиииконичкизнак
тогратајеобележендатумомнападанаТрговинскицентар
уЊујорку (9/11).Уоваквомконтекстуодговорнапитање
ополитичкомстатусуПринциповефигурезахтевалојера
дикалнопревредновањеоногаштосеупостјугословенском
регионутрадиционалносматралоделомјугословенске(али
исрпске)културеотпора.Билојејаснодасеучитавомпост
југословенскомрегионупрећутнопостављапитањекакоће
се,послератовакојисувођенидеведесетихгодинадваде
стогвекааукојимајејугословенскаидејадоживелапораз,
одредитипремаидејиоослободилачкомиеманципаторском
наслеђуПринциповеполитичкеактивности.6

ГрафитГаврилоПринципбиоје,тако,саједнестранеинспи
рисанприпремама заобележавањестогодишњицепочетка
Великогратаучијој јеинтерпретацијиГаврилоПринцип,
традиционално, имао улогу хероја имученика. Графит је,
међутим,удобројмерибиообликованпотребомдасеиска
женеслагањеибунттепружиотпорглобалистичким,нео
империјалнимиревизионистичкимзахтевимакојисусети
цалиисторијскеулогеизначајафигуреГаврилаПринципа.
Питањеје,само,далијетајбунтартикулисануимеодбране
искључивосрпскеилиијугословенскетрадицијеотпора?

Ово питање као да поставља једно друго, немогуће пита
ње – питање о идентитетскимпозицијама аутора односно
ауторскегрупекојистоји„иза”графита,потписујућисекао
БУНТ.Графити,наиме,несумњивоприпадајуонимоблици
макултуреотпоракојеЏејмсСи.Скот(JamesC.Scott)нази
ваинфраполитикомакојисеодликујупроизводњомотпора
усвакодневномживоту,надневној(илиноћној!)бази,ако
јисувезанизадуготрајноистрпљиворазвијањескривених
транскрипатабесаибунтаобесправљених,каоизанаста
нак побуњеничких субкултура које, често у тајности, ме
њајукодовехегемонихдискурсаикултурнихкодовакори
стећисенаизгледнеагресивнимаипакопструктивнимтак
тикамапопутизругивањаисмеха,оговарањаиподметања,

6 Ујавнојдебатикојасеводилаумедијимасамчинатентата,којијебио
поводзаизбијањератногсукоба,алииуводустварањепрвеЈугосла
вије, често јепроглашаван запуконасиљетј. убиство, а самГаврило
Принципзатерористу,теострашћеногинасвеспремногсрпскогнаци
оналисту.
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интервенисањаупросторприватнесвојинеисл.7Идентитет
графитиуметникауглавномјенепознат,апоетикаграфити
уметностиподразумевакоришћењепсеудонимаикаракте
ристичнихпотписакаонекуврстузаштите:онаникаконије
самостварграфитиестетикевећдобросмишљенепревен
тивеодзаконскихсанкцијаисудскихсведочења.Објашња
вајућитактикеделовањаинфраполитике,Скотистичедаје
домен деловања инфраполитичких акција домен маскира
ног,скривеноготпоракојифункционишекаоћутљивипарт
нергласних,јавнихиотворенихформиполитичкоготпора
илиделовања.Утомсмислусвакигестинфраполитичког–
асамимтимиграфитерског–радајесте„студиозноосми
шљентакодаостанеанониманилидапорекнесвојусоп
ственусврху”паускладусатимтребаиматинауму,када
јеречографитима,дастваринисуувеконаквекаквимсе
чине.8

Скотистиче да дешифровањеинфраполитичких гестоваи
чиноваотпоранијенималолако.Извеснојезато,безобзира
надетаљност анализе која следи, даћемоостатибезпоу
зданогодговораоидентитетуауторатј.идентитетучлано
ваауторскегрупекојасепотписујепотписомбунт.Штури
подацикојисеоауторскојгрупикојастојиизаграфитаГа-
врилоПринципмогунаћинеоткривајумногоонационал
нојиидеолошкојприпадностичлановагрупе.НасајтуMu-
rali Beograda9 – који представља интезивни fun форум на
комеседискутујеобеоградскиммуралима–могусенаћи
подацида јеБУНТауторска групакаоифотографије још
неколицинемуралакојисупотписаникараткеристичнови
зуелно обликованим потписом БУНТ у коме је последње
слово, „Т” истовремено и знак узвичника. Ти се мурали,
међутим,посвојимвизуелнимособеностимабитноразли
кујуод графитаГаврилоПринцип, каоштосеразликујуи
међусобно.Чиниседасуихуразличитимприликамара
дили различити – не подједнако даровити – чланови гру
пе.10Иакомахомуживајупоштовањеучесникадискусијена

7 ScottC.J.Theinfrapoliticsofsubordinategroups,in:GlobalResistanceRe-
ader,ed.Amoore,L.(2005)NewYork:Routledge,pp.7172.Преводцита
таауторкин.

8 Исто.
9 MuraliBeograda,http://beobuild.rs/forum/viewtopic.ph

p?f=3&t=3020&start=25jul2013/1.06.2019.
10Тематски,свимуралимахомпредстављајупортретезначајнихличности

из,пресвега,српскеисторије(попутНиколеТеслеилиДесанкеМакси
мовић,мадасенаједномодмураланалазииглумацПетарБожовић).
Портретисупонекадкомбинованисакарактеристичнимнатписимаро
дољубивогсадржаја,којимасеистичуоданостнацијииотаџбини.Нат
писнамуралусапортретомНиколеТесле„ДокјеструјуизумеваоТе
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поменутомпорталу,овиграфитиистовременобивајупове
занииса„навијачким”графитимаигрупама,итоунегатив
номидеолошкомиетичкомконтекстукојиупућујенаактив
ностпопулистичкихдесничарскихорганизацијауСрбији.
ТобимоглоупутитиназакључакдаграфитГаврилоПрин-
цип(настаомождапонаруџби?)везујеПринциповуфигуру
превасходнозанационалнуборбусрпскогнародазасамоо
чувањеинационалноослобођење,измештајући јеизкон
текстајугословенскетрадицијеотпоракојабивапотиснута
удругиплан,усенкуизкојепроговарасамопосредно.

Сам графитГаврилоПринцип визуелно се, пак, разликује
одвећинемуралаиграфитаприписанихилипотписаниход
странеБунта.ОниманајвишевизуелнихсличностисаПор-
третом,графитомкојисеналазинаВрачару,ачијасефото
графијаможенаћинасајтуBeogradskigraffi tiкојиауторство
приписујеБунту.11ИПортретиГаврилоПринциподлику
јусеистимдраматичноцрнобелимграфичкимрешењима
као и каратеристичномцрвеном линијом којамушкипор
третодвајаодпозадинеграфита.Контрастнацрвеналинија
ствара, и у случају графитаГаврилоПринцип и у случају
Портрета,утисаксабласнесенкеидвострукесилуете.Оба
рада имају у фокусу мушки лик са болном неоуротично
меланхоличном фацијалном експресијом, представљајући
стилскисроднувизуелнупровокацијукојасеиздвајасвојим
специфичним, нетипичним и потресним представљањем
балканскогисрпскогмаскулинитета.

Овуболну, рањивумаскулинупозицијуу случају графита
ГаврилоПринципдодатнонаглашаваекспресионистичко(а
не„тврдо”хиперреалистичкокаоуслучајуПортрета)кон
трастирање црнобелих површина које функционишу као
мрље(очинапример)чимесествараспецифична,већпоме
нута,неуротичномеланхоличнаатмосферакојомовај гра
фит,урађеннадерутнојповршинистарезградечијафасада
пропада, провоцира пролазника. ГрафитГаврилоПринцип
збуњујесвојимодбијањемдамеморализујеПринципачине
ћиактуелнимиживим–измеђуосталог–инаслеђењего
вогочаја.Овајдекадентниприказ„српскогхероја”опречан
јестереотипнимвизуелнимпредставамамушкарцаратника

сла/Америкајесисалавесла”једанјеодпримераневештогпатриотског
стихотворстваБунта.Уличнаправдаузвратилајеудараципрекречила
другидеоовогдвостихакојиједанаспотпунонечитљив.Исподпортре
таДесанкеМаксимовићисписано јекрупним,скоронасилнимаопет
невештимсловима„Отаџбино,тусам!”остављајућивезуизмеђусамог
портретаиовогоданогстихпокличанејасном.

11Đorđević,A.(fotografija)BUNT/Portrethttps://beogradskigrafiti.com/gale
rija/portretvracar/2019./1.06.2019.
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каопредставника хегемоногмаскулинитета у српској кул
тури.Ликхеројакојисепреображаваумученика (штоби
биодеоВидовданскогмита као једногод конститутивних
митовасрпскекултуре)уобичајенијеначинпредстављања
ГаврилаПринципауконтекстусрпскенационалнеборбеза
ослобођење.Алиу контексту савременог урбаногпејзажа
графит Гаврило Принцип разоткрива овог младог видов
данскогхероја–супротнопопулистичкомдухунационалне
кохезијеиколективизма–каопредставникаизразитогиу
српскојкултуритакореткогиндивидуализма,који,иакото
утренутнојрасподелиглобалнемоћиизгледанемогуће,не
одустајеодсвогбунтаивередаћесеправеднаосветаобес
прављенихзаистадогодити.Уовојромантичарскојбунтов
нојвери,каоиупозикојуПринципзаузиманаграфиту,има
нечег суштински дендијевског, толико артифицијелног да
кородиранационалниВидовданскимитињеговепремисе.12

Анализа стилских специфичностиГаврилаПринципа ука
зуједа јеу групиБунт вероватнобиловишефракцијаод
којихсунеке,визуелнодаровитијеиписменије,билескло
недаистакну анархистичку традицијуПринциповог чина
као и дизајнерску традицију анархизма која се одликује
високо стилизованом графичношћу те вештином визуелне
монтаже.Изборсамотрибоје–црна,црвенаибела–ко
једоминирајуграфитомлакосеповезујесаанархистичком
традицијомпобунеињенимувекефектнимдизајном.13На
ту традицију указује и вештина употребе и комбиновања
фонтова, каоињихово вешто колажирање, те поигравање
жанровима имонтажним ефектима приликом исписивања
Принциповихстихова,с једне,иначинаупотребепотписа
бунтасдругестране.Потписбунтстављенјеустриповски
облачићипретваренуречкојуизговарасамГаврилоПрин
ципчимепотписдобијавишеструкуфункцију:истовремено
јеиипозивнаакцијуисвојеврснилогобрендаБУНТкоји
асоциранаозбиљноучешће графити сценеунеолиберал
ном тржишту уметнинама.Ова „стрип” интервенција има
још једну битну поетичку и жанровску последицу: њоме

12ОтудауграфитуГаврилоПринцип,можданасталомуоквируоногде
ла графити сценекоја је удослуху санавијачким групама, десничар
скиморганизацијамаикриминогенимградскимструктурама,иманечег
збуњујућег,противуречног,нечегаштоприпаданекојврстиготикиемо
културекојасе–иакоисамаинспирисанасмрћу–својимсензибилите
томсуштинскисупротстављаономпопулистичкомосликавању,реали
стичкиихипереалистичкиприказаних,мртвиххеројасрпскеисторијеи
београдскогасфалтаподорћолскиминовобеоградскимфасадама.

13Изборцрноцрвенобелебојемогаобиупутитиинаикнографијуфуд
балског клуба Црвена Звезда и потврдити потенцијалну везу групе
БУНТ са навијачким групама као и са десничарским анархистичким
организацијама.
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се Гаврило Принцип из меланхоличног револуционарног
херојатрансформишеуактивногстрипјунака,чимеграфит
ГаврилоПринципизненададобијахуморнуиаутоироничну
димензију.

Крхкост, алиивиталностсвакекултуреотпорауњеној је
способности узмицања и поновног обнављања. Када је о
инфраполитичким културама отпора реч оне збуњују сво
јомтајновитошћу,својимскривенимделовањем–каошто
је увек скривено деловање сваког поетски богатог језика.
Радпоезијејенајсубверзивнијирадкојиизмичеконачности
било каквефункционализације: графитГаврилоПринцип,
инкорпорацијомПринциповихстихова,алиицелокупном
својом структуром асимилује управо песничке тактике и
стратегије отпора. Бунтовна комплексност графитаГаври-
лоПринципкрије се тако уњеговомунутрашњемконтра
пуктуалномритму,унепрекиднојпроменивизуелнихпер
спектива, становиштаижанрова, укојој се активираигра
наизменичног укључивања и искључивања различитих
историјскихтрадицијасакојимаселикГаврилаПринципа
стереотипно поистовећује из рецепцијског фокуса посма
трачатумачаграфита.Питањејеукојојјемеријугословен
скатрадицијаотпораукљученауовусуптилнурецепцијску
игру?Гдесу,утомсличају,линијеодбранеинеслагањаса
хегемоним друштвеним кодовима које овај графит чине
истинскимпримеромсавременекултуреотпорауСрбији?
Или,другимречима,којесумогућностичитањаскривеног
транскриптабунтакојинамнудиграфитГаврилоПринцип?

Рецепцијаилинијеодбране:Текст графитаГаврилоПрин-
ципније,дакле,ниједноставанидиректанниједнозначан,
каониреакцијекојејеизазвао.Честасврхаграфитауправо
је„дасеједнапорукапренесеонимакојисувећупућениу
ствар, а друга аутсајдеримаи властима.Акобисмоимали
приступ скривеним транскриптима (...) или непромишље
нимизјавама(...),задатактумачењабиобилакши.Алибез
тихкомпаративнихтекстоваобавезнисмодатражимони
мало невина значења користећи само наше културно зна
ње–наначиннакојибитоурадионекиискусницензор!”14
Отудајеинтерпретацијаграфита,иуслучајуоригиналног
графитаиуслучајуинтервенцијанањему,ствардетекције
комплекснетраговаонихкултуролошкихборбиуаренипо
пуларнекултуре,накојуупозораваСтјуартХол(StuartHall),
истичући да „културна борба избија у свом најоштријем

14Scott,C.J.,The infrapoliticsofsubordinategroups, in:GlobalResistance
Reader,ed.Amoore,L.NewYork:Routledge,p.67.Преводцитатааутор
кин.



56

ТАТЈАНА РОСИЋ

видууправоутачкиукојојсеразличите,супротстављене
традицијесрећу,међусобнопресецају”.15

Уколико је било упућених у ствар и у скривену историју
настанка графитаГаврилоПринцип, онисутосвакакопо
казали.Натоуказујуичести„напади”наовајграфит.Ин
директни,шифровани,ониподразумевају уличнуборбуза
социјалнуправдуиисторијскуистинуукојој чланови за
раћенихбандинеоткривајусвојидентитетвећ једнидру
гимашаљујаснеидеолошкепоруке.Свинападиуказујуда
судругесупкултурнегрупереаговаленаоноштобисемо
глопрепознатикаонационалистичкодесничарскапозадина
графита.Једнаодзанимљивијихвизуелнихинтервенцијаје
онаукојојјеграфитпрецртанзеленимспрејомкојимјепре
коПринциповог портрета исцтртан велики лист канабиса
докјепрекоречитјпотписабунтисписанотхц.16Упитању
судрогекојесесматрају„лаким”,доступнимијефтинимна
тржиштунаркотикаикојесеуобичајенокористеубеоград
скомклабингу.Моглобисесматратидајеоваинтервенција
биланекаврстапацифистичкереакцијенаповишенетензи
јевезанезадискусијеокоПринциповогполитичкогнаслеђа
и статуса, чија је порука, укратко, гласила: „Искулирај!”17
Чињеница да су при тој интервенцији, пак, лику Гаврила
Принципа симболично, као лику Симониде у манастиру
Грачаница,„ископане”очипоказуједаниоваинтервенција
нијебилалишенареференцинанационалнусрпскуистори
јуисудбину.Послеовеинтервенцијеуследилојепрскање
графитацрвенимспрејомпрековећпостојеће„канабисин
тервенције” које је појачавало утисак офигуриПринципа
каофигуринасиљаисмрти.18

Принциповистихови„HашећесјенеходатипоБечу/лутати
подвору/плашити господу”на левој страни графита, ни

15Hal,S.Beleškeodekonstruisanju„popularnog”,u:Studijekulture,priredila
Đorđević,J.(2008)Beograd:Službeniglasnik,str.326.

16Видетифотографију графитаГаврилоПринципуоквирутекста:Bea
sleyMurray, B.Gavrilo Princip’s Legacy Still Contested; https://iwpr.net/
globalvoices/gavriloprincipslegacystillcontested 26. 06. 2014. / 1. 06.
2019.

17Референтнисистемпопуларнекултуреиуличнеуметности јебогати
разноврстан:асоцијацијенасмогуупутитиинахипхопгрупуТХЦела
ФамилијаизБеограда(чијисеназивмењаоодпрвобитногназиваТХЦ
ЛаФамилијадотренутногТХЦФ)шточини„читање”интервенцијејош
сложенијим.Овавезапотврђујепознату,поетичкииидеолошкиважну
везуизмеђу(несамобеоградске)графитисценеирепсупкултуреали
сењом, између осталог и због ограничене дужине рада, овде нећемо
подробнијебавити.

18Ulica Gavrila Principa, Beograd https://www.youtube.com/
watch?v=BU8vMdubHb404.08.2015/1.06.2019.
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сумеђутим,убројним„нападима”биливидноилизначајно
оштећени.Мождасерадисамоослучајности?Илибеоград
скауличнакултураотпора,упркосжестокимунутрашњим
обрачунима,каоданиједовелаупитањеодлучујућуиод
лучнулинијуодбранеобесправљених–онулинијунакојој
сенационалнаборбапрепознајеикаокласнаборба,уједи
њујућисесањом.Каодајеизаонеупућенеионенеупуће
не,изаинсајдереграфитисцене(билодасерадионаручи
оцимаилиизвођачимарадова)иаутсајдереувидуградских
пролазника,биловажнодасесачувасвестонеопходности
узвраћањаударца,оресентиманукласнопониженихина
страдалих,оних закоје сечинида су,посебноиз транзи
цијске перспективе постјугословенског региона, изгубили
својуисторијскуиполитичкубитку.

ЧиниседајескривенитранскриптграфитаГаврилоПрин-
цип сажет управо у Принциповим класно и колонијално
освешћенимстиховимакојиподсећајунаПринциповубор
букаонаглобалнукласнуианантиколонијалнуборбукоју
битребалонаставити.Императивуспостављањасоцијалне
иисторијскеправдекојиПринциповистиховииспоставља
ју савремености са оне стране гроба, подсећа београдске
пролазнике–попутсабласногеха–дасунештозаборавили,
данештонисуурадиликадајеикакобитребало.Потребаза
социјалномиисторијскомправдом,утренуткукадаупост
југословенскомрегионувладајућенационалнеелитедржа
ва у транзицији врше економски геноцид над сопственим
народима,(по)осталајеразлогомзаједничког(антиглоба
лизацијског) бунта уУлициГаврилаПринципа.Овај бунт
јеструктуиранмрежноиантихегемоно:онјерезултатброј
них,међусобнооспоравајућихалиипризивајућихгласова
отпора.Тајбунтпоказуједанекаданијемогуће,апонекад
можебитиипогубно,доношењезаједничкогијединственог
програмакојибиујединиоразличитеиразноврснекултуре
отпоракоје,сваканасвојначин,отварајудругачијефронто
ве борбе са хегемоним глобализацијскимдискурсом.Није
увекмогућеаниупутно–напрограмскиитеоретскидо
следанначин–ујединитипобуњенегласовекојичинежи
во ткиволокалне заједнице јер се заједницаувекодупире
пореткуисвесноинесвесно–увекцелимсвојим„телом”
исвимњеговимрасположивим,органскиповезанимресур
сима.Телесностотпоразаједницеупућујенасинателесну
природубунтакојиимасмислатеккадагачујемокаоузвик
који овај графит ретроактивно повезује са песмом „Бунт”
групеDisciplinAKitchmeиз2007.године.
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Зеленизубипоследња
бомбонџијскарадњауБеограду

Кадакажешмузика,наштатачномислиш,рецими?(2007)
јепрвиалбумкојијеКоја,aliasЗеленизуб,снимиопосвом
повраткууСрбијуизкојејеотишаотокомдеведесетихгоди
надвадесетогвека,збоготвореногнеслагањасаратомкоји
севодионапросторимаЈугославијеикојиједовеодоњеног
распада.Тоје,послепунихшеснаестгодина,иалбума„Но
ваизненађења за нова покољења” (1991), биопрви албум
Дисциплинекичменасрпскомјезику.

Којинамузикасеувекповезиваласаекспериментомиаван
гардним,некомерцијалнимприступимамузици,атекстови
каоидизајнКојинихалбумаипројекатасастрипиграфити
сценом,њеномсведеношћуисажетошћукаоиконтрасти
макојимасеподцртавалаједнаврстаинфантилности,нека
врстадечијегзбуњеногпогледанахаоссвета.Критикеал
бума„Кадакажешмузиканаштатачномислиш,рецими?”
(2007)указујунатодајеКојауспоставионекуврстуства
ралачкогконтинуитета,неодступајућиодсвојихпрепозна
тљивих уметничких стратегија развијених током славних
дана ексјугословенске roc and roll сцене: „(...) албум није
никакаводмакодоногаштосеодKitchmeимоглоочеки
вати.КрозсамуструктурукомпозицијеКоја јеовималбу
момпрелистао цијели период рада (…) тако да је и даље
остао прибрани ексцентрик...” пишеhorviу свом приказу
албума.19 Дисциплинирани Хаџо дели овај став указујући
афирмативнонатодајеDisciplinAKitschmeутренуткуоб
јављивањаалбумаКадакажешмузика,наштатачноми-
слиш,рецими?,уметничкигледанотамогдејебилаи1991.
године,задржавшисвоју„минималистичкупоетику,устилу
уличнихграфита,вишеизвикиванунегопјевану,попутбор
бенихпокличакојимаКојанајављујератсвемуштомусме
тауданашњемдруштву,билосрбијанскомилиглобалном,
јерданассмосвиједновеликосело.”20

Запесму„Бунт”урађенјеспоткојиједеломснимљенис
подЖелезничког моста у Савамали а делом у последњој
бомбонџијској радњи у Београду, са адресом у Гаврила

19Horvi.Disciplin a kitschme:Kada kažešmuzika, na šta tačnomisliš, reci
mi?(PGPRTS,2007),http://www.terapija.net/mjuzik.asp?ID=379123.11.
2007/1.06.2019.

20DiscipliniraniHadžo.DisciplinAKitschme,Kadakažešmuzika,naštatač-
nomisliš,recimi?(PGPRTS2007.);http://groupie.hr/disciplinakitschme
kadakazesmuzikanastatacnomislisrecimipgprts2007/sadrzaj/1114
25.srpanj2007./1.06.2019.
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Принципа12.21ДеоисподЖелезничкогмоста–накомесе
видеграфити–снимљенјеуцрнобелојтехницидокједру
гидео спота, који сепонекад техникомподељеног екрана
појављујеупоредосапрвим,убојиприказујепроцесруч
ногправљењачувенихмлечнихкарамелаишаренихлиза
лицаизбомбонџијскерадње„Босиљчић”.Текстпесмеима
четиристиха,којасеритмичноиупорнопонављајутоком
извођењапесме,уКојиномпознатом,минималистичкомма
ниру који подражава једноставни ритам дечијих песмица
и нема никакву препознатљиву историјскокултуролошку
контекстуализацију:„Немогудаповерујемчемусадапри
суствујем/Свемиизгледакаонаучнофантастичнифилм/у
менитоизазивабунт.”Испотитекстимају,међутим,нима
лонаивно,политичкиангажованозначење:„Ово је глазба
којавасможенатјератинаплесали,штојејошважније,И
наразмишљањеостваримакојеседогађајуоковас,атоје
врлореткапојавауданашњојглазби.”22Поредпесме„Поли
тичаривируси”овојебилаједнаодпрвихотворенокритич
ких, ангажованихпесамакоју јеКоја снимиопоповратку
у земљу,упозоравајућинастањеизневеренихполитичких
очекивањаалиинаполитичкунеписменостипасивностко
ја јенеприметнопосталаопштеприхваћенадруштвенапо
јавауСрбији,ачијајеулогабиланатурализацијапроцеса
укидањаполитичкогкаотаквог–процесакојисеувелико
одигравалоусветуглобалногнеолибералногкапитализма.
Спот,снимљенуСавамали,прецизноконтекстуализујеап
страктно„све”изстиховапесме,упућујућинаснаодређено
местои тренутакиподижућиулог ангажманасамепесме
везивањем за београдску и српску стварност почетка 21.
века.

Цео спот се заснива на успелој синегдохи јер се у њему
наизменично, кадарпокадар, деоподеопосластичарског
процеса, приказује као и размењује за друштвену имате
ријалну стварност какоСавамале тако и БеоградаСрбије.
Тако јестварност,носталгичносатирично,приказанабом
бонџијскомрадњом„Босиљчић”којасеуспотузаправоне
видиниуједномкадрувећсенањуупућујеметонимијски
–представљањапроизводњеслаткишауњенојрадионици
као и самих, препознатљивих слаткишаживописних боја.
Какосе„крозцијелиалбумпровлачиантиконзумеристички
став”23бомбонџијскарадња„Босиљчић”имауспотуијасну
антиглобализацијску поруку. Спот нас враћа вредности
ма локалних старих заната и ручно прављених предмета,

21Исто.
22Исто.
23Исто.
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супротстављенихкакоекспанзијијефтинеиндустријскеро
бе такоиинфлацији јефтинихидеја културнихикреатив
нихиндустрија.Иакосеможеучинитидајепосредивешта
досеткакојом јеКојахтеодаконтрастираиколажирадве
наизглед паралелне, неповезане стварности у циљу пуког
естетскогефекта,радисеопромишљеномизборулокација
иситуацијакојеобнављајусубверзивнужудњузааутентич
ним укусима имирисима, као и реакцијама. Једна од тих
реакцијауправојебунткаоприродностањеинтеракцијеса
светому коме каоданико вишене реагује на здрави за
право„јединимогућ”или„јединиприродан”начин.Бунтје
нанекиначинпанданисадругаутентичномзадовољствуу
једноставнимстварима,ускромноаливештонаправљеним
старинским бомбонама, из оних скоропазаборављених
времена истинског уживања којима није владала малигна
пошастконзумеризма.

Апсурдно је управо тошто се,после слушањаКојинепе
сме,морамоупитатизбогчегајетоликотешкоосетитипре
копотребнибунтуситуацијикоја,баналнимјезикомрече
но, „вређанашуинтелигенцију”?Није липосредиуправо
отуђењеод аутентичних задовољстава, од способностида
осетимо уживање које неће бити резултат индустријали
зацијеемоцијауглобалномсветуконзумеризма–одоних
вредностикојесууспотуотелотворенеустаројбомбонџиј
скојрадњикојајенесамосимболантиконзумеризмавећи
антиглобалистичкоготпора?Неуживамо,неосећамозадо
вољство,нереагујемо,инеосећамобунт,тојединомоби
лизацијскоосећањекојепоказуједасмоуконтактусасве
томоконасидаосећамовољуижељудагапроменимоили
поправимо.

Тоотуђењекаодајеизазивалоозбиљнугрешкуиликварна
којупесма„Бунт”упозоравакаонаукидањеполитичкогкоје
онемогућавакакобунттакоиаутентичназадовољства,про
изводећиапсурднестварностиукојиманиконереагујена
очигледностдруштвененеправде.Осећајапсурдаиинфан
тилности,појачанјеупесми„Бунт”иатмосфером„обреда,
култа,истјеривањаврагаакохоћете.Икаоисвакиегзорци
зам,иовајјеболанинеугодан,алитојепроцескрозкоји
семорапроћи.”24Обухваталитајегзорцизамисећањена
ЈугославијукојасеуспотуDisciplineпојављујенадругачи
јиначинодочекиваног?Товишенијебившајугословенска
новоталаснасценаКојинемладости,нијеСФРЈураспада
њу,нипроприштенемилихратнихдешавањадеведесетих.
Спотпоказује–сасвимнеочекивано–континуитетСФРЈса

24Исто.
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Краљевином Југославијом, чијаприсутност сереинкарни
рауслаткојбомбонџијскојрадњипуној свимадоступних,
јефтиних слаткиша.Шта се крије иза ове бајковите слике
првеЈугославије?Мождакритиканосталгијезапрошлими
старим,аутоиронијапремаретровременимакојаживимо
иу којимапокушавамоданадокнадимоистинске емоције
њиховимвинтиџсурогатимаиретросимулацијама,лажним
историјскимидиламакојеникаданисупостојале?

Стварностспота„Бунт” је стварност једневеликепродав
ницеслаткишасвихврстаинамена.Маколикобилињоме
занесенионајетусамодабинасподсетиланазаборављено
чулозадовољства,чулодобра,чулобунта.Којинузвик„то
умени изазива бунт!” – једноставан и јасан као код свих
мајстора–одзвањаиуграфитуГаврилоПринцип,спајајући
растрзанетачкенемирногисасобомпосвађаногградакоји
имавишеодхиљадупрошлости.Нијепотребнодасесло
жимо,нидасеујединимоокоистогпрограмакојибинам
даопривидполитичкесигурности/озбиљности,алијенео
пходнодасевратимоинстинктуичулубунтакакобипоче
лидасепрепознајемоусветунаучнофантастичногфилма
који(ни)сморежирали.Теккадаприхватимоизворнохедо
нистичку,ослобађајућуиотудамобилизацијскуснагубунта
чуда друштвених промена почеће да се дешавају.И то не
самоуУлициГаврилаПринципа.25

25Текстјенастаотокомактивногучешћанаграђанскимпротестима2018
2019.годинеуСрбији.

СнежанаЈовчићОлђа,Ћутање,143x97цм,1994.
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REBELLIONINGAVRILAPRINCIPASTREET
INBELGRADE

Abstract

The paper examines (anti) hegemony as a strategic necessity of
contemporarycultureofresistance,embodiedinthecomplexsocialand
politicalcontextofglobalizationanditsconsequences,withparticular
reference to the strategies of contemporary culture of resistance in
contemporary Serbia. The focus is on a comparative analysis that
includes thegraffitiGavriloPrincip (2013)byananonymousartist /
artgroupBUNT,foundinGavrilaPrincipaStreetinBelgradeandthe
videospot for thesong titled“Bunt”(2007)by thebandDisciplinA
Kitchme,relatedtothelasthandmadecandyshopinBelgradewiththe
addressinthesamestreet.Thetwoselectedexamplesarecreatedina
differentsubculturalcontextsofSerbiatoday,withdifferentideological
signaturesandartisticconnotations:whilethegraffitiGavriloPrincip
couldbeassociatedwithinfrapoliticaltraditionsofthosesubcultures
inwhichthenarrativeabouttheSerbiannationalstruggleisdiligently
nurtured, thevideospot“Bunt”byDisciplinAKitchmeislocatedin
the antiimperialistic and anticonsumeristic tradition of rocknroll
rebellion,with a particular focus onSerbian society and its political
pathologies, including the unusually strong fostering of a nationalist
politicaldiscourse.Selectedartworks,however,arebothcharacterized
by the controversial status of the political, historical and cultural
Yugoslav legacy, which is reexamined by and through them. The
works analyzed – precisely due to the complexity with which they
deliberatelyrefertotheYugoslavheritage–arerecognizedasplacesof
subversiveandpolyvalentresistancetothedominantdiscourseswithin
thepublicspeecharenaofcontemporarySerbiansociety.Thus,Gavrila
PrincipaStreet revealscontemporarySerbiancultureof resistanceas
ahub/nodeofideologicallyandculturallyopposeddiscoursesthatare
mutually invoked and disputed, producing the strategically needed
“noise”indispensableintheprocessofinterferingandtranscodingof

thehegemonicsocialandculturalcodes.

Key words: Gavrila Principa Street in Belgrade, BUNT,Discipline
AKitschme,cultureofresistance, infrapolitics,Yugoslavia,(anti)he-

gemony
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ГЛОБАЛНОГСЕЛА
Са же так:Јапанскистрипови,познатијиподименомманга,пре-
васходнонамењенилокалнојпублици,успешносупревазишлина-
ционалнеграницеиувећалиекономскиикултурнизначајЈапана.
Мангаутицајиманентанјеиуоквирудругихиндустријапопкул-
туре–филмскеимузичке,јапанскеанимације(аниме),видеоига-
ра,каоииндустријефигураииграчака,односнооногаштосепод-
разумеваподфеноменом„кулЈапан”.Полазећиодпретпоставке
СтјуартаХоладајепопкултуравечитопоприштеборбе,ураду
сепреиспитујусубверзивнеодликеовог„инфантилног”јапанског
медијанавизуелноминаративномплану,каоиособенимеханизми
којимаманга  пружаотпорамеричкој доминацији у доменума-
совнекултуре.Даље,фокусрадајенапровокативном„лоликон”
жанрукојисеможетумачитикаопримермангаопирањатемат-
скомконзервативизмуудоменуфикције.

Кључ не ре чи:манга,инфантилизација,„лоликон”,„кулЈапан”,
отпор
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Увод

Чувена народна приповетка „Момотаро” („Дечак из бре
скве”)једнојеоднајзначајнијихлитералнихделазајапан
ски национални идентитет. Упркос бројним верзијама из
усменихпредања,причаодечакуизбресквекојујепрона
шаостаријибрачнипар,оддругеполовинеXIXвекастан
дардизована је и уврштена у читанке за основну школу.
Приповетка„Момотаро”адаптиранајеуразличитимвизу
елнимформатима–хоризонталнимсвицима(emakimono,絵
巻物), илустрованимкњигама –кусазоши (kusazōshi,草双
紙), сликовницама (akahon,赤本), и илустрованим књига
мазаодрасле–кибјоши(kibyōshi,黄表紙)којисесматрају
претечамастрипа.Одраставшиуснажногмладића,Момо
таро саопштава родитељима да одлази на острво злодуха
(oni,鬼)какобидонеоблагокојеоничувају.ЈанигатаКунио
(Yanigata Kunio),1 утемељитељ фолклористике као научне
дисциплинеуЈапану,издвојиоје„Момотаро”каоаутохтону
јапанскуприповетку,иакосуиутрадицијамадругихкулту
рапознатепричеоминијатурнимјунацима,материјализова
нимуразличитимизданцимафауне,акојиусрећујупарове
бездеце.2

СедамдесетихгодинаXXвека,једанодводећихпсихијата
рауЈапану,ДоиТакеоузимаовуприповеткукаопримерко
јимобјашњавамладеињиховбунт.3Попутстаријегбрачног
параизприповетке,родитељипружајуљубавизаштитуде
ци,ализначајноизостављајукруцијалнесаветеосазревању.
Штавише,младинеуспевајудаутврдеразликуизмеђусебе
иродитеља,теимјепотребноострводуховакакобиконач
ноодрасли, односноутврдили сопствене снагеи границе.
Доизатимзакључуједасеусавременомдруштвуизгубила
фигураоцакојабиобјаснилазначајауторитетаипоретка,
тедајесасвимизвеснодаћеутакобезнадежномдобумла
дидугопреиспитиватисвојумоћ.ТребанапоменутидаДои
овутезуформиранаконмасовнихјапанскихпротестапро
тивревизијеСпоразумаобезбедностиизмеђуСједињених
АмеричкихДржаваиЈапана1960.године,којисуокупили
више од хиљаду различитих радничких, пољопривредних
и просветних синдиката, студентских и женских покрета,
ибројнихуметничкихикултурнихорганизацијаитрупа,и
кулминацијеглобалнихстудентскихпротеста1968.године.
СавременодобаДоиразумекаовремеперманентнихкриза

1 Свајапанскаименасунаведенапремајапанскомредоследу–презиме,
затимследииме.

2 Vasić,D.(pr.)(2016)Japanskenarodnepriče,Beograd:Tanesi,str.72.
3 Doi,Т.(2014)Theanatomyofdependence,KodanshaUSA,p.145.
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ипреврата,укојимасеидеолошкиосвешћенимладалачки
бунтпосебноистиче.Уовомконтексту,интересантнојена
гласитидасепослератнипериодуЈапанусматраисториј
ском тачком у којој је становништво досегломасовну ин
фантилизацију.4

Разлозизатакву„јапанскунезрелост”проналазесеурат
номпоразуинесуочавањустановништвасасопственомод
говорношћу, као и рапидној промени у америчкомодносу
према Јапану (од озлоглашеног непријатеља до најближег
сарадникакојинијепретња,већнекокоме јепотребназа
штита). Узрок инфантилизације јапанског друштва  може
сенајранијепрепознатиуимперативубрземодернизације
ЈапанатокомМеиђипериода(1868–1912)кадајеЈапанбио
„приморан”да„одрасте”5,акојијенаступионаконвишеве
ковнеизолационистичкеполитике.Ипак,изјаваамеричког
окупационоггенералаДагласаМекартура(DouglasMacArt
hur),6дајеЈапанпопут„дванаестогодишњегдечака”,остаје
упамћенaкаоисторијскифакткојимсеу јавномдискурсу
јапанскиколективниидентитеткарактеришекао(политич
ки)недорастао.ИанБурманескривасвојуиритираностин
фантилношћупослерантнејапанскекултурекојупрепознаје
у„дизнилендовскојархитектури”,„гласовимаженакојесе
претварају да су девојчице” и „пословнимљудима који у
метроимачитају стрипове за дечаке”.7Уовомпериоду се
управо однос саСједињенимАмеричкимДржавама успо
стављакаокључанзаполитичку,економскуисоциокултур
нустварностЈапана.Перспективаизкојесеамеричка(по
пуларна) култура,илишире– западнодруштво,поставља
каоосновнареференцауодносунакојусепроцењујејапан
ска,доводидопредставедајеоправданаупотребатермина
попут„инфантилизације”уконтекстуЈапана.8

ПолазећиодпретпоставкеСтјуартаХола(StuartHall)даје
попкултуравечитопоприштеборбе,„пољенакомесеодвија

4 Shibusawa N. (2010) America’s Geisha Ally: Reimagininh the Japanese
Enemy,Cambridge:HarvardUniversityPress.

5 Vincent,K.Nihontekimiseijukunokeifu,in:Nihon-tekisōzōryokunomi-
rai:Kūrujaponorojiinokanōsei,ed.Azuma,H.(2010),Tokyo:NHKBooks,
p.20.

6 МекартурјезваничноприхватиопредајуЈапана1945.годинеипреузео
кључнуулогутокомамеричкеокупације.

7 Burma,I.(2009)Thewagesofguilt:memoriesofwarinGermanyandJa-
pan,London:AtlanticBooks,p.295;Kindleedition.

8 Дакле,овајрадтребачитатиукључуотпоразападњачкомдискурсуо
Јапанукојисекориститерминимапопутинфантилизације,истовремено
истичућисопствену„зрелост”.
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трансформација”9,циљовограда јестедасеразмотремо
гућностиартикулацијекултуреотпораупопуларнојкулту
ридруштвакојејестигматизованокаонезрело.Јапаннакон
Другогсветскогратасопствену„малолетност”интензиви
ра,илибаремнеумањујесасвакомнадолазећомдеценијом,
атакватенденцијасеевидентношириинаглобалномнивоу.
МожемоконстатоватииронијудајеЈапанзаправобио„про
гресиван“увластитој адолесцентској „регресији”, јер јеу
истузакорачиопреостаткасвета.

Током историје, стрипови су најчешће оспоравани због
„опасног” утицаја на друштво, формирајући стереотипе о
„лакомштиву”,којеможедаисквариомладину, аодрасле
претвориунеозбиљнедруштвенеактере.10Урадусепре
испитују субверзивни потенцијали „инфантилног” медија
јапанскестрипкултуреинастојисемаркирањукључнихта
чакаотпорапремахегемонојдоминацијизападњачкогстри
па.Мангадестабилише визуелне и наративне конвенције,
повременоразарајућитематскeтабуеудоменуфикције.

МангакаоидентитеткулЈапана

Јапанскистриповипознатијиподименомманга(漫画),пре
васходнозахваљујућижанровскојразноврсности(комедија,
романса,акција,хорор,научнафантастика,историјски,би
ографски,спортски,авантуристички,едукативни,еротскии
др.)бројемилионскечитаоцеширомсвета.Пореднаведе
нихтематскихжанрова,класификованисуипремародним
и старосним категоријама публике ‒шођо (shōjo,少女) –
девојчице,шонен (shōnen,少年) – дечаци, ђосе (josei,女
性)  младежене, сенен (seinen,青年) – младићи.У Јапа
ну,штампајусесеријализованокаодеомангачасописаили
самостално у виду обимнихиздања, често у неколико то
мова (tankōbon, 単行本). Јапанска национална издавачка
асоцијација и Научноистраживачки иститут за издавачке
делатностиобјавилисуизвештајукојемсенаводидаманга
тржиште (којеукључујепродајуштампанихидигиталних
издања),вредно441.4милијардијена(3.59милијардиевра),
пратипорастод1,9%у2018.години.11Значајандеоманга

9 Hol,S.Beleškeodekonstruisanju„popularnog”,u:Studijekulture,priredila
Đorđević,J.(2008),Beograd:Službeniglasnik,str.318.

10ТокомчетрдесетихипедесетихгодинаХХвекауамеричкојантистрип
кампањисепосебноиздвојиопсихијатарФредрикВертам(FredricWert
ham)сакњигомSeductionoftheInnocent(1954).О„антишундзакону”и
стрипкултуриуСрбијивидети:Zupan,Z.StripuSrbiji1955-1972,mart
2006.,https://www.rastko.rs/strip/1/stripusrbiji19551972/index_l.html

11https://www.ajpea.or.jp/book/21902/index.htmlhttps://hon.jp/
news/1.0/0/21536
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тржиштачинеидођинши(dōjinshi,同人誌)радовинезави
снихауторакојистварајуванинституционалнихмејнстрим
оквира. О манга популарности сведочи и постојање Ме
ђународног манга музеја у Кјоту (Kyōto Kokusai Manga
Myūjiamu,京都国際マンガミュージアム),отвореног2006.
године, као и бројнихманга кафића (manga kissa,漫画喫
茶).Последњедведеценије,свакодневицауЈапанупоста
јеуизвеснојмеримангаизованазахваљујућибилбордима,
уличнимзнацима,брошурамаилифлетимаразличитихвла
динихиневладиних агенција који за циљимају скретање
пажњенаодређениконтекстујавномпростору(регулисања
понашања,упозорења)–хјошики(hyōshiki,標識).Присутна
јеипролиферацијакарактера(kyara,キャラ)којипотичуиз
„наративнихмедија“попутманга,аниме, видеоигара, за
тим ликова креираних од стране компанија попутСанрио
(Sanrio) и СанИкс (SanX) (глобално најпознатија Hello
Kitty),потомробнихкарактеракојинемајуникакавнаратив
никонтекст,већсуискључивоуслужбиконзумеризма,као
имаскотаразличитихфирми,институција,општина,градо
ваипрефектура(yurukyara,ゆるキャラ).Установљенесу
и бројнеманга награде различитих категорија, а од 2007.
годинејапанскоМинистарствоспољнихпословарасписује
Међународниконкурсзамангарадове12.ОдкрајаXXвека
манга курсевипостали су део академских курикулума, не
само као део универзитетског образовања будућих манга
уметника, већ и као предмет семиолошке, наратолошке и
естетскеанализеконкретнихдела.

Подједнаконанаративномивизуелномплану,можесерећи
дамангастриповигенеришукултуруотпоракаодиректну
реакцију на доминантне идеологије унутар и ван граница
Јапана.Управоупредратномпериоду,увремеколективног
снаојапанскомимперијализму,популарностовихстрипова
расте, јер суфигурирали као средство отпораполитикама
репресије.Садругестране,позивајућисенатеоријујапан
ске анимације као „националне форме” Таихеја Имамуре
(TaiheiImamura),премакојојсеапропријацијомтрадицио
налнихуметничкихтехникаЈапанснажноопирезападњач
ком капиталистичком утицају, Крег Норис (Craig Norris)
упућује на јединственост јапанског стила којинејапанској
публицииауториманудиалтернативнуперспективусвепро
жимајуће „американизације глобалне визуелне културе”.13

12h t t p s : / / www.m o f a . g o . j p / p r e s s / r e l e a s e / p r e s s 4 e _ 0 0 2 4 1 3 .
html?fbclid=IwAR1JLEQndrINXa6HjmFuvc3Ccy6qC0Z1TIXUCeimp
pEV9CQQdUiUjmrEUM

13Norris,C.(2010)ImagesofResistanceinMangaandAnime’sImprobable
Subjects,.JOSA,Vol.42,p.97,106.
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Тезуомангаотпоруамеричкојколонизацијиглобалнепоп
културе,Норисразвијанапримерумотиванепријатногми
риса.Наиме,онистичевезуизмеђусвитакаиздванаестог
века, дубореза феудалног Јапана и савремених стрипова,
тимереферишућинаочуваниконтинуитетсатрадиционал
нимдрскими сатиричним „тоалет хумором” којипароди
рафигуре ауторитета.Иако се неможенегирати очување
актуелности овог мотива у савременом јапанском стрипу,
узимањепримеравулгарностикаоаутентичненационалне
карактеристикејапанскевизуелнекултуре,достаоткривао
позицијисамогаутора,тачнијењеговомнејапанскомпоре
клу.Уместонаглашавања јапанскефасцинираностинесуп
тилномиконографијом као видом културе отпора америч
којдоминацији,можесеуказатиназначајнијенепатворене
мангакарактеристикепопутчитањасадеснаналевозбог
вертикалноштампаног текста, иликомплексности „мута
ција”наративакојеселакшеостварујузбогобимностифор
мата.Граматикавизуелногмангајезикаогледасеуспеци
фичномприказукрупнихочијуиситнихусталикова14,каои
уметафоричнимконвенцијама(линијекојеупозадинилика
„бришу”постојећипросторкакобинагласилеужурбаност,
или букети цвећа који указују на емотивно стање лика) и
симболичнимзнацима(крварењеизносакаоизразсексуал
неузбуђености,грижењемарамицекаотуга,мачијиосмех
ликакаонесташност,изненадна(супер)деформисаностли
какаонеозбиљностилисрамота,идр.).

Међутим,питањештајемангајестекомплекснијеодгоре
наведениходређењаикарактеристика.ЗолтанКаксук(Zol
tanKacsuk) указује на основну поделу у разумевању овог
феноменакроздвепризме–мангакаостиликаоMadein
Japanконцепт.15Упоследњедведеценијесамтерминманга
јеуглобалномдискурсупревазишаонационалнеоквиреЈа
пана,ипостаоконцепткојиЖаклинБернт(JaquelineBerndt)
тумачикаоместо„културалнограскршћа”16.Свакако,Бернт
апропријацију и хибридизацију схвата као уобичајене и
очекиване у контексту глобалних попкултуралних пракси,

14„Мангабог”,ТезукаОсамујенајутицајнијимангауметник,којијества
раоподснажимутицајемамеричкогстрипаиВолтаДизнија(WaltDi
sney).ИакојенеспоранТезукиндоприносјапанскомстрипу,визуелни
језик оногашто се данас глобално препознаје каоманга стандард не
подражавастиловогаутора.

15Kacsuk, Z. (2018) ReExamining the “What isManga” Problematic:The
Tension and Interrelationship between the“Style” Versus “Made in Ja
pan”Positions,Arts7(3). (10th July2018).https://www.mdpi.com/2076
0752/7/3/26/htm

16Berndt, J. аnd KümmerlingMeibauer, B. (eds.) (2013)Manga’s Cultural
Crossroads,NewYorkandLondon:Routledge,p.1.
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указујућина утицај америчког стрипанаbande dessinee и
мангастрипове,алиистичућидасегеоплитичкоинацио
налноодређењезначајновишеистичекада јеречоманга
стриповима.

Имајућиувидудоминацију западњачке,превасходноаме
ричкепопкултуренаглобалномнивоу,мангапопуларност
ван Јапана нуди симболички излаз, алтернативу односно
отпортаквојкултурнојхегемонији.НаконДругогсветског
рата,Јапанјепроналазионачинедаунапредисвојеодносе
сасветом,промовишућивластитутрадиционалнууметност
икултуру.СапрестанкомХладногратаипадомБерлинског
зида,којидоводедовећегстепенаглобалнеинтеграције,и
убрзаним развојем информацијскотехнолошких система,
промовисање јапанскепопкултурепостаје стратешкиим
перативдржавнеполитике.Уполитичкомдискурсу,каоре
дакпримерскретањапажњеназначајстрипова,издвајасе
јапанскаЛибералнодемократска партија која јемеђу сво
јимприоритетима,поредборбепротивтероризмаирецеси
је,заштитеживотнеоколине,навелаипромоцијупопуларне
културе–манга,анимеивидеоигара.17

ПројекаткулЈапанимазациљдадериватеиндустријепоп
културе(манга,аниме,видеоигре)успоставикаоефикасне
чиниоцејапанскемекесиле.18Учинковитостоваквогподу
хватајапанскогдржавногапаратасасвимизвеснојеукоре
лацијисаинформационотехнолошкомеромновогмилени
јума.Интернетјеомогућиовећувидљивостпартиципатор
нихифандомзаједницакојејапанскуособеноствреднујуи
подражавају.Интересантнајеичињеницадасунасветском
тржишту изузетно популарни уџбеницитуторијали који
подучавају„какосецртаманга”,чимесеактивноподстиче
креативностмангаконзумената.19

Значајовогпројектакаомекесиленијесамоулукративно
сти,већиудругимдруштвенимаспектима,односнопроме
нимоделапонашањаиперцепције.КулЈапан,речимаКатје
Валаскиви (Katja Valaskivi) представља „друштвено има
гинарно”, гдесециљевиполитике јапанскевладеукршта
ју саперцепцијаманационалнихи транснационалнихфан

17Исто,стр.21.
18КулЈапанукључујеифилм,музику,моду,кухињуиархитектуру.
19КрајемXXвекаиздавачиGraphic-shaиJapanimeCo.Ltd.почелисупо

пуларизацијомсеријалаHowtoDrawMangaуЈапануииностранству.
Овајтренднаставилисубројнијапанскиииностраниаутори;Hosoi,A.
(2015)DrawMangaFacesforExpressiveCharacters:LearntoDrawMore
Than900Faces,IMPACTBooks;Petrovic,M.(2015)MangaCrashCourse:
DrawMangaCharactersandScenesfromStarttoFinish,ImpactBooks.
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заједница.20Уериглобалнеекономије,брендирањенацио
налогидентитетанесамода јеважнастратегијапозицио
нирањауодносунадругедржаве,већидоприносипроцесу
националнехомогенизације,чимеседодатнопомерафокус
са негативних или нежељених аспеката друштва. Позива
јући се на одређењекул конзумеризма као „перманентног
стањаприватнепобуне“кодПаунтинаиРобинса(Pountain,
Robins),гдекулставподразумеваприхваћеноствршњакаи
скандализовање родитеља, Валаскиви примећује парадокс
напорадржавногапаратадаприсвоји„дечију”забаву,пре
тварајућијеунационалнибренд.21Битикулсасобомноси
аутентичан,бунтован,младалачкиставпремаауторитету,те
сеуасиметричнимодносимаразличитихкултурауглобал
нојсфери,оваквобрендирањеЈапанаможетумачитиупра
вокаотакво.Наиме,креативниприступзваничнејапанске
културне политике у видумангапопуларизације, односно
пропагирања садржаја који често скандализују „одрасли“
Запад, управодестабилизује суверенунадмоћдоминантне
попкултуре.Суштинскиризикдакуласпектбудезаправо
изопштенизмангакултуре, јер јеприсвајадржавнаполи
тика,нијеутицаонамањупопуларностовеуметностиуЈа
пану.Поредтога,официјелнастратегијајапанскекултурне
политикедапромовишеконтракултурни„адолесцентски”
медиј, радикално се супротставља ригидности коју Запад
сервираудоменупопкултуре.

Нормирање праћено политичком коректношћу достиже
врхунац са формирањем професије осетљивог читаоца
(sensitivityreader)уамеричкомиздаваштву.Задатаковаквог
читаоцајестедапомогнеиздавачуи„исправи”аутора,од
носноукажена„веродостојност”делаипотврдиаутентич
ностодређенихликова, јерсамделисличноискуствоили
припада мањинској (или маргинализованој) идентитетској
групиокојој јереч.Потребадасеумањиилиуидеалном
случајупотпуноискоренинедоследностинеподударностса
реалношћу,настајеизбригеиздавачаданегативнекрити
кеделанебудузаснованенапрепознатомстереотипноми
безосећајномзакључивањуаутора.Идејада„уредницираз
личитости”поспешујуделофикцијеуказујенановевидове
„креативног”ограничавањаауторскихслобода,иевидентно
смањује потенцијал субверзивног језика уколико не одго
варареалностипроживљеногискустваодређеногчитаоца.
Насупрот стерилним садржајима насталим оваквим мето
дамапрочишћењатекстапостављасезваничниЈапанкоји

20Valaskivi,K.(2013)Abrandnewfuture?CoolJapanandthesocialimagi
naryofthebrandednation,JapanForum,p.4.

21Исто,стр.9.
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јеспреманнаризик„неодговорности”удоменупопуларне
културе.ОтудасепромовисањемкулЈапанауједноистичеи
брендирајединственостјапанскогидентитета.

Опсценосткаоултимативни
реметилачкифактор

У Јапану је законска регулатива опсцености дефинисана
чланом175идатираизМеиђипериодакадасетежилосве
већемусаглашавањусазападњачкимдруштвима.Иакопо
слератни устав гарантује непримењивање цензуре, многа
књижевнаифилмскадела,каоиделасавременеуметности
управо су оспоравана поменутим чланом који не дефини
шештајеопсцено,већпрописујеказнузаоногакотакав
садржајдистрибуираипродаје.22Незванично,праксаипак
показује да су за државне органе неприхватљиви прика
зи директне пенетрације, гениталија и пубичних длака.У
оваквим околностима, појединиманга и аниме уметници
прибегавају радикално другачијем схватању дводимензи
оналних карактера које стварају. Еротски и порнографски
(hentai,変態)садржајиобилујуфантастичним,„магичним”
елементима–какобисенагласиланестварностликоваи
ситуација.Отудасучестипримерителеснихметаморфоза,
гениталијаубојамакојенеодговарајубојикожеиличији
је„реални”анатомскиобликзамењендругим„предметом”,
попутдемонасабројнимпипцима.Истостановиштенере-
алностисекористизаобјашњавањерорикон(ロリコン)од
носно лоликон (Лолита комплекс)жанра који подразумева
приказедевојчицауеротскимсценама,илимањепопулар
ногшотакон(shotakon,ショタコン)жанракојисефокуси
ранадечаке.Излоликонперспективеподразумеваседасе
децанесматрајусексуалноактивнимбићима,тесеизводи
закључакдајеовакавтипрепрезентацијепоприличноуда
љенодреалности.Девојчицеупреадолесцентскомпериоду
саизузетнонаглашенимпопрсјемпредстављајуоноштоби
емпиристиназвали„сложеномидејом”попутједнорогаили
кентаура. Ван граница Јапана, лоликон жанр неизоставно
пратидискурскојидемонстрираувређеност,гађењеибес,и
позиванаетику,морал,ицензуру.23Штавише,очигледнису

22CatherK.Mustweburneromanga?Tryingobscenityinthecourtroomandin
theclassrom,in:TheEndofCoolJapanEthical,Legal,andCulturalChal-
lengestoJapanesePopularCulture,ed.McLelland,M.(2017),Londonand
NewYork:Routledge,p.76.

23ПознатјеслучајКристофераХендлија(ChristopherHandley)изСједи
њенихАмеричкихДржава,којије2010.годинеосуђеннашестмесеци
затворазбогпоседовањастриповалоликонжанра.Четиригодинераније
царинскаконтрола јепрегледалапошиљкукоју јеХендлинаручиоиз
Јапана,тејеспорнисадржајдовеоагентеиполицијскезваничникедо
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есенцијализамитенденцијадасезбоговаквихфиктивних
садржаја читаво јапанско друштво окарактерише као пер
верзноидевијантно.24

Речједаклео„непопуларнојпопкултури”.Онепопуларно
ститаквогмангажанра,тачнијеопоследицамаакадемског
истраживањаиинтервјуисањалоликонаутора,сведочикул
турни антрополог Патрик Галбрeит (PatrickW. Galbraith).
Наиме,Галбрeитховакњига је објављенабезинтервјуа са
Ућијамом Акијем (UchiyamaAki), једним од најпопулар
нијихлоликон уметникапочеткомосамдесетихгодинаXX
века, који јенестао са сцененаконврхунцапопуларности
овогжанра,подизговоромкомерцијалногамеричкогизда
вачаданежелидаизазовеморалнубуру.25Сличномлогиком
сусеводилиорганизаторинаучнеконференцијеуАустра
лијизахтевајућидаГалбрeитизоставиизсвојепрезентаци
јеУћијаминецртеже,каоибританскииздавачакадемских
издања,одбившидаихштампакакоихнебиучинилидо
ступнимјавности,итакопрекршилизаконскеодредбе.Ка
ко је у глобалним размерама готово евидентно постојање
једногласја о оправданости забране поменутогжанра, као
инеприхватљивостидругихсексуализованихмангаприка
за,Галбрeитховазапитаност„какознамоочемуговоримо,
аконеможемодавидимоцртеже,нитидачујемомишље
њеонихкојиихстварају”26чинисеоправданом.Заиста је
упитно промовисање цензурефикције као адекватнемере
заштите уз игнорисање културноисторијског контекста у
којемовакваделанастајуилисеконзумирају.

Треба имати у виду да се претеча лоликон, као и хентаи
жанраможепронаћиуерогурононсенсу(エログロナンセ
ンス)уметничкомправцу,насталогтридесетихгодинаХХ
века.Неколиконаучнихчасописазаинтересованихзапро
учавање перверзне сексуалности, постали су популарни и
ван академске заједнице због готово сензационалистичког
дискурсаинесвакидашњихилустрација.Скепсаунаучно
образовнидоприносоваквихчасописадовелаједоукидања

Хендлијевогстана.Заплењенајеколекцијаодвишеод1200мангастри
поваичасописа,каоидивидидискови,видеокасетеикомпјутери.На
конодслуженеказне,Хендлијеодлукомсудамораодабудеподвргнут
психијатријскомлечењутокомнареднихпетгодина.

24ИдругижанровипопутBL(boys’love,ボーイズ ラブ),јаои(yaoi,やお
い)–сексуалниодносимеђумладићима,јури(yuri,百合)–сексуални
односимеђудевојкама,илибилокакаввидквирпозиције.

25Galbraith,P.W.(2018)EncounteringUchiyamaAki:OntheNeedforSitu
atedKnowledgeandLearninginaGlobalWorld,Orientaliskastudier,No.
156,p.197.

26Исто.
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финансијскепомоћиодстраневладе,алисучасописинаста
вилидасеобјављујудоДругогсветскогратакадасепреста
лосатаквомпраксомзбогнесташицепапира.Наконамерич
кеокупације,поновопостајупопуларникаоизразслободе
говораибунтапротивсвепрожимајућегнаметањаморалних
начелаунутарјапанскогдруштва.Разматрајућипитањема
совне културе, чувени теоретичар јапанске политичкеми
сли,МарујамаМасао(MaruyamaMasao)наводидасуудоба
„јапанскемодерности”двадесетихгодинапрошлогвека,ро
дитељистраховалиоддватипаискушењакојимасусењи
ховадецастудентимоглипрепустити.Проводећислободно
времеутокијскомГинзакварту,саобиљемновоотворених
робнихкућа,кафића,бароваичајџиница,модернедевојке–
мога(modangāru,モダンガール)имодернимладићи–мобо
(modanbōizuモダンボーイズ)моглисудасепрепусте„еро
тизму,гротескииапсурдима”илидаодуудругу,јошопа
снијукрајност,дапостанулевичариреволуционари,према
којојсуродитељибилимањеблагонаклони.27

Намераовограданијеуапологетскојслужбилоликонжан
ра,већскретањепажњедасуодређенисадржајидиректно
испровоцираниодговорнапокушајрегулацијеиконтроле
креативног израза од стране државног апарата. Поједини
аутори попут Стивена Смета (Steven Smet), упућујући на
статистичкеподаткедајестопасексуалнихделикатауЈапа
нуједнаоднајнижнихнасвету,закључујудауправоманга
девојчицештитедевојчицеуреалномживоту.28Темаовог
раданијепроналажењеодговоранапитањезаштололикон
жанримасвојупублику,нитикаквисуефектиконзумирања
таквогсадржаја.Наметањеграницаинормирањеимагина
ције заправопервертира „прихватљиву стварност”и отва
рановепросторе заиспитивањенестандарднихпредстава
(сексуалности). У лоликон жанру невиност и неискуство
љупкихдевојчица,којисеједнакопромовишууоквирушо-
ђонаратива,укрштасеса„опасном”идејомсексуалности.
Субверзивностсеовдегенеришепутемеротизацијеуправо
онихкарактеристиканезрелостикојеседеценијаманудеи
вреднујукаопожељнеуконзумеристичкомдруштву.

Током убрзане модернизације Јапана, крајем деветнае
стогипочеткомдвадесетогвека,терминшођо сеодносио
надевојчицеимладедевојке,односнонапериододраста
њапресазревањауодраслуженуспремнунабрак.Какосе

27Maruyama,M.PatternsofIndividuationandtheCaseofJapan:AConceptual
Scheme,in:ChangingJapaneseAttitudesTowardModernization,ed.Jansen,
M.B.(2015),Princeton,NJ:PrincetonUniversityPress,pp.489532.

28Smet,S.(1995)CreamLemon:AnAlmostCompleteOverview,JAMM,No
4,p.39.
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друштвениживотмењаоунареднимдеценијама,допроме
неједошлоуразумевањуовогпојма,тесеодосамдесетих
годинаXXвекапримењујенадевојчицеупреадолесцент
ском периоду.Женска популација је значајна категорија у
доменумаркетинга,и временомсе, са свевећимпотреба
макапиталистичкемашинерије,староснаграницаснижава.
Уконзумеристичкомдруштву,шођопрелазипутодциљне
групедопроизводакојисенудитржишту.Новиекономски
моделинапрагутрећегмиленијума,довелисудотогадаје
шођопосталаопшти„симболфеминизацијеиинфантилиза
цијепостмодерногЈапана”29.

Под учесталим притискомУницеф иEcpat30 организација
иамеричкеамбасаде,Јапан2014.годинеприхватадазако
номрегулишепоседовањедечијепорнографије.Међутим,
иконзервативнеструјеуЈапанунастоједасепочнесапри
меномсанкционисања„порнографијеквазидеце”(junjidō
poruno,準児童ポルノ)и сексуалнихприказа „непостојеће
омладине” (hijitsuzai seishōnen,非実在青少年).31 Дакле, у
еритранснационалнихфеноменаимедијскеконвергенције,
долазидоглобалногприближавањаинтернационалнихцен
зорскихстандарда,којитенденциознозанемарујуисториј
скеикултурнеконтекстеукојимаделанастају.Бригао„осе
тљивости”читаоцаизаштитничкиодноспремафиктивним
ликовима доводи до опште униформности света који се у
свакодневномживотусветежеопиретаквојнаметнутојјед
нородности.

Закључак

НаконДругогсветскограта,донедавнинепријатељи–Сје
дињенеАмеричкеДржавеиЈапанпостајублискисарадни
ци,изаједничкимснагамараденапроменијапанскогимиџа,
гдеАмерикапреузимародитељскуулогунад„малолетним”
Јапаном.У наступајућим деценијама, означену инфантил
носткаокарактеристикунационалногидентитета,Јапанне
одбацујеипревазилази,већ јеприхватаипромовише.Ка
ко је америчкипопкултурниимперијализамчврстоутеме
љентокомХХвека,готовојебиланезамисливадивергентна

29Prough, J. S. (2011) Straight from the Heart: Gender, Intimacy, and the
CulturalProductionofShōjoManga,Honolulu:UniversityofHawai‘iPress,
p.10.

30End Child Prostitution, Child Pornography and Traficing of Children for
SexualPurposes.

31CatherK.Mustweburneromanga?Tryingobscenityinthecourtroomandin
theclassrom,in:TheEndofCoolJapanEthical,Legal,andCulturalChal-
lengestoJapanesePopularCulture,ed.McLelland,M.(2017),Londonand
NewYork:Routledge,p.78.
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појавакојајеустањудатржишнопарираовојдоминацији.
Утаквимоколностима,глобалнеразмеремангапопуларно
стиинтересантансуфеномен,јерјеречореткомпримеру
конкурентности на попкултурном тржишту које подлеже
нормирањуодстранехегемоногЗапада.Мангакаокључни
елемент кул Јапана популарише се у глобалном селу које
уовојстрипуметностиистовременопрепознајеуниверзал
ностиуникатневредностиједне„инфантилне”нације.По
редтогаштосеманга-манијауспешнопозициониралана
супротдоминантнојструјиудоменуглобалнепопкултуре,
односноштојемангапосталатранснационалнипроизводу
светухиперконзумеризма,вишенегодругиоблицистрип
културеподстаклајефановедапреузмукреативнуауторску
улогуинебудусамопасивниконзументи.Овопроширено
подручјекреативностинијенужноипросторслободе,већ
перманентнеборбесаауторитетимакојинастоједаглобал
но усагласе регулацијуфикције. Тек наконманга позици
онирања на глобалномнивоу, ушавши у видокруг Запада,
одређенесубверзивнеодликеовекултурепостајууочљиви
је,јерсеуиманентнојсредининепрепознајукаодискута
билнеипретеће.
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SUBVERSIVETRADEMARKSOFMANGACULTUREIN
THECONTEXTOFPOPCULTURALGLOBALVILLAGE

Abstract

Inspiteofbeinginitiallyproducedforlocalaudiences,Japanesecomics
–manga–successfullytransversedthenationalbordersandincreased
theeconomicandculturalsignificanceofJapan.Mangainfluencehas
beenrecognizedwithincoolJapandomainsofpopcultureindustry–
film,music, anime, video games,merchandising.Drawing on Stuart
Hall’s notion that popular culture is a space of constant tension and
struggle, I reinvestigate the subversive trademarks of this “juvenile”
Japanesemedium,intermsofvisualandnarrativestyle,aswellasits
mechanismtogenerateresistancetoAmericanmassculturehegemony.
Furthermore, the emphasis is on a controversial lolicongenrewhich
canbe readasmanga rebellionagainst conservatism in the realmof

fiction.

Кey words:manga,infantilization,lolicon,coolJapan,resistance
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ЖАНРОВСКА 
СУБВЕРЗИВНОСТ 

АВАНГАРДНЕПОЕЗИЈЕ
Са же так:Српскакњижевностнапочетку20.векауоквируисто-
ријскеавангардестварановепоетичкеобрасце.Каоосновникон-
цепт,авангардниуметницизаступалисуконцептпобуне:против
устаљенихкњижевнихконвенција,противрелигије,противтра-
диције,противисторије,противсвихврстаауторитетаииде-
ологија.Каодоминантанжанр епохе издвојила се лирска песма
којајебилапогодназапоетичкеекспериментеавангарднихства-
ралаца.Променамауоквирулирскогжанраинападомнаформуи
принципепоетскогстварањапесницисунападалиипоредаккоји
једатепринципеуспоставио.УрадусенапримеримаСтанислава
Винавера,МилошаЦрњанског и РасткаПетровића, прекотео-
ријежанра, преиспитују поступци компоновања лирске песме и
употребелирскогжанракаоместапобунеиотпорапремаауто-
ритетимаиконвенцијама.

Кључ не ре чи: српска књижевност, авангарда, лирска песма,
теоријажанра

Концептжанра1

Дискурзивни појмови као саставни део свакодневне ко
муникације непрестано се класификују и разврставају на
основукритеријумакојисуутврђеникултурнимкодовима.

1 Радјенастаонаосновуистраживањакојасеспроводизапотребеприја
вљенедокторскедисертацијеподназивомПреиспитивањежанровских
конвенција српске лирике авангардног и неоавангардног опредељења
намодулуСрпскакњижевностФилолошкогфакултетаУниверзитетау
Београду.

АНА СТЕВАНОВИЋ
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Класификацијаусмераваиначининтерпретацијесамогко
да.Кадасенаосновуутврђенихправиладискурзивнипој
мовипрепознајукаосаставнидеоодређенегрупеиликласе,
ониактивирајуиразличитереакције(например,различито
сереагујенарекламу,натекстуалнупоруку,навест,налир
скупесму).Једанодсистемакојисекористизакласифика
цијудискурзивнихпојмовазаснивасенаконцептужанра.

Неоспорно је да је концептжанра чињеница културе, као
исвакодневнекомуникацијекојаусебеинкорпорираиор
ганизујекултурнекодовенаосновукојихсежанрупотре
бљава.Присутаннесамоууметностиикњижевностивећу
свимсферамачовековогделовањаконцептжанранијеобу
хваћенјединственимодређењем.Онможебитисхваћенкао
оруђекласификације,каосредствокомуникације,каокулту
ролошкифеномен,пачакикаорегионални,територијални
образацкултуре.Истовременоинегиранинезаобилазани
присутаниизбегаван,свакакојеконцепткојисеопиреде
финисању.Дефиницијаније својственањеговојприродис
обзиромдајепролазиокрозразличитемодификацијеипро
мене, мењао своја лица, облике и карактеристике како би
опстао,истовременоиприсутаниодсутан,инормативани
дескриптиван,ипризнатиигнорисан.

Једно од понуђених и могућих одређења концепта жанра
јестеконстатација,исказдасужанровискуповипрепозна
тљивихформикојесумеђусобноповезанесопственомуну
трашњомдинамиком.Притомеиформајетерминкојиби
требалоразјаснити.Форма је схваћенакаопојавниоблик,
изглед,образац,схема,састав,конструкција–супротноод
безобличног, неодређеног, неформираног, необликованог,
нејаснихобриса,несталног,недефинисаног,неуобличеног.

Наконпрвобитногпрепознавањапојмоваврстеирода,од
носножанрауоквируњих,каосредставакњижевнекласи
фикацијеиодређивањањиховогнормативногкарактераод
стране античких теоретичара, и прихватања те норматив
ностиодстранекласициста,текоддобаромантизмажан
рови се посматрају као историјске, променљиве категори
је.Односно,доромантизмажанр јепосматранискључиво
као канонски, непроменљиви и универзалан појам.Отпор
прематеоријижанраисамимжанровиманајпресепојавио
у културама које су наследиле класицистичке нормативне
поетикекаоштосуфранцускаииталијанска(1900.године
БенедетоКроче(BenedettoCroce)негираојепостојањеби
локаквихжанровскиходређењасматрајућидајесвакодело
светзасебе).Савременатеоријажанрадемократизовалајеи
проширилапојамтакодасесадапримењујеиуконтекстима
којисуудаљениодкњижевностииуметности.Жанровису,
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дакле,историјскекатегоријеикаотаквиони„судвоструко
оријентисани,дијахронијскиисинхронијски,прематради
цијиипремафункцијиусистемукултуреодређеногисто
ријскогпериода.”2

Жанр је концепт који се увекизнова осмишљаваи самим
тим се опире коначној дефиницији. Он представља зајед
ничкуконвенцијудруштваитекста,аутораичиталаца,ау
тораикритике.АденаРозмарин(AdenaRosmarin)наводида
су„’схема’,’премиса’или’модел’уопштенитерминизаоно
штосеустудијамакњижевностиназива’жанр’.”3Устудија
макњижевностижанрсепосматракаоврстасхеме„начина
накојисерасправљаокњижевномтекстуусмислуњеговог
повезивањасадругимтекстовимаиконачноњеговогфор
мулисањаусмислутихтекстова.”4Савременекњижевнете
оријежанровенепосматрајукаонормативнекатегоријевећ
ихпосматрају као „позитивнуподршку”.ПремаАластеру
Фаулеру(AlastairFowler)„онинудеместо[…]уоквирукога
ауторможедаствара–стаништепосредованеконачности;
одговарајућименталнипростор;литерарниматрикспомо
ћукогасеможеорганизоватиискуствоутокусастављања
једногдела.”5

Жанровскатерминологијапроменљиваjeинестабилнакао
и сам концепт жанра. Павао Павличић у делу Књижев-
нагенологијанаосновутеоријеиисторијејугословенских
књижевности, жанр схвата као класификациону категори
јуиразликујечетиринивоакњижевнекласификације:род,
врсту,подврстуижанр.Међутим,врлојетешконаправити
јаснуразликуизмеђупојединихнивоаПавличићевекласи
фикацијетакодатерминолошкаконфузијаидаљепостојис
обзиромдасеврлочестоизаврстуиподврстуупотребља
ватерминжанркаоипридев„жанровски”.Павличићнаво
дидасепоетикаједнеепохеодређујенаосновукњижевне
врстекојаједоминантна(удобаромантизмадоминиралаје
лирскапесма,удобареализма–роман)иуоквируврстена
лазесеприпадајућеподврстеижанрови,међутим,термин
којијеуупотребикакобиседефинисалапоетикадатеепохе
је„жанровскисистем”.Жанровскисистемједнекњижевне

2 Culler,J.(2015)TheoryoftheLyric,Cambridge:HarvardUniversityPress,
p.47;Наведенапубликацијанијепреведенанасрпскијезик,свипрево
дикојисеодносенанаведену,алииосталепубликацијенаенглеском
језикусуауторкини(прим.аут.).

3 Rosmarin, A. (1985) The Power of Genre, Minneapolis: University of
MinnesotaPress,p.21.

4 Исто.
5 Fowler,A.(1982)KindsofLiterature,Cambridge:HarvardUniversityPress,

p.31.
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епохе, дакле, обухватадоминантнукњижевнуврстуиње
неподврстеижанрове6.Такодефинисан,жанровскисистем
одређујепоетику једнеепохеисменажанровскогсистема
представљасменупоетичкепарадигмеипрелазакудругу
књижевнуепоху.Уоквируврсте,жанровисемеђусобнопо
везујунавишенивоа,ихоризонталноивертикално,утичу
једнинадруге,мењајуједнидругеинатајначинстварајуи
дефинишупоетикучијисусаставнидео.

Суштина Павличићевог одређења књижевног жанра као
појма,којићебитипримењениуовојстудијијестедакњи
жевнижанрпредстављаскуптекстоваунутарједнеодређе
некњижевневрсте,скупкојисадржисвеособинекојеима
књижевна врста којој припада, међутим, садржи и специ
фичнијекарактеристике,односно,датеособиневрстетре
тира на другачији начин у односу на текстове који се на
лазеуоквируистекњижевневрсте, анеприпадајудатом
жанру.ПремаПавличићу,„некаодобиљежјаврсте–зајед
ничкасвимњезинимприпадницима–жанрподвргавасво
јимпосебним,жанровскимправилимаинатомеградисвој
идентитет.”7Такође,требаскренутипажњудасенеговорио
жанрукаонормативнојкатегоријивећопостојањунормира
нихособина,карактеристика,којесузаједничкеодређеном
бројукњижевнихтекстованаосновукојихсеонигрупишу,
алиистовременоиразликујуоддругихтекстова.8Приликом
дефинисањапојманемогућејеоградитисеупотпуностиод
терминакаоштосу„норме”,„правила”или„закони”,међу
тим,жанрсенесхватакаонормативнакатегорија.Тексто
винисуунапреддетерминисаниизборомжанра„онисами
представљају употребу једногжанра, учинак или нагове
штајнормеиконвенцијакојеиходређујуикојеониисто
такомогудатрансформишу.”9

АденаРозмаринсматрада„ниједанжанрнеможедапред
ставља свој текст без преуређивања, реорганизовања,
или некаквог другачијег напуштања схематског обележ
ја.Увекпостоји разлика између општег и појединачног, и
таразликанијесамопоследицаизостављањанечегавећи

6 ТребанапоменутидакодсамогПавличићанијеупотпуностидефини
санаразликаизмеђутерминакојимасеобележавају’подврста’и’жанр’,
итонарочитоуоквирулирскепоезије(којускоронинепомињеусвојој
класификацији).

7 Pavličić,P.(1983)Književnagenologija,Zagreb:SNL,str.102.
8 Терминолошкаконфузијаприсутнајеуоквирутеоријежанрауопште,

несамонаовимпросторима.Жанрврлочестоимадалекоширезначење
иврлочестоподразумеваиврстуиподврстуизПавличићевеподеле.

9 Frow,J.(2005)Genre,London:Routledge,p.25.
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додавањанечега.”10Другимречима,жанрјеограниченасхе
макојаусебисадржинеограниченбројпредлогаиувекје
променљиваинестабилнакатегорија.

Ситуацијуусавременојтеоријижанраможданајбољеопи
сујеЖакДерида(JacquesDerrida)којитврдида„...текстне
припада ни једномжанру.Сваки текст учествује у једном
илиунеколикожанрова,непостојитекстбезжанра,жанри
жанровисуувекприсутни,самоштотаквоучествовањене
значииприпадање.”11Дакле,„законжанра”какогаДери
даназива,суочавасеодсамогпочеткасачињеницомдане
можеупотпуностидаконтролишетексткојиму„припада“
пасе„законжанра”суочаваса„лудиломжанра”.ЏонФроу
(JohnFrow)сеслажедапостојиразликаизмеђуприпадања
једномжанру и учествовања у једномжанру и наводи да
„текстовираденажанруистотоликоколикожанррадина
њима (колико су обликованижанром), жанрови су сетови
безкраја,иучествовањеуњимаможедабудеуразличитим
формама.12Ознаке,карактеристикенаосновукојихсеједно
делосврставауодређенижанрпарадоксалнонеприпадају
датомжанруизатојеграницажанраопозванаоногтренут
какада јеиуспостављена.Жанр је концепткојипоседује
потенцијал,онјемогућност,аненорма.

Жанровису,дакле,нестабилнакатегоријаиудоменусвојих
карактеристика,каоиудоменуупотребе.Временомсеме
њају,развијају,еволуирајукаоињиховкарактерињихова
употреба.Различитисуначининакојесеиспољавадинами
каједногжанра.Какобисепревазишли„недостаци”једног
жанра, недостаци за које су постојала различита оправда
ња,ауторисуприбегавалимногобројниминовативнимпо
ступцима: комбиновање (које подразумева активирање се
мантичкихпотенцијаласвихжанровакојисеупотребљава
ју),стварањеантижанрова(најчешћенатематскомнивоу),
стварање жанровских хибрида, промена скале (увођење
„ниских“ жанрова у тзв. „високу” књижевност), промена
наменеитд.

Међутим,усавременојтеоријииуметничкојпраксипостоји
неслагањеизмеђусхватањажанровскихконвенцијаињихо
веупотребе,наиме,теоријски,правилавишенисуобавезу
јућа(унекимслучајевиманинепостоје),међутим,уства
ралачкојпраксионасуприсутна, са једнестранедабисе
поштовала,садругедабисенегирала.

10Rosmarin,A.nav.delo,p.44.
11Derrida,J.(1980)TheLawofGenre,CriticalInquiry,Vol.7,No.1,Chicago:

TheUniversityofChicagoPress,p.65.
12Frow,J.нав.дело,стр.28.
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Жанровисунеопходникаополазиштекојетребаприхвати
ти,аконикакодругачије,каополазиштекомесетребасу
протставити и као скуп правила која треба прекршити.У
зависностиодпоетикеепохе.Односједногделапремажан
ру је однос активнемодулације”, како је називаФаулер и
томодулацијекојакомуницираи„вероватнопоседујекому
никативнувредностмноговећунегоштосмомисвесни.”13

Лирикакаожанристоријскеавангарде

Жанрлирскепесмепрешаоједугпутодантичкогритуал
ног, перформативног говора преко средњовековне религи
ознелирике са једне стране,и трубадура садруге, доБо
длера (Charles Baudelaire),Малармеа (StéphaneMallarmé),
Рембоа(ArthurRimbaud)захваљујућикојимајелирикапо
стала подручје експеримента и оригиналности.Двадесети
век је век отпора према традиционално схваћеној лирској
песми.Отпорирушењеконвенцијапредстављајусаставни
деопоетика20.века,поетикаепохаипоетикапојединачних
аутора.

Садругестране,лирскапесмакаотеоријскиконцептбилаје
непризнатасведо16.векакадајеуведенакаосаставнидео
жанровскетријадекојаводипореклојошодАристотеловог
дела„Опесничкојуметности”уоквирукојесубилипризна
тисамоепидрама.У20.и21.веку„савременитеоретичари
лирику не схватају толико као израз песникових осећања,
коликојесхватајукаоасоцијативнииимагинативнирадна
језику–каоекспериментисањејезичкимвезамаиформула
цијамакојеутичунатодапоезијабудесвојеврсноразарање
културепренегоскладиштекултурнихвредности.”14

Усавременимтеоријамалирикајепрепознатакао„фунда
ментални жанр”, како је назива Џонатан Калер (Jonathan
Culler)иприхваћена јекао„меразапоезију”.Подпојмом
лирике подразумева се целокупна поезија и сви облици у
којимасеонаманифестујекојисемеђусобноразликујупо
формалнимиморфолошкимкарактеристикама.

Једнаодосновниходликапоезијенапочетку20.векајесте
избегавање традиционално схваћеног појма лирске песме
утемељеног у доба романтизма који се сводио на искази
вањепесниковихосећањакаоиописеприродеукалупље
неустрогежанровскеобрасце.Постојећапредставаопе
сникуипесништвубиојемоделкојијетребалоизбегавати
и коме се требало супротставити. Лирика на почетку 20.

13Fowler,A.нав.дело,стр.20.
14Culler,J.нав.дело,стр.89.
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векапружадвострукиотпор:са једнестране,отпорпрема
традиционалносхваћеномжанрукаонормативнојкатегори
ји,садруге–отпорпремамоделупокоме јелирикасамо
местоекспресивности,анекреативностииоригиналности.

Почетак20.векаусрпскојкњижевностиобележавапериод
који седанаснајчешћеозначавапојмом„историјска аван
гарда“.Времеборбе,отпораисупротстављањаидруштве
нимикњижевнимконвенцијама.Почетак20.векаусрпској
књижевностијепериодкадајекњижевностбилаупозицији
дапружиодређенвидотпорапостојећимидеологијама–и
друштвеним и књижевним. На пољу жанра, авангарда је
представљаласвеснуборбудасеизбегнукласификацијеи
конвенције.Уметницинисуупотпуностиуспелиданаруше
ипорушепоредаккојисунападали,алијесууспелидауне
сузначајнеизменеиновиненапољулирике,књижевности
иуметностиуопште.Авангардапредстављасвојеврстанпо
кушајисклизнућаизжанровскихкоордината.Попутжанра
којијебиокултурнатворевина,комуникационимодел,али
исредство–књижевно, културолошко, социолошко,дру
штвеноикојијебиоконстантноупроцесунастајањаиреде
финисања–иавангардаизбегавасвакиобликдефинисањаи
коначности.Онајенепрекиднобилаупроцесунастајањаи
преиспитивања.Посвојојприродиавангардаизмичеописи
вању,класификацији,прецизнојдефиницији.КетринБелси
(CatherineBelsey)сматрада„авангарданијесамостварсти
ла”и„затоштопостављапитањаонапоткопавасвеизве
сности.”15

РенатоПођоли(RenatoPoggioli)увиђаидајеавангардапу
на ентузијазма и емоционалне фасцинације, да она осећа
усебидражборбезанештоштојеновоинеизвесно.Овај
моменат он назива активистичким. Пођоли види још три
моментаилиелементаавангарде:антагонистички,нихили
стичкииагонистички.Антагонизамавангардеиспољавасе
претежноутомедасеигноришесведругоосимњесаме,
нихилизамјеагресијаподигнутанавишистепеннетрпељи
вости,иможда,борбедоистребљења.Агонистичкимоме
натјемоменатфиналенетрпељивости.Онозначаванезадо
вољствоавангардесамомсобомидиректнојенегирањење
неактивистичкеегзалтације.То језавршнимоменатсваке
конкретнеавангарднеманифестације.16

Основнипарадокс авангарденалази се уњој самој.Исто
времено и јединствена и разнородна, и универзална и

15Belsi,K.(2010)Poststrukturalizam,Beograd:Službeniglasnik,str.105.
16Детаљније у: Pođoli, R. (1975) Teorija avangardne umetnosti, Beograd:

Nolit.
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појединачна,ивечнаиконачна,иапстрактнаиконкретна.
Уоквируавангарднихстремљењаподразумевасенесамо
радикалнисломкултуре,негоипобијањењеногобјектив
ногпостојањаињенихмогућности.Једанодосновнихаван
гарднихзахтевајестенегирањетрадиционалнеуметности,
негирање и покушај уништавања институције уметности
уопште,каоиоткривањеиконстантнопревазилажењеуо
бичајенихиприхваћенихформистварања.Авангардаједо
вела до спознавањаформе помоћуњеног нарушавања, до
утемељења институције уметности помоћу њеног негира
ња.Удобаисторијскеавангардепрвипутсе јавиорепер
тоаруметничкихсредстава,односно,ауторивишенисуби
лиограниченипоетикоминормамаједнеепохе,већсусва
уметничка и неуметничка средства постала дозвољена. За
Биргера(PeterBürger)авангардни„покретисупреукинули
могућностједногепохалногстилаиуздиглинанивораспо
ложивостиуметничкасредствапрошлихепоха.”17

Једаноджанрованајзаступљенијихинајпогоднијихзааван
гардне експерименте била је лирика. Осим тога, било је
очигледнодасепреиспитивањемлирскогжанраинападом
наформуипринципепоетскогстварањанападаипоредак
који је дате принципе успоставио.Аутори који су ствара
лиусрпскојкњижевностинасамомпочетку20.века,каои
уосталимпокретимаисторијскеавангарде,својотпорис
казивалисупрекожанралирскепесме.Уместохијерархије
насталајеанархија.Уметност,пасамимтимикњижевност,
садапостајеигра,ауметничкоделоартефакт.Уоквирулир
скогтекстаукидајусеиспољашњеиунутрашњеграницеи
уводесеновипоступциитехнике,несамоизкњижевних
сфера,већиизосталихуметностикаоиизосталихобласти
људскогсазнања.СтаниславВинавер,МилошЦрњанскии
РасткоПетровићпредстављајуавангардусрпскеисторијске
авангарде.Ауторикојисусвојимтекстовимамеђупрвима
узбуркали „мртво море” српске књижевности у прве две
деценије20.века.

Лирикакоја„водиулудницу”:
ТелеграфскисонетиСтаниславаВинавера

Песник, есејиста, критичар, пантологичар, неуморни дух
авангардеусрпскојкњижевностиСтаниславВинаверзапо
чеојесвојуборбупротивконвенцијалирикејош1911.годи
некадајеобјавиосвојупрвупесничкузбиркуподнасловом
„Мјећа”.Увремевладавине„целелепепесме”БогданаПо
повићапосебнупажњукњижевнејавностипривуклесудве

17Birger,P.(1998)Teorijaavangarde,Beograd:Narodnaknjiga,str.27.
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песмемладогаутора:„Шекспир”и„Верлен”.Песникјесам
жанровски класификовао своје песме, односно читаоцима
дао смерницу, упутство, како би им требало приступити.
Наиме,уподнасловуозначиоихјекао„телеграфскесоне
те”.Наведенепесме,састављенеуформисонета,изузетно
редукованогстиха,представљајужанровскихибридукоме
би се могло препознати, осим сонета и неколико кратких
форми,попутбрзалице,илизагонетке.

Начининакојесусеауториусрпскојкњижевностипочет
ком20.векаборилипротивустаљенихкњижевнихобраза
ца били су многобројни. Једна од основних промена које
једонелаисторијскаавангарда,уопште,несамоусрпској
књижевности,билојепомерањетежиштасасмисладела–
на технику, односно, композицију. Репертоар расположи
вихсредставапостајевидљивисамарецепцијаделапоме
ра се за читаву скалу.Наиме, сада тумач, реципијент јед
ногкњижевногтекста„уместодаидаљепокушавада,по
принципухерменеутичког круга, из везецелинеиделова,
разумесмисао,онћесуспендоватитражењесмислаисво
јупажњуусмеритинапринципеконструкцијекојиодређу
јуконструкцијудела,дабиуњиманашаокључзањегову
загонетност.”18

Кадасеинтерпретацијскифокуспреместинапољетеорије
жанратадаполазимоодпремисеАластераФаулерада„дело
којесеповезујесапостојећимжанровима–слагањем(подр
жавањем,конформизмом),њиховимварирањем,увођењем
новинаилиантагонизацијом–настојаће[…]дадоведедо
новихстањаразвојажанра.”19Поетикаисторијскеавангар
деусрпскојкњижевностиподразумеваупотребужанракао
средства, а не оквира или норме књижевног стварања. И
приступамуувекнаједаноднаведенихначина.

Винаверов поступак подразумева са једне стране, повези
вањесаједнимоднајцењенијихжанровалирике–сонетом,
уједно то је и општеместопоетике историјске авангарде,
које подразумева супротстављање постојећој књижевној
идеологији.Дабисеправиланегиралаирушилапотребно
јепознаватиих,што јестебиослучајсааутором„Мјеће”,
„Громобрана свемира” и „Манифеста експресионистич
кешколе”.Међутим,аутортелеграфскихсонетаповезује
сесасамимжанромскраћивањемиредуковањемформеи
истовремено и варирањеми иновацијом.Аутор „Шекспи
ра”и„Верлена”употребомдругихжанровауоквирусоне
таактивираињиховсемантичкипотенцијал.Моглобисе

18Исто,стр.122123.
19Fowler,A.нав.дело,стр.23.
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приметити да осим наведеног жанра, аутор употребљава
и брзалицу и загонетку. Наведени жанрови припадају та
козваној„нижој”,популарнојкњижевностиииграје једна
одњиховихосновнихкарактеристика.Брзалицеприпадају
народнојтрадицијии„заснивајусеназвуковнојилинекад
појмовној игри гласова и слогова, чији је распоред тежак
заизговор,искривазамку.”20Затим,ПешићиМилошевић
Ђорђевићнаводеда загонеткукарактеришеи „једна, увек
изненађујућаперспектива”каоиметафоричностиполисе
мичностречикојесеупотребљавају.Винаверсвеснопомера
границе текстаповезујући сонеткоји је увекпредстављао
место виртуозности са дечијомигром.На тај начин дола
зидопреклапања„високе”и„ниске”књижевности,„висо
ких”и„ниских”жанрова–инастајеконфузијанажанров
скојскали.Натајначинпостаје јаснода„текстовинемају
употребну вредност која је унапред одређенажанровском
припадношћу“21већпостајусамоједанодначинанакојисе
жанр активира.Такође, потврђује сеинемогућност самог
текстадаконтролишесвојежанровскеконвенције,односно
даистовременоиприпадаинеприпадажанрусонета.

Десетједносложнихречиидведвосложне,подељенеупо
дваредачинеукупно14стихователеграфскогсонета„Шек
спир”:Стар./Лир./Чар./Мир.//Мук/Свак./Пук/Чак.
//Ва- /Век /Да //Шек- / спир /Пир.Редукованистихови
подељенисупремасвимправилимасонетакаожанра.Два
катренаидватерцета,представљајуоктетисептетсонета,
алиуњиманемастиховакојибичинилисинтаксичкуцели
ну,убилокомоблику.Стиховисусастављениискључивоод
слогова.Песникнеисписујеречи,већсамоморфеме.Доми
нирајуелипсаиопкорачењепомоћукојихВинаверкомпо
нујепотпуноновиобликсонетнеформе,алиилирскепе
смеуопште.Српскипесницискраја19.ипочетка20.века
предвођениДучићем стварали су сонете који сунајчешће
билинаписаниудесетерцу.ИВинаверстварасонетекоји
суускладусавладајућомпоетиком,чактаквихсонетаима
усвојимзбиркамадалековише.Међутим,основнаодлика
поетике овогпесникаовде јенајављенаидемонстрирана,
каснијеитеоријскиобразложенауМанифестуекспресио-
нистичкешколе:„Данас,кадастареформенисуподмилим
богом ништа, и у старе плаштове из гардеробе поетских
трикова,(макакоонибилиизвезенизлатомидрагимкаме
њеммузике,сентименталности,чулности,романтике),–да
насутеплаштовенећесеувућиниједанкраљиниједан

20Пешић, Р. иМилошевићЂорђевић, Н. (1997)Народна књижевност,
Београд:Требник,стр.38.

21Frow,J.нав.дело,стр.25.
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елф.Миморамоакохоћемодаискористимослепесилеза
своје циљеве,морамонаћинешто друго.Данасми улази
моудухразмештања,удухструјања,удинамикухаоса,
уреволуцијуизразаиизраженог […]Морасе знати:како
да се почне са ослобођавањем речи, појмова, представа –
одњиховихстегаиокова.Ми,експресионисти,почињемо
туреволуцију,миулазимоухаос,убескрајноослобођење
свегаодсвега.”22

ДоксезагонеткаШекспиралакоразрешаваиунасловуиу
тексту,Верленостајеусамомтекступотпунонеодгонетнут:
Гле/Чуј/Бруј/Мре.//Све/Тих/Стих/Је.//Мек./Јек./
Мол.//Рај/Вај/Бол.Сонетјекомпонованод14једносло
жних речи, римованих у прва два катрена обгрљеном ри
мом,докјеутерцетимакомбинованапаралелнаиукрште
нарима.Обепесме заснивају сена елипси, асонанцамаи
алитерацијама.Почивајуна„телеграфскимзвуковнимрепе
тицијама”какоихназиваРадованВучковић,репетицијама
„којимасусераспадалеречииримовањесеуспостављало
наосновугласовнихкомбинација”23.Песникуспевадаодр
жииданагласимузикалностстиханатакомалопростораи
сатакомалосредстава.

ПолисемијаВинаверовихсонетаусложњавасеидодавањем
епитета„телеграфски”.Телеграфскиможебитистуб, знак
илиапарат,уређајзапреношењеудаљенихпоруканаписа
нихпосебнимкодовимаалиипоремећајговоракојисенај
чешћејављакоддецеиликодљудикојиболујуодафазије
(„телеграфскиговор”).

Телеграфскисонетинисупрошлинезапаженоукњижевној
икултурнојјавности.ТрифунЂукићпише:„Алитојошни
јеоригиналност!Гледајтесамо,какавјењеговШекспиру
овомтелеграфскомсонету...Е,није,негојошнешто!”24Ђу
кићсетунезаустављавећпоредителеграфскесонетеиса
„срицањемЊегошевогпопаМића”.РанкоМладеновићбио
јенајрадикалнији,зањега„песма’Шекспир’водиулудни
цу”.25ЈединипозитивансудопесникудошаојеодВелимира

22Винавер, С. (1985) Громобран свемира, Београд: „Филип Вишњић”,
стр.2021.

23Вучковић,Р.РанапоезијаСтаниславаВинаверау:Поезијаимодерни-
стичкамисаоСтаниславаВинавера,приредиоПетровић,П.(2015),Бе
оградШабац:ИКУМ,БиблиотекаШабачка,стр.48.

24Ђукић,Т.Мјећа,књигастиховаСтаниславаВинаверау:Винавер,С.Ра-
нирадови,приредиоТешић,Г.(2012),Београд:Службенигласник,За
водзауџбенике,стр.429.

25Младеновић,Р.Мјећа–књигастиховаСтаниславаВинаверау:Винавер,
С.нав.дело,стр.426.
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Рајићакојисматрада„нетребабитинеправедан:писацнам
једаоинештоново,новозасрпскупоезију.”26

Неизбежнојеприметитидателеграфскисонетисамопред
стављају почетак песниковог похода на „зле волшебнике”
српскекњижевности.

ЖанровскиантагонизамМилошаЦрњанског

НеколикогодинанаконВинаверовеМјеће,игодинуданана
конВеликогратаукоме јеучествовао,МилошЦрњански
публиковао јеЛирикуИтаке.ПремаречимаГојкаТешића
збирка је „својом појавом изазвала праву критичку/поле
мичку провалу беса, запрепашћења, ужасавања, јеткости,
подозрењаипрезрењапремановим,рушилачким,антитра
диционалистичким концепцијама певања и промишљања
поезије.”27ТаквуреакцијуможданајбољеилуструјеБранко
ЛазаревићкојиуСрпскомкњижевномгласнику1921.пише:
„Он(је)простопошаоулицоми,каопустахија,псује,грди,
разбијаизлоге,мењаименаулицама,диже’фирме’саједне
радњеимећенадруге,сударасесаљудимаибежидаље.”28

Наведена Лазаревићева реченица резимира суштину жан
ровскогантагонизмаМилошаЦрњанског,нарочитосегмент
у коме се наводи да песник „разбија излоге, мења имена
улицама,диже’фирме’саједнерадњеимећенадруге”.

Један од најплоднијих поступака којима се мењају жан
ровске конвенције јесте стварање антижанрова. Разбијање
жанровскихконцепција,насловикојинеодговарајутемати
ци,називањестварипогрешнимименима.Антагонистички
приступжанрукојисезасниванаконтрастуисупротности
једанјеодосновнихпоетичкихпринципакојеМилошЦр
њанскиспроводиусвојојзбирцииз1919.године.Намети
Црњансковепобуненашлисусеауторитети,несамокњи
жевни,већирелигијскииполитички.Овакавначинкомпо
новањатекстаодносисепрематрадицијинабаналаниекс
треманначин.

Одређенбројпесамауоквирузбиркенасловљенјежанров
скимтерминима:„Молитва”,„Химна”,„Здравица”,„Наша
елегија”,„Одавешалима”,„Дитирамб”,„Серената”итд.

26Рајић,В.Мјећа–књига стиховаСтаниславаВинаверау:Винавер,С.
нав.дело,стр.433.

27Тешић,Г.СедамдесетпетгодинаЛирикеИтаке,у:Црњански,М.(1994)
ЛирикаИтаке,Београд:Драганић,стр.270

28Петковић,Н.(1944)ЛирикаМилошаЦрњанског,Београд:Терсит,стр.
15.Цитиранопрема:Лазаревић,Б.Лирикаг.Црњанског(1921)у:Срп-
скикњижевнигласник,НовиСад,Београд,књ.2.бр7,стр.531.
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„Молитва”представљаједнуодпесамазбогкојихјепесник
ЛирикеИтакедочекансаподозрењемусрпскојкњижевној
чаршији. Активирањем жанровских конвенција химничне
поезијекојајепрвенственорелигијскогкарактераикојасе
певауславубогова(илиБога)илихероја,Црњанскиисто
времено активира и одређени вид рецепције и поставља
хоризонточекивања.Међутим,унаведенојпесмије„жанр
химнеактивирантакодасеснагомобртањапосупротности
поричуауторитетиутрадиционалнојкултурииуместоњих
сепојављује’потиснутибиолошкисупстрат’(крв)иприро
да.Песмасезаправосастојиупонављањуиварирањуна
веденихдвејустрофа,штојетакођеједанодморфолошких
одликахимничкогжанра:Немамоничег./НиБоганигоспо-
дара./НашБогјекрв.//Расцветашесегробљаипланине,/
расушеветризорепоурвинама;/нимајке,нидома,занас
нема,/нистанка,нидеце./Останамјединокрв.”29Револт
усмеренпрема традиционалнимрелигијскимвредностима
кодпесникаЛирикеИтакепреносисеинанајканонизова
нијитекстхришћанскецркве–молитву„Оченаш”.Црњан
скиу„Молитви”усвечетиристрофедеканонизујеједнуод
најзначајнијиххришћанскихмолитви.Оченашпонављасе
попутрефренанапочеткусвакестрофе,дакле,четирипута.
ЧетирипутапесниксеобраћаОцуичетирипутадеканони
зујежанрмолитве.Ухришћанскојмитологији,број4озна
чавасвеобухватност,универзалност,као4странесветаили
4ветра.30Лирскисубјектништанетражи,низаштанемоли
иобавештаваОцадавишенемачемудасенадаалисинтвој
немавишемоћи, /дасеушталаманапутууноћи/ичем
одсмртинада.Аутористовременобанализујеипародира
текстсамог„Оченаша”:Оченаш/Сенкосветасадапогу-
рена/Надрвенојраги./Салонцемразбијенимнаглави,/И
очимапунимветрењачаплави.Црњанскиуоквирунаведе
нихстиховаупотребљавапоступакувођењаинтертекстуал
ности,саједнестранепоступаккојијебиокарактеристичан
за авангарду, а са друге, један од начина на који се мења
поетикаодређеногжанра.АлудирањемналикДонКихота,
песникактивирановесемантичкепотенцијалежанраипро
ширујењегов репертоар повезујући га са донкихотовском
традицијомкојајеизузетнопотентнаузначењскомсмислу.

Црњанскијеиновативаннапољуизменежанровскихкон
венција,међутим,требалобинапоменутидасеиутрадици
јирускеавангардетекстнаведенемолитвечестоузимаокао
предметуметничкеобраде.НовицаПетковићсматрада је

29Петковић,Н.нав.дело,стр.2829.
30У„ОткривењуЈовановом”четирианђеластојеначетириуглаземљеи

држечетириветраземаљска;Библија(2001),стр.255.
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разлогтајштоје„Оченаш”„текстсасамогврхаофицијелне
културе”ида„песмакојаукључује’Оченаш’(подразумева
га),апритомсењеговазначењапреусмеравајуиличакпре
врћунаналичје,постајепесничкитекствисокепровокатив
ности;провокативностизаправокојаби,кадабиседовела
докраја,завршилаупојавикојусудадаистизвалидемоли
рањемзваничнекултуре.”31

Компонујућипесмуподназивом„Здравица”Црњанскисвој
револт усмерава и ка фолклорним жанровима који су по
својој природи перформативни.Као део традиције ифол
клора, здравица је лирскижанр који има за циљ „искази
вањедобрихжељаосветковинамазастоломдомаћинуили
гостима.”32„Здравица”МилошаЦрњанскогјенатематском
планудоследноспроведенапопринципусупротности,Но
вица Петковић Црњансков поступак назива „књижевном
заменом”:„Јошјевесеонародједан,/укрви,пепелуипра-
ху.Здравицакаоисказивањежељезаживотомокренутаје
’наглавачке’,изврнутанасвојеналичје,насвојусупротну
страну.’Даживигробље’,’Мисмозасмрт’,’даживика-
менирушевине’”.

Обртањемжанровскихконвенцијананаличјеи„пустахија“
Црњански,попутВинавера, својупобунупротивпостоје
ћегпореткаисказује, измеђуосталог, ипрекожанровских
модулација.

БласфемијаРасткаПетровића

Неизоставанмоменатпобуне(алиинеразумевања)усрпској
књижевностиоличен јеуделуРасткаПетровића,песника
којисенијемогаосврстатиниу једанавангарднипокрет,
аликојијебиоиостаоузор.Већ1922.године,Петровићје
изазваооштруреакцијујавноститекстомподназивом„Спо
меник” који је био написан поводом објављивања првог
бројачасописа„Путеви”.33УколикосуВинавериЦрњански
изазивали„само”негативнеипогрднекоментаре,„Споме
ник”јетекстзбогкогајемладипесникумалоискључениз
Српскеправославнецркве.Унаредномброју„Путева”Пе
тровићјебиоприморанданапишеизјавудастихнаоснову
когасугаоптужилизабласфемију„немавезесаХристом
Православнецркве”.

31Петковић,Н.нав.дело,стр.2324.
32Пешић,Р.иМилошевићЂорђевић,Н.нав.дело,стр.92.
33НеобичанфеноменкојијезадесиомногобројнаиздањаделаРасткаПе

тровићабилесумногобројнеинтервенцијеприређивача,претпоставља
сезбогсамеприродеПетровићевихтекстовакојиупорноизбегавајусва
китипжанровскекласификације,алииконачнеинтерпретације,па је
таконаведенитекстостаоупамћенкаоСпоменикПутевима.
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Жанровски, наведени текст је у свим каснијим издањима
Петровићевих дела класификован као лирски текст, мада
сењегови текстови врло тешкомогу уклопити у било ка
каввидкласификације.„Споменик”садржичитавтематско
мотивскирепертоарРасткаПетровићакојићекаснијебити
отелотворенуОткровењу34и још једнуодбитниходлика
Петровићевепоетике,атојепотпунопоништавањеграница
иоквиратрадиционалносхваћенелирскепесме.ГојкоТе
шићганазива„дадаистичкоконструктивистичконадреали
стичкимтипомтекста”35Колаж,монтажа,мозаик,жанров
скихибрид–појмовикојисемогуупотребитиприликомпо
кушајаинтерпретацијеПетровићевогтекста,алиињегове
поетикеуопште.

Крозчитавтексттрадиција,статичностинепроменљивост
предметсуподсмехаипоруге.Песниксеосврћенатради
цијуподизањаспоменикаиосимштопредлажеспоменик
Ослобођенимослободиоцима,споменикОсвете,споменик
рукописимаизгубљенимуРусији,споменикизмрцвареним
поповима, споменикПијаници, споменикПутнику, споме
никПутевима,споменикБудућихгенерација,споменикКа
тастрофаитд.предлажеидаспоменицибудукраткотрајни:
направљениодснегаилиодсвежегцвећа„дасенаСунцу
свиспоменициотопе,анедагранитнопркосезубувреме
наидасунепомични.”36Петровићразараграницепознатог
књижевногтекстатакоштоуњегауткиватехникеипоступ
кекарактеристичне задруге типовеуметничкогизражава
ња,итовизуелног,попуттехникефилмскемонтаже.Песник
раставља једанкњижевни текстинакон тога га саставља,
„зашива”помоћуразличитихтехникакојесумудоступне,
аликојеизневеравајутрадиционалнажанровскаограниче
њаиочекивања.Утекстусе смењујупрозниистиховани
сегменти,памфлет,есеј,манифест,новинскичланак.

Асоцијативност,интертекстуалност,истовременоприпада
ње и неприпадање жанру лирике, провокација, негирање
свихтрадиционалнихвредности–самосунекеодособина
Петровићевепоетикеоличенеунаведеномтексту.

„Споменик” се, са једне стране, опиреинтерпретацији, са
друге,можеиматибезбројинтерпретација,истовременоје

34Откровењејепубликованотакође1922.годинеинијепрошлонезапа
жено: „компромитовање књижевности”, „проституисање уметности”,
књига за „библиотекепсихопатолога”, песник јепојаваиз „социјалне
патологије”,апесмесуму„мистификацијаишарлатанство”–самосу
некиодкритичкиходређењаПетровићевезбирке.

35Тешић, Г. (2009) Српска књижевна авангарда, Београд: ИКУМ,
Службенигласник,стр.289.

36Петровић,Р.(1958)ИзборI(19191924),Београд:СКЗ,стр.74.
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иуметничкитекстиманифестиполемика,исценскиприказ
иупотпуностиилуструјеПоетикуРасткаПетровићакојаје
увеликојмериутицаланасвеобликеи-измеавангардног
стварања.

Закључак

Лирикаможедапружиразличитевидовеотпора:нанивоу
језикауколикосматрадаједошлодоконтаминацијејезика,
доњеговоготуђењаилизасићења;натематскомотивском
нивоу,кадасејавипотребадасеуведуноветемеиидејеили
дасепостојећепародирају;нанивоуформе,кадасепреи
спитујуограничењаипроширујезначењетекст.Каоисто
ријска категорија, лирика није увек имала исту улогу, као
штонипесницинисуималиистистатус.

Поезијасрпскекњижевностинапочетку20.векабилајепо
езијапобунеиједанодреткихтренутакауисторијисрпске
књижевностикадајепоезијабилаумогућностидаизазове
реакцију,унаведенимпримерима,најрадикалнијууслучају
РасткаПетровића.Нападнатрадицијујеувекнападнаод
ређенеконвенције,свакапобунаподразумеварушењеодре
ђеногпоретка.

Схватање побуне авангардних песника као побуне против
жанровскихконвенцијаусмеравапажњунаодређенеаспек
теделакоји„истовременообележавајутрадицијуиеволу
цију, аспекте његове трансформације.”37Авангардни напад
наинституцијууметностизавршиосепоразомсобзиромда
јетаинституцијаусебеинтегрисалаавангарднествараоцеи
токаоједансвојбитандео.Дошлоједокомерцијализовања,
ритуализовањаинакрајуакадемизовањаавангардештоје
уништилосвакуњенукритичкуоштрицу.

Међутим, како наводи Дерида у есеју „Шта је поезија?”:
„немапесмебезнесрећног случаја,немапесмекоја сене
отваракаорана,аликоја,такође,нијерањавајућа.”38

37Culler,J.нав.дело,стр.49.
38Дерида,Ж.(1992)Штајепоезија?,Пољабр.123,НовиСад:Културни

центарНовогСада,стр.399.
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GENRESUBVERSIVENESSOFTHE
AVANTGARDEPOETRY

Abstract

Atthebeginningofthe20thcentury,Serbianliteraturehascreatednew
poeticpatternswithintheavantgardeframework.Thebasicconceptof
avantgardewastheconceptofrebellion:againstoldliterarytraditions,
against religion, against history, against all kinds of authorities and
ideologies. Lyrical genre was the prevailing genre because it was
suitableforpoeticexperimentoftheavantgardeauthors.Bychanging
the lyrical poem and attacking its form, poets were attacking the
authorities who established those principles. Based on the modern
genretheory,researchisquestioningtextswrittenbyStanislavVinaver,
MilošCrnjanskiandRastkoPetrovićandtheircreativeproceduresand
acts inorder to indicate theuseof lyric asmeansof opposition and

resistancetoauthoritiesandpatterns.

Key words:Serbianliterature,avant-garde,lyric,poem,genretheory

СнежанаЈовчићОлђа,Мирко,63.5x46цм,2014.
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                  УДК 821.111(73).09 Лиготи Т.
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оригиналан научни рад

ОНИРИЧНОПОДРИВАЊЕ
СТВАРНОСТИ

НАТПРИРОДНАСТРАВАИ 
НИХИЛИЗАМТОМАСАЛИГОТИЈА

Са же так: Просветитељски идеал света којим у целости влада
људскиразумикојијепотпуноустројенуниверзалниммерилима
рационалностиједнакојеоспораванибрањеноткакојезаживео
у интелектуалнојтрадицијиЕвропе.Вера у разум као у ексклу-
зивносвојствољудскогумакадродарепродукујеаутентичнусли-
ку стварности,наЗападу себрзопоказаладискутабилномкако
изуглафилозофије,такоиуметности,алиипојединихнаучних
дисциплина (пре свих, психологије и антропологије).У оквирима
савремене књижевне продукције, један од највећих противника
просветитељскезамислиоразумомспознатљивојприродиствар-
ностијехорорписацТомасЛиготи.Заовогаутора,„светкакав
јесте”имамалоилинималовезесарационалномсвешћу,адале-
ковишесасадржајимакојенамсугеришунајдубљиирационални
страховиоличениугрозничавимвизијамаикошмарнимсликама.
Засновавшисвојличнииуметничкисветоназорнаинверзијиуста-
љенихпредставаостварном,Лиготиствараспецифичнуврсту
субверзивне прозе: наиме, ону коју свет лишава вишег смисла и
тимеоспоравачовекусвакумогућностутехе.Далиовакрајња
безилузорност индивидуи оставља икаквоместо за самостално
делање(субверзивноилине)једнојеодосновнихпитањанакојећу
настојатидаодговоримуовомраду.

Kључне ре чи: Томас Лиготи, натприродна страва, појединац,
стварност,кошмар,нихилизам

Натприроднастраваимамноголица.Онанајширепознатаи
већдонеклеовешталаналазесеуформивампира,вукодлака
иходајућихлешева.Онанештоопскурнијаимањетипска,

МАРКО ПИШЕВ
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узимајуобличјачудовиштаиздубокогсвемира,демонаиз
тајанствене прошлости, опседнутих људи, демонизоване
деце, језивих силаштосе вишеосећајунегоштомогуда
се разазнају чулима, древних клетви, уклетих здања или
чудних,граничнихпросторакојислужекаокапијезадруге
димензије,честојошкудикамогореодонекојусмоигром
случајаилипоткомсудбиненапустили.Бројналицанатпри
родногужасамогусе,прематоме,најчешћенаћинегдедру
гдеилиунеком/нечемудругом,тачнијеуједнојравникојаи
јестеинијестварна,којанијениблизунидалеко,аликоја
је у свакомслучајуудаљенаоднасбароноликоколико је
ноћнамораудаљенаодјавенесумњивимосећајембудности.

Малокојесрцеидушунатприроднестравенастојаодапо
тражиусамојсржистварностикојомсмоокружени.Један
одтаквихауторајеТомасЛиготи(ThomasLigotti).Овајпи
сацнеколицинезбиркиприповедака1, једнекњигеесеја2и
једног романа3, настављач је, како сам истиче, књижевне
традицијекојусуухорорпрозиустановилиЕдгарАланПо
иХауардФилипсЛавкрафт4,двојицаписацаспецифичних
по томешто супронашливрлоупечатљивеиособенена
чинедапоетизујуутисакстравеупрозномтексту.Слично
ПоуиЛавкрафту,иЛиготиимаразрађен,доследаниврло
песимистичанпогледнасвет,којислужикаоконцептуална
подлогамногимњеговимхорорприповеткама.Овајпоглед
насветослањасенафилозофијурадикалногнихилизмаи

1 Међу његовим најрепрезентативнијим збиркама прича су Songs of a
DeadDreamer (1986),Grimscribe:HisLivesandWorks (1991–коднас
преведена2017.годинекаоПисартаме:Животидела,уиздањуОрфе
линиздаваштва),Noctuary(1994)иTeatroGrottesco(2006).

2 Речјеонеакадемској,алиучењачкимјезикомисхоластичкимпристу
помизрађенојстудијиизфилозофијепесимизмаинихилизма,објавље
ној2010.године,поднасловомTheConspiracyAgainstHumanRace.

3 MyWork is Not Yet Done (2002 – код нас преведена 2014. године као
НедовршенипосаоуиздањуIPBook-а).

4 ПоовутицајнаЛиготија,аЛавкрафтовнарочито,оставилисунаовог
писцаутисаккојисенајверниједочараваследећимњеговимцитатом:
„ДанијебилоЛавкрафта,неверујемдабибилокодругико јеикада
живеомогаодасеназовемоделомписцахорора.Онјепришаонајбли
жетомедапостанесвеоноштобинекомогаодазамислионекомеко
јеживотспознаоусвојњеговојогавностиикојечасславиоачаскудио
овакво стање ствари, а затим од тога начинио душу своје уметности.
(...)[Р]еткоје,акојеикадауопште,Лавкрафтодступаоодоногаштога
јеучиниломоделомхорорписцакојиживотопажауњеговојогољеној
гнусностиикојијеодтеперцепцијеначиниоосновуоногаштојесте”.
Лиготиу:Ognjanović,D. (2015)TheGreatestOldOne,RueMorge161,
стр.18.
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могаобидасеокарактеришекаоуједноморалноиметафи
зичкинихилистичан.5

Уовомраду,усредсредићусенаЛиготијевосхватањествар
ностиичовековогместаусвету.Разумевањеодносапрема
стварноминестварномјеодкључногзначајазапажљиви
јуконтекстуализацијуЛиготијевихнихилистичкихставова
уширем светоназору овог писца, ставова за које би, због
уобичајеног асоцирања нихилизма са анархизмом6, било
очекиванодарасполажуизвеснимсубверзивнимпотенци
јалом или да испољавају неку форму друштвене критике.
Међутим,управозбогсвојихнихилистичкихуверења,како
ћууовомтекстунастојатидапокажем,Лиготијеуоснови
незаинтересованзадруштвенополитичкинивостварности,
причемуникаквапроменадруштвеногустројстванабоље
илина горе, какоњеговипрозни ставови сугеришу, не би
могладабитноутиченањеговукрајњенегативнудијагнозу
људскогстањанитидадоведедочовековогослобођењаод
погубногутицаја силакоје, уметафизичкомсмислу,кроје
стварност.Дејствустварности,чијисеопскурни,закулисни
механизминалазеизаравнипојавног,немогућеје,премање
говојзамислистатинапут,алијемогућесањомсесуочити
иупустисеунекуврстуимагинарнеигренапољунествар
ног.Оваиграпојединцунедоноситрајноолакшање,алиму
обезбеђујебартренутнозадовољствопроизашлоизувидау
извеснеистинеодиспозицијамаипоследњимпринципима
света:истинекојепојединцапостепеноудаљавајуодопсена
„лажне”ипримичудомену„непатворене”стварности.

УциљукултурнеконтекстуализацијеЛиготијевихнихили
стичких убеђења, у првом делу текста ћу указати на неке
додирне тачке Лиготијеве перцепције света са основама
будистичкедоктринеиШопенхауеровогфилозофскогкон
цептасветакаовоље,докћуудругомделурадаговоритио
моралнојдимензијиЛиготијевогнихилизмаупоређујућије
(унајосновнијимцртама)саНичеовом.Узакључкућебити
речиотомедакретањеод„лажи”ка„истини”освету,како
габарЛиготисхвата,неможебитиколективно,већискљу
чивоиндивидуално,збогчегаонобудиосећајстраха,паје
књижевнаформахорорпричесавршеноприкладанмедијум
зањеговметафоричкиопис,каоизасугерисање,путемниза
пажљивограђенихслика,његових(бес)коначних,језовитих
импликација.

5 ВидетиинтервјусаЛиготијемнаинтернетстраници:https://wonderbo
oknow.com/interviews/thomasligotti/

6 Borg, M. B. (1988) The Problem of Nihilism:A SociologicalApproach,
SociologicalAnalysis,vol.49:1,Oxford:OxfordUniversityPress,рp.116.
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Стварност,кошмариништавило

Нихилизамзаступапозицијудавредностинепостојеида
животнеманикакавсмисао.Овафилозофскапозицијаможе
проистицатиизнекогфундаменталогувида,илискупауви
дауприродустварности,као,рецимо,убудизмуилиуШо
пенхауеровој филозофији које се обе управљају начелима
метафизичког нихилизма.7 На пољу моралних категорија,
сдругестране,нихилистичкиназорипредстављајуљудске
вредностикаоилузорнеилилишенебилокаквогобјектив
ногутемељења,збогчегасеналазенаметиоштрекритикеу
бројнимепистемолошкимдебатама.8

Лиготијеваперцепцијасвета,какоћемовидети,ослањасе
набудистичку,односнонапрвуодчетириплеменитеисти
небудизма,стимштодецидноодбацујебудистичкиидеал
просветљења9.Уметафизичкомспектрузначења,будистич
кадоктринапропагираначелоsavramduḥka–опречноначе
луугодности(sukhi).Премаовојдијагнозиљудскогстања,
све јепатња,ачак јеисрећаносилацузнемирујућежеље
којачовекунаносибол,налажућимудасестараотомеда
његовасрећатраје(штојеуосновинемогуће,будућидани
штанетрајевишеодтрена).Уживоту,дакле,увекпостоји
нештоштонијекаковаља,почевшиодрођења,прекостаро
сти,доболестиисмрти.Сједињењесонимкоганеволимо
изазивапатњу,каоштојествараираздвојеностодоногако
гаволимо,односнонепостизањеоногаштожелимо.Свеје
болиобмана:опсенапатњеједнакокаоипатњазбогопсене.

Овом темељном незадовољству, према будистичком уче
њу,изворсеможенаћиужељикојајеманифестованакроз
триваријетета:жеђзаугодношћу,односнозателеснимза
довољством;жеђзапостојањемитрајањем,односнонагон
за опстанком; и жеђ за непостојањем, односно искушење
страственогидепресивногсамоубиства.Свиовиваријетети
жељенасосуђујудапрелазимособјектанаобјектидатран
смигрирамо–какосезадовољењежељемења–унезадово
љењекојерађановужељу,аонамотивзаобновљенодело
вање;итакоунедоглед.Овициклусинесталностиносиоци

7 Doomen,J.(2012)ConsistentNihilism,TheJournalofMindandBehavior,
Vol.33,No.1/2,NewYork:InstituteofMindandBehavior,Inc.рp.103107.

8 Pišev,M.(2018)Islam,relativizaminauka,Beograd:Filozofski fakultet i
Dosijestudio,str.789.

9 Ognjanović,D.TomasLigoti:Izdubinenajcrnjegambisa,u:Pisartame:ži-
votidela(2017),NoviSad:Orfelinizdavaštvo,str.281.
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сузаконакарманачијесепоследицеочитавајууструјањима
егзистенције,тачнијеусамсариилитрансмиграцији.10

Дабисециклуссамсарепривеокрају,потребнојеукинути
жељу.Сукидањемжеље,нестајеипатња,којанијеништа
другодоисходосујећенихпрохтева.Умећеукидањажеље,
којесеизмеђуосталогпостижеовладавањемдуховнимтех
никамабудизма,резултујенирваном,престанкомегзистен
ције, односно гашењем или потпуним растварањем инди
видуалнесвестиуништавилу,којејеуједноиконачнициљ
будистичкедоктрине.

Метафизичкинихилизамизворногбудизманеможесе,да
кле,назватиапсолутнимзатоштопрепознајеизвеснеприн
ципекојивладајусветом,односнонашоминтерсубјективно
дељеномстварношћу,иафирмишеих.Типринципиналику
јурешеткиукавезу,докјекључкојинасизводиизтогка
веза–просветљењеуништавилу.Аналогноовимоквирима,
иЛиготијевдоживљајсвета,премдарадикалан,неможесе
окарактерисатикаоапсолутнонихилистичан:иакоприват
новеруједанепостојиништаиза„драперијенашепути”11,
овајаутористовременонастојидауметничкимсредствима
дочараутисакданештотајанственоузалеђуфизичкереал
ностиињенихпредставаипакпостоји.Дакле,Лиготине
гираметафизичкуесенцијучовека,алинеоспоравамогућ
ностметафизичкесуштинестварности.Дабисморазреши
лиовајпривиднипарадокс,потребноједасеосврнемона
основнафилозофсканачелаАртураШопенхауеракојаимају
мноштвододирнихтачакасаЛиготијевимстановиштима.

Снажно надахнута будистичким (као и хиндуистичким)
концептима,филозофијаАртураШопенхаураинсистирана
овдевећпредоченојдијагнозиљудског стања,премакојој
свакаиндивидуалнаљудскаисторија јесте–историјапат
ње,собзиромнатодајесвачијиживотнепрекиднинизве
ћихилимањихнесрећа.Воља,којуШопенхауерописујекао
стварпосеби,текојаподупиреиопредмећујесвупојавност
света,основнијеизвортенесреће,будућидаонанемани
каквусврхунициљ;концептвољезаШопенхауеранапро
стопредстављаскривенуиметафизичкусилунакојојсвет
почиваикојајеизраженакрозиндивидуалнуиколективну
вољузапостојањем,текрозуниверзалнесилеприроде,ко
јеобезбеђујунашимемпиријскимдоживљајимарелативно

10Bugault,G.Mistikaindijskogbudizma,u:EnciklopedijamistikaIIsvezak,
priredilaDavy,M.M.(1990),Zagreb:Naprijed,str.178179.

11ВидетиинтервјусаЛиготијемнаинтернетстранициhttps://www.ligotti.
net/showthread.php?t=5
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стабиланиобјективанквалитет.12Прематоме,његовсвет
каовољаметафизички јеконцепт,неспознатљивчулимаи
скривенузалеђуприроде;алионуједноичиниприродумо
гућом.Схваћенутерминимаултимативнестварности,онје
недоступансвакојформиљудскеспознаје,семонојзакојом
трагајумистици;спознајизаснованој,дакле,мањенараци
оналнофилозофским, а више на интуитивноезотеричним
увидимакаопутоказимакаоткривањуконачнихмистерија
искривеногсмисластвари13.

Човекисвасвојствакојимачовекрасполаже,производсу,
премаШопенхауеровим схватањима, светакаовоље. Али
будућидатворевинеовеметафизичкесуштинестварног–
каоуосталомистварностсама–немајуникакаввишисми
сао, ни суштина човековог постојања, односно престанка
егзистенције,неможесепосматратикаоодразнекогвишег
смислаилипореткаствари.Утомпогледу,визуреЛиготијаи
Шопенхауерасукомпатибилне,јериједанидругисматрају
дачовекпосебинерасполажеметафизичкомкомпонентом;
људскаиндивидуанапростообитавауреонустварногкоји
несамоштојенепресушанизворпатње,већуњеговимде
латнимоквиримасвенеминовноиводикапатњи.Стварност
је,другимречима,носилацметафизичкогначела,докјечо
вектогначелалишен,премдајеспособандаганазреизван
себесамогитоонимаспектимаинтелектакојинеукључу
јусамопукосадејствочулаиразума,већобухватајуисва
она емотивна стања и упливе ирационалног, одговорна за
изградњуинтензивног,свеобухватноги,баруЛиготијевом
случајуврлорадикалног,Weltschmerza.

Латентнадимензијастварностичијаметафизичкасвојства
премашујукапацитетљудскогразумапостаје,заЛиготија,
предметчовековогискустваусновима,итонајпреукошма
рима.Заовогаутора,самопостојањејенепрекиданивечити
кошмарапремањеговомсопственомпризнању,тајставсе
налазиузалеђусвегашто јеикаданаписао.14Ускладуса
начеломегзистенцијекаокошмара,Лиготипренебрегавада
пишеоономештобимоглодасеназовеобјективнимужа
симаспољногсвета–огеноцидима,катастрофама,масов
нојглади,ополитичкомтерору,сломуекосистема…–већ
је у целостифокусиран на унутрашње ужасе који на овај
илионајначинопседајувећинуљуди.Овонапрвипоглед

12Šopenhauer,A.(1981)Svetkaovoljaipredstava,Beograd:Grafos.
13Cross,S.(2013)Schopenhauer’sEncounterwithIndianThought:Represen-
tationandWillandtheirIndianParallels,Honolulu:UniversityofHawai‘i
Press,рp.181188.

14InterviewwithThomasLigottibyRobertBee,10.05.2019.http://ligotti.net/
tlo/bee.html
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можедаделујекаоескапистичкипотез,алисагледамолига
пажљивије,можемоконстатоватидауметничкоусредсређе
њенаирационаланстрахкојијевишеилимањелатентану
свиманамаикојинаснамаховепреплављујечакиондакад
несањамо,нијеуфункцијибега,већупроналажењускро
виштаодужаса„усамомсрцуужаса”.15

„Докмивриштимоицркавамо”,пишеЛиготи,„историјаоб
лизујепрстиокрећестраницу.”16Овамисаомањеапостро
фиратуробнусликусвета,коликоуспеваданагласињегову
бескрајнуравнодушностспрамљудскепатње.„Човечанство
је”,какоауторпроцењује,„осуђенонаулогупајаца”;апо
томсаркастичнододаје:„Алиунаоколонеманикогакоби
намсеругао.”17

Лиготи,какојевећречено,доживљавасвуматеријалнупо
јавност,укључујућиичовечанствоуцелини,безобзирана
родну,класнуилираснуприпадностпојединаца,каокобну
грешку,каонизбесмисленихиврлонесрећнихслучајности,
којојсамомислећабићапопутљудинастоједаприпишуне
какаввишисмисао.ЉудскиродзаЛиготија,аналогнопрвој
одчетириплеменитеистинебудизма,односноосновнимна
челимаШопенхауеровефилозофије,представљаколектив
нужртвукорумпираногсавезаболаизадовољства,гдесурај
ипакаосаморазличитиодсециистечудовишнебирократи
је:„Измеђутедвекрајностипостојисвештознамоилисве
штоикадаможемосазнати.”18Утренуткукадачовечанство
стекнесвестосопственомкобномстању,људскиум,према
Лиготијевомпоимањуствари,доживљаварасцеп.Једнапо
ловинасвестисесвимсиламаопредељујезаодбрануудеса
свесностиињеговооправдање, јероно„морабитинечим
оправданодабисеуопштемоглотрпети.”19Другаполовина
наммакарпривидноомогућавадасеборимопротиввласти
тепропастиидаутокутеборбеуображавамоданисмоап
солутнежртве.Једанодметодачовековеборбепротивудеса
стварностије,какоЛиготисматра,хороркњижевност:„Све
ствари које нас виктимизују у природномживотумогу да
послужекаоосновадемонскенасладеуизмаштаномсвету
натприродногхорора”.20

15WeCanHideFromHorrorOnlyInTheHeartOfHorror:NotesandApho-
rismsbyThomasLigotti,10.05.2019.http://www.angwa.de/Ligotti/essay/
heartofhorror_e.htm

16Ligotti,T.(2012)SongsofaDeadDreamer(e-book),p.111.
17Исто,стр.111.
18Исто,стр.112.
19Исто,стр.111.
20Исто.
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Сагледано из угла крајњих исхода људске егзистенције,
човечанство је према Лиготијевом мишљењу посве ега
литарно. За разлику од некихњеговихжанровских узора,
ЛавкрафтаиЕјкмана,којисусвакинасвојначинзаступа
лиодређенуврстуелитизма–Лавкрафтсасвојиметничким
предсрасудама21 и глорификацијомНовеЕнглеске22, аЕјк
ман са својом апологијом империјализма23 и аристрократ
ским презиром према концепту друштвене једнакости24 –
Лиготи,лично,усвојимставовима,каоиуоквиримањегове
поетике,неманикаквихдодирнихтачакасазаступништвом
било чијих „урођених” права или промоцијом било какве
„добре”, „проверене” друштвене традиције. За овог ауто
ра,болинесрећастварногживотаисувишесутужниитра
гичнидабисемоглиподнети.Штавише,уовимљудским
несрећамаонневидиникаквукохеренцију,никаквувизију:
„КаоштојеМаркТвенрекао,’животјесамоједнапроклета
стварповрхдруге.’Нежелимдабудемсведоковоменима
ловишенегоштојетонеопходно.Хоћудасепридружим
мишљењунекогакоћеустатиирећи’животјесамоједна
проклетастварповрхдруге’,аненекомнацереномидиоту
којићепредставитиовучињеницукаообликпорнографије
затоштокорпорацијазнадаможедаискориститаквесадр
жајекакобипродаламинутезарекламе.Свисусвеснидаје
тотако.Свизнајудајетокрајњегнусно.Свакоје,мањеили
више,протува.”25

БудућидајеизЛиготијевогугла„проклеташтета”штоор
ганскиживотнаовојпланетиуопштепостоји,нашауторне
остављаникаквогпросторазамогућностдасељудскаегзи
стенцијаучиниподношљивијом,такоштоби,примераради,
усветумоглобитивишеправде,вишеслобода,мањемасов
ногуништења,симетричнијепрерасподеледобараислич
но.Привилегије, права,моћ, економска добит, па и чулна
уживањаништавнисупредневидљивимдејствомлатентне
димензијестварности,„великимревизоромсвегавиђеноги

21Које се релативно лакомогуишчитатиизњеговенајпознатије приче,
ЗовКтулуа,ајошлакшеизједнемањеантологизованеихваљенепри
поветке,подназивомУжасуРедХуку (преводиобеовеприченалазе
се у антологијиНекрономикон, чији је приређивачДејанОгњановић,
публикованој2018.годинеодстранеиздавачкогпредузећаОрфелин).

22OgnjanovićD.nav.delo,str.290.
23Којајесугерисанакаткадимплицитнo,акаткадиизнесенаексплицит

ноуњеговојаутобиографијиTheAttemptedRescue(1966,London:Gol
lancz).

24Aickman,R.Introduction,in:The3rdFontanaBookofGreatGhostStories,
ed.Aickman,R.(1966),Glasgow:WilliamCollinsSons&Co.p.7.

25Nedal,A.Literature IsEntertainmentOr It itNothing:An InterviewWith
ThomasLigotti,10.05.2019.http://ligotti.net/showthread.php?t=420
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невиђеног,познатогинепознатог”којасежеусветимења
га,„прекрајајућисенкесаме,премазујућичуднимбојамана
шеданеинашеноћи,мењајућидануноћ,давишенебисмо
склопилиокаидабисмосањалидоксмобудни.”26

Стварност јеусвакомтренуткуподложназлоћуднојмута
цијиизлошегугореинепостојидуховнадисциплина,об
редна пракса илимагијска техника кадра да на било који
начинтепроменеконтролише,предвидиилиспречи.Богза
Лиготијанијемртав;онникаданијенипостојао.Јединошто
уметафизичкомсмислупостојијестетамаанимиранабес
крајнимкошмаромчијасесвојстваиеманацијеустремљују
наорганскиживотбезикаквогдокучивогциљаилисврхе.У
томсмислу,Лиготисумњаутрезвенуутехудајехорорне
кипролазанвишаксвесности,морбиднаслабостчовекове
природе;његовметафизичкинихилизам,уместотога,стоји
изапомислидајехороруплетенутемељереалностисаме.27
Књижевностнатприроднестравепостаје,тако,улиготијев
скомкључу,горкапобунапротив„здравог”разума,укојој
смрт,страхилудилослужекаометодиионакоузалуднеи
напропастосуђенеборбепротивелементарнихчињеница
свеколике,паиљудске,егзистенције.

Ништавностљудскихекстраполација

Какосмосеуверилиупретходномодељку,Лиготизаступа
концепцијуљудскогискуствапремакојојјестварнонеодво
јивооднестварног.Штавише,онсматрадахорор(привид
но,елементнестварног)постојикакоунутар,такоиизван
категоријаљудскесвести,дајеужаснекаврстаметафизичке
подлогенакојојсвеплутаикојасенепокораваниљудским
ниприродним,већвластитимзаконима.Аутономанизапо
веднички,хорорјеуосновистваран–штавише,стварнији
однассамих.

Ово метафизичко уверење има крупне последице по кон
цептуализацијуљудскихвредностииморалнихстандарда.
Уколикоприхватимомисаонисистемзаснованна(назовимо
гатако)reductioadhorrorслицисвета,издатогкаузалног
ланца,чијасепочетнаструнаналазиуравнинедоступној
човеку,немаинеможебитибега, јеровајузрочнопосле
дичниоднособухватасвештоопажамо,свештоосећамо,
свештојесте.УскладусаЛиготијевимметафизичкимсве
тоназорима,границаизмеђудобраизла,онда,нијеповучена

26Ligotti,T.(1994)Noctuary,NewYork:Carrol&Graff,Inc.p.76.
27Santilli,P.(2007)Culture,EvilandHorror,TheAmericanJournalofEcono-
micsandSociology,Vol.66,No.1,NewJersey:AmericanJournalofEcono
micsandSociology,Inc.p.179.
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учовековојврлиниилидруштвенимвредностима,већуду
биниљудскеспознајеоправомкарактерусвета.Будућидаје
светзло,најмањезатоштојетемељноначелоегзистенције
каокошмарауосновиопречнопостизањубилокаквогжи
вотногзадовољстваилитрајнесреће,јединиживотвредан
живљењајестеживотпроведенублаженомнезнањуопо
следњимпринципимаилинајскривенијимсвојствимасвета.
Али,одатленеследидајемогућеизвестибилокакавскуп
нормативнихвредности,затоштоживотпроведенунезна
њу може бити било какавживот, па и морално најкорум
пиранијиидуховнонајнижиобликпостојања,докгодоно
појединцу обезбеђује ментално скровиште од латентне –
ипољудскудобробитпогубне–димензијестварног.

Проблемсвредностиманастаје,прематоме,ондакадакре
ћућисеодметафизичкихполазишта,тврдимодајеживоту
основипатњаиданикаквоистинскозадовољствоисрећа
нисумогући.Затоштоживотнедоноситрајноодсуствобо
ла,већнапротив,непрестаноизноварепродукујенашупат
њу,билоби,дакле,бољедасветнепостоји.Можемо,упо
реднеперспективеради, скренутипажњуначињеницуда
јеовупесимистичкуформулуприхватиоиФридрихНиче,
ослањањућисенаШопенхауеровеидејеосветукаовољи.28
АлиНичеје,заразликуодЛиготија,дошаодоразличитих
закључакаовредностима.29

МоралнинихилизамуНичеовојфилозофији(пауизвесном
смислуикодЛиготија)нетичесетоликофилозофскогсуда
дасувредностидокојихдржимопосебипромашене,већ
да језбогтогашто јесветтакавкакав јесте,тевредности
немогуће остварити.Имплицитне премисе нихилизма код
НичеапроизлазеизидејеосмртиБога,каоииздиректних
последицатеидеје,којеналажудасемогућностистинечи
јејесредиштеБогвишенеможеузетизаозбиљно,дакледа
јеБогдискредитованнесамокаонатприроднобиће,већи
као господарчитавог једногметафизичкогдоменанадко
јим, према устаљеној религијској перцепцији, суверено
влада,30Ипак,самаконстатацијадајеБогмртавнеподра
зумеваурушавањевредности,чакнионихутемељенихна
егзегезамамонотеистичкихскриптуралнихизвора;јер,све
идајевредностинемогућеостваритинаоностраномплану,
штаљудскабићаспречавадатопокушајудаучинеусфери

28Clark,M.(2012)SufferingandtheAffi rmationofLife,JournalofNietzsche
Studies,Vol.43,No.1UniversityPark:PennStateUniversityPress,p.89.

29Niče, F. (2012) Volja za moć: pokušaj preocenjivanja svih vrednosti,
Beograd:Dereta

30Reginster,B.(2006)TheAffi rmationofLife:NietzscheonOvercomingNihi-
lism,Cambridge:HarvardUniversityPress,p.41.
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овостраног?Имајућиовудилемуувиду,Ничејеконцепцији
нихилизмапроизашлојизтезеосмртиБогадодаојошједну,
скривенупремису:наиме,онудајенеопходнодапригрлимо
вредностикојеоспоравајуживот;иштавише,даихустано
вимокаонашенајвишевредности.31

Ова замисао није страна Лиготију. Како је претходно већ
наглашено,књижевностнатприроднестравезаовогаутора
представљаметод борбе против удеса стварности, борбе
која јепосебивреднијаидалекосубверзивнијаодаполо
гетике тог удеса, упркос чињеници да је унапред осуђена
напропаст.Лиготи,дакле,прихватавредностикојенегирају
живот,најмањеутоликоштоихкористидабиуметничким
средствимаморбидноисмеваољудскостање;хорораутор,
какогаЛиготиидеалнозамишља,свесносеповлачииз„ра
зумног”и„здравог”света–илибароногкојисвакодневно
инвестираудотичнадобра–иурањаусенкеизасценажи
вотадабиод„излизаногкамењасвојемаштеизградиосвет
рушевина.”32Живимртваци,вампири,демонскекреатуреи
незнанесилејесуделиричнаоруђаунутрашњелогикеизма
штаногсветахорора–логикеутемељенеделомнастраху,
аделомнаморбидномпоривуда се самисеби,уз кисели
смех,ругамо:„Накрају,сасвимизвесно,остајемолутке,и
нашиосмесинисуништамањенацртани.Алибарсмоих
овлажилисвојомкрвљу.”33

Држећи у рукама улазницу у нестварно, људска бића су,
дакле,кадрадакрочеусвет„стварнијиодстварног”,свет
изапојавнеравни,икористесењеговимсредствимаиатри
бутима.Нестварнонасбарнаизвесновремеизбављујеиз
оквира„здравог”и„разумног”светаиуводинасуирацио
нално,морбиднопространствоизасценаживота–где,јед
номушавши,стичемомакартуслободудасеиграмолуде
и саркастичносецеримосопственим„здравим”и„разум
ним“напоримау„стварном”свету.Лиготијевоприхватање
поживот негативних вредности не иде, међутим, као код
Ничеа,уприлогконачнојафирмацијиживота.Саркастичан
смехлудеилилуткечијијеосмеховлаженвластитомкрвљу
кадарјеевентуалноданамомогућикатарзу,менталнопра
жњењеуалтернативномсветукојије,аконишта,мањела
жанод,какобитоЛавкрафтрекао,„бљутаве’свејеуреду

31Исто,стр.45.
32Ligotti,нав.дело,стр.110.
33Исто,стр.111.
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сасветом’халуцинације,условљенечистомснагомжељеда
тобудетако.”34

ЗаразликуодЛиготија,којиунеизбежностипсихичкепат
њеифизичкеагонијевидидоказдајесвеколикаегзистен
цијакошмаридабиорганскиживот требалодапрестане
дапостоји,Ничесматрадабипојединацтребалодаизгра
дивољузапатњу,какобипоследичноразвиовољузамоћ.
ПратећиШопенхауера,Ничесматрада јепатњадоживљај
отпорапремастремљењиманашевоље,тедасемоћсасто
јиунашемнадвладавањуотпораиразвијањуосећајаучин
ковитости,тачнијеиндивидуалнеспособностидаспољном
свету наметнемо властите услове за остваривање наших
највишихжеља.35ЗаразликуодЛиготијублискефилозофи
је песимизма,Ничеова етикамоћипоздрављаи хвалине
избежност патње уљудскомживоту.КакоРеџинстерпри
мећује,„Ничебисматраобедномегзистенцијуукојојнема
никаквоготпоракојегбитребалосавладати,никаквихиза
зоваскојимабитребалосуочитисе–укратко,егзистенцију
лишенупатње.”36

Лиготисепосвемусудећинебисложиосаовакопроактив
нимпоимањемцелисходногживотанајпрезбогтешкихпси
холошкихпроблемакојетрпиодсвојеседамнаестегодине,37
азатимизбогнизагастроентереолошкихтешкоћанасталих
каорезултатконтинуираногпсихичкогстреса.Комбинаци
јапсихичкогифизичкогболакојуовај ауторпроживљава
удугомвременскомраспонувероватнојеодговорназање
говдефетистичкиставпремапатњикаочињенициљудског
живота коју јенемогућеприхватити, затоштонепрестано
биваиспољена у толико високоминтензитету да чини ег
зистенцију неподношљивом. „Само у нестварном”, према
Лиготијевоммишљењу,„можемобитиспасени.Стварност
уништавасвеисвакога.”38

Овапрактичнапримедбаипакнаспримичезакоракближе
пољувредностизакојебисемоглоконстатоватидаихЛи
готиприхвата, упркос томештоодбацујеживоткаовред
ност.Наиме, овај аутор признаје да је „болњеговамуза”,
тедапишеондакадаганештоуживотуподстакненато,

34Лавкрафт,Х.Ф.Признањеневеровања,у:Лавкрафт,приредиоОгња
новић,Д.(2009),Чачак:Градац,број171172,стр.71.

35Clark,nav.delo,str.93.
36Register,nav.delo,str.267.
37Ognjanović,nav.delo,str.283.
38WeCanHideFromHorrorOnlyInTheHeartOfHorror:NotesandApho-
rismsbyThomasLigotti,10.05.2019.http://www.angwa.de/Ligotti/essay/
heartofhorror_e.htm
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„нарочитопатњаимржња”.Реченипарсентименатаслуже
каоодскочнадасказаписањеприповеткикојенашемаутору
помажудапревазиђењеговотренутно,мучноискуствожи
вотаинадовежусенањеговширипогледнасвет.39Бавље
њеуметничкимстваралаштвом(овде,конкретно,писањем
хорора)заЛиготијаје,дакле,вредностдокојеваљадржати,
најмањезатоштослужикаоотпустнивентилзанегативна
осећања,алиизбогтогаштоможедапослужикаотерапе
утскосредство(сограниченимучинком).Поредтога,према
Лиготијевојпроцени,„свадобракњижевностутемељенаје
нанепријатномосећању,наврлоспецифичномутискумуч
нинекојинасмотивишедаподелимоболсдругима.”40Са
свимјевероватнодаузалеђуовихтежњизадисеминацијом
(углавномлоших)осећањакрозпрознохорорстваралаштво
стојиидејаоцелисходностиспојасветоназорааутораичи
талаца41,причемучиталацступауконтактсаистинамакоје
јеодувекслутио,алинијежелеодаихпоближесагледа;док
ауторпроналазибарситнуутехууутискудастимистинама
вишенијесам,даихјејошнеко,захваљујућињему,спознао
инашаоихестетски,паифилозофскизанимљивим–утеху,
коначно,којаспајаскрајнутеивећинисветанесимпатичне
истомишљенике, које је један (субверзиван?) унутрашњи
импулснавеодапреиспитајуиконачноодбацедоминантне
истинерелигија,митовевластиитерапијебаналностимаи
рутинамакојенудисвакодневица.Утехауужасује,доиста,
заЛиготија„ултимативна,штоћерећијединаутеха”:„Чуде
снајетостваррећи,дасеутехауужасуууметностисастоји
утомедаонзаправооснажујенашупанику,појачавајена
разгласунашихужасомопустошенихсрца,подижестраву
нанајјачетрештање,свевреметежећионојсавршенојиза
глушујућојамплитудинакојојможемодаиграмоузбизарну
музикунашесопственемизерије.”42

Пошто најзад апсорбујемо увид да сваки нашпроживљен
тренутак,паионајнамаличнонајдражи,усебикријеклицу
стравичног,мисмовећнакоракодприхватањаужасакао
елементарне чињенице стварног. Будући да ту чињеницу,
једномкадсеунамаобелодани,потомбиванемогућеод
бацити,преостајенамсамодајепризнамокаонеминовну.

39Cardin,M.It’sAllaMatterofPersonalPathology:InterviewwithThomas
Ligotti,10.05.2019.http://www.teemingbrain.com/interviewwiththomas
ligotti/

40Paul,R.F.andSchurholz,K.TriangulatingtheDaemon:AnInterviewwith
ThomasLigotti,10.05.2019.http://www.ligotti.net/tlo/esoterra.html

41Упоредитиса:Огњановић,нав.дело,стр.285.
42Ligoti,T.Uteheuužasu,u:Pisartame:Životidela(2017),NoviSad:Orfelin

izdavaštvo,str.276.



110

МАРКО ПИШЕВ

Једанодначинадатоуспешноизведемојесте,какоЛиготи
наговештава,неустраху,којијепомногочемублизакпат
њииболу,негоупароксизмустрахаирезултујућојегзалта
цијикојанасподижеизнадсвеколикихпсихичкихагонија,
усамотајанствоодаклестрахизвире.Нашминканикрвљу
и напудерисани прахом с мртвачких костију, ми коначно
постајемослободни,итонеодизвеснихпраначеласвета,
већ од сопствених самообмана по питању тога шта свет
јесте–самообманакојенам,измеђуосталог,помажуида
поднесемосамудесстварности.

Суочавање са језивим наличјем света кроз контемплацију
о стравичном блиско је, такође, будистичкој мисли. Буди
стичкајогапознајеметодмедитацијеонечистомилионе
чистоћи тела (asubha bhāvanā) која умонашкој традицији
подразумевамедитирањенадљудскимлешомуразличитим
фазама труљења.43 Предвиђени исход asubha bhāvanā ме
дитацијејетајдакодпрактикантаизазовеутисакодбојно
стипремачулнимзадовољствимакојабипотомтребалода
учврстигенералнуспознајуоефемерностиорганскогживо
та,односноонеминовнојпролазностикакопрактикантовог
тела,такои,евентуално,оногзакојимпрактикантжудиили
чезнеилииспољавабилокаквуврстужеље.Надубљемни
воу,узто,пропадљивосттелауказујенанесталностсвета,
алиинаосновнипроблемегзистенције,дефинисанубуди
стичкомсмислукаопатња:мотрећилешнадутилизагно
јенилиуцрвљанилипретворенускелет,будистичкимонах
замишљасопственотелокакосекрећекрозаналогнефазе
распадања;инаконцу–идеално–увиђа,прихватаипре
вазилазимизеријусвета.44Усредсређујућисенапомодрели
леш који су изгризли црви, јогин обуздаважеђ за бојама,
облицима, контактима, частима и настоји да одвоји чула
одњиховихобјеката,тачнијеодоногзапаљивогкојехрани
страсти.45

СличноЛиготијевомнапудерисаноминашмиканомпајацу
којиплешеузсимфонијусопственебеде,ибудистичкимо
насисусетрадиционалноодевалиуодорескројенеодпрет
ходноопраних,обојенихпауогртаче зашивенихдроњака
скинутихсљудскихлешева.46Овасемантичкаполуцијатела

43Obeyesekere, G. „Buddhism, Depression and theWork of Culture in Sri
Lanka“,in:CultureandDepression,eds.Kleiman,A.andGood,B.(1985),
Berkley:UniversityofCaliforniaPress,p.141.

44Neri,C.(2008)TsaiMingliangandtheLostEmotionsoftheFlesh,Рositi-
ons16:2,Durham:DukeUP,p.392.

45Bugault,nav.delo,str.190
46Shaw,S.(2006)BuddhistMeditation:AnAnthologyofTexts fromthePali
Cannon,LondonandNewYork:Routledge,p.102.
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знаковимасмртиидекомпозицијеунајмањурукунастојида
означииступањепојединцаизсферепрофанеегзистенције
у лиминалнуобластизмеђуживотаи смрти, у којој је ум
изложен халуцинаторном приказивању ужасног. Како код
будистичкихмонаха,такоикодЛиготијевогхорораутора,
коначниисходовогусредређењанастравичнојеуклањање
представао себи, о својојпсеудоличности, свомегу47, до
душе, с најамање једном битном разликом: док будистич
кадоктринатврдидајесвенестално,варљивоиуоснови
празно,Лиготисматрадаизлазаизпунинеупразнинуне
ма,тедајесамачињеницапостојањапроклетствозакојене
постојилек.

Закључак

Уодносунавећинупрознихписацакојисвојесписатељске
каријереразвијајудужеодтридеценије,ТомасЛиготимо
жданијенаписаомного,алионимштојестеобјавиодода
нас, завредео јестатускултногписцанатприроднестраве.
Лиготијевависокостилизованапрозасардонична јеспрам
човекове делузије величине у свету који је све сем њему
наклоњен.

Његове хорор приче читаоце ослобађају законитости „до
брог”света–„срећног”света: сладуњаваобланда„разум
не”и„здраве”реалности,каконамњеговапрозапоручује,
безуспешносетрудидасакријемрскуприродустварности
пројектовануналеденоцрнилосвемира.Стварностјеналик
дасциположенојпреко„гробабездна”48којанассподму
климшкрипањемдели од смрти; али, та даска ће кадтад
пући (и то нам је савршено јасно).Термити који сењоме
хранесунашикошмари;апричестравесупукотинекрозко
јесмештавиномстрахаифасцинације,завирујемоуслојеве
испод.

ИзнапредизнесенихЛиготијевихставовавидимода је за
овогауторасвакиобликсвесностистрашнијиодсмрти.С
другестране,суицидЛиготијуделујеједнакобесмисленкао
иживот: све и кад би сакупио довољно снаге да га изве
де,самоубилачкичинизњеговогугланебиуспеодапру
жизадовољавајућиизлазизпроблема.49Овостановиштеје,

47ЗаЛиготијасавршенисветбибиоонајукојемсусвиискусилисмртсвог
ега.Видиинтервјунастраници:http://www.teemingbrain.com/interview
withthomasligotti/

48ФразапреузетаизнасловазбиркепричаЕмброузаБирса:Бирс,Е.Гроб
бездна(2008),Београд:Логос.

49Cardin,M.It’sAllaMatterofPersonalPathology:InterviewwithThomas
Ligotti,10.05.2019.http://www.teemingbrain.com/interviewwiththomas
ligotti/
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сасвиммогуће, резултатњегових уверења ометафизичкој
природи стварности: могућност инверзије смрти у један
дубокопоремећенобликтрајањакојисепротежеубескрај
биобиулазакиз једнеу другу, овогпутафиналну, замку.
Вечностјеклопка,јерсеуњојкријунаговештајитуђинске
егзистенције исувише велике да би се обухватила умом –
егзистенцијекојавребаунаказномналичјуствари.Она је
симболичкиповезанаскошмарним,затоштокошмар–на
рочитоукрајњеапстрактнојформи–честоисамделујекао
фрагментнечегнесагледивовеликог.50

Будући да је за Лиготија свет манипулација а стварност
привид, само завеса, иронично набачена на прави смисао
ствари,милогикуњеговихприча,нарочитоонихнајбољих,
можемодамеримоискључивоаршинимаврловивиднихи
неугоднихснова.Упркостомештонисулогични,миосећа
модатисновиносеусебинекуврстуистине.Сличнојеиса
порукамазакојимаЛиготипосежеипреносиихиздубине
амбиса:онесузагонетне,недокучивеисастојесенајпреу
пажљивонанизанимпојединостима,уакумулацијидетаља,
чијацелинаконачнопревазилазиоквиренашегумаилибар
његовогсвесногдела.

НатприроднозлоуЛиготијевојпрозинужнојепосматрати
онтолошки–каодајеиманентносвету.Оно,другимречима,
неморадаиманикаквевезесанекимконкретнимскупом
моралних вредности – нити са повредом уњих учитаних
стандарда: ономожебити, а какоњеговехорорпричедо
чаравајучестои јесте,пукиапсурд.ФеномензлауЛиго
тијевојпрозинеможесе,дакле,свестиназлопосеби(ма
коликоширокогадефинисали),већпрвенственонастрах.
Посредствомстраха,злоурањаурегистаркошмараукојем
јесвемогућеистравасеотискуједаље,каврхунцу.

Да би изазвала страх, сабласна, натприродна претња, он
да,неморанужнодабудеаморална,већможеданапросто
функционишеускладусанекимпоремећеним,паинедо
кучивимунутрашњимкритеријумом.Прикажелисеувиду
апсурда,онасенајчешћеиспољававануобичајенодефини
санихвредноснихоквира,азастрашујућајеуправозатошто
евоцира осећај нечега далеко већег од оногашто је непо
средноприказано.Злоплашинајпрезатоштојенепознато,
апотомизатоштоостаједокрајанеодгонетљиво.Оно је
тајанствокојеуспевадазаведеиусебеапсорбујејунака;са
мимупливомустварностиупорнимодбијањемдасенапо
љузначењафиксирауконкретанспектарзначења,онобуди
фасцинацијуистрах.

50Упоредитиса:Santilli,нав.дело,стр.182184.
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Лиготијевхорорнаступа сапремисомда је свет зло (отуд
толикобола,зверставаиужасаусвету),адајеживотгну
сна,апсурднафарсаукојусмоколективнохипнотисанида
верујемо.Његове „хороризмишљотинеифантазмагорије”
заправосууметничкипоступцичијесепретензијекрећуу
правцу раскринкавања те фарсе:што је хорор лиричнији,
когнитивносложенијииметафизичкидубљи,његовастра
вичнапорукачовекувишејепродорна(алиивишефасци
нантна,јертучиталацступаудодирса„забрањеном”,„не
нормалном”,културнотабуисаномприродомспознаје51).

Коначно, човек се никада не осећа више удаљен од „бли
жњегсвог”,вишесамнегоустраху.Насубјективномплану,
миступамоуконтактсадругимособамакрозвербалнуине
вербалнукомуникацију.Алицелинустрахајенемогућеис
казати,гестомилиречима,свеједно:онасенаједномнивоу
можепровриштати,очитатиналицуикроздрхтајетела,али
заособупокрајнасћетомприликомтекприсуствостраха
постатиоткривено,докћесадржајостатискривен.Страва
преманамаиспољававеомакрупнезахтеве:онатражинашу
интимнублискост,нашеповерењеипунупажњу–инајче
шћеуспевадаиспунисвојциљ,саванредномлакоћом.Ли
готијевхорорпрепознајеикористиовајинтимниквалитет
страха.Овопостижеуправозатошто„проговара”крозме
ханизмезаплетаирационалнимјезиком.Сличнонезгодном,
унапред уговореном венчању – где једна страна ликује, а
другапати–страхунатприродномхороруТомасаЛиготија
дифузнолебдиокоодабранежртве,паралишејепредсвад
бенимолтароминапоконпрождиреупрвојбрачнојноћи.
Преузевшиулогупраоцасвакогчврстогсавеза,страхувиђа
заштојебаштугдејесте.Инемалиразлогадаповеруједа
ћеблискостсањеговимодабраникомилиодабраницом,ма
коликонежељена,одбојнаиболна,ипактрајати,не„доких
смртнерастави”,већинаконтога?
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THEONEIRICDEFILINGOFREALITY

THOMASLIGOTTI’SSUPERNATURALHORROR

Abstract

Practically from its inception, the Enlightenment ideal of rationality
wasequallycriticizedandfostered inEuropeanintellectual tradition.
Thebeliefinreasonasanexclusivepropertyofhumanmindcapable
of reproducing an authentic image of reality quickly revealed itself
as highly disputable from the standpoint of philosophy and art, as
well as from the angle of particular scientific disciplines (above all,
psychology and anthropology). Within the sphere of contemporary
literature, one of the greatest adversaries of the Enlightenment idea
of the rationally apprehensible nature of reality is the horror fiction
writerThomasLigotti.Forthisauthor,“theworldasitis”haslittleor
nothingtodowithrationalconsciousness,andcorrelatesmorestrongly
withourdeepest irrational fearswhich reveal themselves in feverish
visions andnightmarish images.While establishinghis personal and
artistic worldview on the inversion of the usual ideas about reality,
Ligotticreatesa specific typeof subversiveprose:one thatdepraves
the world of any higher meaning and denies all possibilities of
consolation tohumankind. In thispaper I pose thequestionwhether
such disillusionment may leave any possibility for an individual to
actindependently,beitinasubversiveornonsubversivesenseofthe

word.

Key words:ThomasLigotti, supernaturalhorror, individual, reality,
nightmare,nihilism
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УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА

ХИЉАДУ 
КОНВЕРТИБИЛНИХЈЕЗИКА

Као оп се сив на те ма це ло куп не исто ри је људ ског дру штва 
а не са мо на шег до ба, но вац се си гур ним ко ра ком усе лио 
у умет ност и кул ту ру, до но се ћи са со бом раз ли чи те вр сте 
еко но ми је, ин ве сти ци ја и про фи та. Вред ност је не за о би ла
зна те ма кад го во ри мо о нов цу (а ва жи и обр ну то). Вред ност 
је до да так би ћу ко ји се не мо же увек ја сно де фи ни са ти ни 
пре до чи ти, али му при па да, она ко ка ко сен ка при па да све
тло сти, с тим што је про цес кре и ра ња вред но сти ипак ма
ње при ро дан и спон тан; на ста нак вред но сти у ве ли кој ме ри 
дик ти ра пси хо ло шки и кул ту ро ло шки обра зац. 

Док ин сти ту ци о на ли зо ва ни ен ту зи ја зам на уч них ис тра жи
ва ња мо ра би ти за сно ван на ма те ри јал ним ин ве сти ци ја ма, 
умет нич ка де ла и кул тур на ба шти на на ста ју, нај че шће, из
ван и ми мо пред ви ђе них или про јек то ва них фи нан сиј ских 
окви ра. Но вац је у ци ви ли за ци ји и кул ту ри ин сти ту ци о на ли
зо ван као не ми бог ко ји го во ри хи ља ду је зи ка: но вац је је дан 
од глав них озна чи те ља мо ћи, а исто та ко и глав ни оки дач 
стра хо ва, же ља и не си гур но сти. Од нос пре ма ње му от кри ва 
ка кви смо пре ма све му дру гом, а ње го ва ва жност од ре ђу је 
ва жност све га оста лог – љу ба ви, про фе си је, ег зистен ци је. 

Ови ди је но вац пре зри во сме шта у гво зде но до ба и у по га
не ду би не зе мље; де ла сред њег ве ка вр ве од ла ко мих пре
ва ра на та, грам зи вих ху ља и твр ди ца, а Шек спи ров Шај лок 
с јед на ким бо лом жа ли за од бе глом ћер ком и ду ка ти ма ко је 
је од не ла. На раз ли чи те на чи не еро ти зо ван или иро ни зо ван, 
но вац оп се да и Чар лса Ди кен са и Стен да ла, и Хен ри ја Џеј
мса и До сто јев ског, Мо ли је ра и Свиф та, Фло бе ра и Бре ма 
Сто ке ра. Ма те ри јал не вред но сти  у жи во ти ма ју на ка др же 
не при ја тан мо но пол, та ко је од Би бли је до Зо ле, па и да ље. 
Но вац је ве ли ка му ка и за Мол Флан дерс и за Ве ли ког Гет
сби ја, а чи ни се да га је у књи жев ни мо тив пре о бра ти ло то 
што је прет ход но ег зи стен ци јал но од ре дио жи во те оних ко ји 
су ове ју на ке ство ри ли: Да ни јел Де фо је тр го вао и обич ном 
и жи во пи сном ро бом (цре пом, ци глом и мач ка ма) а Френсис 
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Скот Фиц џе ралд очај нич ки пи сао да би био сол вен тан, те 
та ко ње го вих сто ше зде сет при ча на ста ју углав ном за рад от
пла те ду го ва. Ијан Вот је Де фо о ву Мол Флан дерс про гла сио 
од лич ним бе де ке ром кроз Лон дон пр ве тре ћи не осам на е
стог ве ка, прем да је ово де ло у ве ћој ме ри па ра диг ма ти чан 
при мер гра ђан ске анк си о зно сти пре ма фи нан сиј ски не за ви
сној же ни ко ја не при ста је да се укло пи у мо де ле со ци јал ног 
по рет ка; по ре де ћи Мол са Еже ном де Ра сти ња ком и Жи ли
ја ном Со ре лом, Вот је са гле да ва као про та го нист ки њу ур ба
ни зо ва не по тра ге за успе хом у окви ри ма „ди на ми ке еко ном
ског ин ди ви ду а ли зма”. Де фо о ва (по сле Ро бин со на Кру соа 
нај слав ни ја) ју на ки ња има, ка ко пи сац же ли да нас уве ри, 
ау тен тич ну суд би ну иа ко њен иден ти тет ни је ве ри фи ко ван: 
од би ја да се бе учи ни ау тен тич ном, ва ра ли ца је и ла жљи ви
ца, ме ња сво је со ци јал не уло ге пре ру ша ва ју ћи се у да му, 
про сја ки њу или удо ви цу, уми ре и вас кр са ва у со ци јал ном 
ми љеу та ко што ме ња упо ри шта и ста ни шта. 

Иа ко је у при ват ном жи во ту увек би ла без бри жно бо га та, 
аме рич ка ро ман си јер ка Идит Вор тон увер љи во сли ка еко
ном ски су но врат Ли ли Барт у ро ма ну Ку ћа ве се ља. Ју на ки
ња ста са ва у си ту а ци ји ко ју смо мно го пу та ви де ли до са да, 
не са мо у књи жев но сти: „у по ро дич ној ла ђи ко ја је пло ви ла 
ис пре ки да ним кри ву да вим сме ром низ бр за ке за ба ве, док 
су је ву кле под вод не стру је ве чи те не ста ши це и по тре бе за 
нов цем”; по што не ма при хо да, не уме да ште ди и не успе ва 
да се уда, скон ча ва у си ро ма штву. Ли ли Барт ко ја има име, 
иден ти тет и ја сну кла сну при пад ност за пра во је исто као 
Мол Флан дерс жр тва у мре жи со ци јал ног на си ља са мо за
то што не ма ка пи тал. Ли ли Барт се у ви ше на вра та су о ча
ва са уце њи вач ким из бо ром из ме ђу мо рал ног и еко ном ског 
им пе ра ти ва, из ме ђу мо рал ног ин те гри те та и мо рал но ам
би ва лент не фи нан сиј ске си гур но сти: про па да и уми ре због 
мо рал не су пер и ор но сти, со ци јал но ка жње на због не при хва
та ња ком про ми са ко ји јој се све вре ме пре ћут но ну де. Мол 
Флан дерс оп ста је за хва љу ју ћи успе шном кор ми ла ре њу на 
про сто ру мо рал не ам би ва лент но сти, а Ли ли ни флер то ви су 
чед на игра без еко ном ске за вр шни це.  

Не са мо у окви ри ма увер љи ве на ра ци је, тра го ва при су ства 
нов ца у кул ту ри и умет но сти има сву да: умет нич ке те ме мо
гу по слу жи ти као по кре тач по тра ге за фи нан си ја ма, али и 
фи нан си ра ње мо же би ти из вор умет нич ких те ма. Но вац је 
при су тан као по кре тач умет нич ког ства ра ња и кул ту ро ло
шких ми то ва сву где где се про го во ри о вред но сти, ма кар као 
њен обр ну ти од раз. Но вац тра жи да бу де ви дљив у по ли тич
кој, еко ном ској и дру штве ној ма три ци, иа ко та ви дљи вост 
на ја вљу је ње го во не ста ја ње. За то ће ње го ва сен ка пра ти ти 
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мно га све тла ко ја до пи ру са при вид но уда ље них, су прот
ставље них стра на. 

„Про вал ни че, бан ка ру, оче!”, обра ћа се пе сни ки ња Еми ли 
Ди кин сон у сво јој пе сми ни ком дру гом до – Бо гу. Још је дан 
ма ли до каз да иза сва ког ис ку ства, као и иза сва ког ис тра
жива ња, увек сто ји не ка кав би ланс.

Снежана Јовчић Олђа, Пролеће, 90 x 210 цм, 2002.
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Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет –  
Де парт ман за исто ри ју, Ниш; 

Са мо стал ни ис тра жи вач, Кра ље во

         DOI 10.5937/kultura1963122D
         УДК 94:061.27(497.11)”12”

321.17:929 Владислав I, српски краљ
             321.17:929 Радослав, српски краљ

прегледни рад

КРАЉЕВИВЛАДИСЛАВИ 
РАДОСЛАВКАОКТИТОРИ– 
СЛИЧНОСТИИРАЗЛИКЕ

Сажетак: За де ла ма те ри јал не кул ту ре нео п ход на су ма те ри јал на 
сред ства, ко ја, са ма по се би, пред ста вља ју основ да ће кон крет
но кул тур но де ло на ста ти, али ни на ко ји на чин не га ран ту ју ко ји 
ће би ти ње гов до мет. Та ко ђе, ко ли чи на ма те ри јал них сред ста ва 
ко је не ко по се ду је не га ран ту ју да ће би ти ство ре но де ло вр хун ске 
вред но сти. У ра ду се же ли ука за ти ка ко су се раз ли чи те по чет
не по зи ци је си но ва Сте фа на Пр во вен ча ног Вла ди сла ва и Ра до сла
ва од ра зи ле на њи хо ву кти тор ску де лат ност од сли ка ва ју ћи два 
схва та ња за ду жби нар ства. Пр ви је сво ју за ду жби ну, ма на стир 
Ми ле ше ву, по ди гао за вре ме вла да ви не оца, док је Ра до слав при
пра ту уз цр кву у окви ру ма на сти ра Сту де ни ца са зи дао на кон што 
је по стао вла дар. Вла ди слав је, при то ме, по ди гао са свим нов ма
на стир, док је Ра до слав же лео да сво јом кри тор ском де лат но шћу 
на ста ви де ло сво га де де Све тог Си ме о на. 

Кључне речи: краљ (принц) Вла ди слав, краљ Ра до слав, Све ти 
Сава, Ми ле ше ва, Сту де ни ца

Кул ту ра је увек би ла ре зул тат кре а тив но сти али и ма те ри
јал них мо гућ но сти сво јих ства ра ла ца.1 Из у зе так од овог 
пра ви ла су де ла усме не тра ди ци је ко ја за сво је по сто ја ње и 
пре но ше ње не под ра зу ме ва ју ма те ри јал ни основ али њихова 

1 Рад је на пи сан у окви ру про јек та Исто риј ско на сле ђе Бал кан ског по
лу о стр ва кроз ве ко ве (од ан ти ке до са вре ме ног до ба) коjи је одо брен 
од лу ком На став нона уч ног ве ћа Фи ло зоф ског фа кул те та у Ни шу, 28. 06. 
2018. го ди не, од лу ка број 183/1166 01.
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де ла су тим крх ки ја и лак ше не ста ју, не го она ства ра на у 
трај ном ма те ри ја лу. Но, са мо ма те ри јал но бо гат ство, без 
кре а тив но сти и без по тре бе за кул ту ром, од но сно без раз ви
је них кул тур них по тре ба, кул ту ру ни ка да ни је ни ства ра ло. 
Ако би ак те ру, ства ра о цу, на ру чи о цу или кон зу мен ту кул ту
ре не до ста ја ло кре а тив но сти, он да би ре зул тат де ла ња био 
кич или не што слич но ње му, а ако им је, сем кре а тив но сти, 
не до ста ја ла и са ма по тре ба за кул ту ром уоп ште, он да ни је 
би ло ни ки ча. Ни је би ло ни че га.

*

Оно што пи сци овог тек ста сма тра ју да је по треб но ис та ћи 
је да ства ра њем од ре ђе них кул тур них са др жа ја, ње ни твор
ци, фи нан си је ри, уче сни ци на би ло ко ји на чин и у би ло ком 
сег мен ту, се би обез бе ђу ју тра ја ње. На чин на ко ји су вла да ри 
сред њег ве ка, не са мо срп ски, и не са мо вла да ри, већ и чла
но ви њи хо вих ужих или ши рих по ро ди ца, вел мо же, обез бе
ђи ва ли се би ме сто у кул ту ри и тра ја њу кроз ве ко ве би ло је 
по ди за ње хра мо ва.

Раз ло га за то је си гур но би ло ви ше. Из ме ђу оста лог, ти ме 
се кти то ру обез бе ђи вао по мен на бо го слу же њу, пра во на са
хра ну и пор трет у хра му кти то ри је.2 За ду жби на је, сма тра на, 
до жи вља ва на као лич ни пе чат, сим бол оно га ко ји је по ди
же, али исто вре ме но, он је њо ме до ка зи вао и по ка зи вао сво
ју моћ и углед.3 На рав но, сво јим тра ја њем за ду жби не свом 
кти то ру су тре ба ле да обез бе де оно по че му ће их по том ство 
по ме ну ти, ода гна ти за бо рав као вид ко нач не и пот пу не смр
ти и не стан ка пам ће ња и под се ћа ња, украт ко – да спре че да 
њи хо во име умре за бо ра вом.

Пр ви срп ски вла дар за ко га је за бе ле же но да је по ди гао храм, 
у овом слу ча ју по све ћен Бо го ро ди ци, био је кнез Вла ди мир, 
ко ји ће и сам по ста ти све ти тељ по знат као Све ти краљ Јо ван 
Вла ди мир. У сво јој кти то ри ји био је и са хра њен.4

Ме ђу тим, би ло је, ме ђу Ср би ма и оних ко ји ни су би ли вла
да ри, ка да су по ди за ли хра мо ве. Овом при ли ком ће мо се 
освр ну ти на де ло Вла ди сла ва Не ма њи ћа у пе ри о ду ка да је 

2 Тро иц ки, С.  (1935) Кти тор ско пра во у Ви зан ти ји и Не ма њић кој Ср би ји, 
Глас СКА бр. CLXVI II, Бе о град: Срп ска кра љев ска ака де ми ја, стр. 121
123.

3 Бо ри чић, Н. Д. (1939) Ма на стир Ми ле ше во, Ча чак: Штам па ри ја и књи
го ве зни ца Слав ка Г. По по ви ћа и Си на, стр. 5.

4 Ано ним, (2009) Ge sta re gum Scla vo rum, том I. пре ве ла и при ре ди ла Кун
чер, Д. Бе о град, Ник шић: Исто риј ски ин сти тут, ма на стир Острог, стр. 
136137; Ђе кић, Ђ. (2018) Све ти Јо ван Вла ди мир – исто ри ја и култ, 
Ле по са вић: Ин сти тут за срп ску кул ту ру, стр. 3839.
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био још принц. Он је пр ви члан ди на сти је Не ма њи ћа, по
сле ве ли ког жу па на Сте фа на Не ма ње, ко ји је на сво јој те ри
то ри ји по ди гао ма на стир пре не го што је до шао на власт.5 
При по ре ђе њу ових кти то ра тре ба има ти у ви ду и од ре ђе не 
раз ли ке ме ђу њи ма. Тре ба сва ка ко узе ти у об зир чи ње ни цу 
да Не ма ња за по ди за ње хра мо ва по све ће них Све том Ни ко
ли и Све тој Бо го ро ди ци Ко се ни ци на сво јој те ри то ри ји ни је 
тра жио одо бре ње ак ту ел ног вла да ра, ве ли ког жу па на, сво га 
бра та Ти хо ми ра. Због то га је тај ње гов по сту пак про ту ма
чен као кри вич но де ло. На ску пу ко јем су при су ство ва ла и 
оста ла бра ћа, Сте фа ну Не ма њи је из ре че на ка зна. Од у зе та 
му је сва те ри то ри ја ко јом је вла дао и за то чен је у пе ћи ну да 
умре од гла ди и же ђи.6 Ка зна је про ма ши ла циљ. Не ма ња је 
по стао вла дар.

Ка кве су при ли ке пра ти ле Вла ди сла ва и ње го ву кти тор ску 
де лат ност? Сва ка ко дру га чи је. Он се спо ми ње као кти тор 
ма на сти ра Ми ле ше ва. Код да то ва ња по ди за ња овог ма на
сти ра по сто је из ве сне те шко ће. Кти тор ски нат пис, ко ји би 
нај бо ље све до чио ко га је, ка да и уз чи ју по моћ по ди гао, ни је 
са чу ван. Вла ди сла вов са вре ме ник До мен ти јан у свом де лу 
Жи ти је Све тог Са ве, при ли ком на во ђе ња да су у ма на стир
ској цр кви у Ми ле ше ви по ло же не мо шти Све тог Са ве, не 
ка же ни ко је, ни ка да по ди гао овај ма на стир.7 Дру ги зна
ме ни ти ха ги о граф Те о до си је у свом Жи ти ју Све тог Са ве, 
на ста лом кра јем XI II ве ка, по твр ђу је да су Са ви не мо шти 
пре не те у Ми ле ше ву, док за сам храм на во ди да је по диг нут 
тек по што је Вла ди слав по стао краљ (12341243).8 Ка ко је 
Са ва умро 1236. го ди не у Ве ли ком Тр но ву, а  мо шти су му 
пре не те го ди ну да на ка сни је, 1237. го ди не,9 на ме ће се пи та
ње ка ко је Вла ди слав сти гао да за та ко крат ко вре ме са зи да 
ма на стир и да у ње га пре не се мо шти сво га стри ца. Већ смо 
спо ме ну ли да пра во на са хра ну у не ком ма на сти ру при па да 
кти то ру. Да ли је он да и Са ва био кти тор или имао уде ла у 
кти тор ској де лат но сти? Те о до си јев став, да је Ми ле ше ву по
ди гао Вла ди слав, би тре ба ло про ве ри ти у оној ме ри у ко јој 

5 Ђу рић, В. Ј. (1992) Срп ска ди на сти ја и Ви зан ти ја на фре ска ма у ма на
сти ру Ми ле ше ви, Зо граф бр. 22, Бе о град: Фи ло зоф ски фа кул тет – Ин
сти тут за исто ри ју умет но сти, стр. 24.

6 Сте фан Пр во вен ча ни (1988) Са бра ни спи си, Бе о град: Про све та, Срп ска 
књи жев на за дру га, стр. 6668.

7 До мен ти јан (1988) Жи вот Све то га Са ве, Бе о град: Про све та, Срп ска 
књи жев на за дру га, стр. 232.

8 Те о до си је (1988) Жи ти је Све то га Са ве, у: Жи ти ја, при ре дио Бог да но
вић, Д. Бе о град: Про све та, Срп ска књи жев на за дру га, стр. 178.

9 Бла го је вић, М. и Ме да ко вић, Д. (2000) Исто ри ја срп ске др жав но сти I, 
Но ви Сад: Огра нак СА НУ, Бе се да и Дру штво исто ри ча ра Ју жно бач ког и 
Срем ског окру га, стр.151152.
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је то мо гу ће, по треб но је об ја сни ти ве зу стри ца и си нов ца и 
од го во ри ти на дру га пи та ња око по ди за ња Ми ле ше ве. 

До мен ти јан спо ми ње до бре од но се из ме ђу стри ца и си нов ца 
у вре ме док је Вла ди слав био вла дар.10 Те о до си је о тим од
но си ма, док је Вла ди слав био краљ, све до чи мно го оп шир
ни је и ка же: Бла го ча сти ви Вла ди слав био је бла го по слу шан 
све то ме ар хи е пи ско пу у све му што се ти че све тих цр ка ва, 
и ви ше од дру гих и оста де са њим у ми ру и љу ба ви ко ли
ко се из во ли Го спо ду.11 До бри од но си се ис ти чу на ро чи то 
по пи та њу све тих цр ка ва, што упу ћу је и на мо гу ћу кти тор
ску де лат ност Вла ди сла ва. Ако су та кви од но си по сто ја ли у 
вре ме док је Вла ди слав био вла дар, мо же се прет по ста ви ти 
да су они за че ти још пре то га, од но сно, док је био је дан од 
прин че ва без из гле да на пре сто.12 Ар хи е пи скоп Да ни ло II 
пи шу ћи о Вла ди сла ву, по хва љу је га због ње го ве кти тор ске 
де лат но сти. Узрок то ме ви ди у ње го вој ве ли кој по бо жно сти 
уз ис ти ца ње да је да ри вао и све то гор ске ма на сти ре.13 Да кле, 
пи са ни из во ри ко ји го во ре о до бром од но су стри ца и си нов
ца, Са ве и Вла ди сла ва, као и Вла ди сла вље вој из у зет ној кти
тор ској де лат но сти о вре ме ну по ди за ња Ми ле ше ве, не мо гу 
мно го да нам по мог ну у тра же њу од го во ра Вла ди сла вље вог 
ста ту са у вре ме ну ње ног на стан ка. 

На ова пи та ња по тра жи ће мо од го вo ре у ли ков ним из во ри
ма. На осно ву ком по зи ци је ко ја је осли ка на у на о су на ко јој 
је при ка зан Вла ди слав са мо де лом хра ма у ру ка ма ка ко га 
Хри сту при во ди Бо го ро ди ца, мо же се за кљу чи ти да је кти
тор Ми ле ше ве Вла ди слав, што по твр ђу је оно што на во ди 
Те о до си је. По ста вља се пи та ње Вла ди сла во вих го ди на у 
то вре ме. Ка ко је брак ње го вих ро ди те ља, кра ља Сте фа на 
Прво вен ча ног и кра љи це Ев до ки је, рас ки нут 1201. го ди не 
то зна чи да је до та да мо рао да бу де ро ђен. Ве зу с мај ком и 
зна ме ни тим ви зан тиј ским ко ре ни ма по твр ђу је ми ле шев ска 
ико но гра фи ја у ко јој ће би ти на сли кан и лик Вла ди сла во вог 
де де по мај ци ви зан тиј ског ца ра Алек си ја III Ан ђе ла (1195–
1201).14 На осно ву ана ли зе ли ков них пред ста ва, за кљу че но 

10 До мен ти јан, нав. де ло, стр. 194.
11 Те о до си је, нав. де ло, стр. 232.
12 О то ме по сто ји ши ра ли те ра ту ра ко ја је на ве де на у: Цвет ко вић, Б. (2013) 

Све ти Са ва и про грам жи во пи са у Ми ле ше ви, Осам ве ко ва Ми ле ше ве, 
Бе о град: Из да вач кa фон да ци ја Ар хи е пи ско пи је бе о град ско – кар ло вач
ке, стр. 311, на по ме на 2. 

13 Да ни ло II (1988) Жи во ти кра ље ва и ар хи е пи ско па срп ских. Слу жбе, 
при ре ди ли Гор дон, М. Д. и Пе тро вић, Д. Бе о град: Про све та, Срп ска 
књи жев на за дру га, стр. 748.

14 Су бо тић, Г. и Мак си мо вић, Љ. (2012) Све ти Са ва и по ди за ње Ми ле ше ве, 
Ви зан тиј ски свет на Бал ка ну, књ. 1, Бе о град: Ви зан то ло шки ин ститут 
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је да су ми ле шев ске фре ске на ста ле на кон уз ди за ња срп ске 
др жа ве у ранг кра ље ви не и на кон што је цр ква до би ла ау то
ке фал ност и ранг ар хи е пи ско пи је.15 Да је Вла ди слав у тре
нут ку зи да ња Ми ле ше ве био млад, све до чи и сам кти тор ски 
пор трет. На и ме, у кти тор ској ком по зи ци ји ко ја се на ла зи на 
ју жном зи ду за пад ног тра ве ја у на о су Ми ле ше ве, на сли кан 
је са тек из ни клом бра дом и окру глих ру ме них обра за, у рас
ко шној двор ској оде ћи и без зна ко ва вла дар ског до сто јан
ства.16  Прет по ста вља се да је храм осли кан из ме ђу 1222. 
и 1228. го ди не.17 То зна чи – још за жи во та Са ве као ар хи
еписко па.

Вла ди слав је на сли кан у Ми ле ше ви још јед ном. На и ме, на 
се вер ном зи ду у при пра ти при ка за на је по вор ка Не ма њи ћа. 
Њу пред во ди Све ти Си ме он, зa ко јим сле де Све ти Са ва, Сте
фан Пр во вен ча ни, Ра до слав и Вла ди слав. Све ти Си ме он и 
Све ти Са ва око гла ве има ју оре ол и њи ма су окре ну ти Сте
фан Пр во вен ча ни, Ра до слав и Вла ди слав. Раз лог за ова кво 
по зи ци о ни ра ње је ве ро ват но тај што су њих дво ји ца све
ти те љи и за ступ ни ци по ме ну те тро ји це пред Бо гом.18 Упа
дљиво је да не ма Уро ша, њи хо вог тре ћег бра та. 

Од пр во бит ног жи во пи са, осим на ве де них пор тре та, у Ми
ле ше ви је ма ло до да нас са чу ва но. То су сце не: Бла го ве сти, 
Ро ђе ње Хри сто во, Сре те ње, Цве ти, Мо ли тва у Гет си ман
ском вр ту, Из дај ство Ју ди но, Ски да ње с Кр ста, Ми ро но си це 
на Гро бу, по зна те и као фре ска Бе ли Ан ђео али и фраг менти 

СА НУ, стр. 99101. По сто је и дру га чи ја ми шље ња. Пе ро вић на во ди да 
је он син Ане Дан до ло и при том се по зи ва на ли те ра ту ру; Пе ро вић, Д. 
(2015) Вла дар по обра зу и по по до би ју: Све ти Сте фан Вла ди слав, Бо го
сло вље бр. 1, Бе о град: Пра во слав ни бо го слов ски фа кул  тет, стр. 6.

15 Ђу рић, В. Ј. нав. де ло, стр. 13.
16 Кан дић, О., По по вић, С. и За рић, Р. (1995) Ма на стир Ми ле ше ва, Бе о

град: Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, стр. 13. По ред 
на ве де них, по сто је по да ци ко је мо ра мо при хва ти ти са ре зер вом јер су 
на ста ли мно го ка сни је. На и ме, ар хи ман дрит Ви са ри он је са де ле га ци јом 
ми ле шев ских мо на ха бо ра вио 1652. го ди не у Мо скви тра же ћи ми ло сти
њу за об но ву ма на сти ра од ца ра Алек се ја Ми хај ло ви ћа. Том при ли ком, 
при до шли це су на ве ле да је ма на стир са гра дио Све ти Са ва  6727. го ди не 
од ства ра ња све та. То би од го ва ра ло, по да на шњем на шем ка лен да ру, 
пе ри о ду од 1. сеп тем бра 1218. до 31. ав гу ста 1219. го ди не; Пет ко вић, 
С. На ста нак Ми ле ше ве, у: Ми ле ше ва у исто ри ји срп ског на ро да, при ре
дио Ђу рић, В. Ј. (1987), Бе о град: Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти,  
стр. 23.

17 Ђу рић, В. Ј. нав. де ло, стр. 17.
18 Кан дић, О. По по вић, С. и За рић, Р. нав. де ло, стр. 13; Су бо тић, Г. и 

Макси мо вић, Љ. нав. де ло, стр. 99.
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Ус пе ња Пре све те Бо го ро ди це, Пре о бра же ња Го спод њег, 
Ваз не се ња, Хри стов си ла зак у Ад и При че шће апо сто ла.19 

Ако је храм осли кан из ме ђу 1222. и 1228. године што зна
чи да је мо рао би ти по диг нут ко ју го ди ну ра ни је. До зво лу 
је Вла ди слав мо рао да тра жи и до би је од оца Сте фа на. На 
осно ву чи ње ни це да је Са ва са хра њен у Ми ле ше ви мо же се 
за кљу чи ти да је и он лич но имао зна чај ног уде ла у по ди за њу 
ма на сти ра. 

За сам храм се сма тра да су ње го ви гра ди те љи до шли са 
за па да, од но сно са ја дран ског при мор ја, што се мо же за кљу
чи ти на осно ву ро ма нич ких еле ме на та у ар хи тек ту ри.20 То 
је јед но брод на гра ђе ви на, као и Сту де ни ца, са при пра том, 
од но сно на о сом – глав ним бро дом цр кве, две пев ни це, ол
та ром и спољ ном при пра том. Ње не спе ци фич но сти су не
правил на осно ва и нео бич на ви си на.21 

Уну тра шња при пра та има об лик не пра вил ног пра во у га о ни
ка, по што је ис точ на стра на ду жа од за пад не. У њој се, на 
ме сту где се ина че са хра њу ју жен ски чла но ви  кти тор ске 
по ро ди це, на ла зи жен ски гроб. Сма тра се да је ту ве ро ват но 
са хра ње на же на Вла ди сла вље ва  Бе ло сла ва.22

Глав ни брод на ос са др жи пот ку пол ни про стор и за пад ни 
тра веј. На ју го за пад ном де лу тра ве ја се на ла зио сар ко фаг у 
ко ме су се чу ва ле мо шти кра ља Вла ди сла ва. На зи ду из над 
сар ко фа га осли ка на је већ по ме ну та кти тор ска ком по зи ци
ја.23 Ана ли зи ра ју ћи ол тар ски про стор, сти че се ути сак да су 
боч не ап си де до зи да не на кнад но, али не и ка да је то тач но 
учи ње но.24 Спо ља шња при пра та је из гра ђе на не по сред но по 
за вр шет ку град ње и осли ка ва ња цр кве.25

Овај ма на стир је по све ћен Ваз не се њу Го спод њем. Са мо у 
по ли тич ком сми слу нај моћ ни ји кти то ри то га вре ме на сме ли 
су да по диг ну сво је за ду жби не по све ће не Хри сту, од но сно, 
не ком од пра зни ка ко је се ве зу ју за ње го ву лич ност. У тре
нут ку ка да по ди же овај храм Вла ди слав је принц за ко га ни је 
пред ви ђе но да на сле ди пре сто. Да кле, он ни је мо гао сам да 

19 Цу њак, М. (2007) Ма на стир Ми ле ше ва кроз вре ме и про стор, Сме де ре
во: Исто риј ски ар хив, Сме де ре во, На род ни му зеј,  стр. 66.

20 Кан дић, О., По по вић, С. и За рић, Р. нав. де ло, стр. 5.
21 Бо шко вић, Ђ. и Ча накМе дић, М. (1983) Не ка пи та ња нај ста ри јег раз до

бља Ми ле ше ве, Са оп ште ња бр. XV, Бе о град: Ре пу блич ки за вод за за
шти ту спо ме ни ка кул ту ре, стр.10.

22 Цу њак, М. нав. де ло, стр. 49.
23 Исто, стр. 4647.
24 Исто, стр. 44.
25 Исто, стр. 50.
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сто ји иза ово га чи на. Иза по ди за ња ма на сти ра ко ји је тре ба
ло, по пра зни ку ко ме је по све ћен, да за у зме углед но ме сто у 
срп ској цр кви мо рао је да сто ји не ко до вољ но мо ћан.26 Ту би 
тре ба ло тра жи ти Са вин удео – ње го ву за ду жби нар ску уло
гу – омо гу ћа ва ње да га Вла ди слав по све ти овом пра зни ку. 

Ка да се упо ре де фре ске на ста ле у Ми ле ше ви са они ма ко
ји су на ста ле не што ра ни је у Жи чи и Сту де ни ци упа дљи ва 
је слич ност. Она је об ја шње на ра дом истих мај сто ра ко је је 
Све ти Са ва до вео из ви зан тиј ског све та али и чи ње ни цом 
да је сам над зи рао на ста нак жи во пи са. То би зна чи ло да је у 
Сту де ни ци за по чет, у Жи чи на ста вљен, а у Ми ле ше ви за вр
шен но ви стил у сли кар ству.27 Оно што мо ра мо да ис так не
мо је да се у овим хра мо ви ма пр ви пут ја вља ју нат пи си на 
срп ском је зи ку.

Ми ле ше ва је слич на Сту де ни ци и сво јим од но сом пре ма ви
зан тиј ском ца ру Алек си ју III Ан ђе лу (1195–1203). Док је, ка
ко смо већ ре кли, ње гов лик на сли кан у Ми ле ше ви, у Сту де
ни ци се он спо ми ње у нат пи су у там бу ру ку по ле глав не цр
кве  ис пи са ном ћи ри лич ним пи смом ко ји се да ту је у 1208 –  
1209. го ди ну у ко ме сто ји да је ма на стир по ди гао „ве ли ки 
жу пан и сват ца ра грч ко га кир Алек се”. Као ау тор нат пи са се 
на во ди Са ва. У вре ме ка да на ста је, Алек си је ви ше ни је цар, 
Ев до ки ја ни је су пру га Сте фа но ва, а Ви зан ти ја не посто ји.

Овај нат пис, као и пред ста ва Алек си ја III у Ми ле ше ви мо ра
ју има ти, ако не исту, он да ба рем срод ну по за ди ну. Сма тра 
се да је узрок то ме же ља кти то ра да из ра зи сво ју по ве за ност 
са ви зан тиј ским све том. Алек си је је био ле ги тим ни цар, кру
ни сан од стра не ле ги тим ног па три јар ха у ле ги тим ној цр кви 
Све те Со фи је. Тај ле ги ти ми тет ни је имао ни ко од вре ме на 
ње го ве вла да ви не па све до ца ре ва ко ји су кру ни са ни на кон 
об но ве Ви зан ти је 1261. го ди не. За што? Алек си јев на след
ник Исак II, био је слеп, да кле не по го дан за вла да ра, Алек
си је IV на пре сто је до ве ден од стра не кр ста ша, Алек си је V 
ни је имао ле ге ти ми тет, па се за то оже нио Ев до ки јом. Сва ко 
од њих у не че му је био не до сто јан цар ске ти ту ле. Алек си јев 
зет, та ко ђе оже њен ње го вом кћер ком, био је и ни кеј ски, пр во 
де спот, па по том и цар Те о дор Ла ска рис. Ви зан тиј ски пи сци, 
као нпр. Ге ор ги је Акро по лит и Ни ки та Хо ни јат Алексија III 

26 Ђу рић, В. Ј. нав. де ло, стр. 24.
27 Пет ко вић, С. нав. де ло, стр. 3; То дић, Б. Ми ле ше ва и Жи ча – те мат ске и 

ико но граф ске па ра ле ле, у: Ми ле ше ва у исто ри ји срп ског на ро да, при ре
дио Ђу рић, В. Ј. (1987), Бе о град: Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, 
стр. 8788. Ви ше о ути ца ју Све то га Са ве на фор ми ра ње иде о ло шке по
ру ке ико но граф ског про гра ма Ми ле ше ве, ви де ти: Ђу рић, В. Ј. нав. де ло, 
стр. 1325.
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увек на зи ва ју ца рем за раз ли ку од на след ни ка Алек си ја IV 
и Алек си ја V.28

По ста је ја сно да је Са ва, као што је ста јао иза сту де нич ког 
нат пи са, та ко је ста јао и иза Алек си је вог пор тре та у Ми ле
ше ви. У Ми ле ше ви, уз пор трет Сте фа на Пр во вен ча ног, сто
ји нат пис: „Сте фан, син Све то га Си ме о на Не ма ње, зет ца ра 
грч ког кир Алек си ја.” Ка да год на стао жи во пис у Ми ле ше
ви, он је сва ка ко хро но ло шки уда ље ни ји од сту де нич ког нат
пи са, од но сно од пе ри о да вла да ви не Алек си ја III и Сте фа
но вог бра ка са Ев до ки јом. Ипак, то ни је спре чи ло оно га ко 
је на ру чио овај жи во пис да ту срод ност по ме не. При све му 
то ме док је у Ми ле ше ви он си гур но на сли кан и на жи во пи су, 
у Сту де ни ци се та ква мо гућ ност не мо же ис кљу чи ти. 29 Та
ко ђе, у Ми ле ше ви, у при пра ти на ју жном зи ду, пред ста вље
ни су Све ти цар Кон стан тин и ца ри ца Је ле на. Све ти Са ва је 
и у овом слу ча ју био тво рац те мат ског про гра ма.30   

Да кле, мо же мо да за кљу чи мо да је Вла ди слав као принц, ко
ји ни је био пред ви ђен да на сле ди пре сто, ус пео да око 1220. 
го ди не до би је до зво лу од сво га оца да по диг не за ду жби ну. 
При то ме је та за ду жби на по све ће на Ваз не се њу Го спод њем, 
од но сно оно ме ко ме су пра во да зи да ју хра мо ве има ли са
мо нај моћ ни ји у др жа ви. Зи да ри, ко ји су по ди гли храм, су 
до шли ве ро ват но са за па да али Вла ди слав је имао и стри ца 
ко ји је си гур но обез бе дио сли ка ре из оста та ка ви зан тиј ског 
све та. Да ли је Са вин ути цај по сто јао и код до би ја ња до зво
ле да се храм по диг не мо же се са мо прет по ста ви ти. То га је 
учи ни ло сва ка ко дру гим кти то ром, због че га су ње го ве мо
шти и пре не те у Ми ле ше ву. Ипак, оно што је Са ва учи нио за 
Ми ле ше ву ни је сва ка ко би ло ма те ри јал не при ро де. Он ни је 
имао сво јих при хо да од ко јих би мо гао да фи нан си ра из град
њу хра ма. Вла ди слав је Ми ле ше ву зи дао као син вла да ра од 
сво јих при хо да. Чи ње ни ца да је по ди гао храм те ве ли чи не и 
тог зна ча ја све до чи о зна чај ном ма те ри јал ном од ри ца њу и 
ве ли кој ма те ри јал ној жр тви ко ју је мо рао да под не се да би 
ова кав ма на стир по ди гао. 

28 Пи ри ва трић, С. (2016) Грч ки цар Алек си је у пр вим жи ти ји ма Све
тог Си ме о на Не ма ње, ЗРВИ бр. 53, Бе о град: Ви зан то ло шки ин сти тут,  
стр.164166.

29 У ли те ра ту ри ме ђу тим не ма је дин стве ног ми шље ња ко је пред ста вљен. 
Као мо гу ћа лич ност на во де се таст кра ља Ра до сла ва, Те о дор I Анђеo, 
по том Јо ван II Асен, Вла ди сла вљев таст, Јо ван III Ва тац, ни кеј ски цар. 
Ва тац је мо гу ће био на сли кан у знак за хвал но сти за до би ја ње ау то ке
фал но сти и ар хи е пи ско пи је. Та ко се вре ме на стан ка жи во пи са да ти ра 
из ме ђу 1222. го ди не ка да је Ва тац сту пио на пре сто и 1228. го ди не ка да 
је умро Сте фан; Ђу рић, В. Ј. нав. де ло, стр. 20. 

30 Су бо тић, Г. и Мак си мо вић, Љ. нав. де ло, стр. 99101.
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Пот пу но дру га чи је ства ри сто је са кра љем Ра до сла вом. Он 
је као кти тор по ди гао спо ља шњу при пра ту у ма на сти ру Сту
де ни ца. За њу се на во ди да је по диг ну та до 1233. го ди не,31 
од но сно за вре ме док је нај ста ри ји син Сте фа на Пр во вен
ча ног био краљ. Сам храм по ди гао је ве ли ки жу пан Сте фан 
Не ма ња. 

Пре из град ње ове при пра те, Бо го ро ди чи на цр ква је већ има
ла ма лу при пра ту из гра ђе ну од ма сив них мер мер них бло ко
ва у ко јој је би ла са хра ње на Ана – Све та Ана ста си ја, же на 
Не ма њи на, мај ка Ву ка на, Сте фа на и Са ве.32 Улаз у ма лу при
пра ту, па са мим тим и у Бо го ро ди чи ну цр кву, пре из град ње 
ве ли ке Ра до сла вље ве при пра те, био је за пад ни пор тал, укра
шен мер мер ним де ко ра ци ја ма нај ви шег умет нич ког ква ли
те та и за вр шне об ра де. Да краљ Ра до слав ни је на до гра дио 
још јед ну при пра ту уз за ду жби ну сво га де де Све тог Си ме
о на, Бо го ро ди чи на цр ква би из гле да ла по пут ста рих град
ских цр ка ва Ца ри гра да, ко је су по стра да ле на кон осман ског 
осва ја ња 1453. го ди не. На рав но, уз нај ви дљи ви је од сту па
ње Сту де ни це од ца ри град ског мо де ла тог вре ме на – об ра ду 
фаса да и пор та ла ко ји су ро ма нич ки.

Сте фан Не ма ња је бо ра вио у Евер ге тид ском ма на сти ру као 
по ли тич ки за то че ник Ма ној ла Ком ни на, те по по врат ку у 
Ра шку зе мљу, Не ма ња по ди же храм по том мо де лу. Ка сни
је у пр вом осли ка ва њу за вре ме игу ма на Са ве, нај мла ђег 
си на Не ма њи ног, кла си чан при каз Бо го ро ди це Евер ге ти де, 
осли кан на сту бу из над игу ман ског ме ста, до би ја на ци о нал
ни ка рак тер и по пр ви пут у цр ква ма нат пи се срп ске ре дак
ци је ста ро сло вен ског је зи ка, те грч ка Евер ге ти да по ста је 
Бо го ро ди ца Сту де нич ка. Упра во њој је сту де нич ки храм и 
посвећен.

Мо же се по ста ви ти пи та ње из ко јих раз ло га краљ Ра до слав 
по ди же јед ну ма сив ну и про стра ну при пра ту од си ге на нај
ва жни јој цр кви Све тог Си ме о на, ка ква је ње на функ ци ја. 
То су пи та ња чи ји од го вор тре ба да бу ду кључ ни мо ти ви 
за раз у ме ва ње ду ха вре ме на и лич но сти нај ста ри јег си на 
Сте фа на Пр во вен ча ног. Краљ Ра до слав је на до град њом на 
Бо го ро ди чи ној цр кви – за гроб ној цр кви пр вих Не ма њи ћа, 
по твр дио сво је вла дар ско до сто јан ство. Оно се по твр ђу је и 
Ра до сла вље вом кти тор ском ком по зи ци јом из ве ли ке при
пра те ко ја пра ти мо дел кти тор ске ком по зи ци је из над гро ба 

31 По по вић, М. (2015) Ма на стир Сту де ни ца ар хе о ло шка от кри ћа, Бе о
град: Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре и Ар хе о ло шки 
ин сти тут СА НУ, стр. 62.

32 При ли ком ар хе о ло шких ис ко па ва ња у не ка да шњој ма лој при пра ти 1985. 
го ди не про на ђе не су мо шти Све те Ана ста си је.
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Све тог Симе о на на ју жном зи ду за пад ног тра ве ја. На кти
тор ској ком по зи ци ји, Све ти Си ме он у ле вој ру ци но си мо
дел Бо го ро ди чи не цр кве, а за де сну ру ку га др жи Пре све та 
Бо го ро ди ца ко јој се мо ли за за ступ ни штво пред Хри сто вим 
су дом. Хри стос је при ка зан на свом пре сто лу и сиг ни ран као 
пра вед ни су ди ја. Ра до сла вље ва кти тор ска ком по зи ци ја при
ка зу је ње га ка ко др жи мо дел при пра те и мо ли се Сте фа ну 
Пр во вен ча ном – пре по доб ном мо на ху Си мо ну за за ступ ни
штво пред осни ва чем цр кве и ди на сти је – Све том Си ме о ну. 

По ред по твр де мо ћи вла да ра, спољ на при пра та је има ла и 
од ре ђе ну прак тич ну при ме ну. Та ко нпр. же на ма у ци клу су 
ни је био омо гу ћен при ступ ли тур ги ји у на о су, за тим, у на ос 
ни су ула зи ли ни по кај ни ци ко ји су се сма тра ли не до стој ни
ма за при су ство ли тур ги ји, као и не кр ште ни. У сред њем ве
ку, де те се нај пре кр сти ло у при пра ти па је тек он да ула зи ло 
у цр кву. Та ко ђе, у при пра ти су се одр жа ва ле са хра не и по
ме ни умр ли ма – па ни хи де, слу же на су по ве чер ја и од ре ђе
ни ча со ви и вр ши ло се осве ћи ва ње бо го ја вљен ске во ди це.33 
Ма сив ни те ме љи аги ја зме у спољ ној при пра ти, ко ја је упра
во и слу жи ла осве ћи ва њу на Бо го ја вља ње, ука зу ју да је она 
ста ри ја од Ра до сла вље ве при пра те и да је гра ђе на упо ред но 
са мер мер ном Бо го ро ди чи ном цр квом.34

Про стра на спољ на при пра та са др жи две боч не про сто ри је –  
два па ра кли са. Се вер ни па ра клис је био по све ћен Све том 
Ни ко ли, али ка сни је је, од лу ком жич ког епи ско па, пре и ме
но ван у па ра клис Све тог Ар хи ђа ко на Сте фа на. У ње му је са
чу ва но ма ло фре са ка.35 Ју жни па ра клис је по све ћен Све том 
Си ме о ну и у ње му је са чу ва но знат но ви ше фре са ка. Ци клус 
Све тог Си ме о на, ина че кти то ра Сту де ни це, за по чи ње ње го
вим за мо на ше њем и од ла ском у Све ту Го ру а за вр ша ва се 
пре но сом ње го вих мо шти ју из Хи лан да ра у Сту де ни цу.36 На 
по след њој ком по зи ци ји ци клу са, уо ча ва ју се две гру пе мо
на ха: они у бе лим су сту де нич ки, а у там ним одо ра ма све
то гор ски. Они до че ку ју мо шти све ти те ља ис пред ње го ве 
задужби не, Сту де ни це бе лих зи до ва и цр ве ног ку бе та. 

Све ти Са ва је сва ка ко ути цао на осли ка ва ње ју жног па ра
кли са јер сце не из ци клу са Све тог Си ме о на пра те сце не из 

33 То дић, Б. и Ча нак – Ме дић, М. (2015) Ма на стир Сту де ни ца, Но ви Сад: 
Пла то не ум, стр. 99.

34 По по вић, М. нав. де ло, стр. 62.
35 То дић, Б. и Ча нак – Ме дић, М. нав. де ло, стр. 105. У ма лој ап си ди се 

на ла зи фре ска Слу же ње ли тур ги је, ко ју вр ше Св. Јо ван Зла то у сти и Св. 
Ва си ли је Ве ли ки око Аг не ца на Ча сној тр пе зи. У ни ши про те зи са се на
ла зи по пр с је Све тог Сте фа на, док је на зи до ви ма са чу ван са мо је дан део 
сце не из ци клу са по све ће ном Св. Ни ко ли.

36 То дић, Б. и Ча нак – Ме дић, М. нав. де ло, стр. 107.
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Жи ти ја ко је је Са ва на пи сао. У па ра кли су Све тог Си ме о на 
са чу ва ни су ли ко ви ар хи е пи ско па Са ве, Ар се ни ја I и лик 
по то њег ар хи е пи ско па Са ве II ко ји је при ка зан као мла ди 
сту де нич ки мо нах. На већ спо ме ну тој ком по зи ци ји но вог 
кти то ра на ла зи се лик же не кра ља Ра до сла ва, Ане. На цр ве
ним оде ли ма кра ља Ра до сла ва и Ане, на ла зе се ко ла сте азди
је, мо ти ви злат них дво гла вих ор ло ва као сим бо ли све тов не 
вла сти. То је је ди ни слу чај да се на ла зе дво гла ви ор ло ви на 
оде жди у Сту де ни ци. 

Фре са ка у сре ди шњем де лу при пра те ско ро да не ма, сем не
ко ли ко фраг ме на та и не ко ли ко уни ште них ли ко ва све ти те
ља у про зо ри ма. Ме ђу тим, при пра та је са свим си гур но би ла 
осли ка на, о че му све до че и две ја ме у ко ји ма су по хра ње ни 
оста ци жи во пи са.37

Ста ри је прет по став ке да је краљ Ра до слав са хра њен у при
пра ти ко ју је по ди гао, но ви ји ма ни су по твр ђе не. Оправ да но 
се мо же усво ји ти ми шље ње да по смрт ни оста ци про на ђе ни 
у за пад ном тра ве ју Бо го ро ди чи не цр кве, у се вер ном де лу, 
при па да ју кра љу Ра до сла ву.38 

Пре ма на чи ну об ра де и сла га ња ка ме на, уо ча ва се да је иста 
ру ка гра ди ла жич ку и сту де нич ку при пра ту. Пре ло мље ни 
лук стр ме кри ви не из Жи че и Сту де ни це, при па да за пад но е
вроп ској ка сној ро ма ни ци и го ти ци.39 Та ко ђе, мно ги де та љи 
по пут кр ста стих сво до ва гор ње кон струк ци је при пра те, за
тим оста ци ру па од ске ла на за пад ној ку ли из вре ме на кра
ља Ра до сла ва и цр кве Све тог Ни ко ле – Ни ко ља че (гра ђе на 
исто вре ме но са при пра том), до во де до за кључ ка о при су
ству ита ли јан ских мај сто ра. Они су сво је мај стор ство већ 
до ка за ли на ка ме ној пла сти ци Бо го ро ди чи не цр кве, та ко 
да њи хо во при су ство не би би ло не у о би ча је но. Сту де нич ка 
спољ на при пра та при па да нај ста ри јим при пра та ма ра шког 
сти ла ар хи тек ту ре, па са мим тим и нај у ти цај ни ји ма на из
град њу сред њо ве ков них бо го мо ља.

И у при пра ти ко ју је краљ Ра до слав по ди гао осе ћа се ути цај 
Све тог Са ве. Ука за ли смо да се у са чу ва ном жи во пи су тај 
ути цај при ме ћу је у осли ка ва њу ју жног па ра кли са, од но сно 
у пред ста ви Ваз не се ња. 

37 Ша ко та, М. (2017) Ма на стир Сту де ни ца, дру го до пу ње но из да ње, до
пу нио Мар ко По по вић, Сту де ни ца: ма на стир Сту де ни ца, стр. 32.

38 По по вић, М. нав. де ло, стр. 73.
39 Мар ко вић, М. (2009) Пр во пу то ва ње Све тог Са ве у Па ле сти ну и ње

гов зна чај за срп ску сред њо ве ков ну умет ност, Бе о град: Ви зан то ло шки 
инсти тут СА НУ, стр. 273.
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Сва ка ко да је Ра до слав као краљ рас по ла гао ве ћим ма те ри
јал ним мо гућ но сти ма да по диг не и из гра ди но ве хра мо ве. 
Он се ни је од лу чио да по диг не ни је дан нов. Од лу чио се 
са мо да до зи да при пра ту Сту де ни ци, за ду жби ни сво га де
де Све тог Си ме о на. Сва ка ко да то ука зу је на ње го ву же љу 
да ус по ста ви из ве стан кон ти ну и тет у од но су на де лат ност 
сво га де де али та ко ђе све до чи о не до стат ку по тре бе за по
ди за њем но вог хра ма, од но сно хра мо ва. Узрок мо же да бу де 
чи ње ни ца да је крат ко вла дао али ни Вла ди слав ни је сво ју 
за ду жби ну по чео да зи да као вла дар. 

Да кле, ка да се упо ре де два бра та ја сно се уо ча ва да је Вла
ди слав као принц, уз по моћ стри ца Са ве по ди гао и осли као 
пот пу но но ви храм. Вла ди слав као принц сва ка ко је рас по
ла гао ве ли ким сред стви ма али та сред ства ни ка ко не мо гу 
да се упо ре де са они ма ко ји ма је рас по ла гао Ра до слав, пр во 
као на ме сник, ка сни је као пре сто ло на след ник40 и нај зад као 
краљ. Оно што се мо ра ис та ћи је чи ње ни ца да Вла ди слав 
по ди же храм по све ћен Хри сту, од но сно Ваз не се њу, оном 
истом пра зни ку ко ме је би ла по све ће на Жи ча, се ди ште 
архи е пи ско пи је и у ко јој су тре ба ли да се кру ни шу сви бу
ду ћи кра ље ви. Да је Са ва имао зна чај ног уде ла у по ди за њу 
Ми ле ше ве све до чи и чи ње ни ца да су ту пре не те и оста ле 
ње го ве мо шти. Ти ме је Ми ле ше ва до би ла на зна ча ју, а са 
њом и њен кти тор. Уре ђе ње ма на сти ра Ми ле ше ве по ста ло 
је због Са ви них мо шти ју За кон Све то га Са ве, а Ми ле ше ва 
је до шла у хи је рар хи ји срп ских ма на сти ра на дру го ме сто, 
од мах иза Сту де ни це. Прав но уре ђе ње сту де нич ког вла сте
лин ства по ста ло је За кон Све тог Си ме о на.41 Да кле, ни Вла
ди слав, ни Ра до слав ни су до жи ве ли да прав но устрој ство 
ма на сти ра ко је су зи да ли по њи ма до би је име. Ипак, раз
ли ке има. Ра до слав је до зи дао са мо при па ту, а Ми ле ше ву је 
подигао Вла ди слав и сам у њој са хра нио стри ца.

По ди за њем Ми ле ше ве по ка за ло се да кул ту ру не ства ра ју 
они ко ји има ју ве ли ка ма те ри јал на сред ства, као што је то 
у кон крет ном слу ча ју краљ Ра до слав, већ они ко ји то же ле, 
ко ји у тој сво јој же љи ус пе ју да при до би ју по моћ и са рад њу 
дру гих, ка ко би ство ри ли де ла не про ла зне вред но сти. То је 
оно што је ус пео Вла ди слав пре не го што је по стао вла дар.

У че му је још зна чај Ми ле ше ве у да на шње вре ме? Пр ва са
те лит ска сли ка ко ја је по сла та  из ме ђу Евро пе и Се вер не 
Аме ри ке 1963. го ди не би ла је сли ка Бе лог ан ђе ла. Та ко ђе, 

40 Сте фан Пр во вен ча ни, нав. де ло, стр. 109, 111.
41 Бла го је вић, М. (2004) За кон све то га Си ме о на и све то га Са ве, у: Не ма њи

ћи и Ла за ре ви ћи и срп ска сред њо ве ков на др жав ност, Бе о град: За вод за 
уџ бе ни ке и на став на сред ства, стр. 191246.
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сли ка Бе лог ан ђе ла по сла та је сиг на лом у све мир као по ру
ка и лич на кар та план е те зе мље мо гу ћим дру гим ра зум ним 
би ћи ма.42
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KINGS VLADISLAV AND RADOSLAV AS KTETORS –
SIMILARITES AND DIFFRENCES

Abstract

The starting point of this paper is an assumption that creation of 
works of material culture requires necessary material means, but that 
existence of ktetorial financial means does not in itself guarantee actual 
creation of artistic works, nor their significance. The paper compares 
two ktetors – the  two heirs of King Stefan the FirstCrowned. Prince 
Vladislav, the younger son of King Stefan  – one of the most prominent 
persons in the Kingdom, but still not the king, had significantly different 
starting position in his ktetorship in comparison with the King’s older 
son Radoslav, who was destined to inherit the throne. As a son of 
the concurrent king Stefan the FirstCrowned,  Vladislav raised his 
ktetorial endowment, the Monastery of Mileševa, around the year 1220, 
after which it was frescoed with assistance of his uncle, archiepiscope 
Sava. This cooperation resulted in creation of the following frescoes: 
Ktetorial portrait, Procession of the Nemanjić Dynasty, The Feast of 
the Ascension of Jesus Christ, Harrowing of Hell. It is possible that 
St. Sava also assisted in some other issues related to foundation of the 
Mileševa Monastery. Radoslav was already crowned when he raised the 
narthex of the Studenica monastery, and frescoes within this narthex 
were also created under  St. Sava’s influence. In comparison, Vladislav 
founded an entirely new monastery, which was a significant financial 
burden for a prince, while Radoslav, as the king, limited his ktetorial 
activity on upgrading the Studenica Monastery which was endowment 
of his grandfather St. Simeon. It should be noted that the Studenica 
Monastery was ranked as the most important monastery in the church 
hierarchy of the Serbs. After St. Sava passed away, Vladislav, who was 
crowned King in the meantime, transferred the relic of St. Sava to the 
Mileševa Monastery, thus effectively raising the importance of Mileševa 
to the 2nd most important Serbian monastery. The legal regulation 
of Mileševa was based on the Law of St. Sava, while previous regal 
regulation of the Studenica Monastery became the Law of St. Simeon.

Key words: King (Prince) Vladislav, King Radoslav, Saint Sava, 
Mileševa, Studenica
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ПУТЕВИТЕХНОЛОГИЈА
НАЦИОНАЛНАУЛАГАЊАУ 
КОНТЕКСТУГЛОБАЛНОГ 
РАЗВОЈАТЕХНОЛОГИЈА

Сажетак: Кон вен ци о нал на еко ном ска те о ри ја твр ди да су тех но
ло ги ја и тех но ло шки раз вој од цен трал не ва жно сти за еко ном ски 
раст, а еко ном ски раст је од цен трал не ва жно сти за ка пи та
ли зам и ин сти ту ци је ко је су ство ре не на овој иде о ло ги ји. У овом 
ра ду пре и спи та ће се ва жност ула га ња у тех но ло ги је, ка ко за на
ци о нал ни, та ко и за гло бал ни еко ном ски раст пре све га по ла зе ћи 
од те зе да тех но ло шке ино ва ци је за ви се од ин сти ту ци ја си сте ма 
сло бод ног тр жи шта. Раст на ци о нал не еко но ми је та ко ђе за ви си 
од сто пе за по сле но сти, па се кроз рад про вла чи и ми сао да ће тех
но ло шки на пре дак де вал ви ра ти људ ски рад не за ви сно од сте пе на 
обра зо ва ња. Тех но ло шке ино ва ци је та ко ђе уно се бри гу јер до но се 
про ме не у окви ру ак ту ел ног дру штве но при вред ног си сте ма.

Кључне речи: тех но ло ги ја, ино ва ци је, еко ном ски раст, 
индустријска ре во лу ци ја, нео лу ди зам

Еко ном ска стаг на ци ја и но ве тех но ло ги је

Еко но ми је за пад них зе ма ља се по след њих го ди на су о ча ва ју 
са стаг на ци јом, што зна чи да је при вред ни раст спор и ве о ма 
ни зак, а не за по сле ност спо соб не и обра зо ва не рад не сна ге 
ви со ка. При ме ћу је се да тех но ло шке ино ва ци је да нас (на су
прот они ма из сре ди не про шлог ве ка) не са мо да не по ве ћа
ва ју про из вод њу, већ до во де и до не по жељ ног хо но рар ног 
рад ног вре ме на. Гло ба ли за ци ја, тех но ло шки раз вој, обра зо
ва ње и фи скал на по ли ти ка су те ме ко је по ли тич ка еко но ми ја 
по ку ша ва да ре ши. Гло ба ли за ци ја и но ве тех но ло ги је пре
ба цу ју рад ну сна гу у ино стран ство на јеф ти ни ја тр жи шта 
или ау то ма ти зу ју рад на ме ста. То са јед не стра не ути че на 

ЈЕЛЕНА СТАНУЛОВИЋ



138

ЈЕЛЕНА СТАНУЛОВИЋ

сма ње ње по тре бе за на ци о нал ном рад ном сна гом, а са дру ге 
стра не по ве ћа ва еко ном ске не јед на ко сти ка ко на ло кал ном, 
та ко и на гло бал ном ни воу. На не јед на ко сти у рас по де ли бо
гат ства та ко ђе ути че фи скал на по ли ти ка ко ја сма њу је по ре
зе бо га ти ма, а др жав ни си стем не до вољ но ула же у бес плат
но обра зо ва ње. Ду го ви и пре за ду жи ва ња зе ма ља на ко је су 
ути ца ле фи нан сиј ске ин сти ту ци је ко је та ко ђе по ста ју пре за
ду же не и пре ве ли ке да би про па ле (Too Big to Fail)1 ука зу ју 
на то да се мо ра ме ња ти и фискалнa по ли ти ка др жа ва.

За пад ни фи нан сиј ски мо дел еко но ми је ко ји ком би ну је ин
сти ту ци о нал не ино ва ци је као про дукт фи нан сиј ског по
сре до ва ња (бан ке, бер зе, оси гу ра ње, тр жи ште об ве зни ца) 
по ми шље њу Нај ла Фер гу со на (Nail Fer gu son) на ду жи рок 
про ла зио је бо ље за раз ли ку од цен трал ног пла ни ра ња и са
мим тим је и те жио да се про ши ри по све ту, пр во у об ли
ку им пе ри ја ли зма, а за тим гло ба ли за ци је.2 Да рон Асе мо глу 
(Da ron Ace mo glu), а за тим и Ферг су он ми шље ња су да тех
но ло шки раз вој, као и са ма по тра га за ино ва ци ја ма за ви се 
од ин сти ту ци ја, од но сно од мо де ла људ ског ор га ни зо ва ња. 
Љу ди ма су ин сти ту ци је оно што су пче ла ма ко шни це.3 Љу
ди се по том прин ци пу ор га ни зу ју по од ре ђе ним пра ви ли ма, 
уну тар од ре ђе них зи ди на и од ре ђе не струк ту ре. У окви ру 
по ли тич ког си сте ма ко шни ца је ус по ста вље на хи је ра хиј ски, 
док у еко ном ској сфе ри по сто ји ви ше сло бо да. По сто је два 
мо де ла ин сти ту ци о нал ног ор га ни зо ва ња: огра ни че ни (спор 
еко ном ски раст, цен тра ли зо ва на вла да, дру штве ни од но си 
де фи ни са ни по хи је рар хи ји и по ди на стиј ским ли ни ја ма) и 
отво ре ни (бр жи еко ном ски раст, гра ђан ско дру штво са мно
штвом ор га ни за ци ја, де цен тра ли зо ва на вла да, под сти ца ји 
др жа ве за ства ра њем ели ти стич ких и дру гих ор га ни за ци ја).

„Вла да ви на пра ва за ели те би ла је је дан од три ула зна 
осно ва ко ји прет хо де тран зи ци ји у си стем отво ре ног 
при сту па, а дру га два су би ла ра ђа ње ве чи то жи вих ор
га ни за ци ја у при ват ној и јав ној сфе ри, и кон со ли до ва на 
контрола вој ске.’’4

1 Too big to fail (пре ве ли ко за не у спех) је ко ло кви јал ни ис каз ко ји се од но
си на те о ри ју за сно ва ну на тврд њи да су од ре ђе не кор по ра ци је, по себ но 
фи нан сиј ске ин сти ту ци је, то ли ко ве ли ке и та ко ме ђу соб но по ве за не да 
би њи хов не у спех био ка та стро фа лан за ве ћи еко ном ски си стем, те да их 
сто га мо ра по др жа ти вла да ка да се су о че са по тен ци јал ним не у спе хом.

2 Fer gu son, N. (2010) Us pon nov ca, Be o grad: Pla to, str. 342.
3 1714. го ди не је об ја вље на књи га Бер нар да Ман де ви ла „Ба сна о пче ла

ма’’ о ко јој го во ри Најл Фер гу сон у: Fer gu son, N. (2016) Ve li ka de ge ne ra
ci ja, Ka ko se in sti tu ci je ras pa da ju i eko no mi je umi ru, Be o grad: Pla to, str. 16.

4 Исто, стр. 28.
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Ин сти ту ци је и др жа ве та ко ђе мо гу би ти ин клу зив не и екс
трак тив не (из вла че ње сред ста ва ве ћи не у ко рист ма њи не). 
У сми слу вла да ви не пра ва ин клу зив не ин сти ту ци је под сти
ца ле су еко ном ски раст. За што од ре ђе не др жа ве про па да ју, 
Асе мо глу и Џејмс А. Ро бин сон (Ja mes A. Ro bin son) об ја
шња ва ју у сво јој књи зи За што на ро ди про па да ју: По ре кло 
мо ћи, про спе ри те та и си ро ма штва (Why Na ti ons Fail: The 
Ori gins of Po wer, Pro spe rity, and Po verty) где ка жу да је то 
упра во због по сто ја ња екс трак тив них ин сти ту ци ја на во де
ћи при мер Ко лум би је, али и Ар ген ти не под ко ло ни јал ним 
ути ца јем Шпа ни је, а да су се зе мље кроз ин клу зив не ини
сти ту ци је и до бар од нос са раз ви је ним зе мља ма мно го бр
же раз ви ја ле  као што је то био слу чај са Син га пу ром као 
британ ском ко ло ни јом.

Гло ба ли за ци ја и но ве тех но ло ги је не ми нов но ути чу на све 
зе мље, и оне си ро ма шне и оне бо га те, с тим што се тра ди
ци о нал но сма тра да тех но ло шке ино ва ци је под сти чу еко
ном ски раст би ло ко је зе мље. Са дру ге стра не, ра зу мљив је 
страх опо не на та  тех но ло шких ино ва ци ја да ће нас ма ши не 
за ме ни ти, јер се то већ де ша ва под ути ца јем ин фор ма ци о них 
тех но ло ги ја и тех но ло ги ја ве штач ке ин те ли ген ци је. Сма њу
је се це на људ ског ра да и де ло ва ња што је та ко ђе је дан од 
узро ка еко ном ске стаг на ци је. Фи ло зо фи ја тех но ло ги је по
зна је на уч ни ке ко ји су сум ња ли у ва лид ност тех но ло шког 
про гре са, а то су Ал берт Борг ман (Al bert Borg mann), Дон 
Ajди (Don Ih de), и Хју берт Драј фус (Hu bert Dreyfus).

„На уч ни лу ди зам не при зна је сво је по сто ја ње’’5, ука зу је чу
ве ни Деј вид Ед гер тон (Da vid Ed ger ton), али тех но ло шки је и 
те ка ко при су тан и то у окви ри ма са ме на у ке. На уч на за јед
ни ца у окви ру сво јих ху ма ни стич ких цен та ра (нпр. Ин сти
тут за бу дућ ност чо ве чан ства при Окс форд ском уни вер зи те
ту – Fu tu re of Hu ma nity In sti tu te, Uni ver sity of Ox ford) про у
ча ва ети ку и мо рал но вих тех но ло ги ја као и до се ге ве штач ке 
ин те ли ген ци је.

Тех но ло шки раз вој кроз  
гло бал не тех но ло шке ино ва ци је

У овом ра ду освр ну ћу се на три основ не иде је ко је у осно ви 
има ју при вред ни раз вој, под стак нут ула га њем у тех но ло ги
је: (1) да је тех но ло шки раз вој усле дио сти му ла ци јом ин
сти ту ци ја и об ли ко ва њем на ци о нал них ин сти ту ци ја (Да рон 
Асе мо глу и Џејмс А. Ро бин сон) и (2) да на ци о нал не ин сти
ту ци је у ства ри ни су има ле бит ну уло гу, ма кар не до сре ди не 

5 Ed ger ton, D. (03 March 2011) In pra i se of Lud dism, Na tu re, Vol 471, Mac
mil lan Pu blis hers Li mi ted, p. 28.
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18. ве ка (Џо ел Мо кир  Joel Mokyr), или пак (3) да на ци о нал
но ула га ње у тех но ло ги је ни је бит но, јер је тех но ло шки раз
вој увек био гло ба лан (Деј вид Ед гер тон – Da vid Ed ger ton).6 
Сход но то ме по ста вља се пи та ње да ли тех но ло шке ино ва
ци је тре ба да бу ду на ци о нал ног ка рак те ра или пак гло бал не 
на шта у осно ви ука зу ју ове основ не иде је.

Асе мо глу сма тра да су тех но ло шки и еко ном ски раст др жа
ва у ве ли кој ме ри по сле ди ца од ре ђе них дру штве них за ко на 
и нор ми, и на рав но ин сти ту ци ја. Ин сти ту ционално де ло ва
ње је у окви ру че ти ри сфе ре: де мо кра ти је, ка пи та ли зма, вла
да ви не пра ва и гра ђан ског дру штва. Слич но овој те зи, че сто 
ци ти ран Фран сис Фу ку ја ма (Fran cis Fu kuyam a) у де ли ма 
Нај ла Фе ргу со на ко ји та ко ђе афир ми ше те о ри ју ин сти ту
ци ја, де фи ни ше „три ком по нен те са вре ме ног по ли тич ког 
уре ђе ња‘‘, а то су ја ка и спо соб на др жа ва, под ре ђи ва ње 
др жа ве вла да ви ни пра ва и од го вор ност вла сти пред свим  
гра ђа ни ма.7

Фран цу ска ре во лу ци ја и те о ри ја сло бо де је би ла успе шна у 
те о ри ји, а не у спе шна у прак си ка ко твр ди Фер гу сон8. Фран
цу ска је да ла пред ност јед на ко сти ма, а САД сло бо ди. Та кво 
опре де ље ње до ве ло је до цен тра ли стич ког уре ђе ња др жа
ве у Фран цу ској ко је по вла чи сла би је гра ђан ско дру што и 
спо ри ји еко ном ски раст. Тај мо дел из ве зен је и у африч ке 
и азиј ске зе мље/ко ло ни је где су ре зул та ти би ли још ло ши
ји. Јед на од глав них те за у ко рист ин сти ту ци ја има те мељ у 
вла да ви ни пра ва, те Фер гу сон на во ди да је прав на за шти та 
ин ве сти то ра глав ни прог но зер фи нан сиј ског раз во ја, има ју
ћи у ви ду пре све га ен гле ско пра во и раз ви је не отво ре не ин
сти ту ци је у Бри та ни ји у 18. ве ку, а са дру ге стра не ука зу ју ћи 
и на ки не ски прав ни си стем/оквир ко ји ни је до вољ но до бар 
за ин ве сти то ре.9

На су прот иде ји да су са мо др жав не ин сти ту ци је пред у
слов тех но ло шког раз во ја, Мо кир у сво јим ра до ви ма ука
зу је на раз вој на уч них изу ма и тех но ло ги ја и без по сто ја ња 

6 Да рон Асе мо глу је на тре ћем ме сту, иза Пол Круг ма на (Paul Krug man) и 
Грег Ман кјуа (Greg Man kiw), на ли сти „Оми ље ни еко но ми сти ис под 60 
го ди на ста ро сти”, ан ке ти ра ђе ној ме ђу аме рич ким еко но ми сти ма 2011; 
а пре ма IDE AS/Re PEc, од ав гу ста 2017. го ди не, он је нај ци ти ра ни ји еко
но ми ста у по след њих 10 го ди на. Са дру ге стра не, Ед гер тон, као је дан од 
во де ћих исто ри ча ра у Ве ли кој Бри та ни ји, у по след њих 20 го ди на об ја
вљу је мно го број не ра до ве ко ји се су прот ста вља ју и иза зи ва ју кон вен
цио нал не ана ли зе на у ке и тех но ло ги је.

7 Fer gu son, N. (2016) Ve li ka de ge ne ra ci ja, Ka ko se in sti tu ci je ras pa da ju i eko
no mi je umi ru, Be o grad: Pla to, str. 28.

8 Исто, стр. 81.
9 Исто.
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национал них ин сти ту ци ја, као и да зна ње ни је има ло гра
ни ца ме ђу на уч ни ци ма. На ци је су тек до би ја ле на зна ча ју 
по на ци о нал но сти на уч ни ка, про на ла за ча, ино ва то ра и то у 
фор ми ин сти ту ци је, то јест за јед ни це из ван др жав них гра
ни ца. За јед ни ца о ко јој је реч би ла је по зна та као Re spu bli ca 
li te ra ria (Ре пу бли ка пи са ма – Re pu blic of Let ters) и де ло ва ла 
је кра јем 17. и 18. ве ка у Евро пи и Аме ри ци. То је би ла гру па 
ме ђу на род но по ве за них на уч ни ка и ин те лек ту а ла ца, за пра
во елит на гру па ин те лек ту а ла ца и на уч ни ка ко ји су про ве ра
ва ли сво ја но ва зна ња кроз пи сма и са стан ке. „Гра ђа ни” ове 
Ре пу бли ке би ли су у мо рал ној оба ве зи да од го во ре на пи сма. 
Са дру ге стра не, Ре пу бли ка се по на ша ла као ин сти ту ци ја јер 
је по др жа ва ла функ ци о ни са ње тр жи шта и иден ти тет.10 ‚‘Ре
пу бли ка пи са ма” је би ла тран сна ци о нал на ин сти ту ци ја, где 
на ци о нал ност, ре ли ги ја и со ци јал но по ре кло на уч ни ка ни је 
би ло ре ле вант но за про це ну ње го вог или ње ног на уч ног до
при но са, а са сто ја ла се од мре же љу ди ко ји се мо жда ни
кад ни су упо зна ли, али де ло ва ли су као јав на на у ка ко ја се 
на кра ју мо гла тран сфор ми са ти у тех но ло шки на пре дак и 
еко ном ски раз вој. Ипак, већ по чет ком 18. ве ка ра ђа ју се мо
ти ви за лич ну до бит уво ђе њем на гра да и „па тен ти за ци јом” 
изу ма, та ко да се пи та ње тач не уло ге на у ке у ин ду стриј ској 
ре во лу ци ји и да ље рас пра вља. Не ма сум ње, ме ђу тим, да је 
убр за ним ра стом при вре де по рас тао и до при нос на у ке, ко ја 
по ста је до ми нант на мо ти ва ци о на моћ у пе ри о ду на кон 1830. 
го ди не.

Ја ка ака дем ска стру ја са јед не стра не под сти че раз вој де мо
крат ских нео ли бе рал них ин сти ту ци ја ко је су пред ста вље
не као по кре та чи еко ном ског раз во ја, јер „де мо крат ски си
сте ми лак ше до во де до сти ца ња бо гат ства”11 за раз ли ку од 
средњевeкoвне ти ра ни је, иа ко и да ље по сто је дру штва ко ја 
су има ла не ве ро ват но брз еко ном ски раст иа ко ни су би ле де
мо кра ти је (Син га пур, Ки на, Ју жна Ко ре ја). Са дру ге стра не, 
из Ен гле ске, мај ке та че ри зма и нео ли бе ра ли зма, до ла зи Ед
гер тон као сим па ти зер лу ди ста12 и ту ма чи да је тех но ло шка 

10 Mokyr, J. (2016) In sti tu ti ons and the Ori gins of the Gre at En ric hment, Atlan
tic Eco no mic Jo ur nal 44, No. 2, Pu blis hed on li ne 30 May 2016: In ter na ti o nal 
Atlan tic Eco no mic So ci ety, p. 252.

11 Фер гу сон, Н. (2012) Моћ нов ца, Бе о град: Слу жбе ни гла сник, стр. 393.
12 Лу ди сти су при пад ни ци по кре та рад ни ка ко ји су у Ен гле ској, 1811. го

ди не раз би ли ма ши не ко је је тре ба ло да их за ме не у тка њу ву не. Име су 
до би ли по рад ни ку Не ду Лу ду ко ји је пр ви по ло мио свој раз бој. Од та да, 
сма тра се да је лу ди ста не ко ко се про ти ви на прет ку, по себ но на у ци и 
тех но ло ги ји. Да нас се нео лу ди сти не про ти ве оп штем тех но ло шком про
гре су, већ су про тив од ре ђе них по ја ва ко је на ста ју услед ути ца ја но вих 
тех но ло ги ја и у од ре ђе ном кон тек сту кри ти ку ју тех но ло шки про грес 
што за пра во ра ди и на уч на за јед ни ца.
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ино ва ци ја гло бал ни про из вод и да на ци о нал ни си сте ми не
ма по тре бе да по ла жу на де у соп стве ни при вред ни раст кроз  
ула га ње у тех но ло шко раз вој не про гра ме. Он у сво јој књи зи 
Шок ста ро га – тех но ло ги ја и гло бал на исто ри ја од 1900. 
до да нас (The schock of the Old. Tec hno logy and glo bal hi story 
sin ce 1900) су ге ри ше да мак си мал на упо тре ба тех но ло ги је, 
па са мим тим и ути ца ји тех но ло шких ино ва ци ја че сто би ва
ју по стиг ну ти не ко ли ко де це ни ја по сле ње ног от кри ћа.

На у ка и раз вој тех но ло ги ја су гло бал ни фе но мен, те ле ко ви 
ко ји нам се про пи су ју, ма ши не (по пут ра чу на ра) или ин тер
нет мре же ни су про из вод ис тра жи ва ња и раз во ја са мо јед не 
зе мље. Ако са гле да мо раз ми шља ња Ед гер то на, кри ти ча ра 
кон вен ци о нал не еко но ми је и исто ри је тех но ло ги ја, ин сти
ту ци о нал ни оквир ко ји по спе шу је тех но ло шке ино ва ци је 
и ула га ње у ис тра жи ва ње и раз вој јед ној др жа ви мо жда и 
ни је по тре бан све док је у мо гућ но сти да уво зи ино ва ци је. 
Ед ге р тон го во ри о то ме да је за ве ћи ну зе ма ља  увоз но вих 
тех но ло ги ја био ва жни ји од њиховoг на ци о нал ног раз во ја, 
али и да по сто ји мо ћан ути цај, сву да у све ту, да ве ру је мо да 
на ци о нал не по ли ти ке тре ба усме ри ти на при вред ни раз вој 
сти му ли сан раз во јем тех но ло ги ја. Тај тех но ло шки раз вој је 
по врх све га усме рен на обич но три обла сти, а то су: на но
тех но ло ги ја, ин фор ма ци о не тех но ло ги је и би о тех но ло ги је.13 
Та ко Европ ска уни ја пред ла же да 3% бру то дру штве ног про
из во да од ла зи на ис тра жи ва ње и раз вој, а овај по сто так је 
смер ни ца за по ве ћа ње сто пе ра ста на ци о нал них еко но ми ја. 
Ед гер тон ту ма чи да на ци о нал но ула га ње у ис тра жи ва ње и 
раз вој мо же би ти до бро за свет ску еко но ми ју, али не ну жно 
за зе мљу ко ја ула же. На рав но да на ци о нал не по ли ти ке у до
ме ну ис тра жи ва ња и раз во ја, ако ни су усме ре не, мо гу би ти 
ло ше за оп ште до бро, као и за гло бал ну еко но ми ју. Ка да се 
спо ме не увоз но вих тех но ло ги ја, од мах се по ми сли на Ки ну. 
Ме ђу тим, чи ње ни ца је да ве ћи на зе ма ља до би ја но ву тех
но ло ги ју из ино стран ства, а увоз тех но ло ги ја од но си се и 
на за пад не еко но ми је као што су Ује ди ње но Кра љев ство и 
Фран цу ска. Та ко Фран цу ска, на при мер, на во ди да је пр ва 
на све ту по про из вод њи ну кле ар не елек трич не енер ги је, а 
са ма тех но ло ги ја је раз ви је на у Сје ди ње ним Аме рич ким Др
жа ва ма.

Пи та ње при вред ног ра ста

Пра те ћи ток тех но ло шког ра ста кроз ин ду стриј ску ре во
лу ци ју ви де ће мо ка ко се исто риј ски тех но ло ги ја ши ри ла 

13 Ed ger ton, D. (23 Oc to ber 2008) The char ge of tec hno logy, Nаture, Vol 455, 
Mac mil lan Pu blis hers Li mi ted, p. 1031.
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и ути ца ла на свет ски при вред ни раст, а не ну жно на раст 
наци о нал них еко но ми ја ко је су твор ци тех но ло ги ја.

Бри тан ска ин ду стриј ска ре во лу ци ја се ве о ма бр зо про ши
ри ла ши ром Евро пе. Ве ли ки ино ва то ри у ве ли кој ме ри ни су 
би ли у мо гућ но сти за шти ти ти оно што би се са да на зва ле 
њи хо ва пра ва ин те лек ту ал не сво ји не. Та ко ђе, из у зет ном 
бр зи ном, но ва тех но ло ги ја је ко пи ра на и ре про ду ко ва на на 
кон ти нен ту и пре ко Атлан ти ка. Ин ду стри ја па му ка је би
ла пр ва ме ха ни зо ва на тек стил на инд су три ја. Пр во па муч
но вре те но из гра ђе но је 1771. го ди не у Бри та ни ји, да би се 
ка сни је про на ла ском Ва то ве пар не ма ши не из гра ди ле пр ве 
фа бри ке. Тре ба ло је се дам го ди на да се у Фран цу ској по ја
ви ко пи ја па муч ног вре те на, а убр зо по том и ко пи ја Ва то ве 
пар не ма ши не. Пр ву фа бри ку пар них ма ши на на све ту Ват 
је осно вао 1782. го ди не бли зу Бир мин ге ма. Године 1784. 
за хва љу ју ћи ин ду стриј ској шпи ју на жи, до ла зи се и до не
мач ке вер зи је и па муч ног мли на и пар не ма ши не. Аме ри
кан ци, ко ји су има ли мо гућ ност да про из во де свој па мук, 
као и да ко ри сте руд ни ке соп стве ног угља, би ли су ма ло 
спо ри ји: пр ви па муч ни млин по ја вио се 1788. го ди не, а пр
ви пар ни мо тор 1803. го ди не. Тех но ло шке ино ва ци је по том 
ко пи ра ју и пре у зи ма ју Нем ци, па Бел ги јан ци, Хо лан ђа ни и 
Швај цар ци. Како се ефикасност технологије побољшавала, 
а економска продуктивност повећавала, па и тамо где је рад 
био јефтинији и где је било несташице угља, земље су се 
индустријализовале. Из ме ђу 1820. и 1913. го ди не број вре
те на на све ту по ве ћао се че ти ри пу та бр же од свет ске по
пу ла ци је, а сто па по ве ћа ња би ла је дво стру ко бр жа у ино
стран ству не го у Ује ди ње ном Кра љев ству. Та ква су би ла и 
по ве ћа ња про дук тив но сти, а ра сла је и тра жња. Као ре зул
тат то га, из ме ђу 1820. и 1870. го ди не ве ли ки број се ве ро за
пад них европ ских и се ве р но а ме рич ких зе ма ља по сти гле су 
бри тан ске сто пе при вред ног ра ста; а бр жи при вред ни раст у 
од но су на Ве ли ку Бри та ни ју за бе ле жи ле су Бел ги ја и Сје ди
ње не Др жа ве, а по том и Не мач ка и Ја пан. Ис точ но е вроп ске 
зе мље ин ду стри ја ли зо ва ле су се кра јем и по чет ком 20. ве ка, 
а Ки на и Ин ди ја тек средином 20. ве ка.14 

Дру гу по ло ви ну 20. ве ка обе ле жи ла је тех но ло шка ино ва ци
ја зва на ин тер нет, ро бо ти ка и чи ње ни ца да ће ма ши не за ме
ни ти фи зич ки рад љу ди. Ова тех но ло шка ре во лу ци ја до би ја 
сна гу на уч не ре во лу ци је јер се ме ња еко ном ски и дру штве
ни си стем све та, љу ди се дру га чи је по на ша ју, еко ном ски 

14 По гле да ти бру то дру штве ни про из вод по гла ви ста нов ни ка на адре си: 
www.our worl din da ta.org  где је мо гу ће би ра ти др жа ве од ин те ре со ва
ња; https://our worl din da ta.org /grap her/realgdpperca pi taPennWT?co un
try=US A+BE L+FR A+HR V+DE U+IN D+SG P+SR B+JP N+GB R+CH N
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мо де ли пре ла зе са про из вод ње и повећањa про дук тив но сти 
на мо дер ни еко ном ски мо дел услу га. Да ли и ин тер нет, као 
но ва тех но ло шка ре во лу ци ја у овом слу ча ју иде на уштрб 
ка пи та ли зму и да ли то зна чи да при вред ни раст у ства ри 
ни је мо гућ јер не ма про из вод ње, а са мим тим ни по ве ћа
ња про дук тив но сти (ко ји је обич но усло вљен тех но ло шким 
раз во јем)?

Про сла вље ни Но бе ло вац из обла сти еко но ми је, Ро берт Со
лоу (Ro bert So low) по ста вља пи та ње бу ду ћег еко ном ског ра
ста и утвр ђи ва ња сто пе ра ста у услу жној при вре ди: ‘’Од че
га за ви си укуп но по бољ ша ње фак тор ске про дук тив но сти у 
услу жној при вре ди и шта би то би ло: по ве ћа ње рад не сна ге, 
по ве ћа ње ква ли фи ко ва ног ра да, или шта?’’15 Со лоу та ко ђе 
про у ча ва ини ци јал ни ка пи тал ула га ња и по врат на ин ве сти
ци ју (Re turn on In vest ment – ROI – РОИ), а с об зи ром да се у 
еко но ми ји услу га ка пи тал сво ди на дру штве ни и ин те лек ту
ал ни, да на шња еко но ми ја на жа лост не ма та чан од го вор ка ко 
из ра чу на ти РОИ. Про блем ле жи у то ме јер ула га ње у дру
штве ни, т.ј. људ ски ка пи тал под ра зу ме ва не ко ли ци ну ула
зних фак то ра као што су при ват на и на ци о нал на ула га ња, 
ула га ња тре ћих ли ца, та цит но зна ње, итд.16

Ако еко но ми ја по ста је услу жна, да ли се гло бал ни про из вод 
као што је то ин тер нет или не ки њен де ри ват (игри ца, апли
ка ци ја, пор тал, дру штве на мре жа) мо же сма тра ти на ци о нал
ним тех но ло шким про из во дом уто ли ко пре ако је др жа ва 
уло жи ла у дру штве ни и ин те лек ту ал ни ка пи тал ко ји су за
слу жни за раз вој ино ва ци је, или пак ди рект ном ин ве сти ци
јом у ис тра жи ва ње и развоj? На ову те му ука зу је и Ед гер тон 
као што је ра ни је об ја шње но.

Тех но ло шка анк си о зност

На ве ли смо прет ход но да по сто ји до не кле оправ да на бри га 
узро ко ва на тех но ло шким ино ва ци ја ма. Тех но ло шко уз не
ми ре ње (Tec hno lo gi cal An xi ety) мо же има ти не ко ли ко об ли
ка, али три су основ не за бри ну то сти: пр ве две „бри ге’’ су 
за сно ва не на „оп ти ми стич ном” ста ву да ће тех но ло шке ино
ва ци је на ста ви ти да ра сту, мо жда и  убр за но, а тре ћа „бри га’’ 

15 So low, R. (2009) Do es Growth Ha ve a Fu tu re? Are The se Qu e sti ons Re la
ted?, Hi story of Po li ti cal Eco nomy 41 (an nual suppl.) Dur ham: Du ke Uni ver
sity Press, p. 4.

16 Ин те ре сант но је да је срп ски ди пло ма та, еко но ми ста и ма те ма ти чар, 
Ко ста Сто ја но вић у свом де лу „Осно ви те о ри је еко ном ски вред но сти’’ 
по чет ком 20. ве ка, уво де ћи ен тро пи ју тех нич ких на у ка у еко но ми ју, ма
те ма тич ком ана ло ги јом по ка зао да су на ци о нал на ула га ња у људ ски, 
ин те лек ту ал ни и дру штве ни, а пре све га мо рал ни ка пи тал за слу жни за 
при вред но и дру штве но бла го ста ње.
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је да за пра во не ће би ти до вољ но тех но ло шког на прет ка за 
бу ду ћи при вред ни раст.17 Јед на од нај че шћих за бри ну то сти 
је да ће тех но ло шки на пре дак за ме ни ти људ ски рад ма ши
на ма, што би мо гло до ве сти до тех но ло шке не за по сле но сти 
и да ље по ве ћа ње не јед на ко сти у крат ком ро ку, чак и ако су  
ду го роч ни ефек ти ко ри сни. Дру га бри га ти че се мо ра ла и 
им пли ка ци је тех но ло шког про це са за људ ску до бро бит. У 
слу ча ју ин ду стриј ске ре во лу ци је, бри га се од но си ла на де
ху ма ни зи ра ју ће ефек те ра да, а на ро чи то на ру ти ни зо ва ну 
при ро ду фа брич ког ра да.18 Тре ћа „бри га’’, про у зро ко ва на 
стаг на ци јом еко ном ског ра ста, до во ди у пи та ње да ље тех
но ло шке ино ва ци је по ста вља ју ћи пи та ње да ли су оне у тој 
ме ри мо гу ће.

Тех но ло шки на пре дак је до са да био у об ли ку ино ва ци
је про из во да, те је та ко ство рио пот пу но но ве сек то ре за 
еко но ми ју, а са мим тим и пот пу но но ву ка те го ри ју рад них 
ме ста као што су лич ни мод ни кон сул тан ти, струч ња ци за 
сај бер си гур ност, ме на џе ри за он лајн ре пу та ци ју и мно ге 
дру ге но ве про фе си је. Та ко пр ва „бри га’’ из ин ду стриј ске 
ере ни је би ла осно ва на. Са дру ге стра не, Ме кин си гло бал ни 
ин сти тут (McKin sey Glo bal In sti tu te) је об ја вио из ве штај о 
два на ест глав них но вих тех но ло ги ја за ко је сма тра да ће уз
бур ка ти по сто је ће тр жи шне и дру штве не по сту ла те.19 То су: 
(1) мо бил ни ин тер нет, (2) ау то ма ти за ци ја знан стве ног ра да 
(ау то ма ти за ци ја ви со кообра зо ва них за ни ма ња као што су 
фар ма це у ти, прав ни ци, пре во ди о ци, ар хи тек те, и сл.), (3) 
ин тер нет ства ри (In ter net of Things), (4) облак (Cloud) тех
но ло ги ја, (5) на пред на ро бо ти ка, (6) ау то ном на во зи ла, (7) 
скла ди ште ње енер ги је, (8) ге но ми ка сле де ће ге не ра ци је, 
(9) 3Д штам па ње, (10) на пред ни ма те ри ја ли, (11) на пред на 
ис пи ти ва ња на по љу екс пло а та ци је наф те и га са, (12) об
но вљи ва енер ги ја. У из ве шта ју се су ге ри ше да ће не ке од 
жр та ва би ти рад ни ци ко ји се тре нут но сма тра ју ви со ко ква
ли фи ко ва ним и ко ји су уло жи ли пу но вре ме на и нов ца у сти
ца њу зна ња и ве шти на та ко што ће до ћи до „ау то ма ти за ци је 
знан стве ног ра да” уз по моћ софт ве ра ко ји ће ра ди ти упра во 
оне ства ри за ко је су се љу ди шко ло ва ли. Стра ху је се да би 
ве штач ка ин те ли ген ци ја (Ar ti fi cial In tel li gen ce – AI) уско ро 
мо гла да за ме ни прав ни ке, бан ка ре и слич на за нима ња, док 

17 Mokyr, Ј., Vic kers, C. and Zi e barth, N. L. (2015) The Hi story of Tec hno lo
gi cal An xi ety and the Fu tu re of Eco no mic Growth: Is This Ti me Diff e rent? 
Jo ur nal of Eco no mic Per spec ti ve s—Vo lu me 29, Num ber 3, pp. 31–50.

18 Исто, стр. 3150.
19 Manyika, Ј., Chui, М., Bug hin, J., Dobbs, R., Bis son, P. and Ma rrs, A. (May 

2013) Dis rup ti ve tec hno lo gi es: Advan ces that will tran sform li fe, bu si ness, 
and the glo bal eco nomy, New York: McKin sey Glo bal In sti tu te.
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би на пред на ро бо ти ка мо гла да ље да до ве де до сма ње ња за
по сле но сти у про из вод њи, али би мо гла за ме ни ти и здрав
стве не рад ни ке, гра ђе вин ске рад ни ке, итд. Та ко на при мер, 
у Ја па ну већ по сто је ху ма но ид ни ро бо ти ко ји се ко ри сте као 
по моћ по сто је ћим здравствeним рад ни ци ма. Ве ћи ро бо ти 
фи зич ки пренoсе па ци јен те ако је то по треб но, а ма њи, ин
тер ак тив ни ро бо ти по ма жу у спре ча ва њу са мо ће ка да су у 
пи та њу ста ри ји па ци јен ти. Ути цај ни аме рич ки еко но ми ста 
Пол Круг ман (Paul Krug man) ко ји је уве ре ња да ће обра зо ва
ње на не ки на чин ре ши ти про блем уни шта ва ња рад них ме
ста тех но ло ги јом, је у Њу јорк Тај мсу (The New York Ti mes) 
на пи сао ко лум ну као нео лу ди ста јер је ука зао да је да нас 
мно го мрач ни ја сли ка ути ца ја тех но ло ги је на рад „где ће ви
со ко обра зо ва ни рад ни ци као и ма ње обра зо ва ни рад ни ци 
де вал ви ра ти и из гу би ти по сао, а под сти ца ји за ви шим обра
зо ва њем мо гу да ство ре ви ше про бле ма, не го што их ре ша
ва ју.”20

За кљу чак
Про ме не што се зби ва ју у со ци јал ним сре ди на ма, ве за не су за чо ве
ка, дру штво и ње го ву око ли ну фи зич ку. Дру штво ства ра ту око ли

ну и ме ња се под ње ним ути ца јем.21

Ко ста Сто ја но вић

У дру штве ноеко ном ским си сте ми ма сва ка про ме на у ви ду 
на уч нотех но ло шког про гре са ме ња по на ша ња љу ди и ма
ши на. Еко но ми ја је пре све га со ци јал но ори јен ти са на и тре
ба да бу де дру штве но од го вор на, а то зна чи да тре ба да бу де 
по ста вље на та ко да слу жи љу ди ма у кон тек сту мо рал них и 
етич ких на че ла.

С јед не стра не, Фу ку ја ма твр ди да „у сфе ри по ли ти ке и еко
но ми је из гле да да је исто ри ја про гре сив на и ди рек ци о на, а 
на кра ју 20. ве ка кул ми ни ра ла је у ли бе рал ној де мо кра ти ји 
као је ди ној ра зум ној ал тер на ти ви за тех но ло шки на пред на 
дру штва‘‘22. Са дру ге стра не не спор но је да се гло ба ли за ци
јом гу би на ци о нал ни иден ти тет али и да свет ски еко ном ски 
про грес за ви си од ула га ња на ци о нал них еко но ми ја у ис тра
жи ва ње и раз вој. Свет ски еко ном ски про грес је про грес тех
но ло шки на пред них дру шта ва у ком су ин сти ту ци је под ре
ђе не си сте му сло бод ног отво ре ног тр жи шта, а то зна чи да 

20 Krug man, P. (14 Ju ne 2013) Sympathy for the Lud di tes, The New York 
Times,14 Ju ne 2013, p. A27.

21 Сто ја но вић, К. (1910) Осно ви те о ри је еко ном ских вред но сти, Бе о град: 
Срп ска кра љев ска ака де ми ја, стр. 5.

22 Фер гу сон, Н. (2012) Моћ нов ца, Бе о град: Слу жбе ни гла сник, стр. 393.
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ће еко ном ска не јед на кост и да ље ра сти (бо га та дру штва ће 
по ста ти бо га ти ја, а си ро ма шна си ро ма шни ја).

Да на шњи еко но ми сти као што је То ма Пи ке ти (Tho mas Pic
ketty) твр де да се успех јед не еко но ми је мо же про це ни ти 
пра те ћи жи вот ни стан дард гра ђа на то ком ду жег пе ри о да, 
и то пре све га пра те ћи раст не јед на ко сти. Eкономска не јед
на кост је увек би ла при сут на, али та ко ђе и увек раз ли чи та 
то ком исто ри је што по ка зу ју еко ном ска ис тра жи ва ња да на
шњи це, па та ко То ма Пи ке ти у свом ‚‘Ка пи та лу‘‘ (Ca pi tal in 
the Twenty  First Cen tury) ука зу је да је не јед на кост до Пр вог 
свет ског ра та би ла ви со ка, да би у по сле рат ним го ди на ма 
до 1970. не јед на кост у рас по де ли до хо да ка и бо гат ства би ла 
дра стич но сма ње на, де ли мич но ра то ви ма и ‚‘Ве ли ком де
пре си јом‘‘, а де ли мич но и де ло ва њем кеј нзи јан ског си сте ма 
ко ји под ра зу ме ва др жав не ин ге рен ци је.23 1980их на свет ску 
сце ну сту па нео ли бе ра ли зам пред во ђен сак сон ском стру јом 
та че ри зма где је ре фор мом и при ва ти за ци јом јав ног сек то ра 
кроз де ре гу ла ци ју при вре де по но во до шло до ве ли ких не
јед на ко сти. Ово нас на во ди на раз ми шља ње да тех но ло шке 
ино ва ци је, по го то во оне ре во лу ци о нар не, ко је су има ле уло
гу у про ме ни по на ша ња и ма ши на и љу ди (нпр. ин тер нет) 
под сти чу еко ном ске не јед на ко сти.

Ме ха нич ке ино ва ци је ин ду стриј ске ре во лу ци је де ло ва ле 
су као за ме на за људ ску сна гу и спрет ност, али ма ши на тог 
вре ме на ни је мо гла да раз у ме, упо ре ђу је, ра чу на, чи та, чу је, 
па чак и до но си од лу ке. Да нас, ако ве штач ка ин те ли ген ци ја 
и ро бо ти ка на ста ве са да шњи тренд раз во ја, бу ду ће ма ши не 
ће би ти у ста њу да спро ве ду ско ро све људ ске ка па ци те те, 
на рав но у од ре ђе ном кон тек сту и у од ре ђе ној ме ри, те ће 
и ствар но за ме ни ти људ ски рад ко ји са да по зна је мо. Чи ни 
се да ће ово га пу та то би ти стра шни је, али узми мо у об зир 
да се у 19. и 20. ве ку ни су мо гли за ми сли ти по сло ви ко ји 
са да по сто је. На уч ни ци су, са дру ге стра не, има ли кључ ну 
уло гу ка да је би ло по треб но да се опо ни ра од ре ђе ним тех
но ло шким ино ва ци ја ма па су се су прот ста ви ли та ко зва ној 
ге џет (gad get  тех но ло шка спра ви ца) ма ни ји то ком Дру гог 
свет ског ра та, па и на кон то га. На и ме, ен гле ска вла да је зах
те ва ла од та да шњих на уч ни ка да пред ло же но ве иде је ка ко 
би се уна пре ди ло или ство ри ло но во оруж је, али је на уч на 
за јед ни ца то од би ла. Сто га, за кљу чу је мо да ће на уч ни ци и 
да ље има ти кључ ну уло гу у раз во ју но вих тех но ло ги ја.

Нео лу ди зам се по ла ко вра ћа на сце ну, до ду ше још увек ви ри 
иза за ве се ко ја се још ни је подиглa. За пра во, про ти вље ње 

23 Pi ketty, T. (2014) Ca pi tal in the Twenty – First Cen tury, Cam brid ge: The 
Belk nap Press of Har vard Uni ver sity Press.
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ве ћи ни но вих иде ја, про на ла за ка и ино ва ци ја је сте су штин
ско за на пре дак, ка ко при ме ћу је Ед гер тон. На кра ју, ако је 
иде ја за и ста су пер и ор на, она ће се би ти при хва ће на, са мо 
тре ба во ди ти ра чу на да то не бу де са ве ли ким ка шње њем, и 
да то не ма штет не по сле ди це за ин те лек ту ал ни и по ли тич ко 
дру штве ни раз вој. Раз вој но вих тех но ло ги ја пред мет су из
у ча ва ња мно гих ху ма ни стич ких на у ка ко је ис пи ту ју мо рал 
и етич ки ди зајн тех но ло ги ја, те је си стем ско раз ми шља ње 
у кон тек сту ства ра ња но вих тех но ло ги ја и њи хо вих им пле
мен та ци ја кључ но. При мер то га су сва ка ко и на ци о нал на 
ула га ња у кон тек сту њи хо вог гло бал ног раз во ја и ши ре ња.
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МОТИВИТЕЈЛОРИЗАЦИЈЕ
НАФИЛМУМЕТРОПОЛИС 

ФРИЦАЛАНГА
Сажетак: Рад ис тра жу је на чин на ко ји је про цес теј ло ри за ца ци је 
ин тер пре ти ран у „Ме тро по ли су” (1927), по зна тој филм ској дис
то пи ји Фри ца Лан га (1890−1976), на во де ћи основ не осо би не док
три не Фре де ри ка Вин сло уа Теј ло ра (1856−1915) и њен ути цај на 
гло бал на кре та ња у кул ту ри. Са гле да ва се, у фил му из ра жен, кри
тич ки став пре ма теј ло ри стич ки схва ће ном кул ту ефик са но сти 
и де ху ма ни за ци ји људ ског ра да, са по себ ним освр том на не га тив
ну пред ста ву мо дер не тех но ло ги је. Лан го ва филм ска дис то пи ја 
по сма тра се у кон тек сту фа сци на ци је тех но ло ги јом, при сут не 
и у дру гим оства ре њи ма тог до ба, али и у кон тек сту ка сни јих 
ту ма че ња ка рак те ри стич них за пе ри од на ци о нал со ци ја ли зма у 
Немачкој.

Кључнеречи: Фриц Ланг, филм „Ме тро по лис”, Фре де рик Вин
слоу Теј лор, теј ло ри зам, култ ефи ка сно сти, де ху ма ни за ци ја, 
дистопијa

Мо жда и ни је нео бич но што су зна чај иде ја Фре де ри ка Вин
сло уа Теј ло ра (Fre de rick Win slow Taylor 1856−1915) и њи
хов гло бал ни ути цај на кул ту ру и дру штве ни жи вот са вре
ме ног све та − у на шој сре ди ни оста ли не по ме ну ти. Чак и 
на пла ну еко но ми је ви дљи во је од су ство тек сто ва ко ји се 
ба ве теј ло ри змом и фор ди змом, о кул ту ри и умет но сти да 
и не го во ри мо. Мо же се то при пи са ти спе ци фич ним окол но
сти ма на шег дру штве ног раз во ја, ру рал ном ка рак те ру на ше 
еко но ми је пре Пр вог и из ме ђу два свет ска ра та и чи ње ни ци 
да се обим на ин ду стри ја ли за ци ја код нас до го ди ла у вре ме 
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со ци ја ли зма, ко ји је на ме тао огра ђи ва ње од иде ја по ре клом 
са За па да. 

Иде је оца на уч ног ме наџ мен та тек су да нас, у на шем тран зи
ци о ном дру штву ко је се окре ће ка ка пи та ли зму, по ста ле ви
дљи ве. Њи хов дис то пиј ски по тен ци јал опо ми ње из но вин
ских на пи са у ко ји ма са зна је мо о рад ним усло ви ма у Ки ни, 
где је Теј ло ров култ ефи ка сно сти до ве ден до па рок си зма. 
За штит не мре же око фа бри ка, по ста вље не да би спре чи ле 
са мо у би ства пси хич ки сло мље них рад ни ка, из гле да ју као 
ми зан сцен не ке мрач не филм ске дис то пи је. Пре ма не ким 
ау то ри ма, на ме ра да се мно штво европ ских на ци ја ра ци о на
ли зу је у јед но је дин стве но тр жи ште под се ћа да теј ло ри зам, 
у раз ли чи тим об ли ци ма, ути че на на ше жи во те да нас.1

Од су ство ли те ра ту ре о Теј ло ру ни је нас из не на ди ло; си
ро ма штво тек сто ва о Фри цу Лан гу (Fritz Lang, 1890−1976) 
ре жи се ру култ ног Ме тро по ли са, и о овом и до да нас кон
тро верз ном филм ском про јек ту − је сте.  О де лу ко је је у мно
го ме обе ле жи ло то ко ве по то ње филм ске про дук ци је, от по
чев ши мо дер ни жи вот жан ра филм ске дис то пи је и ушав ши 
ши ро ко у по пу лар ну кул ту ру, на срп ском је зи ку до сту пан је 
сра змер но ма ли број тек сто ва. 

На ме ра овог ра да је да, на при ме ру Лан го ве филм ске дис
то пи је, ко ри сте ћи ин тер ди сци пли нар ни при ступ, уо чи и 
об ја сни у мно го ме ти пич не при ме ре мо ти ва теј ло ри за ци је, 
ка кви се мо гу на ћи и у дру гим филм ским и књи жев ним про
јек ти ма из тог до ба. Не чи ни нам се пре те ра ним ми шље ње 
Пи те ра Дру ке ра (Pe ter Druc ker, 1909−2005) гу руа мо дер ног 
ме наџ мен та2, да је Теј лор на мо дер ни свет ути цао у ис тој 
ме ри ко ли ко и Маркс и Фројд. До да нас је остао је дан од 
нај у ти цај ни јих и ујед но нај кри ти ко ва ни јих те о ре ти ча ра ме
наџ мен та. Ње гов пи о нир ски по ду хват, за сно ван на зах те ву 
да се од лу ке у ме наџ мен ту до но се на осно ву на уч них, ем
пи риј ских по ка за те ља, ис тра жи ва њу и огле ду, на чи нио га је, 
пре ма Дру ке ру, пр вим чо ве ком у исто ри ји ко је је озбиљ но 
про у ча вао рад.3 

1 Ban ta, M. (1993) Taylo red Li ves: Nar ra ti ve Pro duc ti ons in the Age of Taylor, 
Ve blen, and Ford, Uni ver sity of Chi ca go Press.

2 Дру кер је из ра жа вао не за до вољ ство звуч ним епи те том „гу руа” ко ји су 
на ме та ли ме на џе ри оду ше вље ни ње го вим де лом: „Реч гу ру ко ри сти мо 
са мо за то што је реч шар ла тан ису ви ше ду га за но вин ски на слов”, го во
рио је. Остао је до да нас је дан од нај у ти цај ни јих ми сли ла ца ме наџ мен
та, по знат и по то ме што је, пред ви ђа ју ћи тач но мно га бу ду ћа кре та ња 
у еко но ми ји, још 1959. ско вао по јам know leg de wor ker озна чив ши да је 
бу дућ ност еко но ми је у ру ка ма оних чи ји ће глав ни ка пи тал би ти зна ње.

3 Фре де рик Вин слоу Теј лор за хва љу ју ћи сла бо ви до сти из бе га ва сту ди је 
пра ва на Хар вар ду и не на ста вља по ро дич ну тра ди ци ју ба вље ња адво
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На кон го ди на ис тра жи ва ња, об ја вио је, 1911. го ди не, Прин
ци пе на уч ног ме наџ мен та (The Prin ci ples of Sci en ti fic Ma na
ge ment), де ло у ком је фор му ли сао сво ја за па жа ња и ме то до
ло ги ју. До да нас се ко ри сти мо ње го вим ме то да ма. Пр ви је 
увео ti me and mo tion study – пре ње га, ни је по сто јао објек
ти ван ме тод ко јом бр зи ном и на ко ји на чин тре ба да се ра ди 
да би се по бољ ша ла про дук тив ност. Ова тех ни ка се до да нас 
ши ро ко при ме њу је у ин ду стри ји. Ути цао је на стан дар ди за
ци ју алат ки и ору ђа ко ја се ко ри сте у ра ду. Увео је пој мо ве 
за дат ка и ци ља (task и goal) по де лив ши рад на еле мен те (mo
ti ons), са ци љем ели ми на ци је пра зног хо да (wa sted mo ti ons).  
Све то у ци љу оба вља ња по сла in one best way, што је по
ста ло, ка ко кри ла ти ца на уч ног ме наџ мен та, та ко и основ за 
ње го ву ши ро ко за сно ва ну кри ти ку.4

На тај на чин, би ва ју ћи нај пре при ме њен у Фор до вим фа бри
ка ма, на уч ни ме наџ мент је у цен тар ин те ре со ва ња ста вио 
упра во култ ефи ка сно сти: stan dards dif  cult to ac hi e ve, but 
pos si ble to at tain. Уки ну то је уче ње ве шти на од ис ку сни јих 
рад ни ка. Уме сто то га, ме наџ мент об у ча ва рад ну сна гу у ду
ху док три не о јед ном нај бо љем пу ту. Вр ши се на уч на се лек
ци ја нај спо соб ни јих, чи ме ће се до да на да на шњег ба ви ти, 
та да уте ме ље ни, ка дров ски ме наџ мент и ин ду стриј ска пси
хо ло ги ја. 

Кри ти ка Теј ло ро вих иде ја до ла зи ла је из раз ли чи тих из во ра: 
на уч них, по ли тич ких, кул тур них. За ме ра ло му се по јед но
ста вље но ви ђе ње људ ске мо ти ва ци је, за не ма ри ва ње со ци
јал них фак то ра, пре ве ли ки на гла сак на спе ци ја ли за ци ји ра
да, и, у умет но сти нај за сту пље ни је: тре ти ра ње чо ве ка као 
ма ши не. Док три на по ко јој се по сао мо же оба ви ти на је дан 
је ди ни, нај бо љи на чин, уз уво ђе ње Фор до ве по крет не тра
ке5, ви ђе на је као де ху ма ни за ци ја чо ве ка, ње го во сво ђе ње на 
по на вља ју ће рад ње ма ши не и упра во овај аспект Теј ло ро
вог уче ња на шао је сво је ме сто на фил му, у по зо ри шту и у 
књи жев но сти. Реч ју, кри ти ка се вр ши ла са ста но ви шта да је 

ка ту ром. Уме сто то га, по ста је ма шин ски ин же њер, ау тор пре ко че тр де
сет па те на та.  Прак са ме на џе ра у раз ли чи тим фа брич ким по стро је њи ма 
омо гу ћи ла му је увид у про бле ме од но са ра да и ефи ка сне про из вод ње. 
Раз вио је ме то до ло ги ју ис тра жи ва ња и ме ра по треб них да би се по ди гла 
про из вод на ефи ка сност и до да нас се сма тра оцем на уч ног ме наџ мен та. 
Ње го ви прин ци пи те мељ но су при ме ње ни у фа бри ка ма Хен ри ја Фор да 
(He nry Ford, 1863−1947), а по том и ши ром све та.

4 Loc ke, Е. (1982) The Ide as of Fre de rick W. Taylor: An Eva lu a tion, The Aca
demy of Ma na ge ment Re vi ew, Vol. 7, No. 1, Aca demy of Ma na ge ment, pp. 
1424.

5 Ford Mo tor Com pany уво ди је 1900, за про из вод њу мо то ра Мо дел Т. Иа ко 
Хен ри Форд ни је из у мео по крет ну тра ку, ње на при ме на у ње го вим фа
бри ка ма на ве ли ка је вра та уве ла овај ме тод у ин ду стриј ску про из вод њу.
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су шти на „јед ног нај бо љег пу та” у то ме шта чо век зна чи за 
рад, уме сто шта рад зна чи за чо ве ка.

У по пу лар ној кул ту ри нај по зна ти ји при мер сва ка ко су Ча
пли но ва Мо дер на вре ме на6, али ве ћи на оста лих при ме ра да
ле ко је од ху мор не фа сци на ци је по крет ном тра ком и не у ро
зом ко ју она иза зи ва. Пре све га, ва ља по ме ну ти два те мељ на 
де ла дис то пиј ске фик ци је: у ро ма ну Јев ге ни ја За мја ти на, 
Ми, бу ду ћи свет, ор га ни зо ван у то та ли тар ну Је дин стве ну 
др жа ву, функ ци о ни ше пре ма прин ци пи ма „Теј ло ро ве сат не 
та бли це”; чи тав жи вот ових љу ди, пот пу но ли ше них би ло 
ка кве лич не сло бо де, па чак и иден ти те та, од ви ја се пре ма 
прин ци пи ма Теј ло ро вог на уч ног ме наџ мен та. 

Дру ги при мер је Вр ли но ви свет Ол ду са Хак сли ја, чи ја је 
те мељ на вред ност и ин спи ра ци ја Фор до ва по крет на тра ка. 
Фор до во име је за кле тва: фа бри ко ва ни ста нов ни ци вр лог 
но вог све та, и са ми на ста ли на по крет ној тра ци, вре ме ра
чу на ју од Фор да; рад ња ро ма на зби ва се in the year 632 A. F. 
што ће ре ћи of our Ford, уме сто our Lord. Ви дљи ва је усме
ре ност оба ау то ра на рас ту ћи зна чај кул та ефи ка сно сти ује
ди ње ног са сред стви ма мо дер не тех но ло ги је, те из ра жа ва ње 
сум ње у овај кон цепт; стра ха, шта ви ше, да чо век ко нач но 
по ста је сред ство, уме сто циљ исто ри је; те скоб ног са зна ња 
ко је из ра ња и из раз ми шља ња ко је је До сто јев ски из нео у 
сво јим Зим ским бе ле шка ма о лет њим ути сци ма, пра те ћи 
тех но ло шки успон Евро пе. 

У драм ској књи жев но сти, на ро чи то два де се тих го ди на у 
Аме ри ци, ви дљи ва је ова пре о ку па ци ја те ско бом ра да.7 Ме
ђу тим, до два де се тих, Теј ло ро ве иде је за до би ле су гло бал ни 
зна чај. Иро ни ја је да се Ле њин, уз сав иде о ло шки от клон од 
екс пло а та тор ског ка пи та ли зма, за ла гао за при ме ну Теј ло ро
вих прин ци па, ве ру ју ћи да ће они по мо ћи по ди за њу но ве 
ко му ни стич ке еко но ми је. Раз лог због ког на уч ни ме наџ мент 
ни је у овом об ли ку за жи вео у Со вјет ском са ве зу сва ка ко је 
от пор иде ја ма ко је до ла зе са За па да: уме сто то га, при ме ње
ни су срод ни прин ци пи јед ног пољ ског те о ре ти ча ра.8

Оно што је за нас у овом слу ча ју ва жно је сте да су Теј ло ро
ве иде је у Не мач кој, у го ди на ма на кон Пр вог свет ског ра та, 
до би ле свог ин сти ту ци о нал ног за ступ ни ка. Карл Фри дрих 
фон Си менс (Carl Fri e drich von Si e mens, 18721941), са гру
пом са рад ни ка, осни ва 1921. Re ic hsku ra to ri um fur Wirtscha

6 Баш као и Лан гов филм, и Мо дер на вре ме на по чи њу сце ном рад нич ке 
сме не. Ча плин на том ме сту ду хо ви то уба цу је крат ки ка дар ста да ова ца.

7 Ko ritz, A. (2001) Dra ma and the Rhythm of Work in the 1920s, The a tre Jo
ur nal Vol. 53, No. 4, The Johns Hop kins Uni ver sity Press, pp. 551567.

8 Реч је о Ка ро лу Ада ми јец ком (Ka rol Ada mi ec ki, 18661933).
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ftlic hke it, (RKW), Рај хов од бор за еко ном ску ефи ка сност, те
ло ко је за циљ по ста вља им пле мен та ци ју ме ра ин ду стриј ске 
и ор га ни за циј ске ефи ка сно сти у Не мач кој, уте ме ље них на 
прин ци пи ма аме рич ких мо де ла Теј ло ра и Фор да. Био је то 
пут да се про на ђе ре ше ње за по ди за ње не мач ке еко но ми је у 
по сле рат ном пе ри о ду.

У то вре ме, Аме ри ка и ње на еко но ми ја сти чу не ве ро ват ну 
по пу лар ност на Ста ром кон ти нен ту. При вред ни ци пред у зи
ма ју број на пу то ва ња у Сје ди ње не Др жа ве и, пре ма не ким 
ми шље њи ма, сва ко од њих у Аме ри ци ви ди не што дру го, 
што је ње му по треб но да ви ди.9 Оста је чи ње ни ца да су ве
ћи ну чла но ва RKWa чи ни ли ин ду стри јал ци, што по ка зу је 
крај ње тех но крат ски став ка да је у пи та њу спро во ђе ње ме ра 
за по ди за ње ефи ка сно сти.  

За на шу те му је ва жно и оно што се нај че шће пре ви ђа, а то 
је про ме на па ра диг ме ве за не за рад ну ети ку, ко ја се зби ва 
упра во то ком два де се тих го ди на. Вик то ри јан ски go spel of 
work10 би ва до пу њен но вим, мо дер ним „go spel of re la xa ti on“ 
мо де лом. Не ста је мо рал ни оквир у ко је се мо же сме сти ти 
соп стве ни рад и рад дру гих. Рад ни ко ва са мо свест и ис пу ње
ње, ње гов „пут до пле ме ни то сти” кроз рад из бри са ни су у 
ин ду стриј ској по де ли ра да и у уз ди за њу кул та ефи ка сно сти. 
То ком два де се тих го ди на, ме ђу тим, у јав ном жи во ту вас кр
са ва рад на ети ка, али не као од го вор на мо рал ни про блем 
рад ни ка, већ као спас од до са де и оту ђе ња упра вљач ке кла
се. До га ђа се за ме на у окви ру кла са: рад на ети ка пре ла зи 
у ру ке упра вљач ке кла се, би ва ју ћи ли ше на свог аске ти зма; 
до ко ли чар ска ети ка пре ла зи у ру ке рад нич ке кла се, би ва ју
ћи ли ше на ве зе са умет но шћу и ви шим об ли ци ма кул ту ре. 

За раз ли ку од прет ход ног пе ри о да, жи вот ви ше кла се по ста
је обе ле жен ра дом, а не до ко ли цом. Прет ход ни век ле чио 
је пси хич ке про бле ме до ко ли цом, мо дер ни их ле чи ра дом.11 
Ме на џер ска  кла са по ста је оп сед ну та успе хом и рад ним по
стиг ну ћем; рад нич ка кла са по ста је оп сед ну та до ко ли цом, а 
рад по ста је сред ство да се до ње до ђе. Да на шња кор по ра
тив на кул ту ра стро го одва ја ни же и ви ше рад ни штво: ово 
по то ње, об је ди ње но ам бле мом бе ле краг не, има усло ва за 

9 She a rer, R (1997) The Re ic hsku ra to ri um für Wirtscha ftlic hke it: For dism and 
Or ga ni zed Ca pi ta lism in Ger many, 1918–1945, The Bu si ness Hi story Re vi ew, 
Vol. 71, No. 4, The Pre si dent and Fel lows of Har vard Col le ge, pp. 569602.

10 Ми сли мо пре све га на ста во ве То ма са Кар лај ла (Tho mas Carlyle, 1795– 
1881), по ко ји ма је сва ки рад пле ме нит, по ста ју ћи та ко глав но сред ство 
опле ме њи ва ња чо ве ка.

11 Lutz, T. (1996) Swe at or Die: The He do ni za tion of the Work Et hic in the 
1920s, Ame ri can Li te rary Hi story, Vol. 8, No. 2, Ox ford Uni ver sity Press,  
pp. 259283.
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на пре до ва ње и пе ња ње у хи је рар хи ји. За раз ли ку од whi te 
co lar, при пад ни ци blue co lar по пу ла ци је не би тре ба ло да 
га је та ко ви со ке на де, али за то мо гу да се окре ну по тро шач
кој до ко ли ци.12  

Раз вој до ко ли чар ске ети ке код рад ни ка оче ки ва н је у окол
но сти ма у ко ји ма је глав на рад ни ко ва мо ти ва ци ја но вац: 
пре ћут ни спо ра зум из ме ђу рад ни ка и ме наџ мен та под ра зу
ме вао је да, у за ме ну за пот пу ни гу би так кон тро ле у про це су 
про из вод ње, рад ник до би је до вољ но нов ца да мо же да ужи
ва у вр лом но вом све ту ма сов ног кон зу ме ри зма.13 

Теј ло ри за ци ја, рад на по крет ној тра ци, уска спе ци ја ли за ци
ја ра да, ре ду ко ва ње про из вод них опе ра ци ја на ме ха нич ки, 
фи зич ки ни во, ко ји вре ме ном по ста је ау то ма ти зо ван, као хо
да ње − све то одва ја рад те ла од соп ства рад ни ка.14 Рад та
ко пре ста је да би ва на чин ис ка зи ва ња лич но сти, по ста ју
ћи пот пу но не ва жан за соп ство. Упра во та да, два де се тих 
го ди на, ја вља се и ин ду стриј ска пси хо ло ги ја, ко ја, из ме ђу 
осталог, еви ден ти ра пси хич ке про бле ме рад ни штва. 

Све ове окол но сти чи не нам се од ве ли ке ва жно сти за ко нач
но раз у ме ва ње овог мо тив ског сло ја Ме тро по ли са. Уво ђе
ње Теј ло ро вих и Фор до вих прин ци па у не мач ку еко но ми ју, 
за јед но са рат ним на сле ђем, чи не, по свој при ли ци, основ 
за при ка зи ва ње рад нич ке кла се и кла сног су ко ба у Лан го
вом фил му, али ни је без ва жно сти да кре а тор чу де сног гра
да бу дућ но сти, Фре дер сен, пред ста вља но ву ме на џер ску 
парадиг му ко ја се ја ви ла упра во тих го ди на. 

Дис то пиј ски по тен ци јал Теј ло ро вих иде ја и у књи жев но
сти, и на фил му, оста ће уско по ве зан са пре те ћом сли ком 
мо дер не тех но ло ги је. У Лан го вом фил му чо век би ва по пут 
ма ши не, са о бра жен њој; он би ва ње но по гон ско го ри во, ко је 
она, по пут Мо ло ха, ха ла пљи во гу та; он би ва на њу фи зич ки 
ра за пет; он, на кра ју, би ва њо ме, у ли ку злог ан дро и да, ко
нач но за ве ден. Пре те ћа сен ка тех но ло шког раз во ја пред ста
вља кон стан ту на уч но фан та стич ног и дис то пиј ског жан ра. 
У Ме тро по ли су, ме ђу тим, баш као и у За мја ти но вом ро ма
ну, тех но ло ги ја оста је до кра ја за во дљи ва: на етич ком пла ну 

12 Од не дав но је на срп ском је зи ку до ступ но чу ве но де ло Тор сте на Ве бле
на, (Thor stein Ve blen, 1857–1929) Те о ри ја до ко ли чар ске кла се, ва жно за 
раз у ме ва ње ши рег кон тек ста про бле ма до ко ли це.

13 Ова кво ви ђе ње из но си и, при ме ри це, Зиг мунд Ба у ман (Zygmunt Ba u
man, 1925–2017) у по зна том де лу Fre e dom, из 1988. године.

14 О ово ме је би ло, исти не ра ди, и пот пу но дру га чи јих ста во ва. Ан то нио 
Грам ши (An to nio Gram sci, 1891–1937), го во ре ћи о ти пу ра да ко ји на зи
ва фор ди зам, где се по крет ној тра ци омо гу ћа ва пот пу на ау то ма ти за ци ја 
ра да, сма тра да се при том ум рад ни ка  осло ба ђа за ви ше ду хов не са др
жа је. 
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она је зло; на естет ском, ње но ме сто је по вла шће но.15 Пре ма 
на шем уве ре њу, ве ли ки део по то ње фа сци на ци је Лан го вим 
фил мом по чи ва упра во на овој на пе то сти.

Да би се до кра ја схва тио кон текст у ко јем је Ланг ства рао, 
не тре ба за бо ра ви ти да је реч о до бу ко је по ка зу је ван ред
ну фа сци на ци ју тех но ло ги јом, би ло да је она по зи тив но или 
не га тив но вред но ва на.16 Пр ви свет ски рат, ко ји је у тех но ло
шком сми слу био но во ис ку ство за чо ве чан ство, до при нео 
је ова квом ви ђе њу. Се ти мо се са мо Ма ри не ти је вог Фу ту
ри стич ког ма ни фе ста и у ње му из ра же ног ди вље ња пре
ма бр зи ни, те уз ди за ња мо дер ног тр кач ког ау то мо би ла на 
ни во уни вер зал ног сим бо ла ле по те. Са чу ва ни фу ту ри стич
ки филм ски про јек ти из тог до ба по ка зу ју моћ ау то мо би ла 
ко ји сло бод но ју ри; Ле же ов Bal let Mec ha ni que по ка зу је исту 
фа сци на ци ју ма ши ном, ху ма ни зу ју ћи објек те и де ху ма ни
зу ју ћи љу де17; на ста је но ви филм ски жа нр, по зна ти ји као 
„град ске сим фо ни је”, при ка зу ју ћи ужур ба ни жи вот ве ли ког 
гра да, са уз бу ђе њи ма по кре та и бр зи не.18 

Дзи га Вер тов, ру ски ре ди тељ, у свом по зна том ма ни фе сту 
из тих го ди на из ре ћи ће сво ју, мно го пу та на во ђе ну де ви
зу: „Ја сам ки ноок о. Ја сам ме ха нич ко око. Ја сам ма ши на 
ко ја вам по ка зу је свет она ко ка ко га ја мо гу ви де ти.“ А пре
ма Вер то ву, око ма ши не ви ди не у по ре ди во бо ље од људ ског 
ока. Оно што ма ши ну, по ред ње не су пер и ор но сти над чо ве
ком ка рак те ри ше, је сте по на вља ју ћи по крет. Ри там и по крет 
та ко по ста ју до ми нант ним еле мен ти ма есте ти ке фил ма овог 
пе ри о да. 

15 Te lot te, J. P. (1990) The Se duc ti ve Text of “Me tro po lis” So uth Atlan
tic Review, Vol. 55, No. 4, So uth Atlan tic Mo dern Lan gu a ge As so ci a tion,  
pp. 4960.

16 Nor den, M. (1984) The AvantGar de Ci ne ma of the 1920s: Con nec ti ons to 
Fu tu rism, Pre ci si o nism, and Su pre ma tism, Le o nar do, Vol. 17, No. 2, The 
MIT Press, pp. 108112; Bi ro, M. (1994) The New Man as Cyborg: Fi gu
res of Tec hno logy in We i mar Vi sual Cul tu re, New Ger man Cri ti que, No. 62, 
Du ke Uni ver sity Press, pp. 71110; Fig ge, R. (1975) Mon ta ge: The Ger man 
Film of the Twen ti es, Com pa ra ti ve Li te ra tu re Stu di es, Vol. 12, No. 3: So ci
ety: Me dia and Mon ta ge, Sa ti re and Cul tism bet we en the Wars, Penn Sta te 
Uni ver sity Press, pp. 308322; Ka es, A. (1993) The Cold Ga ze: No tes on 
Mo bi li za tion and Mo der nity, New Ger man Cri ti que, No. 59, Du ke Uni ver sity 
Press, pp. 105117. 

17 Реч је о де се то ми нут ном фил му Фер на на Ле жеа (Fer nand Léger, 1881–
1955) из 1925, ко ји пред ста вља ре ми ни сцен ци ју на ку би стич ко сли
кар ство, бу ду ћи да је и сам ау тор пре све га био сли кар. Циљ фил ма је, 
пре ма Ле жеу, ства ра ње оп тич ке сим фо ни је, без оп те ре ћи ва ња при чом 
или раз ви ја њем драм ске рад ње. Ово се, из ме ђу оста лог, по сти же на гла
ша ва њем рит ма, за шта је ево ци ра ње ма ши не ви ше не го свр сис ход но.

18 За чет ник жан ра је не мач ки филм о Бер ли ну: Бер лин, сим фо ни ја ме тро
по ле (Ber lin: Die Sin fo nie der Großstadt), на стао исте го ди не кад и Лан гов 
Ме тро по лис, 1927.
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И увод ни ка дро ви Ме тро по ли са ево ци ра ју, у ди на мич ној 
тех ни ци ка ле и до ско па, чу до ма ши не. Њен по на вља ју ћи, 
хип но тич ки по крет, њен фа сци нант ни ме ха нич ки ба лет. Од
мах по том, гле да лац при су ству је сце ни сме не, у ко јој се рад
ни ци кре ћу у вој нич ки пре ци зним ре до ви ма, но гу пред но гу, 
по кре том обез ду хо вље них ро бо та, ула зе ћи у лифт ко ји их 
спу шта у под зем не по го не Ме тро по ли са. Овај ула зак рад ни
ка у лифт би ва ево ци ран ка сни је у фил му, ула ском рад ни ка 
у уста Мо лох ма ши не.

У сце ни сме не, на по чет ку фил ма, кљу чан је ри там рад
нич ких по кре та: они су ви ђе ни као би ћа ко ја не пре кид но 
по на вља ју је дан исти по крет, у ду ху Теј ло ро ве док три не о 
је дном нај бо љем пу ту. Ула зак у лифт је си ла зак у за твор, 
што је ја сно су ге ри са но ре шет ка ма. На кон то га сле ди отва
ра ње лиф та и ула зак у под зем ни за твор, без све тло сти и пре
пун ма шин ских ис па ре ња. По гну те гла ве су ге ри шу ста ње 
пот пу не пот чи ње но сти, а ме ха нич ки ход пот пу но од су ство 
би ло ка кве ин ди ви ду ал не во ље. Овај обра зац се у при ка зи
ва њу рад ни ка по на вља, све до сце на њи хо ве по бу не: ри там 
и по на вља ју ћи по крет, оду ство ин ди ви ду ал но сти, сли ка ње 
рад ни ка као ко лек ти ва, уме сто као ин ди ви дуе.

Дру га ва жна ком по нен та у сли ка њу рад ни ка је на гла ше на 
ра стро је ност, као дру ги пол њи хо вог по на ша ња. Пре но што 
је са гле да мо у рад нич кој не кон тро ли са ној по бу ни, ви ди мо је 
у оним сце на ма ко је сли ка ју по је ди нач не при пад ни ке рад ни
штва, из бе зу мље не од пре ве ли ког фи зич ког на по ра ко јем су 
не пре кид но из ло же ни, и ва жни је, ис цр пље не од не мо гућ но
сти да до пру до би ло ка квог сми сла соп стве них ак тив но сти. 
По је ди нач но пор тре ти са ње рад ни ка у фил му та ко је усме ре
но на би ће из бе зу мље но ра дом чи ји сми сао из ми че. Слу жба 
кул ту ефи ка сно сти и пот чи ње ност Теј ло ро вим прин ци пи ма, 
раз два ја ју ћи рад од соп ства, до во ди осо бу у ста ње нер вног 
ра строј ства. Упра во ово ста ње је ху мор но при ка зао Ча плин 
у „Мо дер ним вре ме ни ма”.

Од мах на кон то га сле ди кон траст но ви ђе ње гра да из над: у 
ње го вим вр то ви ма и ста ди о ни ма, на ње го вим бли ста вим 
ули ца ма, оби та ва са свим дру га вр ста љу ди. Ово при зи ва 
знат но ра ни ју, књи жев ну ви зи ју Хер бер та Џор џа Вел са, из 
ње го вог Вре ме пло ва: у да ле кој бу дућ но сти, на зе мљи жи ве 
по том ци вла да ју ће кла се, под зе мљом – рад нич ке. По том
ци рад ни ка, пот пу но озве ре ни, из ла зе на по вр ши ну, хва та ју 
и је ду по том ке Вел со ве вик то ри јан ске го спо де, не спо соб не 
да се од бра не, јер су, то ком ве ко ва, у сва ком по гле ду, ум
ном и фи зич ком, за кр жља ли. Вел со ва ви зи ја до крај њих 
по сле дица до во ди Ди зра е ли је во ви ђе ње две кла се као две 
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на ције19, из ме ђу ко јих не ма по ми ре ња. Из ме ђу оста лог, Вел
са је и због то га Лан гов филм, окре нут ка ви зи ји на ив ног 
по ми ре ња, при лич но од би јао20. 

Ов де је ва жно ста ви ти лик Фре дер се на, ар хи тек те и упра
вља ча Ме тро по ли са, у кон текст про ме не па ра диг ме рад не 
ети ке ко ја се зби ва упра во два де се тих. Исти на је да си но ви 
упра вља ча жи ве жи во том до ко ли це: ви ди мо их на ста ди о ну 
и у иди лич ном вр ту, где про во де вре ме не све сни ме ха ни за
ма на ко ји ма по чи ва њи хов свет. Ипак, фи гу ра оца Ме тро по
ли са су ге ри ше јед но дру га чи је ви ђе ње: он је ме на џер по све
ћен ра ду и кон тро ли; из ово га на слу ћу је мо да ће и си но ви 
упра вља ча, пу тем са зре ва ња, по ста ти то исто – по све ће ни 
ме на џе ри чу де сног гра да, окре ну ти ра ду, ства ра њу и кон
тро ли пот чи ње них, пра ва мо дер на, ме на џер ска ка ста, чи ја 
ће основ на вред ност би ти рад, а не до ко ли ца.

Фре дер сен на рад ном ме сту пред ста вља ви зи ју мо дер ног 
ме на џе ра, ко ји са вр ха обла ко де ра над гле да свет ко ји се про
сти ре под ње го вим но га ма. Ко ли ко пу та смо ова кву сце ну 
гле да ли на фил му? Не тре ба ни ка да за бо ра ви ти да се она 
у исто ри ји фил ма мо жда по пр ви пут по ја вљу је упра во ов
де, у јед ном крај ње дис то пиј ском кон тек сту. Филм ја сно ус
по ста вља кон траст из ме ђу „го ре” и „до ле”, и из ме ђу упра
вљач ке и рад нич ке кла се. У фил му се ове опо зи ци је име ну ју 
као „гла ва” (упра вљач ка кла са) и „ру ке” (рад нич ка кла са). 
Пат ња рад ни ка ви ђе на је као це на за тех но ло шки сјај ци
ви ли за ци је Ме тро по ли са. Ово ко ре спон ди ра са ми шље њем 
Хен ри ја Фор да да је са мо ма ли број љу ди спо со бан да ра ди 
гла вом, а не ру ка ма: пре ма ње го вом схва та њу, по сто је мо но
то ни по сло ви, али ве ћи на умо ва је ио на ко мо но то на. 

Око сни цу за пле та чи ни си ла зак Фре де ра, си на вла да ра и ар
хи тек те Ме тро по ли са, у под зе мље гра да. Овом сим бо лич
ком си ла ску у ад ско оби та ва ли ште по тла че них, прет хо дио 
је је дан сим бо лич ки уз ла зак: глав на јуна ки ња, Ма ри ја, до
во ди де цу рад ни ка у над зем не вр то ве гра да.21 Фре де ров син, 
очаран ње ном по ја вом, же ли да ис тра жи жи вот сво је бра ће 

19 Ово ви ђе ње из ра же но је у де лу Бен џа ми на Ди зра е ли ја (Be nja min Dis ra
e li, 1804–1881) Sybil, or the Two Na ti ons, из 1845. Ин те ре сант но је да ће 
та кво ви ђе ње ен гле ског дру штва да ти и но бе ло вац Џон Мак свел Ку ци 
(John Max well Co et zee), у сво јим ау то би о граф ским бе ле шка ма, чи тав 
век ка сни је, ко ри сте ћи исти из раз „две на ци је”. 

20 „It gi ves in one eddying con cen tra tion al most every pos si ble fo o lis hness, 
cliché, pla ti tu de, and mud dle ment abo ut mec ha ni cal pro gress and pro gress 
in ge ne ral ser ved up with a sa u ce of sen ti men ta lity…“ – пи сао је Велс о 
Ме тро по ли су.

21 Wil li ams, A. (1974) Struc tu res of Nar ra ti vity in Fritz Lang’s “Me tro po lis” , 
Film Qu ar terly, Vol. 27, No. 4, Uni ver sity of Ca li for nia Press, pp. 1724.
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у под зе мљу. Фре дер ула зи у под зем ни град рад ни ка, у ком 
они, при ко ва ни за ма ши не, не пре кид но по на вља ју исте рит
мич ке по кре те. Овим се су ге ри ше да су љу ди по ста ли део 
ма ши не, сра сли са њом у је дан ор га ни зам, без мо гућ но сти 
од мо ра или пре да ха. Ово са зна ње гра ди ра се у на ред ним 
сце на ма, у ко ји ма ви ди мо рад ни ка рас пе тог на ме ха ни зам у 
об ли ку са та. Фре де ро ва жеђ за схва та њем жи во та сво је под
зем не бра ће на во ди га на за ме ну ме ста са јед ним од рад ни ка. 

Ов де се већ ус по ста вља ја сна алу зи ја на Хри ста: Фре дер, 
као син твор ца Ме тро по ли са, си ла зи у до њи свет, узи ма об
лич је јед ног од оби та ва ла ца тог све та, да би се по том на шао 
рас пет на чу до ви шном ме ха ни зму у об ли ку са та, ко јег не
пре кид но ва ља окре та ти, иа ко сми сао тог окре та ња из ми че 
оно ме ко ји тај по сао оба вља. Ко нач но ту ма че ње овај аспект 
фил ма до би ја у из но ва ин тер пре ти ра ној ле ген ди о Ку ли Ва
ви лон ској, али ова сце на на во ди на но во ту ма че ње фра зе 
„вре ме је но вац”. Она та ко ђе, сво јом алу зи јом на Хри ста, ус
по ста вља ви ђе ње Фре де ра као по сред ни ка из ме ђу „гла ве” и 
„ру ку”. Тај по сред ник, ка ко филм су ге ри ше, мо ра би ти ср це. 

На кон ових сли ка рад ни ка сра слих са ма ши ном и рас пе тих 
на њу, на и ла зи мо на сце ну ко ја до дат но гра ди ра овај мо тив. 
Пред Фре де ро вим за пре па шће ним по гле дом, огром на ма
ши на се пре тва ра у Мо ло ха ко ји гу та рад ни ке. Спе ци јал ни 
ефе кат ко јим је ово ура ђе но си гур но је оста вљао ван ре дан 
ути сак на та да шњег гле да о ца. Овим се не по сред но по ве зу је 
мо дер на тех но ло ги ја са древ ним си ла ма зла, што ће ка сни је 
у фил му би ти до дат но ва ри ра но. На кра ју, у за вр шној тач ки 
ове гра да ци је, зли на уч ник Ро тванг ства ра ан дро и да, ко ји ће, 
у људ ском ли ку Ма ри је, пред во ди ти рад нич ку по бу ну.

Же на ан дро ид је дан је од нај за ни мљи ви јих и у по пу лар ној 
кул ту ри нај ци ти ра ни јих еле ме на та Ме тро по ли са.22 Иза ње је 
обр ну ти пен та грам, цр но ма гиј ски сим бол; у фил му он пред
ста вља та јан стве но древ но зна ње у чи јој је слу жби и мо дер
на тех но ло ги ја. Ан дро ид, узев ши об лич је же не, по ста је ва
ви лон ска блуд ни ца; окулт но зло се „тех но ло ги зу је”, баш као 
у слу ча ју ма ши не ко ја се пре тва ра у Мо ло ха. Оба ова то ка, 
древ ни ми сти ци зам и мо дер на тех но ло ги ја; би блиј ски под
текст и ра ди ка ли зо ва на фу ту ри стич ка па ра диг ма, про те жу 
се кроз цео филм, обра зу ју ћи слој ко ји не пре ста је да де лу је 
и на са вре ме ног гле да о ца.

Би блиј ски под текст фил ма не за вр ша ва се алу зи јом на Мо
ло ха, па ган ског ла жног бо га ком се жр тву ју де ца и на ког 

22 Huyssen, A. (1981/82) The Vamp and the Mac hi ne: Tec hno logy and Se xu
a lity in Fritz Lang’s Me tro po lis, New Ger man Cri ti que, No. 24/25, Spe cial 
Do u ble Is sue on New Ger man Ci ne ma, Du ke Uni ver sity Press, pp. 221237.
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се след бе ни ци пра вог Бо га упо зо ра ва ју у Ста ром за ве ту. Он 
је нај при сут ни ји у спе ци фич ни ој ин тер пре та ци ји ле ген де о 
Ва ви лон ској ку ли, у ко јој се су ге ри ше хи брис пот пу не одво
је но сти из ме ђу гла ве и ру ку: гла ва осми шља ва чу де сну ку
лу, али ру ке ко је гра де ку лу не све сне су зна ча ја по ду хва та, 
њих ка рак те ри ше пот пу но не ра зу ме ва ње. Ова по дво је ност 
је дра ма тич на, она до во ди до про па сти по ду хва та. У фил му 
би блиј ски на ра тив ин тер пре ти ра глав на ју на ки ња, Ма ри ја, 
су ге ри шу ћи иде ју да ће до ћи по сред ник, ко ји ће, бу ду ћи да 
ће оли ча ва ти ср це, пред ста вља ти мост из ме ђу гла ве и ру
ку, ин те гри шу ћи раз је ди ње не де ло ве у ор ган ску це ли ну. У 
фил му ова уло га, ка ко смо већ по ме ну ли, при па да Фре де ру.

Цен трал но ме сто ар хи тек тон ског чу да Ме тро по ли са за у зи
ма упра во мо дер на Ку ла Ва ви лон ска. Из ње, по мо ћу по себ
ног над зор ног си сте ма ка ме ра, упра вљач гра да кон тро ли ше 
до га ђа је у под зе мљу. По ве за ност са древ ном ле ген дом је до 
кра ја ус по ста вље на. Филм бри жљи во из гра ђу је кон траст из
ме ђу мо дер не, тех но ло шке па ра диг ме, и древ не, гот ске, ви
дљив ка ко у са мој ар хи тек ту ри, та ко и у су прот но сти из ме ђу 
ли ко ва упра ви те ља гра да, Фре дер се на и мрач ног на уч ни ка, 
Ро тван га23, за слу жног за изум злог ан дро и да, ко ји ће, у ли ку 
Ма ри ји не ме ха нич ке двој ни це, по бу ни ти рад ни ке и за ма ло 
про у зро ко ва ти про паст гра да.

Ова тен зи ја из ме ђу фу ту ри стич ких об ли ка мо дер не тех но
ло ги је и древ ног гот ског мрач ња штва, про те же се кроз цео 
филм, до ње го вог кра ја. Ин ди ка тив но је да Ро тванг на кра
ју ги не, док Фре дер сен сто ји као по кај ник, са олак ша њем 
што је жи вот ње го вог си на по ште ђен. Ово се мо же ту ма чи
ти и као од но ше ње по бе де над древ ним си ла ма зла, као да 
ће, очи шће на од њи хо вог по кре тач ког прин ци па, тех но ло
ги ја по ста ти чо ве ков при ја тељ. Филм ну ди ми ре ње из ме ђу 
гла ве и ру ку, ко је до но си ср це, у ли ку Фре дер се но вог си на. 
Чи сто филм ским сред стви ма, ме ђу тим, ова кво раз ре ше ње 
и ве ра у мо гу ћу об но ву Ме тро по ли са на дру га чи јим осно
ва ма, би ва ју у пот пу но сти ис кљу че ни. Рад ни ци при сту па ју 
овом по ми ре њу по но во обра зо ва ни у јед но лич не ре до ве, на 
сте пе ни ца ма ка те дра ле. Њи хо ва пот чи ње ност је по вра ће на 
и ја сно је да се ства ри вра ћа ју на ста ро, са мо што ће ви
до ви ма ни пу ла ци је рад ни ци ма са да би ти суп тил ни ји, јер се 
управљач усме рио упра во на њи хо ва ср ца.

Јед на од кон тро вер зи Ме тро по ли са ве за на је за ње го ву ре
цеп ци ју у на ци стич ким ре до ви ма. Не мо гу ће је ре ди те ља 

23 To u mey, C. (1992) The Mo ral Cha rac ter of Mad Sci en tists: A Cul tu ral Cri ti
que of Sci en ce, Sci en ce, Tec hno logy, & Hu man Va lu es, Vol. 17, No. 4, Sa ge 
Pu bli ca ti ons, Inc., pp. 411437.



162

МОЊА ЈОВИЋ

окри ви ти за сим па ти је пре ма на ци сти ма, па ипак, не мо же се 
опо вр гну ти ве за из ме ђу спе ци фич не на ци стич ке „др жав не 
есте ти ке” и по је ди них се квен ци фил ма.24 Тре ба на по ме ну ти 
да су окулт на ту ма че ња фил ма при лич но че ста, као и по ре
ђе ње са ка сни јим оства ре њи ма на ци стич ког про па ганд ног 
фил ма. Пре ма мно гим ка зи ва њи ма, Ме тро по лис је иза зи вао 
не по де ље но оду ше вље ње Ге бел са и Хи тле ра, ко ји су, пре ма 
Лан го вом све до че њу, же ле ли да га ви де у сво јим ре до ви ма. 
Ово се ту ма чи Ге бел со вим пре зи ром пре ма „је вреј ски уте
ме ље ном” ка пи та ли зму; це нио је Ме тро по лис, схва тив ши 
по тен ци јал уло ге по сред ни ка из ме ђу ра да и ка пи та ла. По
зна то је и ње го во схва та ње про па ган де као сред ства да се за
до би је ср це на ро да, што ко ре спон ди ра са глав ном по ру ком 
фил ма, да по сред ник из ме ђу гла ве и ру ку мо ра би ти ср це.25

Филм је упо ре ђи ван са нај по зна ти јим на ци стич ким про па
ганд ним фил мом, Три јум фом во ље Ле ни Ри фен штал, ко јем 
је за не ко ли ко го ди на прет хо дио. У оба фил ма, из ме ђу оста
лог, ма сов не сце не ко лек тив ног би ћа ор га ни зо ва ног у ге о ме
триј ски пра вил не ре до ве сто је на спрам древ не ар хи тек ту ре; 
у Три јум фу во ље фа сци на ци ја нир нбер шком ар хи тек ту ром 
пред ста вља тра ди циј ско би ће не мач ког на ро да ко ји се су
сре ће са са мим со бом, об је ди њу ју ћи сво ју бу дућ ност са 
својом про шло шћу. 

Не су ге ри ше ли слич но сце на са ка те дра лом у фил му: пле
ме ни то на сле ђе про шло сти, очи шће но од сва ког ро тван гов
ског зла, спрем но да слу жи бу дућ но сти? Ге белс је др жа ву 
схва тао као умет нич ко де ло, а др жав ни ка као умет ни ка; на
род је у све му то ме умет ни ков ма те ри јал, ње го во сред ство 
из ра жа ва ња. Ви дљи ва је есте ти за ци ја др жа ве ка да је у пи та
њу Тре ћи Рајх: Жил Де лез је твр дио да се на ци зам, до свог 
кра ја, так ми чио са Хо ли ву дом.

Ка кву по ру ку, иза оне ви дљи ве, да по сред ник из ме ђу ру ку и 
гла ве мо ра би ти ср це, филм за пра во ша ље?26 За вр шне сце не 
по ка зу ју да истин ског по ми ре ња не мо же би ти; да је мо гу ће 

24 Rutsky, R. L. (1993) The Me di a tion of Tec hno logy and Gen
der: Me tro po lis, Na zism, Mo der nism, New Ger man Cri ti que, No. 
60, Spe cial Is sue on Ger man Film Hi story, Du ke Uni ver sity Press,  
pp. 332.

25 По сто је мно га ту ма че ња по ко ји ма је ово Ге бел со во ви ђе ње утка но у 
мо дер не про па ганд не по ру ке по пу лар не кул ту ре, од ко јих не ке пред
ста вља ју не по сред ни ци тат Лан го вог фил ма (нпр. Ма до нин спот Ex
press your self, по ја вљи ва ње Би јонс и Леј ди Га ге као же не – ан дро и да из 
филма, или пак спот бен да Квин за ну ме ру Ra dio ga ga).

26 Та по ру ка се пре све га при пи су је сце на рист ки њи Теи вон Хар бу, Лан го
вој та да шњој су пру зи, по чи јем ро ма ну и иде ји је на чи њен филм. Ре ди
тељ је у мно го на вра та ка сни је све до чио ко ли ко му је та по ру ка за пра во 
би ла стра на.
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са мо ства ра ње раз ви је ни јих об ли ка ма ни пу ла ци је. Циљ Ге
бел со ве про па ганд не док три не био је усме рен на осва ја ње 
ср ца не мач ког на ро да. За вре ме на ци стич ке Не мач ке, Рај
хов од бор за еко ном ску ефи ка сност на ста вио је да по сто ји; 
прин ци пи Теј ло ра и Фор да по слу жи ли су Не мач кој рат ној 
еко но ми ји. У њој је, као у дис то пиј ској ви зи ји Фри ца Лан
га, ко ји та да већ ни је био у зе мљи, ро бов ска рад на сна га, 
са чи ње на од је вреј ских рад ни ка, ства ра ла усло ве за по бе ду 
Не мач ке у ра ту.

Мо же мо их са мо за ми сли ти, из глад не ле и из мр цва ре не, ка ко 
на по крет ној тра ци рат не ин ду стри је Рај ха, че ка ју смрт. У 
слу ча ју Лан го вог фил ма из гле да да је, још јед ном, умет ност 
пред у хи три ла жи вот.  
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Abstract

The Fritz Lang’s cult film Metropolis seen in the context of ideas 
presented by Frederick Winslow Taylor, the father of scientific 
management, reveals a powerful message that the modern cult of 
efficiency, according to which things can be done “in one best way”, 
dehumanizes labour and turns humans into machines thus preventing 
their spiritual accomplishment. The paper examines the presence of 
Taylor’s ideas in Germany during the 1920s, as well as their global 
impact on the art and culture trends, underlying their dystopic potential. 
Through intersemiotic references to other literary and cinematographic 
works, primarily Yevgeny Zamyatin’s novel We and Aldous Huxley’s 
Brave New World, this interdisciplinary study confirms conclusions 
of certain authors about the crucial importance of Taylor’s ideas in 

understanding the world we live in.
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ГОДИНЕ
Сажетак: У про у ча ва ном пе ри о ду др жа ва је оства ри ва ла иде о ло
шку кон тро лу над свим сфе ра ма јав ног жи во та, што је укљу чи
ва ло и умет нич ко ства ра ла штво. Ова кон тро ла би ла је на ро чи то 
из ра же на у пр вим го ди на ма на кон Дру гог свет ског ра та, али је би
ла при сут на то ком це лог раз до бља. У по зо ри шном жи во ту ис по
ља ва ла се кроз раз не ви до ве, од ко јих су нај зна чај ни ји би ли с јед не 
стра не по ли тич ка цен зу ра, а с дру ге за ви сност од др жав ног нов
ца, јер су све ин сти ту ци је кул ту ре би ле фи нан си ра не из бу џе та. О 
зна ча ју иде о ло шког фак то ра већ је до ста пи са но, па ће мо у ра ду 
ста ви ти фо кус на ути цај ко је су фи нан сиј ске окол но сти има ле на 
фор ми ра ње по зо ри шних ре пер то а ра у Бе о гра ду у пе ри о ду од 1945. 
до 1980. го ди не. Ге не рал но, мо гли би смо да иден ти фи ку је мо две 
основ не фа зе: цен тра ли стич ку, ко ја је под ра зу ме ва ла ја ку држав
ну кон тро лу кре и ра ња ре пер то а ра уз за га ран то ва но фи нан си ра
ње по зо ри шних ин сти ту ци ја, и де цен тра ли стич ку, ко ја је уз ве
ће сло бо де у фор ми ра њу ре пер то а ра до не ла и ве ћу финансиј ску 
неизве сност. 

Кључне речи: бе о град ска по зо ри шта 1945–1980, др жав на кул
тур на по ли ти ка, др жав но фи нан си ра ње по зо ри шних ин сти ту ци
ја, тр жи шна ори јен та ци ја по зо ри шта, по зо ри шни ре пер то ар

Сва ка др жа ва ути че на ста ње кул ту ре у зе мљи, не ка да очи
глед ни је, не ка да ма ње очи глед но, а ка кав ће при ступ не ка 
вла да за у зе ти у кон крет ној си ту а ци ји, за ви си ће од ве ли ког 
бро ја спе ци фич но сти ко је су ка рак те ри стич не за ту зе мљу, 
ме ђу ко ји ма су нај зна чај ни је, по ред кул ту ре и тра ди ци је, 
еко ном ски и по ли тич ки фак то ри. 

Ка да су фор му ли са ли пр ву де фи ни ци ју кул тур не по ли ти ке 
у Мо на ку 1967. го ди не, екс пер ти Уне ска су кон ста то ва ли и 
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да зе мље има ју раз ли чи та схва та ња у по гле ду ме ра ко је тре
ба пред у зе ти у обла сти кул ту ре1, па ис тра жи ва чи ко ји про
у ча ва ју др жав ну кул тур ну по ли ти ку не ке зе мље, до но се за
кључ ке не са мо на осно ву то га шта не ка кул тур на по ли ти ка 
по др жа ва, већ исто та ко и шта ис кљу чу је, јер је и то од лу ка 
оних ко ји је зва нич но кре и ра ју.2 

У по сма тра ном пе ри о ду у Ју го сла ви ји је би ла из ра же на ја
ка др жав на кон тро ла умет нич ког ства ра лал штва, по себ но у 
Бе о гра ду као глав ном гра ду са нај ве ћим бро јем ста нов ни ка, 
нај ве ћим бро јем ин сти ту ци ја кул ту ре и ства ра ла ца, али и 
кон цен тра ци јом стра них пред став ни шта ва. 

Мо гло би се ре ћи да су у овом пе ри о ду и ре пре сив на и под
сти цај на сред ства др жав не кул тур не по ли ти ке би ла ве о ма 
ак ту ел на. По ли тич ка цен зу ра и ау то цен зу ра као њен че сти 
пра ти лац, би ле су при сут не у свим обла сти ма умет нич ког 
ства ра ла штва, па и у по зо ри шном. По себ но је ин те ре сан тан 
слу чај ро ма на „Кад су цве та ле ти кве” Дра го сла ва Ми ха и ло
ви ћа, ко ји је до сти гао ве ли ку по пу лар ност док ни је по ста
вљен на сце ну Ју го сло вен ског драм ског по зо ри шта. А он да 
је пред ста ва ски ну та са ре пер то а ра.3

С дру ге стра не, др жа ва је у том пе ри о ду мно го и ула га ла у 
кул ту ру, ве ро ват но ви ше не го ика да пре или ка сни је. По доб
ни умет ни ци и кул тур ни рад ни ци су до би ја ли раз не еко ном
ске по вла сти це, ре ша ва на су им стам бе на пи та ња, от ку пљи
ва на де ла, обез бе ђи ва ни ате љеи, би ло је до ста др жав них 
на гра да, а из гра ђен је и ве ли ки број ин сти ту ци ја кул ту ре. 
Та ко је, на са мом кра ју про у ча ва ног пе ри о да, пре ма на цр
ту Oснове по ли ти ке ду го роч ног раз во ја кул ту ре у Бе о гра ду, 
наш глав ни град имао бо га ту кул тур ну по ну ду. ,,Да ре зи ми
ра мо. Би бли о теч ка мре жа Бе о гра да об у хва та ла је На род ну 
би бли о те ку Ср би је, Би бли о те ку Срп ске ака де ми је на у ка и 
умет но сти, Уни вер зи тет ску би бли о те ку, Би бли о те ку гра
да Бе о гра да и ше сна ест оп штин ских ма тич них би бли о те ка 
са број ним огран ци ма у шко ла ма, рад ним ор га ни за ци ја ма 
и ме сним за јед ни ца ма у ко ји ма је би ло око че ти ри ми ли
о на књи га и дру гих пу бли ка ци ја. Сцен ске и му зич ке ор
га ни за ци је су об у хва та ле осам по зо ри шта (пет за од ра сле 
и три деч ја), че ти ри про фе си о нал на ор ке стра, Бе о град ску 

1 Пр њат, Д. (2013) Кул тур на по ли ти ка, Бе о град: Ака де ми ја умет но сти, 
стр. 1825.

2 Vol ker ling, M. (1996) De con struc ting the Diff e ren ceEn gi ne: A The ory of 
Cul tu ral Po licy, In ter na ti o nal Jo ur nal of Cul tu ral Po licy, Vo lu me2, Is sue 2, 
War wick:Cen ter for Cul tu ral Po licy Stu di es, Uni ver sity of War wick.

3 Pr njat, D. (1993) Kul tur na po li ti ka i po zo riš na cen zu ra u Be o gra du 
(19451980), ma gi star ski rad, Fa kul tet po li tič kih na u ka, Uni ver zi tet 
u Be o gra du, Be o grad, 5871.
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фил хар мо ни ју, Ан самбл на род них ига ра „Ко ло”, два на ест 
ама тер ских по зо ри шних ан сам ба ла и ве ли ки број стал них 
про фе си о нал них и ама тер ских му зич ких са ста ва и по зо ри
шних гру па. У ње му је де ло ва ло пре ко осам де сет ама тер
ских кул тур ноумет нич ких дру шта ва. По ред кон церт них и 
уни вер зал них дво ра на, Бе о град је имао 42 би о ско па и три 
би о скоп ске ба ште, 39 му зе ја, га ле ри ја и збир ки, два за во да 
за за шти ту спо ме ни ка и три ар хив ске ор га ни за ци је. Та ко
ђе, де ло ва ло је и 17 на род них и рад нич ких уни вер зи те та и 
шест кул тур них цен та ра, омла дин ских до мо ва и до мо ва кул
ту ре. Одр жа ва не су број не до ма ће и ме ђу на род не кул тур не 
ма ни фе ста ци је – Ју го сло вен ски фе сти вал до ку мен тар ног и 
крат ко ме тра жног фил ма, Ок то бар ски су срет пи са ца, Брамс, 
Фест, Бемус, Битеф, Ра дост Евро пе итд.4 

Ка да се го во ри о по зо ри шној сце ни, по ред На род ног по зо
ри шта ко је је би ло је ди но по зо ри ште у Бе о гра ду на сле ђе но 
из пе ри о да пре Дру гог свет ског ра та, и ко је је и да нас је ди но 
др жав но по зо ри ште у Бе о гра ду ко је на свом ре пер то а ру има 
дра му, опе ру и ба лет5, у глав ном гра ду је у крак том пе ри о
ду осно ва но и пр во по сле рат но по зо ри ште, Ју го сло вен ско 
драм ско по зо ри ште,6 ко је је до би ло уло гу ре пре зен та тив ног, 
оп ште ју го сло вен ског по зо ри шта са ан сам блом са ста вље
ним од нај бо љих ста ва ра ла ца из зе мље. За тим је усле ди ло 
осни ва ње Град ског по зо ри шта на Цр ве ном кр сту, Ху мо ри
стич ког на Те ра зи ја ма, а не што ка сни је осно ван је и Ате
ље 212. „Aко је че тр де сет и сед ме исто риј ски би ла зна чај на 
од лу ка ства ра ња Ју го сло вен ског драм ског по зо ри шта, де сет 
го ди на ка сни је, хиља ду де вет сто пе де сет и сед ме би ло је то 
фор ми ра ње ка мер ног те а тра Ате љеа 212 са из ра зи то не кон
вен ци о нал ним ис тра жи вач ким и аван гард ним про гра мом.”7 

У про у ча ва ном пе ри о ду у Бе о гра ду су де ло ва ла и ал тер на
тив на по зо ри шта, ме ђу ко ји ма су нај зна чај ни је За ду жби на 
Рас, Бе о град ска драм ска дру жи на А, По ноћ но по зо ри ште 
Бе о гра да, По зо ри шне бе се де, По зо ри ште дво ри ште, Отво
ре но по зо ри ште до ма кул ту ре Сту дент ски град, РУ ПРЗ Под 
ра зно, По зо ри шна дру жи на Кир Ја ња и Но ва осе ћај ност. 

4 Osno ve po li ti ke du go roč nog raz vo ja kul tu re u Be o gra du, na crt (1979)  
Be o grad: GRO Glas, str. 11.

5 По ред На род ног по зо ри шта да нас у Бе о гра ду са мо још при ват но по зо
ри ште Ма дле ни а нум, ко је се на ла зи у згра ди не ка да шње Сце не у Зе му
ну На род ног по зо ри шта, на ре пер то а ру има опер ске пред ста ве.

6 Вла да ФНРЈ до не ла је уред бу о ње го вом осни ва њу ју ла 1947. го ди не
7 Volk, P. (1990) Po zo riš ni ži vot u Sr bi ji 1944–1986, Be o grad: In sti tut za po

zo riš te, film, ra dio i te le vi zi ju Fa kul te ta dram skih umet no sti u Be o gra du,  
str. 525.
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Нај ва жни ји ме ђу на род ни по зо ри шни фе сти вал Би теф осно
ван је од лу ком Скуп шти не гра да Бе о гра да 1967. го ди не. Иа
ко је ње го во фор ми ра ње би ло у слу жби спољ но по ли тич ких 
ци ље ва зе мље, овај фе сти ва л не са мо да је био ду го го ди на 
наш нај зна чај ни ји по зо ри шни фе сти вал, не го је у то вре ме 
био је дан од нај зна чај ни јих у све ту ко ји је по све ћен са вре
ме ним те а тар ским тен ден ци ја ма. „Не свр ста ној Ју го сла ви ји 
по го до вао је фе сти вал ко ји ће би ти ме сто су сре та Ис то ка и 
За па да, где би по зо ри шта игра ла, спорт ским је зи ком ре че
но, на не у трал ном те ре ну... Та ко је Битеф до бро ис ко ри стио 
спољ но по ли тич ки тре ну так и без ика кве за др шке по зи вао 
све нај бо ље у по зо ри шти ма Ис то ка и За па да”.8

Са ци љем да се од фе сти ва ла на пра ви ре пре зен та ти ван до
га ђај, за ње га су из два ја на сред ства ко ја су омо гу ћи ла да се 
до ве ду не ка од нај зна чај ни јих свет ских по зо ри шних ства ра
о ца. „У јед ном пољ ском лек си ко ну по све ће ним са вре ме ном 
по зо ри шту о је ди ни ци о Битефу у ко јој пр во на во де шта је 
све би ло на Битефу, сле ди за кљу чак: ’Дру гим ре чи ма, исто
ри ја Битефа је исто вре ме но исто ри ја свет ског по зо ри шта 
дру ге по ло ви не 20. ве ка’”.9 

Ка ко је ово би ла пр ва при ли ка и за до ма ће ства ра о це и за 
пу бли ку да се су срет ну са вр хун ским свет ским те а тар ским 
оства ре њи ма, под ње го вим ути ца јем до шло је до про ме не 
по зо ри шних ре пер то а ра у Бе о гра ду. 

Фи нан сиј ска и ре пер то ар ска по ли ти ка

Ре пер то ар је кљу чан за суд би ну сва ког по зо ри шта, а је дан 
од нај ва жни јих фак то ра ко ји ути чу на ње го во кре и ра ње, 
сва ка ко je пу бли ка. Ко ли ко ће не ка пред ста ва би ти на ре
пер то а ру, за ви си од то га ко ли ко је по се ће на, јер уко ли ко се 
игра пред пра зним са ла ма, пред ста ва гу би свој сми сао. На 
фор ми ра ње ре пер то а ра ути чу и дру ги фак то ри, ме ђу ко ји ма 
су нај ва жни ји про грам ска ори јен та ци ја по зо ри шта, сред
ства ко ји ма по зо ри ште рас по ла же за про дук ци ју пред ста ва 
и тех нич ки усло ви.

Ка да се го во ри о пу бли ци, утвр ђе но је да при пад ни ци раз
ли чи тих сло је ва ста нов ни штва има ју раз ли чи те ку лтур не 
по тре бе и да их при вла че раз ли чи те пред ста ве, а „пре ма 
до са да шњим на шим и стра ним ис тра жи ва њи ма, про зо ри
ште по се ћу је све га 25% ста нов ни ка гра до ва у ко ји ма се 

8 Ћи ри лов, Ј. (21. 09. 2002) Но ви по зо ри шни по ре дак, По ли ти ка – 
Култура, уметност, наука, стр. I

9 Ći ri lov, J. (2001) Mul ti me di jal na mo no gra fi ja o 35 go di na fe sti va la, 
BI TEF 1967–2001, Be o grad: Bi tef te a tar.
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да ју позори шне пред ста ве”.10 Иа ко су ис тра жи ва чи пу бли
ке утвр ди ли да по сто ји ди рект на по ве за ност из ме ђу сте пе
на обра зо ва ња и умет нич ке пу бли ке,11 ви со ко обра зо ва ње се 
мо же сам тра ти пред у сло вом, али не и га ран ци јом афинитета 
пре ма умет но сти.  

Нeпосредно на кон Дру гог свет ског ра та зе мља је би ла под 
сна жном кон тро лом др жав не по ли ти ке, а кул тур на по ли ти
ка из ра зи то иде о ло шки обо је на. У овом пе ри о ду уки да се 
при ват но вла сни штво у кул тур ним де лат но сти ма и све пред
рат не при ват не кул тур нообра зов не ин сти ту ци је, од шко ла 
пре ко књи жа ра до  би бли о те ка, би ле су за тво ре не или су 
поста ле др жав на (дру штве на) имо ви на. 

Је дан од основ них за да та ка та да шње кул тур не по ли ти ке 
би ло је обра зо ва ње рад ни ка, па су ор га ни зо ва на го сто ва
ња умет ни ка по фа бри ка ма и по се те рад ни ка ин сти ту ци ја
ма кул ту ре. Умет ни ци су би ли до би ли за да так „да сли ка ју и 
опи су ју жи вот рад ни ка... Та те ма ти ка тре ба да бу де бли ска 
рад нич кој кла си и да у њој по бу ди ин те ре со ва ње да и са ма 
ства ра (пи ше, сли ка и сл.). То је да ло по зи тив не ре зул та те и 
рад ни ци пр ви пут са ми по чи њу да ства ра ју. Син ди кал не при
ред бе оби лу ју пе сма ма, ске че ви ма, крат ким про зним ра до
ви ма ко је пи шу они... Ти су ра до ви ни ског естет ског ни воа, 
али то је вре ме ка да се те жи ло ма сов ном ства ралаштву.”12 

Та ко је др жа ва у овом пе ри о ду и по зо ри шту од ре ди ла вас
пит ну уло гу, па по што је зе мља би ла на стра ни по бед ни ка, 
ре пер то а ри су оби ло ва ли до ма ћим драм ским тек сто ви ма ко
ји су сла ви ли успе хе из ра та. Ка ко их ни је би ло до вољ но, 
тек сто ви ко ји се ни су укла па ли по не кад су при ла го ђа ва ни,13 
а на ста ла је и хи пер про дук ци ја на мен ски пи са них јед но чин
ки и ске че ва са рат ним те ма ма.14

По ред до ма ћих,  нај ви ше су се игра ла де ла со вјет ских ау то
ра, о че му све до чи по да так да је у по зо ри шти ма НР Ср би је 

10 Iko no mo va, V. (1991) Mar ke ting u po zo riš tu, Be o grad: Za vod za pro u ča va
nje kul tur nog raz vit ka, str. 12.

11 Ви ше у: Col bert, F. and StJa mes, Y. (2014) Re se arch in Arts Mar ke ting: 
Evo lu tion and Fu tu re Di rec ti ons, Psycho logy and Mar ke ting, Vol. 31(8),  
p. 567, (08. maj 2019) https://www.re se ar chga te.ne t/pu bli ca tion/263776353_
Re se arch_in _Arts_Mar ke ting_Evo lu tion_and _Fu tu re_Di rec ti ons; Pr njat, D. 
(2010) How much can arts edu ca tion aff ect the de ci sionma king pro cess 
when cho o sing clas si cal or po pu lar mu sic? Une sco 2nd World Con fe ren ce 
on Arts Edu ca tion, Se oul 2528 May (12. jun 2018), http://www.une sco.org / 
cul tu re/en/art se du ca tion/pdf /fpdr de ja na pr njat203.pdf             

12 Di mić, Lj. (1988) Agit prop kul tu ra, Be o grad: Rad, str. 85.
13 Ra do njić Ras, S. (1996) Te a tar u vre me nu, No vi Sad: Pro me tej, Steri ji no 

pozor je, str. 40.
14 Di mić, Lj. nav. de lo, str.198199. 
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до 1949. го ди не од укуп но 8829 од и гра них пред ста ва 3013 
би ло по тек сто ви ма со вјет ских ау то ра.15 

На кон су ко ба са Ста љи ном и зе мља ма со ци ја ли стич ког бло
ка, де ла со вјет ских ау то ра, ко ји ма су би ли пре пла вље ни ре
пер то а ри бе о град ских по зо ри шта, би ла су за ме ње на де ли ма 
ау то ра са За па да. „На на шим сце на ма на јед ном сре ће мо дје
ла Брех та, При сли ја, Ви ли јам са, Ми ле ра, Јо не ска, Ос бор на, 
Шоа, Вај зен бор на, Ди рен ман та, Сар тра, Ану ја и дру гих. 
Те жи се но вом из ра зу и те те жње че сто се на зи ва ју екс пе
ри мен том, ма да у су шти ни ту ни је би ло мно го експери мен
тал ног”.16

На ре пер то а ре се вра ћа ју де ла до ма ћих ау то ра ко ја су у 
прет ход ном пе ри о ду ски да на као не ак ту ел на, као и кла сич
на драм ска де ла, а пре за си ће ност де ли ма со вјет ских ау то
ра из прет ход ног пе ри о да, пре ла зи у дру гу крај ност, кроз 
„на пу шта ње ре а ли зма, не пре во ђе ње са ру ског је зи ка, не по
зна ва ње са вре ме не со вјет ске ки не ма то гра фи је, по зо ри шта, 
књи же вно сти, ли ков не умет но сти, му зи ке...”.17 

Ана ли зи ра ју ћи ре пер то ар бе о град ских по зо ри шта у овом 
пе ри о ду, Се ле нић за кљу чу је да „ре пер то ар ни је ствар оп ци
је. Је дан ста лан те а тар ски ко лек тив из гра ђу је свој стил игре 
би ра ју ћи од ре ђе не ко ма де; вр ста иза бра них ко ма да ути че на 
ства ра ње из во ђач ког сти ла ку ће. Бе о град ско драм ско по зо
ри ште је се бе из гра ди ло на ре а ли зму са вре ме ног аме рич ког 
ре пер то а ра, Ате ље 212 на тра гич ној фар сич но сти аван гар
де из пе де се тих и са по чет ком ше зде се тих го ди на, а Ју го
сло вен ско драм ско на кла сич ном ре пер то а ру, на та ко зва ној 
вели кој по зо ри шној ли те ра ту ри.”18

За овај пе ри од био је ка рак те ри сти чан ад ми ни стра тив но
цен тра ли стич ки на чин фи нан си ра ња. По зо ри шни ства ра о
ци би ли су ан га жо ва ни уго во ри ма на го ди ну да на и би ли 
рас по ре ђи ва ни у плат не раз ре де. Сред ства за рад по зо ри шта 
у пот пу но сти су би ла обез бе ђе на пу тем Ми ни стар ства про
све те, а оно је сво је од лу ке о раз во ју по зо ри шне де лат но сти 
ре а ли зо ва ло пу тем Оде ле ња за на у ку, кул ту ру и умет ност. 
Украт ко, за оп ста нак по зо ри шта у овом пе ри о ду ни је би ло 
мно го ва жно да ли су има ли пу бли ку и у ком бро ју. 

15 Исто, стр. 180.
16 Ra do njić Ras, S. nav. de lo, str. 59.
17 Di mić, Lj. nav. de lo, str.188.
18 Se le nić, S. (1973)  Jed na če tvr ti na ve ka, u: Ju go slo ven sko dram sko po zo riš

te, dva de set pet go di na ra da, Be o grad: Ju go slo ven sko dram sko po zo riš te,  
str. 20.
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На кон до но ше ња Устав ног за ко на 1953. го ди не у зе мљи 
по ла ко не ста је цен тра ли стич ки си стем упра вља ња и за ме
њу је га пе ри од де цен тра ли за ци је, па фи нан си ра ње по зо ри
шта пре ла зи у над ле жност гра до ва и оп шти на. Из у зе так су 
чиниле ин сти ту ци је од на ци о нал ног зна ча ја. 

Са усва ја њем пр вог по зо ри шног за ко на, Оп штег за ко на о 
по зо ри шти ма 1956. го ди не уве де на су но ва пра ви ла – од 
по зо ри шта се оче ки ва ло да је дан део сред ста ва обез бе де и 
са ма.19 Та ко на ста ју два на чи на фи нан си ра ња по зо ри шта. С 
јед не стра не, по зо ри шта и да ље до би ја ју део нов ца из бу џе
та, а с дру ге, по зо ри шне ин сти ту ци је мо ра ју на тр жи шту да 
оства ре део при хо да јер мо ра ју да по кри ју тро шко ве.20 

Сле де ћа зна чај на пре крет ни ца у фи нан си ра њу бе о град ских 
по зо ри шта до шла је с уво ђе њем са мо у пра вља ња. Фор ми ра
не су са мо стал не са мо у прав не рад не ор га ни за ци је, што се 
при ме њи ва ло и на по зо ри шну де лат ност. По зо ри шни ства
ра о ци ко нач но до би ја ју стал но за по сле ње, али се овај мо
дел, ге не рал но, ни је по ка зао као успе шан, јер су се у „по
зо ри шним ку ћа ма раз ви ле при ви ле ги је не за ми сли ве у би ло 
ко јој обла сти дру штве ног жи во та: глум ци ко ји го ди на ма не 
глу ме, не из ла зе на сце ну, од би ја ју уло ге, али при ма ју пла те, 
а че сто због хо но рар них по сло ва за не ма ру ју сво је основ не 
рад не оба ве зе.”21

Ка ко су бе о град ска по зо ри шта би ла на бу џе ту Бе о гра да као 
свог осни ва ча, осим На род ног по зо ри шта као уста но ве од 
на ци о нал ног зна ча ја и Ју го сло вен ског драм ског по зо ри шта 
ко је је би ло фи нан си ра но из са ве зног бу џе та, фи нан си ра ње 
се спро во ди ло пре ко Фон да за кул ту ру, за тим пре ко Бе о град
ске за јед ни це кул ту ре ко ја је фор мир а на 1968. го ди не, а он да 
пре ко Са мо у прав не ин те ре сне за јед ни це кул ту ре, фор ми ра
не не ко ли ко го ди на ка сни је. СИЗов ско фи нан си ра ње под ра
зу ме ва ло је из два ја ње сред ста ва пре по бро ју за по сле них у 
по зо ри шту и бро ју пред ста ва, не го по ква ли те ту ре пер то а ра 
или по се ће но сти пред ста ва.

По што су се пре ко са мо у прав них ин те ре сних за јед ни ца 
сред ства за кул тур ни жи вот одва ја ла од свих рад них љу
ди, ути цај на од лу ке о кул тур ном жи во ту има ли су, по ред 
кул тур них рад ни ка и рад ни ци из ма те ри јал не про из вод ње. 
„Пу тем де ле гат ског си сте ма...оства ру ју се та кви од но си ко
ји рад ног чо ве ка до во де у по ло жај да све ви ше од лу чу је о 

19 Jo va no vić, Z. T. (11. 12. 2001) O na šim po zo riš nim za ko ni ma, Lu dus,  
van red no iz da nje,  Be o grad: Sa vez dram skih umet ni ka Sr bi je, str. 23.

20 Ta u si, R. (2012) Eko no mi ka kul tu re, Be o grad: Clio, str. 229230.
21 Kla ić, D. (1989) Te a tar raz li ke, No vi Sad: Ste ri ji no po zor je, str. 66.
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кул тур ној по ли ти ци..., ње ној про грам ској ори јен та ци ји и са
др жа ји ма кул тур ног жи во та, као и ма те ри јал ној осно ви ове 
зна чај не дру штве не де лат но сти.”22 

Ка да је по ста ло ја сно да се не мо гу по кри ти све по тре бе 
бу џет ским нов цем, из два ја ња за кул ту ру су сма ње на. То се 
ди рект но од ра зи ло на по зо ри шне ре пер то а ре, јер је ве ли ки 
број по зо ри шта по чео да ну ди пред ста ве осред њег или ни
ског ква ли те та, у на ди да ће та кве пред ста ве при ву ћи ве ћи 
број гле да о ца, а они оства ри ти ве ћи про фит. Би ло је, на рав
но, и оних по зо ри шта ко ја су на сво је ре пер то а ре по ста вља
ла ма њи број де ла про ве ре ног ква ли те та. „Су жа ва ње кру га 
стал них по зо ри шних по се ти ла ца и не мо гућ ност одр жа ва ња 
умет нич ки ујед на че ни јег ни воа ре пер то а ра... до ве ли су до 
то га да се из дво ји ма њи део пред ста ва ко је ве зу ју за се бе 
нај ве ћи део по зо ри шних по се ти ла ца, а да на дру гој стра ни 
оста је ве ли ки број пред ста ва крат ког сцен ског ве ка и ма лог 
ко му ни ка ци о ног ефек та”.23 

За кљу чак

У про у ча ва ном пе ри о ду би ло је ви ше фа за у на чи ну фи нан
си ра ња по зо ри шних ин сти ту ци ја у Бе о гра ду, али се ге не рал
но мо же го во ри ти о два пе ри о да. Пр ви, у ко ме су сред ства за 
њи хов рад би ла обез бе ђе на од стра не др жа ве, ре пу бли ке или 
гра да, би ло у пот пу но сти или у нај ве ћем де лу, и пе ри од ка да 
су по зо ри шта мо ра ла зна чај ни је и са ма да оства ру ју при ход, 
да се окре ну тр жи шту. 

На са мом по чет ку пр вог пе ри о да др жа ва је у пот пу но сти 
обез бе ђи ва ла сред ства бе о град ским по зо ри шти ма, али је 
у пот пу но сти ути ца ла и на кре и ра ње њи хо вог ре пер то а ра. 
Ка да се по ли тич ка си ту а ци ја у зе мљи ма ло ре лак си ра ла, на 
ре пер то а ри ма се мо гла ви де ти ра зно ли ка по ну да. Мо жда 
нај зна чај ни је, иа ко ни је би ло ма сов но за сту пље но, би ло је 
што су у то вре ме не ка по зо ри шта, нео п те ре ће на фи нан сиј
ском ис пла ти во шћу пред ста ва, мо гла да екс пе ри мен ти шу и 
пра ве пред ста ве ко је су би ле ва жне са мо ма ло број ној ра фи
ни ра ној пу бли ци. Ин спи ра ци ја за ова кве пред ста ве че сто 
су би ле пред ста ве ко је су го сто ва ле на Би те фу, фе сти ва лу 
у ко ји се ула га ло из по ли тич ких раз ло га, али ко ји је по стао  
ре спек та би лан по зо ри шни фе сти вал у свет ским раз ме ра ма. 
Уо ста лом, још ду го го ди на на кон ње го вог фор ми ра ња, овај 

22 Osno ve po li ti ke du go roč nog raz vo ja kul tu re u Be o gra du, na crt (1979)  
Be o grad: GRO Glas, str. 12.

23 Ne ma njić, M. (1981) Film ska i po zo riš na pu bli ka Be o gra da, Be o grad: Za vod 
za pro u ča va nje kul tur nog raz vit ka, str. 269270.
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фе сти вал је био убе дљи во нај зна чај ни ји по зо ри шни до га ђај 
се зо не не са мо у Бе о гра ду, не го у зе мљи.

Ка да је на сту пи ла кри за и ка да су се сма њи ла из два ја ња из 
бу џе та за по зо ри шни жи вот, ре пер то а ре бе о град ских по зо
ри шта су пре пла ви ли ла ки ко ма ди с ци љем да при ву ку ма
сов ну пу бли ку, али се у прак си то ни је де ша ва ло. Пу бли
ка се кон цен три са ла са мо око не ких пред ста ва, а ве ћи на 
позоришта је и да ље игра ла пред по лупра зним са ла ма. 
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ART AND MONEY

THEATRES IN BELGRADE OVER THE PERIOD 1945–1980

Abstract

During the examined period, the state exercised ideological control 
over all segments of public life including artistic creation. This control 
was particularly pronounced in the years following the Second World 
War, even though it was present throughout the entire period. In 
theatres, it was expressed through various forms, of which the most 
significant were political censorship on the one hand, and on the other, 
their dependence on state financing. Since a lot has already been 
written on the significance of the ideological factor, we will instead 
focus on the influence of the financial circumstances on the formation 
of theatre repertoires in Belgrade, between 1945 and 1980. Roughly 
speaking, two major phases were identified. The first one, the period 
of centralization, was the period of strong state control of the theatre 
repertoires in Belgrade, also accompanied with firm financial support. 
The other period, the period of decentralization, allowed theatres to 
create their repertoires more freely, but also meant that they had to 

partly obtain financing from other sources. 

Keywords: state cultural policy, state funding of theatre institutions, 
Belgrade theatres 1945–1980, market orientation of the theatres, thea

tre repertoire, theatre audience
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ГРАФИТИКАОИЗРАЗБУНТА
Сажетак: Чи ње ни ца да су по де ље на ми шље ња око то га да ли гра
фи те тре ба при хва ти ти као са вре ме ни умет нич ки из раз, или сма
тра ти њи хо во при су ство у јав ним про сто ри ма чи ном ван да ли зма, 
ука зу је на страх од не мо гућ но сти ус по ста вља ња кон тро ле над 
по ру ка ма ко је њи хо ви ау то ри ша љу. Без об зи ра на то да ли су у 
пи са ној или ли ков ној фор ми, да ли пред ста вља ју по ру ку со ци јал не 
кри ти ке или са мо име гра фи те ра, по ру ке гра фи та ну де је дин стве
но зна че ње. Пра те ћи траг гра фи та Мач ке ши ро ког осме ха, чи ја 
је по ја ва пре пла ви ла Па риз то ком дру штве них про ме на по чет ком 
овог ве ка, фран цу ски ре ди тељ Крис Мар кер про ми шља про те сте 
на ули ца ма Па ри за про на ла зе ћи по твр ду сло га на из 1968. да по е
зи ја на ста је на ули ци. На ста ли као умет ност по тре бе, као је зик 
оних ко ји ма су би ли ус кра ће ни дру ги, кон вен ци о нал ни ји, ви до ви из
ра жа ва ња, гра фи ти ути чу на ко лек тив но по на ша ње љу ди, из вр ћу 
њи хо ву пер цеп ци ју ствар но сти и упу ћу ју на нов на чин раз ми шља
ња, по пут са ве сти дру штва ко је је по че ло да за бо ра вља ва жне 
аспек те жи во та. Схва та ју ћи их као сред ство ко му ни ка ци је, рад 
се ба ви овим фе но ме ном ана ли зи ра ју ћи га кроз сег мен те којe сва ки 
чин ко му ни ка ци је под ра зу ме ва. 

Кључне речи: гра фи ти, ко му ни ка ци ја, умет ност ули це, умет
ност и де мо кра ти ја, ту ма че ње де ла

До ку мен тар ним фил мом Le fond de l’air est ro u ge (A Grin 
Wit ho ut a Cat, 1977), фран цу ски ре ди тељ Крис Мар кер (Chris 
Mar ker), по ну дио је сли ку ре во лу ци о нар них по кре та ко ји су 
уз др ма ли Ју го и сточ ну Ази ју, Ју жну Аме ри ку, али и за пад но 
дру штво ше зде се тих и се дам де се тих го ди на про шлог ве ка, 
ука зу ју ћи на не та ко дав но вре ме ка да је из гле да ло да су ве
ли ке про ме не мо гу ће. Ре фе ри шу ћи на на слов пр вог фил ма, 
два де сет се дам го ди на ка сни је Мар кер сни ма Chats perchés 
(The Ca se of the Grin ning Cat, 2004), сме шта ју ћи при чу у 
Па риз у пе ри од од 2001. до 2004. го ди не. Мар ке ра по но во 
за ни ма ју број ни про те сти, овај пут иза зва ни на па дом на 
Аме ри ку 11. сеп тем бра, ра том у Ира ку, али и ло кал ном по
ли тич ком си ту а ци јом и по нов ним из бо ром Жа ка Ши ра ка 
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(Jac qu es René Chi rac) за пред сед ни ка Фран цу ске. Оно што 
ове до га ђа је об је ди њу је, Мар кер у фил му при ме ћу је, је сте 
по ја ва гра фи та ве ли ке жу те мач ке на нај ма ње оче ки ва ним 
ме сти ма – кро во ви ма ви со ких згра да, ме тро ста ни ца ма, али 
и на па ро ла ма фран цу ских де мон стра на та. Пра те ћи траг ове 
Мач ке ши ро ког осме ха, на лик на Мач ка Це ре ка ла из Али се 
у зе мљи чу да Лу и са Ке ро ла (Le wis Ca roll), ко ја је по че ла да 
пре пла вљу је Па риз, Мар кер про ми шља и про те сте на ули
ца ма Па ри за. Мо жда је она, Мар кер раз ми шља, сим бол но
ве, по ли ти зо ва не ге не ра ци је, а мо жда и са мо ехо во ље на ро
да за ко ју је јед на прет ход на ге не ра ци ја у од ре ђе ном тре нут
ку би ла спрем на да се бо ри. Ова кав ма што ви ти из раз јав ног 
не за до вољ ства за ње га оправ да ва сло ган из 1968. да по е зи ја 
на ста је на ули ци.1

То ком сту дент ских про те ста у Па ри зу 1968. го ди не, гра фи
ти су игра ли ва жну уло гу у из но ше њу иде ја про те ста на та, 
а са мим тим и у раз у ме ва њу раз ло га њи хо ве бор бе. Иа ко је 
овај до га ђај скре нуо па жњу на гра фи те као вид из ра жа ва ња 
ми шље ња, фе но мен пи са ња по зи ду као из ра за бун та на стао 
је мно го пре 20. ве ка. Ста ри Ри мља ни су сво је не за до вољ
ство вла да ви ном Це за ра из ра жа ва ли пи са њем по ру ка на зи
до ви ма гра ђе ви на рим ског Фо ру ма, док су хри шћа ни по ру ке 
уре зи ва ли у зи до ве па ган ских хра мо ва и у ка та ком ба ма. У 
но ви је до ба, гра фи ти су обе ле жи ли сва ку ве ћу ре во лу ци ју, 
а сло га ни ис пи си ва ни по зи до ви ма мо гли су би ти упу ће ни 
не при ја те љу, али и слу жи ти за ин док три на ци ју на ро да од 
стра не вла сти, по пут оних на ме ње них за стра ши ва њу Је
вре ја у Не мач кој то ком Дру гог свет ског ра та. Гра фи ти су 
обе ле жи ли и ре во лу ци је ко је су усле ди ле – у Пор ту га ли ји, 
Шпа ни ји, Ју жној Афри ци и Мек си ку, па и бур на по ли тич ка 
и рат на де ша ва ња у на шој зе мљи де ве де се тих го ди на про
шлог ве ка, а ис пи си ва ње сло га на по чи ња ло је по сте пе но да 
пре ра ста у из ра жа ва ње сли ком и да до би ја фор му му ра ла.

Чи ње ни ца да исто ри ја гра фи та да ти ра још из пе ри о да пра
и сто ри је, у ком су на ста ли цр те жи на зи до ви ма пе ћи на, 
го во ри о су штин ској људ ској по тре би за ко му ни ка ци јом. 
Окол но сти ве ли ких дру штве них про ме на то ком ко јих су се 
ја вља ли ну ди и мо дел за њи хо во ту ма че ње. Мар ке ров филм 
мо же нам по слу жи ти као од ли чан по вод за раз ми шља ње о 
гра фи ти ма као на чи ну из ра жа ва ња, о по ру ка ма ко је нам ша
љу и од но су ко ји ус по ста вља ју са окру же њем. Без об зи ра 
на то да ли су у пи са ној или ли ков ној фор ми, да ли пред ста
вља ју по ру ку со ци јал не кри ти ке, или са мо име гра фи те ра, 

1 Mar ker, C. (Di rec tor) (2004) Chats per ches (In ter na ti o nal ti tle: The Ca se of 
the Grin ning Cat) [Mo tion Pic tu re], Fran ce: Les Films du Je u di, Ar te Fran ce.
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пору ке гра фи та ну де је дин стве но зна че ње. Схва та ју ћи их 
као сред ство ко му ни ка ци је, рад ће се ба ви ти овим фе но ме
ном ана ли зи ра ју ћи сег мен те ко ји сва ки чин ко му ни ка ци је 
под ра зу ме ва – по ши ља о ца, по ру ку, ме диј, при ма о ца и циљ. 

С об зи ром да су гра фи ти као кул тур ни фе но мен пр ви пут 
скре ну ли па жњу со ци о ло га, пси хо ло га и те о ре ти ча ра умет
но сти ше зде се тих го ди на два де се тог ве ка, и овај рад ће се 
ба ви ти њи хо вом ана ли зом по чев ши од овог пе ри о да. Иа ко 
су се гра фи ти од та да раз ви ја ли и у Аме ри ци и Евро пи го
то во си мул та но, у нај ве ћем де лу ра да ће Аме ри ка би ти ко
ри шће на као мо дел за раз у ме ва ње овог фе но ме на, пру жа ју
ћи плод но тле за њи хов на ста нак, али и за про блем огра ни
чавања сло бо де из ра жа ва ња ко ју гра фи ти про кла му ју.

Сли ка 1
Гра фи те ри – по тра га за иден ти те том

Си ро ма штво, ра си зам, на си ље, чи ја је по ја ва у дра стич ном 
по ра сту за хва ти ла Аме ри ку пе де се тих го ди на про шлог ве
ка, до ве ли су до фраг мен та ци је дру штва и ства ра ња ге та. 
У ова квој ат мос фе ри, у Бронк су ће на ста ти то ком се дам де
се тих го ди на хипхоп кул ту ра као је дин ствен из раз си ро ма
шне омла ди не, об у хва та ју ћи му зи ку (реп и ди џе јинг), плес 
(брејк ден синг) и гра фи те. Так ми че ња у овим ве шти на ма 
пру жа ла су кре а тив но осло ба ђа ње од фру стра ци ја ко је је 
иза зи ва ло не за довљство жи во том и да ва ла мо гућ ност при
зна ња да је не ко од њих био нај бо љи у не че му. Хипхоп је 
на стао као по сле ди ца со ци јал них, кул тур них и по ли тич ких 
не јед на ко сти ко је је Аме ри ка све сно по др жа ва ла. Под ра
зу ме вао је соп стве ни умет нич ки из раз, вред но сни си стем 
и жар гон, по мо ћу ко јих је до ка зи вао сво ју моћ оп ста ју ћи 
у окви ру ве ћег си сте ма, од би ја ју ћи аси ми ла ци ју. На сво је 
при су ство ука зи вао је ис ти ца њем ис ку ства и оби ча ја за јед
ни це и ет нич ких гру па у окви ру ко јих је на стао, а ко ја су од
у да ра ла од ис ку ства до ми нант ног про фи ла аме рич ког дру
штва. Иа ко су гра фи ти на ста ли ме ђу мла ђом по пу лацијом 
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пре те жно афроаме рич ког и пор то ри кан ског по ре кла, вре
ме ном су се са хипхоп кул ту ром по и сто ве ћи ва ли и при
пад ни ци рад нич ке кла се, ко ји та ко ђе ни су би ли по жељ ни у 
WASP дру штву.2 Ни је про шло мно го вре ме на ни пре не го 
што су гра фи ти по ста ли прак са љу ди раз ли чи тог по ре кла, 
чи ји је је ди ни циљ био да учи не да се њи хов глас чу је. Вр ло 
бр зо, они су по ста ли прак са у зе мља ма ши ром све та, по
себ но оним у ко ји ма су кла сне раз ли ке, или не за до вољ ство 
друштва вла да ју ћим си сте мом, би ле по себ но из ра же не.3

По че так гра фи та у Њу јор ку ве зан је за крај ше зде се тих го
ди на, ка да је из ве сни Ху лио (Ju lio), ко ји је жи вео у 204. ули
ци, по чео да ис пи су је сво је име Ju lio 204, пр во у њу јор шком 
ме троу, а за тим и у свим де ло ви ма гра да. Ка да је се дам на
е сто го ди шњи Грк, Де ме три ос, пре пу нио Њу јорк те гом Ta ki 
183, јав ност је по че ла да се ин те ре су је за зна че ње ових по
ру ка, а ин тер вју са њим об ја вљен 1971. у ча со пи су The New 
York Ti mes по стао је пр ви чла нак ко ји се ба вио овом те мом. 
У ро ку од го ди ну да на, сто ти не мла дих љу ди на шло је свој 
из раз у ис пи си ва њу свог име на у ме троу. Циљ је био оста
вља ње тра га, по твр де њи хо вог при су ства у све ту.4

Ме тро је у овом про це су имао сим бо лич ну уло гу, као „ко
му ни ка ци о на мре жа ко јом име на и по ру ке гра фи те ра цир
ку ли шу гра дом”.5 Во зо ви ко ји су са о бра ћа ли на нај ду жим 
ре ла ци ја ма, има ли су пред ност. Тег са ста вљен од на дим ка, 
нај че шће у ком би на ци ји са бро јем ули це у ко јој гра фи тер 
жи ви, да вао је мо гућ ност ства ра ња но вог иден ти те та, кроз 
ко ји ће се гра фи тер осло бо ди ти ра ни је ано ним но сти и по
ста ти по што ван ме ђу љу ди ма са ко ји ма жи ви. Оно што је 
ис пи си ва ње гра фи та чи ни ло при влач ним био је и фе но мен 
гру пе, у окви ру ко је би де ло вао од ре ђе ни број гра фи те ра. 
Гру па је пру жа ла осе ћај иден ти те та, при пад но сти и ва жно
сти, за до во ља ва ју ћи та ко по тре бе по себ но из ра же не код 
адо ле сце на та, чи ји су гра фи ти и би ли ин те ре сна сфе ра.6

2 WASP (Whi te An gloSa xon Pro te stant) се ко ри сти као из раз за кла су бе
лих ан глосак сон ских про те ста на та у аме рич ком дру штву. Иа ко она ви
ше не об у хва та до ми нант ну ве ћи ну, из раз ука зу је на дру штво у ком пре
власт оства ру ју бел ци ко ји не при па да ју ма њин ским гру па ма.

3 Sil ver, T. (Di rec tor) (1983) Style Wars [Mo tion Pic tu re], USA: Pu blic Art 
Films.

4 Co o per, M. and Chal fant, H. (1996) Sub way Art, New York: He nry Holt & 
Com pany, p. 16.

5 Исто, стр. 25
6 Исто.
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По ру ка као знак при су ства у дру штву

У сво јој књи зи Ко му ни ка ци ја и кул ту ра, Ја сна Ја ни ћи је вић 
го во ри о људ ској ко му ни ка ци ји као ства ра лач кој ак тив но
сти, „по што су љу ди спо соб ни да по кре ћу, под сти чу и ути
чу на свет око се бе и ти ме да ства ра ју и до гра ђу ју тај исти 
свет, од но сно сво ју око ли ну, ко ју ту ма че и на ко ју стал но 
да ју одго во ре”. 7

Ме та гра фи те ра би ли су јав ни про сто ри, што је и да ва ло 
сми сао њи хо вом пи са њу. Гра до ви и јав ни про сто ри пред ста
вља ју кон крет не сим бо ле струк ту ра мо ћи ко је су их ство
ри ле. За то не чу ди да су гра фи ти у Њу јор ку схва ће ни као 
озбиљ но угро жа ва ње осе ћа ња без бед но сти. Аме ри ка је ула
га ла ми ли о не до ла ра ка ко би при кри ла при су ство гра фи та, а 
ти ме и при су ство не за до вољ ства ко је је ме ђу при пад ни ци ма 
ње ног дру штва не кон тро ли са ном бр зи ном ра сло.8 Би ло је 
ја сно да су гра фи ти би ли њи хов из раз от по ра због осе ћа ња 
изо ло ва ности са ко јим су би ли при мо ра ни да жи ве и за то је 
тре ба ло „ре ши ти” про блем укла ња њем ње го вих по сле ди ца. 
За гра фи те ре, то је зна чи ло по твр ду да јав ни про стор тре ба 
да слу жи ис кљу чи во ин те ре си ма ви ших дру штве них кла са. 
Ис пи си ва ње гра фи та по фа са да ма згра да зна чи ло је и ди
рек тан су коб си ро ма шних и бо га тих, али и мла дих и ста
рих – су прот них ка те го ри ја ко ји ма су (пре те жно) при па да ли 
гра фи те ри и вла сни ци не крет ни на. Ис пи си ва ње гра фи та по 
фа са да ма згра да био је и од го вор гра фи те ра на ма не мо дер
ни зма и не у спех ње го ве иде је да ар хи тек ту ра од ра жа ва плу
ра ли тет дру штва. Њи хо ва по ру ка би ла је да за слу жу ју пра во 
да ути чу на из глед сре ди не у ко јој и они жи ве. 

Циљ гра фи та ни је био да ме ња ју свет, већ да жи вот учи
не под но шљи ви јим. Гра фи ти су се укло пи ли у ру ти ну сва
ко днев ног жи во та, сма њу ју ћи не склад из ме ђу окру же ња и 
по тре ба и иден ти те та љу ди ко ји су у ње му жи ве ли. Пред
ста вља ли су по при ште бор бе ко ја је тре ба ло да уз др ма ус по
ста вље ни од нос у дру штве ном по рет ку. За до вољ ство ко је су 
пру жа ли би ло је „за до вољ ство ства ра ња вла сти тих зна че ња 
дру штве ног ис ку ства и за до вољ ство у из бе га ва њу дру штве
не ди сци пли не бло ка мо ћи”.9 Град ске ули це и ме тро би ли су 
про стор у ком се стра те ги ја те бор бе спро во ди ла. Тре ба ло је 
по ну ди ти сва ко днев ни от пор, ко ји бло ку мо ћи ни ка да не ће 

7 Јa ni ći je vić, Ј. (2000) Ko mu ni ka ci ja i kul tu ra: sa uvo dom u se mi o tič ka is tra
ži va nja, Srem ski Kar lov ci, No vi Sad: Iz da vač ka knji žar ni ca Zo ra na Sto ja no
vi ća, str. 9.

8 Sil ver, T. (Di rec tor) (1983) Style Wars [Mo tion Pic tu re], USA: Pu blic Art 
Films.

9 Fisk, Dž. (2001) Po pu lar na kul tu ra, Be o grad: Clio, str. 59.
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до зво ли ти да се опу сти и по ми сли да је оства рио ко нач ну 
по бе ду. Он ни је те жио ра ди кал ној про ме ни, већ по пу лар
ној, под ра зу ме ва ју ћи тра јан про цес одр жа ва ња си ле од о здо, 
ње ног са мо по што ва ња и иден ти те та, и убла жа ва ње гру бих 
крај но сти мо ћи. 

У Ср би ји су, то ком де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, гра
фи ти пред ста вља ли ва жно по при ште бор бе гра ђа на и вла да
ју ћег си сте ма. У вре ме ка да је све ме ди је при сво ји ла вла да
ју ћа пар ти ја, зи до ви су би ли ме сто над му дри ва ња вла сти и 
опо зи ци је. То ком бом бар до ва ња 1999. го ди не, ули це Бе о гра
да, али и дру гих гра до ва Ср би је, би ле су пре пла вље не гра
фи ти ма ко ји су да ва ли ко мен тар на тре нут на де ша ва ња. Гра
фи те ри у Ср би ји, за раз ли ку од оних у Аме ри ци, се бе ни су 
сма тра ли за от пад ни ке дру штва, већ за ње ну ин те лектуал ну 
ели ту.10

Ме диј је по ру ка (Мар шал Ма клу ан)

Ни је дан ка нал пре но ше ња по ру ке ни је не у тра лан. Све што 
се пре но си ду бо ко је усло вље но ка на лом или ме ди јем кроз 
ко ји је са оп ште но. У слу ча ју гра фи та, ка нал пре но са по ру
ке ну ди и кон текст кроз ко ји је мо гу ће ове по ру ке и чи та ти. 
Ули це су са ме по се би ме ста кул тур них прак си и би тан су 
сег мент по мо ћу ког љу ди ус по ста вља ју сми сао сво јих жи во
та. Умет ност у јав ном про сто ру мо же да по ста не глас кул ту
ра са мар ги не, као гла си ло ма њи на, као опо зи ци о на стран ка. 
Гра фи ти су на ста ли као умет ност по тре бе, под ра зу ме ва ју ћи 
јеф тин ма те ри јал и до сту пан про стор, као из раз оних ко
ји ма су би ли ус кра ће ни дру ги, кон вен ци о нал ни ји, ви до ви 
изража ва ња.

Тим Кре свел (Tim Cres swell), у свом есе ју Дис курс но ћи – 
про из вод ња/по тро шња зна че ња на ули ци, го во ри о про сто
ру ули це у ком се од ви ја ве ли ки број раз ли чи тих вр ста пи
са ња, упи си ва ња. То је про стор у ком на и ла зи мо на огром ну 
ко ли чи ну ре чи и сли ка, би ло да су то ре кла ме, ин струк ци је, 
по ли тич ке по ру ке, ча со пи си, за бра ње ни пла ка ти, мо ну мен
тал ни му ра ли и нат пи си, гра фи ти. Ве ћи на тих нат пи са на 
ули ци пре у зи ма фор му ди рек ти ва и ко ман ди – „ку пи ово, 
пре ђи ули цу са да, отво ре но, за тво ре но” и ну ди јед но смер ни 
ток ин фор ма ци ја и дез ин фор ма ци ја, што је, по ње му, ан ти
те за јав ном про сто ру у ко јем се од ви ја ди ску си ја и скла па ју 
спо ра зу ми. 

10 О гра фи ти ма код нас ви де ти: Ра до ше вић, Љ. (2006) Исто риј скоте о риј
ска рас пра ва о по ја ви и раз во ју гра фи та у Бе о гра ду од 1996. до 2005. 
(ди плом ски рад), Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Бе о гра ду.
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Гра фи те, као и бил борд бан ди ти зам, Кре свел свр ста ва у 
дис курс но ћи, ко ји се од ви ја „ка да љу ди чи та ју (кон зу ми
ра ју) окру же ње и за тим оста вља ју тра го ве сво је по тро шње. 
Дис курс но ћи је про из вод ња и по тро шња про сто ра ули це”.11 
По ње му, јав на, ан га жо ва на умет ност по ку ша ва да ко рум
пи ра сва ко днев не град ске про сто ре при пи су ју ћи им скри ве
не гла со ве по ли тич ког дис кур са. Она је ано ним на, ту је да 
је сви ви де, ег зи сти ра на отво ре ном, на ули ци, на ме сти ма 
свако дне ви це.

Тер мин дис курс но ћи Кре свел пре у зи ма из есе ја Ке ри 
Џејкобс (Kar rie Ja cobs), ко ју у свом ра ду и ци ти ра: 

Док днев ни дис курс из го ди не у го ди ну по ста је све „та
њи” и ба нал ни ји, док по ли ти ча ри ис ка зу ју све ма ње ау
тен тич них осе ћа ња и ми шље ња, а ра ди кал не по ли тич ке 
из ја ве иш че за ва ју из мејнстрим ме ди ја, улич ни по сте ри 
по ста ју за се бан ме диј у ко ме кон тро верз на ми шље ња мо
гу за се бе да про на ђу оп шту пу бли ку. Мо жда је „дис курс 
но ћи” по след њи об лик по ли тич ке де ба те.12  

Кре свел го во ри о гра фи ти ма као из ра зу ис ку ства и иде ја љу
ди ко ји жи ве на ули ца ма, али их не по се ду ју, као што не 
по се ду ју ни ку ће или рад на ме ста. Гра фи ти кре и ра ју со ли
дар ност из ме ђу ових љу ди. Њи хо ва зна че ња су пре све га 
по ве за на са њи хо вом при вре ме ном ло ка ци јом, а на ста ју и 
ства ра њем тен зи је из ме ђу ори ги на ла (по сто је ће сли ке, нат
пи са, објек та) и ин тер вен ци је гра фи те ра. Гра фи ти по ста
вља ју пи та ња, на во де на раз ми шља ње и под сти чу ди ја лог, 
ко ји се огле да у до дат ним ин тер вен ци ја ма на гра фи ту. Ефе
кат нео че ки ва ног, о ком го во ри Кре свел, је сте да иза зи ва 
љу де да по гле да ју по но во у про сто ре ко је је гра фит при
вре ме но на ру жио. За то би смо гра фи ти ма мо гли при пи са ти 
ка рак те ри сти ке ко је Пјер Ла јак (Pi er re Layac) да је умет но
сти ма ули це, ко је, за раз ли ку од умет но сти на ули ци, ко
је прет по ста вља ју по сто ја ње пу бли ке ко ја пра ти рад њу на 
од ре ђе ном ме сту, „из о кре ћу уо би ча је ну фи зи о но ми ју гра да 
уз по моћ не у о би ча је ног по на ша ња или нео че ки ва них по сту
па ка пред љу ди ма ко ји би ва ју истог тре нут ка од вра ће ни од 
свог пу та”.13

Ис пи су ју ћи гра фи те у јав ном про сто ру, гра фи те ри ула зе у 
ди ја лог са љу ди ма ко је не по зна ју, али ко ји жи ве у истом 

11 Kre svel, Т. Dis kurs no ći  pro iz vod nja/po troš nja zna če nja na uli ci, u: Pri zo
ri uli ce: Pla ni ra nje, iden ti tet i kon tro la u jav nom pro sto ru, ured nik Fajf, N. 
(2002), Be o grad: Clio, str. 369384.

12 Исто, стр. 370
13 La jak, P. Ša lon na uli ci, u: Ur ba ni spek takl, ure di la Dra gi će vićŠe šić, М. i 

Šen tev ska, I. (2000), Be o grad: Clio, str. 7398.
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гра ду као и они, чи је ми шље ње, по пут њи хо вог, не ма мо
гућ ност да до пре до ве ли ког бро ја љу ди. Слу же ћи се раз ли
чи тим тех ни ка ма и ни во и ма зна че ња у ства ра њу гра фи та, 
гра фи те ри ус по ста вља ју ко му ни ка ци ју са ло кал ном за јед
ни цом, игра ју ћи уло гу ње них гла сно го вор ни ка. Гра фи ти су 
оства ри ва ли сво ју дру штве ну функ ци ју ти ме што су ути ца
ли на ко лек тив но по на ша ње љу ди, би ли на ме ње ни ши ро кој 
пу бли ци за у зи ма ју ћи ви дљи во ме сто у њи хо вом жи вот ном 
про сто ру и из ра жа ва ли аспек те ко лек тив ног ис ку ства, а не 
ин ди ви ду ал на и лич на осе ћа ња сво јих ау то ра. Као сред ство 
ко му ни ка ци је, на тај на чин, гра фи ти по твр ђу ју су шти ну ко
му ни ка ци је као пре ла за од ин ди ви ду ал ног ка ко лек тив ном и 
oстваривања за јед ни штва.14

Циљ ко му ни ка ци је: Гра фи ти као де мо крат ски 
на чин из ра жа ва ња

У сво јој књи зи Умет ност и де мо кра ти ја, Жо ел Заск (Joëlle 
Zask) по ку ша ва да по ка же ка ко су умет нич ки, естет ски и 
де мо крат ски кри те ри ју ми слич ни. Де мо кра ти ја за њу не ма 
чи сто по ли тич ку ко но та ци ју, већ под ра зу ме ва скуп ин сти ту
ци ја чи ја је уло га да шти те, под сти чу или об на вља ју раз вој 
ин ди ви ду ал но сти сва ког по је дин ца, под јед на ко умет ни ка 
као и сва ког дру гог гра ђа ни на.

Умет ност по њој тре ба да има за циљ ин ди ви ду а ци ју по
је дин ца. Она ни је по ли тич ка на на чин на ко ји су је за ми
шља ли фа ши сти или на ци сти, јер свр ха умет нич ког де ла не 
тре ба да бу де пре но ше ње по ли тич ких сло га на. Чак и аван
гар де 20. ве ка, без об зи ра на њи хов умет нич ки до мет, по њој 
су по др жа ва ле дру штве ни и по ли тич ки ан га жман са мо пре
ко про кла мо ва ња ра ди кал не ау то но ми је њи хо ве умет нич ке 
прак се. „Оне ни су ста ви ле умет ност у дру штво и по ли ти ку, 
већ су ста ви ле дру штво и по ли ти ку у умет ност, за ко ју ва жи 
да је ви ша ма ни фе ста ци ја Исти не и ап со лут не Ре ал но сти.”15 
По њој, умет нич ка де ла су:

[…]друш твено и по ли тич ки ан га жо ва на та ко што сме
шта ју по сма тра ча, укљу чу ју ћи и свог кон струк то ра, у 
си ту а ци ју ко ја омо гу ћа ва опа жа ње оно га за шта дру
штве на ствар ност, чи не ћи ње го ву жи вот ну сре ди ну, 
пред ста вља ве ли ку пре пре ку за ње го ву ин ди ви ду а ци ју – 
да кле ње го ву ху ма ни за ци ју. Дру гим ре чи ма, де ла мо гу да 
нас на ве ду да уче ству је мо у от кри ва њу дру штве них усло
ва из угла у ко ме се ови по ка зу ју као опре де ље ња, би ло да 
то, уо ста лом, чи не пред ла жу ћи ис ту пе, при бе га ва ју ћи 

14 Ви де ти: Јa ni ći je vić, Ј. нав. де ло, стр. 19.
15 Zask, Ž. (2004) Umet nost i de mo kra ti ja, Be o grad: Clio, str. 208
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про во ка ци ји, пре вра ту или исме ва њу, сла ве ћи под све то ве 
или над све то ве, или пак ука зу ју ћи на оно не пра вед но или 
ис ква ре но у дру штве ној ма ши не ри ји.16

Циљ гра фи та је упра во то. Они из вр ћу на шу пер цеп ци
ју ствар но сти и ука зу ју на но ву мо гућ ност раз ми шља ња о 
ства ри ма, ко је нам се пу тем ре гу лар них ка на ла ко му ни ка ци
је сва ко днев но пред ста вља ју као је ди ни ис прав ни. Ме ди ји 
су за то би тан фак тор за фор ми ра ње не ке пот кул ту ре,  ко ја 
се ме ша у про цес ко ји во ди од ре ал них до га ђа ја до њи хо вог 
пла си ра ња кроз ме ди је. При пад ни ци пот кул ту ре ста вља ју у 
пр ви план оне са др жа је ко ји су по ти сну ти из ме ди ја, свест 
о не прав ди, о под ре ђе ном по ло жа ју, о ра зли ци, чи не ћи то 
на дру штве но не при хва тљив на чин, кроз кр ше ње свих мо гу
ћих нор ми – оде ва ње, по на ша ње, за кон. За мно ге гра фи те ре, 
гра фи ти пред ста вља ју од би ја ње ма сов не кул ту ре и тра га ње 
за сми сле ни јим на чи ном жи во та. Гра фи ти као ал тер на ти ван 
на чин умет нич ког из ра жа ва ња, би ли су и нај при клад ни је 
сред ство за сла ње ова квих по ру ка и ус по ста вља ње ко му
ни ка ци је са исто ми шље ни ци ма. Гра фи те за то мо же мо по
сма тра ти и као са вест дру штва ко је је по че ло да за бо ра вља 
ва жне аспек те жи во та.

Заск у сво јој књи зи опи су је про цес ин ди ви ду а ци је кроз 
умет ност сле де ћим ре чи ма:

[У]право ра де ћи на ме ња њу ме не са мог под ути ца јем де
ло ва ња на усло ве мог по сто ја ња, ја ука зу јем (пред ла жем) 
дру го ме пут де ло ва ња на усло ве ко ји по дјед на ко по га ђа ју 
и ње га, а ко ји су нам за јед нич ки. На пре ду ју ћи у мом умет
нич ком ра ду, по ка зу јем при мер на чи на на ко ји де ло ва ње 
на ове усло ве про из во ди но ву сре ди ну, за тим ка ко та но ва 
сре ди на мо же да на пра ви ме ста за но ва ис ку ства, ка ко 
ко нач но мој це ло куп ни пут омо гу ћа ва да се да ду бљи сми
сао мо јим ак тив но сти ма и ти ме мо јој ин ди ви ду а ци ји.17

Ре цеп ци ја по ру ке

Жо ел Заск го во ри о умет но сти као о од но су, ко ји је и њен 
основ ни сми сао. То мо же би ти од нос из ме ђу при ро де и 
пред ста вља ња, иде је и ма те ри је, ин сти ту ци ја и љу ди, љу ди 
и њи хо вих кул тур них пред ста ва, сим бо лич них раз ме на. 

Јав но зна че ње умет но сти не ле жи у пот пу но ја сном 
са др жа ју (од ре ђе на те ма, по ру ка и на ме ра) или у сло
бод ном про цва ту лич но сти ко је би ства ра ла штво до
зво ли ло (спа се ње пу тем умет но сти); она ле жи у са мој 

16 Исто, стр. 218.
17 Исто, стр. 229230.



185

ВЕСНА ДИНИЋ МИЉКОВИЋ

уметничкој прак си ко ја је не раз дво ји во ства ра ње и при
јем, из ра жа ва ње и пред ста вља ње, кон ти ну и тет и ино
ва ци ја. Умет ни ци, њи хов сен зи би ли тет, при јем чи вост, 
на по ри ко је чи не да би се су о чи ли са ствар но шћу, пре
по зна ли ма не или уто пи је да тог, пред ста ви ли их сим бо
лич но и са оп шти ли, упра во су гра ђа за њи хо во умет нич
ко ства ра ње. Њи хов ан га жман је ри зик ко ји лич но пре
узима ју.18

У кон тек сту гра фи та, а по ла зе ћи од тврд њи Заск, чи ни се 
зна чај ним упра во од нос ства ра ња и при је ма, ко ји нам још 
бли же мо же об ја сни ти овај фе но мен.

Го во ре ћи о ве ли ком бро ју де фи ни ци ја ко му ни ка ци је, Ја сна 
Ја ни ћи је вић скре ће па жњу на че ти ри гру пе под ко је се ове 
де фи ни ци је мо гу под ве сти. По ред оних ко је ак це нат ста
вља ју на пој мо ве за јед ни штва и ин тер ак ци је, ту су и те о ри
је ко је ко му ни ка ци ју по сма тра ју као на го ва ра ње, као и онај 
тип те о ри ја ко је, још ши ре, под овим пој мом под ра зу ме ва ју 
би ло ко ји тип ути ца ја или од го во ра.19

Гра фи ти оку пи ра ју јав ни про стор не по сред но по ред ре клам
них по ру ка, чи ји је циљ да нас убе де да ку пи мо не ки про из
вод, од но сно да при хва ти мо стил жи во та ко ји про па ги ра ју. 
Слич но, гра фи ти ну де соп стве ни по глед на свет, нај че шће 
су про тан оном ко ји ну де ре кла ме, због че га бил бор ди по ста
ју гра фи те ри ма јед на од нај че шћих ис пи ра ци ја за ин тер вен
ци је на по ру ка ма ко је ови ша љу. Овај бил борд бан ди ти зам, 
по ми шље њу Ти ма Кре све ла, упу шта се у суб вер зив ни ди
ја лог, ис ка зу ју ћи но ва ми шље ња или ука зу ју ћи на оно што 
по сто је ће ре кла ме већ го во ре. „Зна ци и по ру ке ви ше се не 
мо гу узи ма ти здра во за го то во, а по сма трач, ви дев ши гра фи
те, мо ра да за у зме про ми шљен (пре не го не све стан) став.”20 

По ре чи ма Ја сне Ја ни ћи је вић, уло га ре ци пи јен та по ру ке не 
мо ра да бу де па сив на, већ он мо же би ти и ини ци ја тор по ру
ке, та ко што ће од лу чи ти ко јем из во ру ће се при кло ни ти, а 
ко јем не. Из бо ром из во ра по ру ке ко јем ће се при кљу чи ти, 
ре ци пи јент, она да ље твр ди, „до ка зу је да од го ва ра и де лу је 
на сво ју око ли ну кад при ма по ру ке, јед на ко као и сам ко
му ни ка тор ко ји са ста вља ју ћи по ру ку од го ва ра на око ли ну 
ко ја у се би са др жи и при ма о це те по ру ке.”21 За раз ли ку од 
ме ди ја по пут те ле ви зи је или ра ди ја, гра фи ти ну де мо гућ
ност да се ре ак ци ја ре ци пи јен та, од но сно ди ја лог из ме ђу 

18 Исто, стр. 230231.
19 Ja ni ći je vić, J. нав. де ло, стр. 18.
20 Kre svel, T. нав. де ло, стр. 380.
21 Јa ni ći je vić, Ј. нав. де ло, стр. 13.
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по шиљаоца и при ма о ца по ру ке, оства ру је кроз исти ме диј 
ко јим је порука и по сла та.

Иа ко је те шко утвр ди ти ефе кат ко ји гра фи ти има ју на сво је 
ре ци пи јен те, јер се за раз ли ку од ефек та ре клам не по ру ке 
не мо же ме ри ти по ра стом по тра жње за ре кла ми ра ним про
из во дом, о њи хо вом мо гу ћем ути ца ју на свест љу ди го во
ри чи ње ни ца да су из вр ши ли зна ча јан ути цај на ин ду стри ју 
за ба ве. Свет адвер тај зин га по сте пе но је пре у зео есте ти ку 
гра фи та, ко ју је ви део као на чин до пи ра ња до мла дих као 
циљ не гру пе сво јих про из во да. Гра фи те ри су ан га жо ва ни 
као гра фич ки ди зај не ри по зна тих ком па ни ја, ко је се и да нас 
че сто окре ћу овој есте ти ци. Ве ли ке ком па ни је као што су 
Sony, IBM или Ni ke, су сво је ре кла ме ура ди ли у ви ду гра фи
та на фа са да ма згра да ка ко би се при бли жи ли мла ђој по пу
ла ци ји, док je ре кла ма фир ме Fi la, ура ђе на истим сти лом, 
пре кри ва ла град ске ау то бу се. За раз ли ку од ис цр та ва ња 
во зо ва или фа са да од стра не гра фи те ра, свр ха нат пи са иза 
ко јих сто је ове ком па ни је у ка пи та ли стич ком дру штву очи
глед но пред ста вља са свим ва лид но оправ да ње да овај чин 
не бу де сматран ван да ли змом. 

И ма да су на са мом по чет ку у Аме ри ци гра фи ти схва ће ни 
као озби љан знак гу бље ња кон тро ле над под ре ђе ним ка те го
ри ја ма дру штва, о че му све до чи и ма сов на ме диј ска кам па
ња во ђе на под сло га ном Ma ke Your Mark In So ci ety, Not On It 
(Оста ви те траг у дру штву, не на дру штву)22, овај став ипак 
ни је остао и кон зи стент на по ли ти ка аме рич ког дру штва. То
ком За лив ског ра та 1990–1991, у на па ду аме рич ке вој ске на 
ирач ки кон вој, по ги ну ло је пре ко хи ља ду ирач ких вој ни ка и 
ци ви ла. Но вин ски из ве шта ји о овом до га ђа ју по ми ња ли су 
гра фи те ко је су аме рич ки вој ни ци оста вља ли на уни ште ним 
пре во зним сред стви ма не при ја те ља. Пред сед ник Џорџ Буш 
(Ge or ge H. W. Bush) је у јед ном од сво јих јав них на сту па 
ци ти рао ове гра фи те као до каз хра брог и не за ви сног ду ха 
аме рич ке омла ди не ко ја слу жи ин те ре си ма сво је зе мље.23 
Ди стинк ци ја из ме ђу ових „до брих гра фи та” и „ло ших гра
фи та” про тив ко јих се Аме ри ка бо ри, су ге ри ше да је су шти
на про бле ма ве за ног за фе но мен гра фи та у ствари сло бо да 
го во ра ко ју про па ги ра ју.

Јед ну од нај по зна ти јих улич них га ле ри ја гра фи та пред ста
вља Бер лин ски зид. Екс пре сив ни, ве дри цр те жи на за падној 

22 Ben netts, L. Ce le bri ti es Join Mayor in New Bat tle Aga inst Graffi  ti Wri ters, 
April 30th 1982., Oc to ber 2018., https://www.nyti mes.co m/1982/04/30/nyre
gion/ce le bri ti esjoinmayorinnewbat tleaga instgraffi  tiwri ters.html

23 Ca van, S. (1995). The Gre at Graffi  ti Wars of the La te 20th Cen tury. 1995., 
Oc to ber 2018., https://www.graffi  ti.org/faq/gre at graffi  ti wars.html
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стра ни кон тра сти ра ли су си вој по вр ши ни зи да Ис точ ног 
Бер ли на, све до ње го вог па да, сим бо лич но ука зу ју ћи на раз
ли ку из ме ђу два су прот ста вље на дру штва. Тек на кон ује
ди ње ња Ис точ не и За пад не Не мач ке, на ста ли су цр те жи на 
ис точ ној стра ни остат ка сру ше ног зи да, да нас на зва ног East 
si de gal lery (Га ле ри ја ис точ не стра не). Гра фи ти Бер лин
ског зи да пред ста вља ју екс пло а та ци ју оно га што се сма тра
ло улич ним ван да ли змом, због ја сне по ли тич ке про па ган де. 
Да нас, као нај ве ћа ту ри стич ка атрак ци ја Бер ли на и Не мач
ке уоп ште, ве ли ча ју де мо кра ти ју за пад ног си сте ма, док он 
још увек ка жња ва оне ко ји по мо ћу гра фи та из ра жа ва ју сво је 
мишље ње. 

С об зи ром на то да се стил гра фи та раз ви јао на ра чун угро
жа ва ња др жав не имо ви не, не чу ди да су гра фи ти ско ро у 
сва кој зе мљи сма тра ни иле гал ним. Ипак, до ко је ме ре ће 
би ти то ле ри са не њи хо ве по ру ке про те ста вла да ју ћем вред
но сном си сте му, за ви си ће увек од ко ли чи не сло бо де го во ра 
ко ја ће у том дру штву би ти оце ње на као до вољ на. 

Чи та ње гра фи та – код

У по ку ша ју да ста ве под кон тро лу на ста ја ње но вих гра фи
та, а под при ти ском јав но сти ко ја је у све ве ћем бро ју одо
бра ва ла овај вид умет нич ког из ра жа ва ња, вла сти у мно гим 
зе мља ма на шле су ре ше ње на ме њу ју ћи од ре ђе не зид не по
вр ши не за цр та ње гра фи та. Ме ђу тим, од ре ђи ва њем ме ста на 
ком ће се гра фи ти на ћи до во ди се у пи та ње њи хо ва свр ха, 
ко ја се ти ме сво ди пре те жно на њи хо ву де ко ра тив ну функ
ци ју. Та ко ђе, до зво ља ва ње гра фи та на од ре ђе ним по вр ши
на ма, исто вре ме но, од у зи ма ло је гра фи те ри ма осе ћај да ра
де не што про тив за ко ни то, ко ји је пру жао до дат но уз бу ђе ње 
њи хо вој ак тив но сти, али и упот пу ња вао сми сао по ру ке ко ју 
су гра фи ти ма же ле ли да по ша љу.

Ни је дан вид ко мун ка ци је не мо же мо по сма тра ти као изо ло
ван си стем, не узи ма ју ћи у об зир кон текст у ком се ја вља. 
За раз у ме ва ње гра фи та пре су дан је пре све га ка нал пре но са 
по ру ке, ко ји исто вре ме но ну ди и кон текст за њи хо во ту ма
че ње. Као до бар при мер мо же нам по слу жи ти рад ен гле ског 
ау то ра Бенк си ја (Banksy), ко ји је на пра вио де вет гра фи та на 
па ле стин ској стра ни зи да ко ји де ли Изра ел од Па ле сти не, 
по ку ша ва ју ћи да до ча ра свој став да зид пре тва ра Па ле сти
ну у нај ве ћи отво ре ни за твор на све ту. То ле ри са ње гра фи
та са мо на уна пред од ре ђе ним по вр ши на ма ус кра ћу је мо
гућ ност ова квог на стан ка зна че ња у ин тер ак ци ји гра фи та и 
ме ста на ком је ура ђен, без ко је гра фи ти по пут ових де вет 
Бенк си је вих не би има ли ни ка квог сми сла.
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У сво јој књи зи Код, Ум бер то Еко (Um ber to Eco) да је де фи
ни ци ју ко да по ко јој он под ра зу ме ва „кон вен ци ју ко ја утвр
ђу је ви до ве уза јам ног по ве зи ва ња при сут них еле ме на та 
јед ног или ви ше си сте ма ко је раз у ме мо као план из ра за и 
од сут них еле ме на та не ког дру гог си сте ма (или ви ше си сте
ма на кнад но до ве де них у ве зу с пр вим) ко ји раз у ме мо као 
план са др жи не.”24

Ка да гра фит ну ди ко мен тар на обје кат на ком је на стао, за 
шта је као при мер на ве де на Бенк си је ва се ри ја гра фи та на 
изра ел ском зи ду, ни је те шко про ту ма чи ти ње го ву по ру ку, 
јер нам је код већ дат. У оста лим слу ча је ви ма, су о ча ва мо се 
са оним што Еко на зи ва естет ским по ру ка ма, ко је ка рак
те ри ше отво ре ност и ви ше сми сле ност, па за Ека они пред
ста вља ју пра зну фор му у ко ју ре ци пи јент уно си зна че ње. За 
раз ли ку од тра ди ци о нал не умет но сти, ко ја се од ре ђу је као 
умет ност за тво ре не струк ту ре, мо дер ну умет ност (у ко ју 
сва ка ко спа да ју и гра фи ти) ка рак те ри ше отво ре на струк ту
ра. У Отво ре ном де лу Еко твр ди: „Отво ре ност и ди на ми зам 
јед ног де ла са сто ји се, на про тив, да оно по ста не рас по ло жи
во за раз не ин те гра ци је, кон крет не ства ра лач ке до пу не.”25  
За то по ње му и код, „чак и кад је пра ви ло, ни је пра ви ло ко је 
’за тва ра’, мо же да бу де пра ви лома три ца ко је ’отва ра’, ко је 
омо гу ћа ва ства ра ње бес ко нач них по ја ва, да кле он је по че так 
’игре’, јед ног не кон тро ли са ног вр тло га.”26

Схва та ње отво ре но сти умет нич ког де ла пру жа и но ви по
глед на уло гу ре ци пи јен та у про це су ту ма че ња де ла, јер 
ау тор пру жа ужи ва о цу де ло на до вр ше ње. Крис Мар кер у 
свом фил му Chats perchés, до де љу ју ћи се би упра во ту уло
гу, мо же нам по слу жи ти као при мер за ову тврд њу. При каз 
Мач ке, чи је по ја вљи ва ње Мар кер пра ти, у фил му је схва
ћен као ме та фо ра ко ја се од но си на по ли тич ка де ша ва ња у 
Па ри зу. По ре чи ма Ека, „ка да се јед ном про ту ма чи, ме та
фо ра при пре ма дру га чи је гле да ње на свет, али да би се она 
про ту ма чи ла тре ба се за пи та ти не за што, не го ка ко нам она 
при ка зу је свет на но ви на чин”.27 Он сма тра да је је дан ис
каз ме та фо ри чан за то што је ин тен ци ја ње го вог ау то ра да 
он бу де та кав. Раз у ме мо ли јед ну ме та фо ру, он да раз у ме мо 
и за што ју је њен ау тор ода брао, а то до ла зи као по сле ди
ца ту ма че ња. Ме та фо рич но ту ма че ње на ста је у ин тер ак ци ји 

24 Еко, U. (2004) Kod, Be o grad: Na rod na knji ga, str. 86
25 Ци ти ра но у: Пе тро вић, С. Те о риј скоме то до ло шке прет по став ке про јек

та: про бле ми ре цеп ци је умет но сти, у: Ре цеп ци ја умет но сти: ис тра жи
ва ње ти по ва уку са бе о град ских сту де на та, уре дио Пе тро вић, С. (1996), 
Бе о град: Фи ло ло шки фа кул тет, стр: 737.

26 Eko, У. нав. де ло, стр. 15.
27 Еко, U. (2001) Gra ni ce tu ma če nja, Be o grad: Pa i de ia, str. 150.



189

ВЕСНА ДИНИЋ МИЉКОВИЋ

ту ма ча и ме та форич ног тек ста, а ис ход тог ту ма че ња, твр ди 
Еко, до пу шта ју ка ко при ро да тек ста, та ко и оп шти окви ри 
ен ци кло пе диј ских зна ња у из ве сној кул ту ри. 

Кри те ри јум оправ да но сти схва та ња не ког ис ка за као ме
та фо рич ног мо же пру жи ти са мо оп шти кон текст у ко ме се 
ис каз по ја вљу је. С об зи ром да је Мач ка ура ђе на у фор ми 
гра фи та, што од мах асо ци ра на из раз бун та и ре ак ци ју на 
по сто је ћи си стем вред но сти, не чу ди да је ре ди тељ од лу чио 
да ње ну по ја ву у тре нут ку ве ли ких дру штве них про ме на 
схва ти ме та фо рич но. 

Еко у сво јој књи зи го во ри о ве зи ме та фо ре и на уч ног от кри
ћа и, уоп ште но по сма тра но, из ме ђу ме та фо ре и са зна ња, као 
нај у па дљи ви је цр те мо дер не ме та фо ро ло ги је. И док на уч но 
об ја шње ње не ке по ја ве те жи из в о ђе ње уни вер зал ног за ко на, 
али и на кнад ној про ве ри по мо ћу екс пе ри мен та, ме та фо рич
но ту ма че ње, ма да не мо же има ти за по сле ди цу уни вер зал ни 
за кон, ка ко твр ди Еко, 

[…] мо ра да пре тен ду је на то да, ако је ту ма че ње за
до во ља ва ју ће, оно мо ра да оправ да не са мо ме та фо рич
ни ис каз, не го и чи тав кон текст у ко ме се овај по ја вљу је 
(мо же се узе ти да је не ки ис каз ме та фо ри чан ако оста
так кон тек ста оправ да то ту ма че ње). Дру гим ре чи ма, 
ме та фо рич но ту ма че ње тра жи за ко не ко ји ва же за дис
кур зив не кон тек сте, док на уч но от кри ће тра жи за ко не 
за све то ве.28

Слич но, Мар ке ров филм мо же мо схва ти ти као вр сту екс пе
ри мен та то ком ког ре ди тељ про ве ра ва тач ност свог схва та
ња зна че ња од ре ђе ног гра фи та. Он пра ти ње го во по ја вљи
ва ње па ра лел но са све број ни јим про те сти ма ко ји за хва та
ју Па риз, а ко ји за по вод има ју не са мо ло кал ну по ли тич ку 
си ту а ци ју, већ и до га ђа је ван гра ни ца Фран цу ске, по пут 11. 
сеп тем бра или ра та у Ира ку. За Мар ке ра је нај у пе ча тљи ви ји 
ши ро ки осмех ко ји чи ни да ова мач ка из гле да као да се са 
ви си не сме ши на оно што се на ули ца ма де ша ва. По твр ду 
сво је иде је о њи хо вој уза јам ној ве зи Мар кер на ла зи ка да се 
сли ка Мач ке ко ју је до та да у фор ми гра фи та при ме ћи вао 
на ули ца ма Па ри за, на ђе на тран спа рен ти ма фран цу ских 
де мон стра на та, па чак и по ста не део по ли тич ких сло га на.29 
Мач ка ко ја је са да има ла и кри ла и ма сли но ву гран чи
цу у усти ма, сим бо ли зо ва ла је мир за ко ји су се за ла га ли 
противни ци ра та у Ира ку.

28 Исто, стр. 155156.
29 Је дан од сло га на био је и Ma ke cats, not war, па ра фра за по зна тог ан ти

рат ног сло га на Ma ke lo ve, not war (Во ди те љу бав, а не рат), ко ји је ше
зде се тих го ди на обе ле жио аме рич ке про те сте због Ви јет нам ског ра та.
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Мар кер у фил му по ста вља пи та ње и по ре кла овог ли ка, 
па ма да кон ста ту је да је при су тан у Али си у зе мљи чу да и 
ани ми ра ним фил мо ви ма ја пан ског ани ма то ра Ми ја за ки ја 
(Hayao Miyazak), он не из во ди за кљу чак о ње го вим ка рак
те ри сти ка ма. Ипак, ње го во ту ма че ње овог гра фи та то ком 
фил ма, ства ра код гле да о ца пре све га осе ћај ње го ве све при
сут но сти, од но сно све при сут но сти ло ги ке и ра зу ма ко је нас 
ствар ност че сто на ве де да за бо ра ви мо.

За кљу чак

Ум бер то Еко пра ви раз ли ку из ме ђу кон тек ста и окол но сти.  
По ње му, „кон текст је сре ди на у ко јој се да ти из раз по ја вљу
је за јед но с дру гим из ра зи ма ко ји при па да ју истом си сте му 
зна ко ва. Окол ност је спо ља шња си ту а ци ја у ко јој не ки из
раз, за јед но са сво јим кон тек стом мо же да се по ја ви”.30 Ра то
ви, дру штве не кри зе, де мон стра ци је, по пут оних у Мар ке ро
вом фил му, пред ста вља ју окол но сти у ко ји ма је мо гу ће за те
ћи гра фи те. Зна че ње из ра за бун та ко је им се при пи су је, оно 
је што њи хо ву по ја ву у та квим окол но сти ма чи ни сасвим 
очеки ва ном.

Сми сао ко ји гра фи ти има ју за сво је ау то ре нај бо ље је су ми
ран у по след њем по гла вљу Бенк си је ве књи ге, у ко јој овај 
тре нут но нај це ње ни ји ау тор гра фи та у све ту раз ми шља о 
овој фор ми из ра жа ва ња слу же ћи се при ме ри ма соп стве них 
ра до ва. У по ме ну том по гла вљу, Бенк си да је из вод из днев
ни ка пу ков ни ка Мер ви на Ви ле та Го ни на (Mer vin Wil lett Go
nin), ко ји је био ме ђу пр вим бри тан ским вој ни ци ма ко ји су 
ушли у не мач ки кон цен тра ци о ни ло гор Бер генБел сен. По
ред хо ро ра ко ји је за те као у ло го ру, Го нин у днев ник бе ле
жи и сво је из не на ђе ње са зна њем да је са па ке ти ма по мо ћи 
бри тан ског Цр ве ног кр ста сти гла и ве ли ка ко ли чи на ру же ва 
за усне. Го нин опи су је же не у ло го ру ко је су и да ље ше та ле 
без оде ће, или ле жа ле у кре ве ти ма без спа ва ћи це и по сте љи
не, али са цр ве ним кар ми ном на усна ма. По ње му, то је био 
знак да је не ко ипак ма рио за то ка ко се ови љу ди осе ћа ју, 
а кар мин је, по ње го вим ре чи ма, био оно што им је по ла ко 
вра ћа ло на зад њи хо ву људ скост.31 

Ин спи ри сан овом при чом, Бенк си је ура дио цр нобе ли гра
фит ло го ра ша, на ком су је ди ни де та љи у бо ји њи хо ве јар ко 
цр ве не усне. Као што пу ков ник Го нин ту ма чи уло гу ко ју је 
кар мин имао у жи во ти ма ло го ра ша, та ко и Бенк си пра ви по
ре ђе ње да ју ћи спре је ви ма фар бе ко ји ма се цр та ју гра фи ти 
слич ну уло гу у жи во ти ма њи хо вих ау то ра.

30 Еко, U. (2001) Gra ni ce tu ma če nja, Be o grad: Pa i de ia, str. 265.
31 Banksy (2006) Wall and Pi e ce, Lon don: Ran dom Ho u se UK, p. 202.
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GRAFFITI – THE ART OF RESISTANCE

Abstract

There is no consensus when it comes to graffiti. The fact that we 
balance between considering them art and considering their invasion 
of our public space vandalism,  tells mainly about our fear of inability 
to control the messages they send. But whether consisting of an artist’s 
name or a high quality drawing, graffiti messages carry a common 
meaning. Following the trail of Monsieur Chat, a graffiti cat smiling 
from Paris rooftops at the protestants during the social upheaval of 
2001, the French director Chris Marker reflected on these post 9/11 
events, reminding us that, just like in 1968, poetry gets born in the 
streets. Graffiti initially emerged out of necessity, as a language of those 
deprived of other, more conventional means of expression. They serve 
a social function by expressing the society’s shared values, instead of 
individual beliefs of their creators. By invading our public space they 
alter our perception of reality, provoke critical thinking and awake our 
social conscience. Regarding graffiti as a mean of communication, this 
paper reflects on this phenomenon by analysing different segments of 

communication process.

Кеywords: grafti, communication, street art, art and democracy, in
terpretation
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МЕНАЏМЕНТДОГАЂАЈАУ
ПОЗОРИШНОЈУМЕТНОСТИ

Сажетак: Кул тур ни до га ђа ји су ве о ма зна чај ни за јед ну за јед ни цу 
и њен кул тур ни али и еко ном ски раз вој. По зо ри шне пред ста ве као 
кул тур ни до га ђај се из у ча ва ју као по се бан дру штве ни фе но мен. У 
ра ду ће мо по сма тра ти по зо риш ну умет ност и њен раз вој од вер
ских ри ту а ла и по ет ске дра ме па до Бро две ја. Ор га ни за ци ја до га
ђа ја као што је по зо ри шна пред ста ва је ве о ма сло жен про цес ко ји 
зах те ва од ор га ни за то ра да по се ду ју од ре ђе не ве шти не и зна ња. 
По ред сми шља ња иде је за те му кул тур ног до га ђа ја нео п ход но је 
раз мо три ти ра спон по год них ме ста и увек има ти на уму бу џет
ска и дру га огра ни че ња. Ме наџ мент до га ђа ја у да на шње вре ме по
стао је по знат као по себ но по ље из у ча ва ња у ве ли ком бро ју обра
зов них ин сти ту ци ја.

Кључне речи: по зо ри ште, кул тур ни до га ђај, ор га ни за ци ја 
догађаја

Увод

По зо ри ште пред ста вља је дан од нај инге ни о зни јих чо ве ко
вих ком про ми са са са мим со бом. У ње му он из во ди и за ба
вља дру ге, пра ви се ва жан и за ба вља се бе, а опет – оно је 
је дан од нај моћ ни јих ин стру ме на та за ис тра жи ва ње и по ку
шај да схва ти са мо га се бе, свет у ко ме жи ви, и сво је ме сто 
у том све ту.1

Кул тур ни до га ђа ји као што је по зо ри шна пред ста ва пред ста
вља ју ве о ма сна жну уло гу у дру штву. Из раз јав но оку пља ње 
озна ча ва до га ђај са од ре ђе ном на ме ром. Ве ли чи на и вр ста 
кул тур ног до га ђа ја од ре ђу је ни во нео п ход них ве шти на про
фе си о нал них ме на џе ра до га ђа ја. Про фе си о нал ни ме на џер 

1 Хар вуд, Р. (1998) Исто ри ја по зо ри шта: Цео свет је по зор ни ца, Kлио, 
Бе о град, стр. 15.
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кул тур ног до га ђа ја пред ста вља осо бу ко ја је од го вор на за 
ор га ни зо ва ње, упра вља ње, про на ла же ње спон зо ра, ло ги
сти ке и од но се с јав но шћу. По зо ри шну пред ста ву као кул
тур ни до га ђај мо же мо по сма тра ти и као за ба ву, али она је 
мно го ви ше од то га. По зо ри ште има ве о ма зна чај ну уло гу у 
дру штву, а то је пре све га вас пит но обра зов на уло га. 

За ба ва као гло бал ни фе но мен бе ле жи све ве ћи раст и оства
ру је огром не при хо де. „До га ђа ји чи не јед ну од нај у збу дљи
ви јих и нај бр же ра сту ћих об ли ка фе но ме на ко ји су за сно ва
ни на до ко ли ци, би зни су и ту ри зму.”2

По себ на при влач ност кул тур них до га ђа ја про из и ла зи де ли
мич но из огра ни че ног тра ја ња и при ро де је дин стве но сти. 
По јам „фе сти вал” ко ји се ко ри сти сто ти на ма го ди на, мо же 
об у хва ти ти без број до га ђа ја. Фе сти вал је пред ста вљао вре
ме свет ко ви не, ре лак са ци је и опо рав ка, ко га је че сто пра
тио пе ри од те шког фи зич ког ра да у то ку се тве или же тве. 
У су шти ни, основ на функ ци ја ових фе сти ва ла би ла је про
сла ва за јед ни це или кул ту ре. До га ђа ји по бу ђу ју ин те ре со ва
ње за јед ни це и при вла че ве ли ки број уче сни ка, а ства ра ју и 
велики при ход од ту ри зма.

Ме на џе ри у кул ту ри тре ба ло би да ра де на при ка зи ва њу и 
по пу лари са њу кул тур них вред но сти и умет нич ких оства
ре ња и под сти ца њу кон так та љу ди са умет но шћу. И по ред 
иза зо ва са ко ји ма се су о ча ва ју, од фи нан сиј ских сред ста ва 
до при до би ја ња пу бли ке, све сни су ути ца ја ко ји мо гу има ти 
на сво ју за јед ни цу и свет. Ор га ни зо ва ње кул тур них до га ђа ја 
је дан је од на чи на да се про мо ви шу кул тур не вред но сти од
ре ђе не за јед ни це и по бољ ша еко ном ска си ту а ци ја од ре ђе ног 
гра да или зе мље.

Раз вој по зо ри шта као кул тур ног до га ђа ја –  
кул ту ра и за ба ва

У основи, по зо ри ште го во ри о жи во ту. По ре чи ма ре ди те
ља Пи те ра Бру ка, „по зо ри ште и жи вот су јед но те исто и 
ни су јед но те исто. Са ста вље ни су од истих са сто ја ка, па 
ипак по зо ри ште не би по сто ја ло да се ни је до го ди ло не што 
дру го”. За то што је по зо ри ште као жи вот и за то што се ба ви 
жи во том, оно се ни ка да не мо же све сти на не ку јед но став ну 
фор му лу. 3

2 Љу бо је вић, Ч. и Ан дре је вић, А. (2002) Ме наџ мент до га ђа ја, Фа кул тет 
за услу жни би знис, Но ви Сад, стр. 5.

3 Хар вуд, Р. (1998) Исто ри ја по зо ри шта: Цео свет је по зор ни ца, Kлио, 
Бе о град, стр. 16.
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По зо ри ште мо же да пред ста вља за ба ву, али је обич но мно го 
ви ше од то га. Оно не об у хва та са мо умет ност, већ и исто
ри ју, со ци о ло ги ју, пси хо ло ги ју, по ли ти ку и дру ге обла сти. 
По се ду је не ве ро ват ну сна гу да оте ло тво ри про бле ме ко ји су 
фун да мен тал ни за по сто ја ње, али ко ји че сто пр ко се ре ше њу, 
јер гле да но ис то риј ски, оно је ви ше емо ци ја не го ра ци о нал
ност. Ка да се глум ци и пу бли ка спо је и пре да ју ко лек тив ном 
до жи вља ју, на ста је по зо ри шна ми сте ри ја. 

По зо ри ште ва ри ра од вер ских ри ту а ла и по ет ске дра ме па 
до Бро две ја. Оно укљу чу је ре ла тив но мо дер не об ли ке, као  
што су опе ра и ба лет и об у хва та мно штво ра зних ве шти на, 
али кључ ни еле мент по зо ри шта је ин тер ак ци ја из во ђа ча и 
по сма тра ча. Оно ле жи у осно ви људ ског дру штва, оно је за
јед нич ко го то во свим кул ту ра ма. По ре кло по зо ри шта ле жи 
у дав ној про шло сти та ко да ни ко са си гур но шћу не мо же да 
ка же ка да је оно на ста ло. 

По зо ри ште је ро ђе но из игре, ри ту а ла, ма гиј ских об ре да. 
Ка ко се ни шта са си гур но шћу не зна о по ре клу по зо ри шта, 
та те ма је про из ве ла чи тав низ те о ри ја. Јед на при хва тљи
ва те о ри ја ука зу је на уса ђен аспект људ ске при ро де, же љу 
да се љу ди игра ју. Нај не по сред ни ја и нај по уч ни ја прет по
став ка о по ре клу те а тра мо гла би би ти она ко ја др жи да је 
на ста ло из игре: де ча ци се игра ју вој ни ка, де вој чи це са сво
јим лут ка ма глу ме уло гу ма ме. Али, исто ри ча ри су сло жни 
у то ме да ко ре не по зо ри шта тре ба тра жи ти у оно ме што је 
нај ста ри јим на ро ди ма би ло од ве ли ког зна ча ја: у об ре ду, ре
ли ги о зном или гра ђан ском, све ча ном или рат ном.

Та ко Ро берт Пи њар пру жа по др шку овој те зи сма тра ју ћи да 
се нај ста ри ја драм ска сце на мо же от кри ти у цр те жи ма на 
сте на ма из па ле он то ло шког до ба, ко је пред ста вља ју игра че 
огр ну те жи во тињ ским ко жа ма.4

Ове сли ке под се ћа ју на по ре кло глу ме. Вре ме ном глум ци ће 
по че ти да ко ри сте фи зич ка по ма га ла ка ко би из гу би ли сво ју 
лич ност и ка ко би учвр сти ли ве ру у оно што се до га ђа. Ко
ри сте ко же, бо је, је лен ске ро го ве и оно што је нај ва жни је за 
по зо ри шну те му, ма ске. Ста вља ње ма ски је кон стан тан сим
бол у по чет ним по зо ри шним фор ма ма. Лов ци ко ји су по
ста ли жи во ти ња ко ју ло ве и ко ји но се ма ске по ма жу сво јој 
ма шти и ма шти за јед ни це. 

Пр ви при ме ри мен аџмен та не ког из во ђе ња пред ста ве би ли 
су јав на оку пља ња због це ре мо ни јал них вер ских об ре да у 

4 Вен стен, А. и Вајн штајн, А. (1983) По зо ри шна ре жи ја – ње на естет ска 
уло га, Уни вер зи тет умет но сти, Бе о град. стр. 34.
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ра ним дру штви ма. „Ме на џер” је све ште ник, и то је утка но 
у дру штво.5

Из овог при ме ра мо же мо за кљу чи ти да је за ор га ни за ци ју 
кул тур них до га ђа ја бит но да по сто ји ме на џер, ор га ни за тор 
кул тур них до га ђа ја. Та ко ђе, по ред сми шља ња иде је за те му 
до га ђа ја нео п ход но је раз мо три ти ра спон по год них ме ста и 
увек има ти на уму бу џет ска и дру га огра ни че ња. Ме наџ мент 
до га ђа ја у да на шње вре ме по стао је по знат као по себ но 
поље из у ча ва ња у ве ли ком бро ју обра зов них ин сти ту ци ја.6

Ме на џе ри ко ји ор га ни зу ју кул тур ни до га ђај као што је по
зо ри шна пред ста ва мо ра ју да има ју основ на зна ња и ин
фор ма ци је, да по се ду ју спе ци фич не ве шти не и атри бу те, да 
поседу ју кре а тив ност и ко му ни ка ци о не ве шти не.

У V ве ку пре но ве ере по зо ри шна умет ност, као за јед ни штво 
гле да ла ца и из во ђа ча пред ста ве, во ди по ре кло из древ не 
Грч ке. Исто риј ски гле да но, грч ка дра ма се по ја ви ла као пот
пу но раз ви је на и див на. По ја ва драм ских пи са ца је зна чај на 
за ту про ме ну, а за то су за слу жна три драм ска пи сца: Ес хил, 
Со фо кле, Еу ри пид. Ула зак бо га Ди о ни са у по зо ри ште је од 
пре суд ног зна ча ја за ње гов раз вој. Ко ре не дра ме на ла зи мо у 
раз у зда ним за ба ва ма по све ће ним Ди о ни су. Ње го ва при ро да 
и мах ни ти об ре ди ње го вих след бе ни ка и по тен ци јал на прет
ња ко ју је он пред ста вљао у уре ђе ном дру штву, ле же у осно
ви сна ге дра ме од ње ног по чет ка па до да нас. Дра ма чи ји је 
он биo по кро ви тељ би ла је у ста њу да из не на ди, уз не ми ри и 
за пре па сти пу бли ку.

По зо ри ште је по ста ло ме диј у ко ме су на пе то сти жи во та би
ле пред ста вље не без огра да – чо век про тив бо го ва, про тив 
суд би не, про тив про шло сти, и на рав но про тив са мо га се бе. 
То је био об лик ко ји je на стао из прак тич не по тре бе: умет
ност дра ме мо ра ла је да ис пу ни и про ши ри функ ци ју ко ју је 
об ред имао у про шло сти, из во де ћи про цес уз чи ју по моћ је 
чо век, тај тра гич ни ју нак, био уву чен у схе му ства ри да пре
и спи та соп стве ну уло гу.7 

Гр ци су во ле ли да се так ми че, а њи хо ви драм ски пи сци су се 
так ми чи ли то ком сла вља, кул тур ног до га ђа ја, ко је је тра ја ло 
три да на и пред ста вља ло фе сти вал ко ји се звао Град Ди о ни
си ја. Отва ра њу Град Ди о ни си ја при су ство ва ли су вер ски и 
гра ђан ски ве ли ко до стој ни ци, све ште ни ци Ди о ни са и архонт 

5 Бернс, В. (2009) Ме наџ мент и умет ност, Клио, Бе о град, стр. 42. 
6 Љу бо је вић, Ч. и Ан дре је вић, А. (2002) Ме наџ мент до га ђа ја, Фа кул тет 

за услу жни би знис, Но ви Сад, стр. 6.
7 Хар вуд, Р. (1998) Исто ри ја по зо ри шта, Цео свет је по зор ни ца, Kлио, 

Бе о град, стр. 53.
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глав ни су ди ја Ати не. Ње го ве ду жно сти су укљу чи ва ле ор га
ни зо ва ње ком пли ко ва ног си сте ма оце њи ва ња дра ма и име
но ва ње не ког бо га тог гра ђа ни на да фи нан си ра пред ста ве. 
Чо век ко ји је фи нан си рао пред ста ве – цхо ре гус, мо гао је да 
бу де на гра ђен и за нај бо љу пред ста ву. Те го ди не цхо ре гус 
ни је мо рао да пла ћа по рез.8 Ви ди мо да је и у то вре ме држа
ва има ла пре суд ну уло гу у до ме ну кул ту ре и умет но сти и да 
је укљу чи ва ла бо га те љу де да ула жу у по зо ри ште и на тај 
на чин их осло ба ђа ла од по ре за. Пр ви др жав ни си стем ко ји 
спон зо ри ше кул тур не до га ђа је ус по ста вља се у Грч кој, око 
534 го ди не пре но ве ере. Ови до га ђа ји су зах те ва ли ме на
џер ске ве шти не у пла ни ра њу, ор га ни зо ва њу и кон тр о ли, као 
и да нас.9

Спон зор ство пред ста вља еле ме нат ко му ни ка ци о ног мик са 
и све по пу лар ни је сред ство пу тем ко га осо бе или кор по ра
ци је пру жа ју фи нан сиј ску по др шку да се кул тур ни до га ђај 
одр жи. Пу тем спон зор ства ће се ство ри ти ко рист у сми слу 
по бољ ша ња ими џа.

Још у ста рој Грч кој бо га те ари сто кра те су по др жа ва ле спорт 
и умет нич ке фе сти ва ле. У ста ром Ри му, гла ди ја то ре су по
др жа ва ли чла но ви рим ске ари сто кра ти је. Пр ва мо дер на ко
мер ци јал на упо тре ба спон зор ства, до го ди ла се 1861. го ди не 
у Ау стра ли ји. Та кав об лик спон зор ства до га ђа ја као што су 
Олим пиј ске игре је био од стра не Кока Коле.10

Ор га ни за то ри до га ђа ја мо ра ју по ста ти про фе си о нал ци у 
упра вља њу спон зор ским парт нер стви ма. И да до бро схва те 
шта пред ста вља спон зор ство.

Глум це ко ји су би ли про фе си о нал ци пла ћа ла је др жа ва. На 
кра ју фе сти ва ла глум ци су би ли на гра ђи ва ни, а они ма ко ји 
су се ло ше по на ша ли де ље не су ка зне.

Грч ка по зо ри шта су гра ђе на на отво ре ном, на па ди на ма не
ког бр да, ка ко би се ис ко ри стио бо љи на гиб ра ди бо љег по
гле да на сце ну. Пу бли ка је се де ла на др ве ним клу па ма по
ре ђа них у по лу круг. Ес хил је увео на сце ну дру гог глум ца, 
ко ји ће са пр вим при ка зи ва ти ви ше ли ко ва. На тај на чин је 
ора то ри јум пре тво рио у дра му. Про стор ис пред Ди о ни сије
вог хра ма био је кру жан, у цен тру је био жр тве ник – ти ме ла, 
око ко јег су игра ли глум ци ко ји су би ли му шкар ци. Око ло је 
рас по ре ђен хор, док су се гле да о ци на ла зи ли око тог про сто
ра. Kасније се по ди жу ка ме ни или мер мер ни објек ти. Ови 

8 Исто, стр. 58.
9 Бернс, В. (2009) Ме наџ мент и умет ност, Клио, Бе о град, стр. 43.
10 Љу бо је вић, Ч. и Ан дре је вић, А. (2002) Ме наџ мент до га ђа ја, Фа кул тет 

за услу жни би знис, Но ви Сад, стр. 105.
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објек ти пред ста вља ју ме сто где су се одр жа ва ли кул тур ни 
до га ђа ји. Ор га ни за тор до га ђа ја мо ра па жљи во раз мо три ти 
све по сле ди це ода би ра про сто ра где ће се кул тур ни до га ђај 
до го ди ти. При ли ком из бо ра ме ста тре ба узе ти у об зир ве
ли ки број фак то ра. Ме ђу тим, увек се требa ру ко во ди ти да 
je нео п ход но про на ћи про стор ко ји нај ви ше од го ва ра кул
тур ном до га ђа ју ко ји се ор га ни зу је и пу бли ци ко ја до ла зи на 
по зо ри шну пред ста ву. 

По ре чи ма пе сни ка Хо ра ци ја Грч ком је за вла дао Рим. Ри
мља ни су, за раз ли ку од ве ћи не осва ја ча, ува жа ва ли вр ли не 
оних ко је су осво ји ли. Оно што су узе ли од Гр ка по стао је 
мо дел њи хо ве умет но сти и књи жев но сти.  По зо ри ште у Си
ра ку зи, осве ће но око 460. го ди не пре но ве ере би ло је по
зна то као нај ста ри је на Си ци ли ји. Југ је био тај ко ји је об ли
ко ва њу ко ме ди је до нео соп стве ну драм ску фор му. Ри мља ни 
су при зна ли да је грч ка ци ви ли за ци ја би ла над моћ ни ја од 
њи хо ве, и бу квал но сва рим ска умет ност је би ла на дах ну та 
Грч ком, ма да је она вре ме ном до би ла дру га чи ји ка рак тер: 
рим ску умет ност су чак из во ди ли Гр ци.11

Пре у зев ши по зо ри ште од Гр ка, гра ди ли су не што из ме ње не 
те а тре у ко ји ма је сце на ар хи тек тон ски по ве за на са гле да
ли штем и по ди же се на по ди јум. По зо ри шта су би ла нео п
ход на за цар ско рим ско дру штво али не и за дра му. Са ти ри
чар Ју ве нал је ре као ка ко са мо две ства ри ин те ре су ју ма се 
– хлеб и цир кус. Рим је у то вре ме био ве о ма бо гат, ста нов
ни штво је би ло мно го број но и ве о ма нео бра зо ва но. Ма су је 
тре ба ло за ба ви ти, то је зна чи ло да тре ба ор га ни зо ва ти што 
ви ше до га ђа ја. По зо ри шта као кул тур ни до га ђа ји су би ла 
ис пу ње на спек та кли ма, ко ји су би ли кит ња сти, рас ко шни и 
пу ни бру тал но сти. Уче сни ци у спек та кли ма, глум ци ко ји су 
глу ми ли у ко ме ди ја ма, пред ста ва ма без ре чи, пан то ми ма ма 
обез беђива ли су за ба ву ши ром Рим ске им пе ри је.12 

Ри мља ни су ор га ни зо ва ли умет нич ке до га ђа је ко је је фи нан
си ра ла др жа ва. Ме на џе ри ко ји су би ли за ду же ни за над гле
да ње и ру ко во ђе ње за ба вом мо ра ли су да има ју до ста ме
на џер ских спо соб но сти за про дук ци ју и упра вља ње овим 
до га ђа ји ма

Ка да се рас па ло За пад но рим ско цар ство тра го ви зва нич
ног ор га ни зо ва ног по зо ри шта су не ста ли. Ве ћи на исто ри
ча ра се сла же да, иа ко ни ка квог фор мал ног по зо ри шта ни
је би ло, је дан број ње го вих еле ме на та је на ста вио да жи ви. 

11 Грант, Н. (2006) Исто ри ја по зо ри шта, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град,  
стр. 20.

12 Хар вуд, Р. (1998)  Исто ри ја по зо ри шта, Цео свет је по зор ни ца, Kлио, 
Бе о град, стр. 91.
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Нарастајућа сна га ра не хриш ћан ске цр кве би ла је ко ри шће
на да се уни шти драм ска умет ност. Рим ско по зо ри ште је би
ло раз врат но и пред ста вља ло је глас па ган ства и као та кво 
оно је би ло не при ја тељ но вог мо рал ног по рет ка.

У пр вим ве ко ви ма по сле Хри сто вог Васкрсења Цр ква је мо
ра ла да на ђе на чин да ап сор бу је ре ли ги о зне им пул се пре
хри шћан ске про шло сти и да исто вре ме но угу ши ста ре ре
ли ги је. Та ко се по че ло са из град њом цр ка ва на ме сти ма где 
су се на ла зи ли па ган ски хра мо ви. Ко ри сти ла су се па ган ска 
ме ста као ме ста на ко ји ма су се од и гра ва ли кул тур ни до га
ђа ји. Хри шћан ска цр ква је у сво је об ре де укљу чи ва ла пред
ста ву, као што је ма ска ра да и кар не вал и усво ји ла драм ска 
сред ства ка ко би успе шни је пре не ла по ру ку на ро ду. Ус кр
сну ће пред ста вља ло је при мер дра ма ти за ци је по се те Ма ри је 
Ису со вом гро бу по сле рас пе ћа. Све ли ко ве игра ли су све
ште ни ци. Нај ве ћи ути цај на по зо ри ште у том вре ме ну има ла 
је Цр ква. По сто је по да ци о раз ли чи тим пред ста ва ма ко је су 
ства ра ле про фит. Пре ма Бро ке ту и Хил ди ју, по сто ји при мер 
да је у Рем су 1490. го ди не 5.616 осо ба пла ти ло улаз за пред
ста ве ко је је спон зо ри са ла оп шти на.13

Фи нан сиј ско пи та ње је ве о ма бит но при ли ком ор га ни зо ва
ња до га ђа ја. Не ка до га ђа ња има ју ви ше ци ље ва, али оства
ри ва ње про фи та је је дан од њих. На при мер, улич не па ра де 
или му зич ки фе сти ва ли за јав ност су бес плат ни, док тро
шко ве сно се др жав на те ла и/или спон зо ри. Фир ме или по
је дин ци че сто за та ква до га ђа ња обез бе ђу ју до бра и услу ге 
па је те шко од ре ди ти ствар ни тро шак до га ђа ња. Ме ђу тим, 
ве о ма је ва жно да сви оста ли тро шко ви бу ду одо бре ни и до
ку мен то ва ни. Кад је циљ до га ђа ја при ку пља ње сред ста ва 
у до бро твор не свр хе, мо ра се од ре ди ти циљ на сво та, па је 
опет вр ло бит но да се и тро шко ви и при ку пље на сред ства 
пра вил но рас по ре де.14

Вре ме ном су се по ја ви ла ко ла са ни ским по дом на ко ји ма су 
би ли уче сни ци ко ји су из во ди ли пан то ми ме пред ста вља ју ћи 
Ада ма и Еву, Но је ву бар ку итд. Из во ди ли су крат ке ди ја ло ге 
ко ји су се зва ли „те лов ска дра ма”, ко ја је би ла по пу лар на у 
Ен гле ској. Слич не свет ко ви не од ви ја ле су се ши ром Евро пе 
и та ко је по ста вље на сце на за но ви об лик по зо ри шног при
ка зи ва ња, кул тур них до га ђа ја као што је: фе сти вал дра ма, 
сла вље чо ве ко вог спа се ња. Ови ко ма ди би ли су по зна ти под 
на зи ви ма: ми сте ри је и ми ра ку ли, и ма да сред њи век ни је 

13 Broc kett, O. and Hildy, F. (2003) Hi story Of The The a tre, Ninth Edi tion, New 
York: Allyn and Ba con, рр. 4349.

14 Ван дер Ва ген, К. (2010) Event Management, Упра вља ње до га ђа ји ма, у 
ту ри зму, кул ту ри, би зни су и спор ту, Ма те, Бе о град, стр. 55.
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пра вио оштре раз ли ке  из ме ђу њих, ови из ра зи су по че ли 
да се ди фе рен ци ра ју на оне ко ји су об ра ђи ва ли би блиј ске 
при че и дру ге ко ји су об ра ђи ва ли жи во те све та ца.15 Кра јем 
два нaе стог и по чет ком три на е стог ве ка фран цу ске ми сте
ри је иза шле су из цр ка ва и по че ле да из во де пред ста ве на 
на род ном је зи ку. За при ка зи ва ње су би ли за ду же на по себ
на кон сти ту тив на те ла, док су у Ен гле ској би ли за ду же ни 
тр го вач ки есна фи. Глум ци су би ли пла ће ни пре ма ва жно сти 
сво је уло ге.

Ми ра ку ли и ми сте ри је су пред ста вља ли на род но по зо ри ште 
ко је се обра ћа ло ши ро кој не пи сме ној пу бли ци. Ми сте ри је 
су за па ли ле те а тар ски пла мен. Тај пла мен је био нај сна жни
ји у Ен гле ској. Сред њи век је ожи вео по зо ри ште, али пре ви
ра ња ко ја су се до го ди ла у 16. ве ку, одва ја ње ен гле ске цр кве 
од Ри ма ути ца ће на по зо ри ште. Ни је ви ше би ло по крет них 
по зо ри шта, про те стан ти су на па да ли ка то лич ко пра зно вер је 
и иде о ло ги ју. Џејмс Бер биџ био је сто лар ко ји је 1576. го
ди не са гра дио по зо ри ште ко је се зва ло По зо ри ште, ко је је 
би ло у об ли ку кру га.

Од XIV до XVI ве ка раз ви ла су се нео кла сич на по зо ри шта, 
по ја ви ла су се опе ра и ба лет, а уло га ме на џе ра у умет но сти 
по ста ја ла је све зна чај ни ја.16

У то ку ре не сан се по зо ри ште ула зи у глав на кул тур на зби
ва ња. Мо де ли ре не сан сног по зо ри шта ус по ста вље ни су у 
зе мљи у ко јој је ре не сан са и по че ла, у Ита ли ји. У то вре ме 
про фе си о нал ним тру па ма је био нео п хо дан про стор. Цр кве 
су до бро слу жи ле за игра ње вер ских дра ма, а кра љев ски 
дво ро ви, при ват не ку ће и јав не згра де ра зних вр ста пру жа ле 
су про стор за се ку лар ну дра му. Ре не сан са пред ста вља пе ри
од ко ји је по чео у Ита ли ји и про ши рио се на оста ле де ло ве 
евро пе, по при ма ју ћи раз ли чи те об ли ке у раз ли чи тим зе мља
ма. Фи рен ца је би ла град у ко ме се ро дио но ви уметнички 
дух. Из бор ме ста до га ђа ја је ве о ма зна ча јан. 

При ли ком из бо ра про сто ра до га ђа ја мо ра ју се узе ти у об зир 
по тре бе свих ин те ре сних гру па. При ли ком пре гле да по тен
ци јал них ло ка ци ја до га ђа ња по треб но је узе ти у об зир три 
глав не ин те ре сне гру пе чи је би пер спек ти ве мо гле би ти бит
но раз ли чи те: из во ђа чи, пу бли ка и ор га ни за то ри.17

15 Хар вуд, Р. (1998) Исто ри ја по зо ри шта, Цео свет је по зор ни ца, Kлио, 
Бе о град, стр. 102 103.

16 Бернс, В. (2009) Ме наџ мент и умет ност, Клио, Бе о град, стр. 43.
17 Ван дер Ва ген, К. (2010) Event Management, Упра вља ње до га ђа ји ма, у 

ту ри зму, кул ту ри, би зни су и спор ту, Ма те, Бе о град, стр. 160.
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Ако узме мо као при мер, ко ме ди ја де л’ар те је би ла ве о ма по
пу лар на ко ме ди ја ко ја је цве та ла од сре ди не XVI до по чет ка 
XVI II ве ка. Ко ме ди ја ко ја је за сно ва на на на род ној тра ди ци
ји, али се из во ди ла и на рас ко шним дво ро ви ма. Глу мац ко ји 
је глу мио у ко ме ди ји мо рао је да игра, пе ва, да има уме ће 
акро ба те, да бу де ко ми чар и пан то ми ми чар и мо рао је да зна 
да сви ра на не ком му зич ком ин стру мен ту.

У скло пу мно гих до га ђа ја, мо же се ор га ни зо ва ти по зо ри шна 
пред ста ва, као део кул тур но за бав ног про гра ма.

У Ен гле ској Краљ Хен ри VII за по слио је јед ну стал ну гру
пу глу ма ца, ко ја је би ла по ве за на са оста лим за ба вља чи ма, 
двор ским лу да ма, му зи ча ри ма, акро ба та ма, ко ји су би ли део 
при зо ра ко ји су се од и гра ва ли у дво ру. А Хен ри VI II ко ји се 
одво јио од Ри ма, дао је ин спи ра ци ју ње го вим ми ни стри ма 
да при хва те је дан об лик по кро ви тељ ства над по зо ри штем, 
и на тај на чин би има ли кон тро лу над са др жа ји ма дра ма. 
Дола ском Ели за бе те I до ла зи до ра ста пу ту ју ћих тру па.

У Ен гле ској у XVI ве ку осе тио се ве ли ки успон про фе си
о нал ног по зо ри шта као кул тур ног  до га ђа ја. Тра ди ци ја са
вре ме не дра ме је до ста оја ча ла, по ли тич ка ста бил ност у то 
вре ме је ство ри ла до бре усло ве за раз вој по зо ри шта, а успон 
са мог Лон до на обез бе дио је пу бли ку. Глоб, Шек спи ро во „О” 
по зо ри ште је са гра ђе но од др ве та и пред ста вља нај чу ве ни је 
по зо ри ште ика да са гра ђе но у Лон до ну у вре ме ка да је ве ћи 
део ста нов ни штва по се ћи вао по зо ри ште че шће не го ика да у 
исто ри ји. Та да је у Лон до ну жи ве ло 160.000 ста нов ни ка, од 
тог бро ја 20.000 љу ди је по се ћи ва ло по зо ри ште сва ке не де
ље. Ка ко то ни су увек би ли исти по се ти о ци, то зна чи да је 
ве ли ки број љу ди био стал на пу бли ка.  У то вре ме Лон дон је 
био за ча ран по зо ри штем. Љу ди су че зну ли за по зо ри штем, 
са ма по тра жња за по зо ри штем усло ви ла је да у то вре ме у 
Лон до ну бу де и ве ли ка по ну да драм ских пи са ца. Ула зни ца 
за по зо ри шну пред ста ву је ко шта ла је дан пе ни за пар тер, за 
два пе ни ја гле да лац је мо гао да  ку пи се ди ште у под нож ју 
сте пе ни ца с ле ве и де сне стра не или за три пе ни ја да ку пи 
ме сто на га ле ри ји. Док је це на за при ви ле го ва не би ла два
на ест пе ни ја. 

Пред крај XVI и по чет ком XVI II ве ка по зо ри ште у Ен гле
ској би ло је нај по пу лар ни је. За вре ме вла да ви не Ели за бе те I 
Лон дон је имао и по зо ри ште и глум це и пу бли ку. У то до ба 
от кри ћа и екс пан зи је до ла зи до ује ди ње ња књи жев но сти и 
по зо ри шта.

То вре ме је обе ле жи ло и ства ра ње Шек спи ра. Сво ју ин
те лек ту ал ну сна гу и има ги на ци је при ме нио је, не на ака
дем ско из у ча ва ње ху ма ни стич ке, већ људ ске пси хо ло ги је, 
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истражујући уни вер зал на осе ћа ња у јед ној бес крај ној ра
зно вр сно сти ли ко ва и уно се ћи их у не за бо рав ну по е зи ју.18 
Упо тре био је сво ју ма шту и усме рио је на пу бли ку, не пре
ста но је увлаче ћи у ду бо ко по и сто ве ће ње са глум ци ма на 
сце ни. 

Жан Ба тист По клен – Мо ли јер је био глу мац, драм ски пи сац, 
про ду цент и је дан од нај ве ћих ко ме ди јо гра фа у исто ри ји по
зо ри шта. Осно вао је 1643. го ди не по зо ри шну тру пу. Она је 
про па ла у Па ри зу, да би ка сни је ње го ва тру па пу то ва ла по 
уну тра шњо сти. Ка да је тру па из ве ла соп стве ну фар су За љу
бље ни док тор пред Лу јем XIV, по сти гла је ве ли ки успех и 
до би ла је пра во да по зо ри ште Пе тит Бо ур бон по де ли са ита
ли јан ским ко ма дом. Од та да па до сво је смр ти Мо ли јер до
ми ни ра фран цу ским по зо ри штем до те ме ре да је јед но вре
ме пре ти ла опа сност да тра ге ди ја не ста не са репер то а ра.19

Пред ста ве Дон Жу ан и Тар тиф  на и шле су на не при ја тељ
ски став код цр кве. Али краљ је био на ње го вој стра ни и 
по др жао га је. Вре ме на су се ме ња ла. Драм ски пи сци су 
мо ра ли да узму у об зир уку се пу бли ке ко ја је по ти ца ла из 
високог дру штва.

Осам на е сти век се сма тра да је био до ста не ин те ре сан тан 
за дра му, а оно што је би ло ка рак те ри стич но за тај пе ри
од у Фран цу ској и Ен гле ској је да је по зо ри шти ма вла дао 
капитал.

Иза зов за ор га ни за то ре кул тур ног до га ђа ја као што је по
зо ри шна пред ста ва, је би ло про на ла же ње нов ца. Нов ча на 
по др шка цр кве, кра љев ске по ро ди це би ли су глав ни из во ри 
фи нан си ра ња уз про да ју уде ла ко ји је обез бе ђи вао сред ства 
за пла те и про дук ци ју. Ме на џе ри су мо ра ли да над гле да ју 
и рас по де ле укуп ни про фит вла сни ци ма уде ла. Та ко ђе, ме
на џе ри су би ли у уна кр сној ва три из ме ђу умет ни ка ко ји су 
тра жи ли про стор за из во ђе ње сво јих пред ста ва и др жа ве 
ко ја је че сто по ку ша ва ла да угу ши де ло и кон тро ли ше га. 
Кроз исто ри ју умет ни ци су се бо ри ли са кон тро лом ко ју су 
на мета ли Цр ква и др жа ва.

У XIX ве ку из раз ро ман ти зма се од но си на ин те лек ту ал ни 
по крет ко ји је имао сна жан ути цај на дру штво и умет ност. 
Ро ман ти ча ри су на гла ша ва ли је дин стве ност по је дин ца и 
зна чај ин ди ви ду ал ног из ра за у ко ме је ути цај на ци о нал ног 
ка рак те ра пред ста вљао јед ну ком по нен ту. Ро ман ти чар ски 
дух имао је ути ца ја на сце но гра фи ју, сцен ску умет ност и 

18 Грант, Н. (2006) Исто ри ја по зо ри шта, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град,  
стр. 20.

19 Исто.
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глу му. Овај пе ри од обе ле жа ва ју ве ли ки тех но ло шки из у ми 
и за по зо ри ште је мо жда нај зна ча ни ји био раз вој ве штач ке 
ра све те.

Вид за ба ве кра јем XIX ве ка за оби чан свет у Аме ри ци, би
ле су по пу лар не пред ста ве под на зи вом ва ри је тет. Ва ри је
тет су во ле ли по слов ни љу ди, ме на џе ри ко ји су др жа ли под 
кон тро лом ве ли ка по зо ри шта. Њих дра ма као умет ност ни
је мно го за ни ма ла, они су тра жи ли про фи та бил ну, ко мер
ци јал ну за ба ву, ко ја ће да успе и да бу де по пу лар на. Не ке 
ен гле ске крч ме и клу бо ви су обез бе ђи ва ли за ба ву у об ли
ку ко мич них пе са ма и мо но ло га, ме ђу тим, ту је би ло мно го 
не по сред них од но са из ме ђу из во ђа ча и гле да ла ца. Овај тип 
пред ста ве је по стао то ли ко по пу ла ран та ко да су спе ци јал не 
згра де пра вље не за из во ђе ње мју зик хо ло ва. Пр ви мју зик хол 
је био Кен тер бе ри у Лон до ну отво рен 1852. го ди не. Мју зик
хо ло ви су обез бе ди ли до бру осно ву за нај бо ље бри тан ске 
ко ме ди је све до до ла ска до ба те ле ви зи је.

По че так XX ве ка у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма у зе
мљи у ко јој је вла дао „шоу би знис” где је све би ло спек та
ку лар но ни је би ло озбиљ не дра ме до по ја ве Ју џи на О’Ни ла 
драм ског пи сца. У дру штву у ко јем пре о вла ђу ју мо дер ни 
усло ви про из вод ње, жи вот је пред ста вљен као аку му ла ци
ја при зо ра. Све што је не ка да би ло не по сред но до жи вље но, 
пре тво ре но је у пред ста ву. Сли ке одво је не од свих аспе ка та 
жи во та ста па ју се у је дин ствен ток ства ри, у ко јем пре ход но 
је дин ство жи во та ви ше не мо же би ти оства ре но. Фраг мен
тар на опа жај на ствар ност ре гру пи ше се у но во, соп стве но 
је дин ство, као одво јен ла жни свет, пред мет пу ке кон тем пла
ци је. Спе ци ја ли за ци ја сли ка све та до сти же вр ху нац у све ту 
не за ви сних сли ка ко је об ма њу ју чак и са ме се бе. Спек такл 
је кон кре ти зо ва на ин вер зи ја жи во та, не за ви сно кре та ње 
нежи во та.20

Бро двеј се про сти ре чи та вом ду жи ном Мен хет на, уз бу дљив 
и бље штав, у ср цу ве ли ког гра да пред ста вља јед ну од ве ли
ких по зо ри шних екс пло зи ја XX ве ка. Као та кав пред ста вља 
ве ли ко ис ку ше ње аме рич ког по зо ри шта. Још че тр де се тих 
го ди на XX века ек спе ри мен тал на дра ма је мо гла да на ђе 
упо ри ште али због ску пе про дук ци је се ишло и на ко мер
ци јал ни успех. До кле год је пред ста ва до но си ла про фит и 
пу ни ла са ле би ла је из во ђе на. За то су озбиљ ни драм ски пи
сци сма тра ли Бро двеј „ме стом за ба ве”. Нај ве ћи про из вод 
Бро две ја и нај у оч љи ви ји еле мент ње го вог успе ха је мју зикл. 

20 De bord, G. (1992) La So ciété du spec tac le, tran sla ted by Ken Knabb (So ci ety 
of the Spec tac le) Pa ris: Gal li mard; De bord, G. (2002) Oe u vres, Gal li mard, 
Pa ris, Bu re au of Pu blic Sec rets, р. 6.
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Публика је пла ћа ла да би ви де ли на по зор ни ци ве ли ке зве
зде и спектакл.

Мју зикл пред ста вља скра ће ни цу од „му зич ка ко ме ди ја” ко ја 
се уз ди гла из пе пе ла европ ске опе ре те. У мју зи клу за пле ти 
су би ли сла би, са ма ло драм ског зна ча ја. Бро двеј ни је био 
за дра ме већ за хи то ве. Њу јорк је мо рао да раз ви је и дру ге 
ви до ве по зо ри шта од зна ча ја а не са мо по зо ри ште ко је се 
ру ко во ди па ра ма и тр жи штем. Та ко је на стао оф – Бро двеј, 
па чак и оф – оф Бро двеј. 

У овом ра ду смо по сма тра ли по зо ри шну умет ност као кул
тур ни до га ђај ко ја се раз ви ја ла од вер ских ри ту а ла па до 
Бро две ја. Ви ди мо да су од по чет ка по сто ја ли ор га ни за то ри 
кул тур них до га ђа ја, ко ји су по се до ва ли од ре ђе не ве шти не 
ко је су до при но си ле до број ор га ни за ци ји ових до га ђа ја. 
По ред ор га ни за тор ских спо со бно сти ве о ма је ва жно ода
бра ти ме сто на ко ме ће се до га ђај одр жа ва ти и обез бе ди ти 
буџетска сред ст ва.

Пр ви при мер ме наџ мен та у кул ту ри и ор га ни зо ва ње до га
ђа ја као што су вер ски об ре ди у ра ним дру штви ма, где је 
„ме на џер” био све ште ник, по ка зу је нам да ка ко се раз ви ја ло 
по зо ри ште, та ко се раз ви јао и ме наџ мент до га ђа ја.

По зо ри ште као кул тур ни до га ђај у не ким слу ча је ви ма је био 
за ба ва, али по зо ри ште је мно го ви ше од то га. Оно има обра
зов ну и вас пит ну уло гу ко ја ути че на раз вој све сти дру штва 
и по је дин ца, и због то га је из у зет но ва жно да по зо ри ште по
сто ји и ши ри сво ју ми си ју. У да на шње вре ме жи вот се не 
мо же за ми сли ти без ефи ка сних ко му ни ка ци ја, то се од но си 
и на ме наџ мент у кул ту ри ко ји ће све ви ше па жње по све ти
ти ана ли зи ко му ни ка ци ја са по зо ри шном пу бли ком. Ме наџ
мент у кул ту ри до би ја све ви ше на зна ча ју јер ор га ни зо ва
ње кул тур них до га ђа ја на ква ли те тан на чин има по кре тач ку 
сна гу у при хва та њу и ства ра њу кул тур них вред но сти.21

За кљу чак

Из све га ово га мо же мо за кљу чи ти да је по зо ри ште од ри
ту ал них по че та ка сти гло до мо дер них вре ме на. Оно је про
ла зан ме диј ко ји не мо же ду го да стаг ни ра. Пре жи ве ло је 
би о скоп, те ле ви зи ју, па и ре во лу ци ју тех но ло ги је, али то 
не тре ба да зна чи да са вре ме но по зо ри ште не ма кон стант
не иза зо ве и по тре бу за при ла го ђа ва њем про ме на ма у окру
же њу. По тро шач ко дру штво, брз тем по жи во та усло вља ва ју 
по зо ри ште да се ме ња. 

21 Бра кус, А. (2015) По зи ци о ни ра ње као мар ке тин шка стра те ги ја у 
позори шти ма Ср би је, За ду жби на Ан дре је вић, Бе о град, стр. 10.
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Оно што је си гур но је да ће по зо ри ште по сто ја ти и у бу дућ
но сти али не зна мо ка кве ће про ме не по при ми ти. Оно што 
се мо же уви де ти да ла ко ћа са ко јом се до ла зи до ин фор ма
ци ја пу тем ин тер не та усло вља ва и умет нич ке ор га ни за ци је 
да мо ра ју да ан га жу ју ве ште љу де ко ји ће упра вља ти веб 
стра ни ца ма и раз ме ном ин фор ма ци ја с јав но шћу да би оп
ста ла у тур бу лент ним вре ме ни ма. Бр зе тех но ло шке про ме не 
ути чу на на чин на ко ји ће по зо ри ште за до во љи ти по тре бе 
бу ду ће пу бли ке.

Ве ли ки про блем ко ји има ју по зо ри шта се сво ди на фи нан
си ра ње, ве ли ки не склад из ме ђу по сто је ћих ре сур са и тро
шко ва пред ста ве. У зе мља ма у све ту по зо ри шта се су сре ћу 
са овим про бле мом. Уло га ме наџ мен та у по зо ри шту је од 
ве ли ког зна ча ја. 

Уво ђе ње ме наџ мен та и мар ке тин шких ме то да у уста но ве 
кул ту ре зах тев је са вре ме ног до ба ко је и кул ту ри на ме ће 
по тре бе успе ха на тр жи шту, еко но мич но сти и ефи ка сно сти 
по сло ва ња. Ипак, кул тур ни ме наџ мент и мар ке тинг не тре
ба схва ти ти са мо као „пра вље ње нов ца” у обла сти кул ту
ре и зна чај ну ак тив ност ко ја до при но си раз во ју умет нич ке 
(кул тур не) про дук ци је и ства ра њу кул тур них на ви ка пу бли
ке (кул тур не по тре бе, ак тив но сти), већ и као про фе си ју ко ја 
мо ра да раз ви је све фор ме мар ке тин га с ци љем да по сре ду је, 
ани ми ра и еду ку је у обла сти кул ту ре.22

Кул тур ни до га ђа ји слу же по бољ ша њу ими џа јед ног ме ста, 
ре ги је или др жа ве. По зи ци о ни ра ње од ре ђе ног кул тур но ту
ри стич ког до га ђа ја у све сти по тро ша ча по сти же се ко ри шће
њем мар ке тин шких ко му ни ка ци ја . Ме на џе ри има ју за да так 
да ло кал не по тен ци ја ле ак ти ви ра ју и учи не их атрак тив ним 
за пу бли ку и ту ри сте, као и за ло кал но ста нов ни штво. Ако 
ту ри стич ко  кул тур не по тен ци ја ле очу ва мо за но ве ге не ра
ци је ту ри ста и ло кал но ста нов ни штво, до би ће мо одр жи ви 
кул тур ни ту ри зам.

По зо ри шни фе сти вал ко ји је осно ван 1954. го ди не је је дан 
је од нај ста ри јих и нај ве ћих фе сти ва ла дру штве них по зо ри
шта у Сје ди ње ним Америчким Др жа ва ма. По чео је са три 
по зо ри шне гру пе, да би се да нас про ши рио на ве ћи број уче
сни ка. Го ди шњи фе сти вал одр жа ва се сва ког про ле ћа. То је 
по пу лар ни до га ђај ко ји тра је че ти ри – пет да на на ко јем уче
ству ју у про се ку два де сет гру па, ко ји ни је са мо за бав ног, већ 
и еду ка тив ног ка рак те ра.

22 Дра ги ће вић Ше шић, М. и Стој ко вић, Б. (2010) Кул ту ра: ме наџ мент, 
ани ма ци ја, мар ке тинг, Бе о град: Клио, стр. 87.
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Фе сти вал се за вр ша ва увек не де љом и тог да на се из во де 
три – че ти ри пред ста ве ко је су ода бра не од жи ри ја, као и 
до де ла на гра да и при зна ња гру па ма за из вр сност из во ђе ња 
пред ста ва. Сви жељ но ишче ку ју до де лу на гра да. Овај фе
сти вал је по ве зан са Ре ги о нал ним фе сти ва лом Но ве Ен гле
ске  (НЕРФ), ко ји се одр жа ва сва ке две го ди не.

На при ме ру по зо ри шног фе сти ва ла мо же мо ви де ти ка ко су 
кул тур ни до га ђа ји и ме наџ мент до га ђа ја по ве за ни и ко ли ко 
мо гу да ути чу и на кул тур ни ту ри зам и на по се ту пу бли ке 
кул тур не ма ни фе ста ци је ко ја је по ста ла тра ди ци о нал на. 

Ако гле да мо са еко ном ског ста но ви шта, кул тур ни ту ри зам 
пред ста вља из ла зак кул ту ре на тр жи ште са сво јим кул тур но 
умет нич ким про из во ди ма и услу га ма. Ме наџ мент до га ђа ја, 
кул ту ра и ту ри зам пред ста вља ју ком пле мен тар не гра не, ко је 
би тре ба ло да ус по ста ве парт нер ску са рад њу и удру же се у 
об ли ко ва њу за јед нич ких про из во да и услу га. 

На тај на чин до би ја мо кул тур ну ин ду стри ју ко ја се ве о ма 
бр зо раз ви ја и за у зи ма зна чај но ме сто у свет ској еко но ми ји.
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EVENT MANAGEMENТ IN THEATRE ARTS

Abstract

Cultural events are very important for a community and its cultural 
and economic development. Theatre performances as cultural events 
are studied as a distinctive social phenomenon. In this article we will 
observe theatre art and its development from religious rituals and poetic 
plays to Broadway. Organization of an event such as theatre performance 
is a very complicated process which requires the organizers to have 
specific set of skills and knowledge. In addition to coming up with the 
idea for the theme of a cultural event, it is necessary to consider a range 
of convenient places and always have in mind the budgetary and other 
limitations. Event management has become a special field of research 

in a large number of educational institutions.

Keywords: theatre, cultural event, event organization
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Sažetak: Na klad nič ki niz pro iz vod je raz li či tih ra zi na dje lo va nja i re
gu la ci je knji žev nih, knji žnih, na klad nič kih i ured nič kih od lu ka i sa dr
ža ja, te kul tu ral nih pro ce sa po ve za nih sa či ta telj skim prak sa ma, či ta
telj skim kom pe ten ci ja ma i pro ce si ma ob li ko va nja knji žev ne pu bli ke. 
Raz li ku je mo če ti ri na če la ob li ko va nja na klad nič kog ni za: po vi je sno, 
ured nič ko, či ta telj sko i pa ra tek stu al no. U ovom ra du ana li zi ra li smo 
na če la ob li ko va nja na klad nič kog ni za na pri mje ru Bi bli o te ke mo der ne 
li te ra tu re HIT, jed ne od se dam be le tri stič kih na klad nič kih ni zo va ob ja
vlji va nih u Hr vat skoj iz me đu 1968. i 1991. go di ne. Bi bli o te ka mo der ne 
li te ra tu re HIT (ured nik Zlat ko Crn ko vić) do mi ni ra la je na klad nič kom 
sce nom u Hr vat skoj i u Ju go sla vi ji to kom 1970tih i 1980tih u ko merci
jal nom i kva li tet nom smi slu.

Ključneriječi: na klad nič ki niz, Bi bli o te ka HIT, best se ler, pa ra tekst

Uvod

U do stup noj te o rij skoj ili pre gled noj li te ra tu ri o na klad niš tvu 
na hr vat skom je zi ku na klad nič ki niz ni je bio pred met oso bi te 
znan stve ne po zor no sti.1 Lek si kon ska i en ci klo pe dij ska re-pre-
zen ta ci ja na klad niš tva po jam na klad nič ko ga ni za ob ra đu je tek 
spo ra dič no. U Gra fič koj en ci klo pe di ji (ur. Fra njo Me sa roš) na
klad nič ki je niz de fi ni ran kao „čest na ziv za niz ili ci klus iz da nja 

1 Us po re di ti: Je lu šić, S. (2012) Ogle di o na klad niš tvu, Za greb: Na kla da Lje
vak; Ve la gić, Z. (2013) Uvod u na klad niš tvo, Osi jek: Fi lo zof ski fa kul tet  
Sve u či liš ta J. J. Stro smayera.
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s od re đe nog pod ruč ja dje lat no sti ili od re đe ne knji žev ne vr ste“2. 
U Hr vat skoj en ci klo pe di ji na klad nič ki niz ob ra đu je se u na tuk
ni ci „na klad nič ka cje li na“ kao „niz knji ga isto ga na klad ni ka, 
obič no o is toj ili srod noj te mi, ko je uz vla sti ti no se i za jed nič ki, 
tzv. skup ni na slov. Knji ge ob ja vlje ne u is toj na klad nič koj cje li ni 
pre po zna tlji ve su po ujed na če nom uve zu i ti sku, a če sto no se 
i te ku ću nu me ra ci ju sve ska unu tar cje li ne. Za ne ke na klad nič
ke cje li ne, pri mje ri ce, za sa bra na dje la ne kog au to ra, na klad nik 
una pri jed od re đu je broj sve za ka (tzv. ome đe na na klad nič ka cje
li na), a za dru ge se na po čet ku iz la že nja ne zna broj sve za ka (tzv. 
te ku ća na klad nič ka cje li na ili niz).“3 U svo joj knji zi Pra vil nik i 
pri ruč nik za iz rad bu abe ced nih ka ta lo ga Eva Ve ro na ova ko de-
fi ni ra na klad nič ku cje li nu: “Vi še je di ni ca bi bli o teč ne gra đe ko ji 
po red vla sti tih (po seb nih) na slo va ima ju i za jed nič ki nad re đe ni 
(skup ni) na slov ko ji ih po ve zu je u jed nu cje li nu. Ta kve je di ni ce 
mo gu bi ti po ve za ne i te ku ćom nu me ra ci jom. Po svom op se gu, 
na klad nič ka cje li na mo že bi ti ogra ni če na (ome đe na na klad nič
ka cje li na) ili neo gra ni če na (niz pu bli ka ci ja ili je di ni ca bi bli o
teč ne gra đe).“4 Slič nu de fi ni ci ju na klad nič kog ni za na la zi mo i 
u ISBDu – Me đu na rod nom stan dard nom bi bli o graf skom opi
su: “(1) se rij ska gra đa ko ja sa dr ža va skup za seb nih uza stop no 
iz da nih je di ni ca gra đe ko je mo gu i ne mo ra ju bi ti nu me ri ra ne, 
od ko jih sva ka, uza svoj glav ni stvar ni na slov, ima nad re đe ni 
stvar ni za ci je li skup tj. stvar ni na slov na klad nič ke cje li ne; (2) 
nu me ri ra ni niz sveš či ća ili di je lo va se rij ske gra đe.“5 

U ovom ra du na klad nič ki niz shva ća mo kao pro iz vod raz li či tih 
ra zi na dje lo va nja i re gu la ci je knji žev nih, knji žnih, na klad nič kih 
i ured nič kih od lu ka i sa dr ža ja, te kul tu ral nih pro ce sa po ve za nih 
sa či ta telj skim prak sa ma, či ta telj skim kom pe ten ci ja ma i pro ce
si ma ob li ko va nja knji žev ne pu bli ke. Jed no stav ni je re če no, na
klad nič ki niz je ukup nost zna če nja po je di nač nih ob ja vlje nih na
slo va i pa ra tek stu al no ga seg men ta sva ke po je di ne knji ge i ni za 
u cje li ni. 

Mo der ni na klad nič ki niz u hr vat skom se na klad niš tvu us po sta
vlja kra jem 1960ih. Pro stor na klad nič kog ni za po ka zu je se vi
še stru ko re pre zen ta tiv nim za pra će nje va žnih druš tve nih i kul
tur nih pro mje na, ali i za us po sta vu ši re kul tur ne, pa i knji žev ne 
pa ra dig me u hr vat sko me kon tek stu. U raz do blju o ko jem je ri ječ 

2 Me sa roš, F. (ur.) (1971) Gra fič ka en ci klo pe di ja, Za greb: Teh nič ka knji ga,  
str. 348.

3 Hr vat ska en ci klo pe di ja (2005), Za greb: Lek si ko graf ski za vod Mi ro slav  
Kr le ža, str. 569.

4 Ve ro na, E. (2009) Pra vil nik i pri ruč nik za iz rad bu abe ced nih ka ta lo ga,  
Za greb: Hr vat sko knji žni čar sko druš tvo, str. 382.

5 ISBD Me đu na rod ni stan dard ni bi bli o graf ski opis (2014), Za greb: Hr vat sko 
knji žni čar sko druš tvo, str. 382.
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u Hr vat skoj je iz la zi lo se dam na klad nič kih ni zo va: Zlat ni paun 
(na klad nik Oto kar Ker šo va ni, Ri je ka, od 1968. do 1986), HIT 
(na klad nik Zna nje, Za greb, od 1969. do 1991), Ogle da lo (na
klad ni ci Zo ra i GZH, Za greb, od 1973. do 1980), Za bav na bi
bli o te ka (na klad nik GZH, Za greb, od 1978. do 1988), Best se ler 
(na klad nik Au gust Ce sa rec, Za greb, od 1978. do 1988), Ga ma 
(na klad nik Mla dost, Za greb, od 1979. do 1991) te Ogle da la (na
klad nik GZH, Za greb od 1980. do 1989). 

Na če la ob li ko va nja na klad nič kog ni za

U ovom kon tek stu mo gu će je de fi ni ra ti če ti ri te melj na na če la 
ob li ko va nja na klad nič kog ni za. Pr vo na če lo na zi va mo po vi je
snim na če lom. Na sve spo me nu te na klad nič ke ni zo ve u Hr vat
skoj iz me đu 1968. i 1991. po vi je sni kon tekst na klad nič ko ga ni
za us po sta vljen je dje lo va njem i na klad nič kim ni zom Za bav na 
bi bli o te ka Ni ko le An dri ća i, u od re đe noj mje ri, na klad nič kim 
mo de li ma ko je je ta bi bli o te ka us po sta vi la, uklju ču ju ći, da ka
ko, i pre dodž bu o he te ro ge no sti či ta telj ske pu bli ke ko ja je kao 
te melj ni re gu la tor ugra đe na u An dri će vu ured nič ku/na klad nič
ku kon cep ci ju. Za bav na bi bli o te ka na klad nič ki je pro jekt ko ji 
je po kre nuo Ni ko la An drić (1867–1942), is tak nu ti fi lo log, pre
vo di telj, dra ma turg, svo je dob no i ka za liš ni in ten dant i knji žev
ni po vje sni čar, te vi še go diš nji pred sjed nik Druš tva hr vat skih 
knji žev ni ka. Za bav nu je bi bli o te ku  po kre nuo kao vla sti ti iz da
vač ki pro jekt 1913, s na ka nom, da ob ja vlju je „iz bor po naj bo ljih 
dje la iz svjet ske knji žev no sti“6. U slje de ćih je tri de se tak go di na 
u ukup no 442 sve ska po stup no ob li ko vao ide ju na klad nič ko ga 
ni za, kao i nje go vu knji žev nu i iz vank nji žev nu funk ci o nal nost. 
Knji ge su ob ja vlji va ne u ko li ma, te je ukup no ob ja vlje no 50 ko
la Za bav ne bi bli o te ke, s po sljed njоm ob ja vlje nim sve skom pod 
red nim bro jem 603 1942. go di ne.

Ured nik bi bli o te ke HIT Zlat ko Crn ko vić u knji zi Knji go sit ni ce 
na pi sao je slje de će: „Pri zna jem da sam od nje ga (Ni ko le An dri
ća, op. N. R.) mno go na u čio. Ni me ni ni je bi lo sve jed no ho će li 
se ne tom izaš la knji ga br zo ras pro da ti ili ne će. (…) pre u zeo sam 
od An dri ća obi lje ža va nje bro je vi ma sva kog sve ska. Po uzo ru na 
An dri će vu Za bav nu bi bli o te ku uveo sam ci ti ra nje miš lje nja no
vin skih knji žev nih kri ti ča ra o po je di nim pret hod no oba vlje nim 
knji ga ma u is toj se ri ji. I na kra ju pa zio sam da na ovi ci ma ili na 
po le đi ni knji ga re do vi to na vo dim na slo ve svih do ta da iz da nih 
knji ga u toj edi ci ji.“7 

6 Man dićHek man, I. (2014.) Knji ga o knji ga ma: Za bav na bi bli o te ka  
1913.–1041, Za greb: Ex li bris, str. 26. 

7 Crn ko vić, Z. (2003) Knji go sit ni ce, Ri je ka: Oto kar Ker šo va ni, str. 128.
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Dru go na če lo je na če lo ured nič kog od no sa pre ma knji žev nom 
sa dr ža ju i na či nu nje go ve pre zen ta ci je u ob li ku knji ge s jed ne 
stra ne, te u kon tek stu na klad nič ko ga ni za s dru ge stra ne. Oda
bir knji žev no ga sa dr ža ja od go vor nost je na klad nič ke in stan ce 
ured ni ka i re gu li ran  ured nič kom po li ti kom, te se, u kon tek stu 
spo mi nja nih na klad nič kih ni zo va u dru goj po lo vi ci 20. sto lje ća 
u Hr vat skoj, mo že za klju či ti da na klad nič ki ni zo vi svo je po čet
no, pr vo na če lo ob li ko va nja vi de u for mi ra nju knji žno ga ni za s 
ob zi rom na pre zen ti ra ne knji žev ne sa dr ža je. 

Tre će na če lo ob li ko va nja na klad nič ko ga dje lo mič no je po ve
zan s ured nič kom in stan com a mo gli bi smo ga  na zva ti na če
lom pa ra tek sta. Pa ra tekst na klad nič kih ni zo va u dru goj po lo vi ci 
20. sto lje ća od ra ža va, s jed ne stra ne, na klad nič ki sta tus i raz voj 
na klad niš tva u tom vre me nu u Hr vat skoj, a s dru ge se stra ne 
po ka zu je kao ključ ni pro stor ob li ko va nja ide je o na klad nič kom 
ni zu kao cje li ni, i to cje li ni su sljed nih na klad nič kih pro iz vo da. 
Pa ra tek stu al ni se pro to ko li ujed no mo gu shva ti ti i kao mo ment 
me đu sob no ga raz li ko va nja na klad nič kih ni zo va. Va žan seg ment 
na klad nič kog pa ra tek sta sva ka ko je nje go va vi zu al na di men zi
ja, ko ja od ra ža va i raz voj vi zu al ne kul tu re i kul tu re gra fič ko ga 
di zaj na u raz do blju o ko jem je ri ječ. Pa ra tekst je re zul tat ili vi
dlji va po slje di ca na klad nič ke stra te gi je, naj češ će u zo ni od go
vor no sti ured ni ka, te usmje ren pre ma či ta te lju. Tu vr stu pa ra tek
sta na zi va mo na klad nič kim pa ra tek stom, a pa ra tekst mo že bi ti  
i au tor ski. Bi lo da je ri ječ o uvo du, pred go vo ru ili po go vo ru, 
fu sno ta ma, bi lješ ka ma ili ano ta ci ja ma, pa ra tekst uvi jek mi je nja 
od no sno pro iz vo di no vu či ta lač ku si tu a ci ju. Da nas je ne mo gu će 
pro u či ti ka kav je bio či ta telj ski od go vor na na klad nič ke stra te
gi je, jer su ar hi ve hr vat skih na klad nič kih ku ća uniš te ne ili ne do
stup ne, no la ko je pret po sta vi ti da po sto ji či tav spek tar re ak ci ja 
na for mi ra nje na klad nič kog ni za. Či ta telj mo že ig no ri ra ti či nje
ni cu da je ne ka knji ga ob ja vlje na u bi bli o te ci, od no sno mo že bi ti 
za in te re si ran za sa mo je dan je di ni na slov ili au to ra. S dru ge stra
ne, ima i či ta te lja ko ji su op se siv no ve za ni uz bi bli o te ku, prem da 
je teš ko za mi sli ti da je ne ki či ta telj pro či tao baš sve na slo ve iz 
ne ke bi bli o te ke. 

Če tvr to se na če lo ob li ko va nja na klad nič ko ga ni za pre po zna je 
u či ta telj skoj re cep ci ji na klad nič ko ga pro iz vo da, što po ve zu je
mo s na či ni ma pre zen ta ci je knji žev no ga sa dr ža ja s jed ne stra ne, 
te s ob li ko va njem knji žev ne pu bli ke s dru ge stra ne. Či ta telj ska 
re cep ci ja ogle da se u na klad nič kim po ka za te lji ma us pješ no sti 
(po no vlje na iz da nja, pre zen ta ci ja pre po zna tlji vih knji žev nih sa
dr ža ja, pa ra tek stu al ni na klad nič ki pro to ko li, broj pro da nih pri
mje ra ka po je di nih iz da nja u onim slu ča je vi ma gdje su po da ci 
o to me do stup ni). Na klad nič ki ni zo vi sva ka ko su ob li ko va ni u 
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me đu dje lo va nju s knji žev nom pu bli kom i u to me smi slu ovo 
nače lo na zi va mo na če lom bi bli o teč ne pu bli ke. 

Bi bli o te ka mo der ne li te ra tu re HIT

Bi bli o te ka mo der ne li te ra tu re HIT do mi ni ra la je na klad nič kom 
sce nom u Hr vat skoj i u Ju go sla vi ji to kom 1970tih i 1980tih 
go di na i u ko mer ci jal nom smi slu i s ob zi rom na kva li te tu iz da
nja.8 U raz do blju od 1968. do 1991. izaš lo je ukup no 211 na slo
va u 234 sve ska i 39 ko la. Uo bi ča je na na kla da iz no si la je iz me đu 
šest i de set ti su ća pri mje ra ka9. Ro man Mo me Ka po ra Fo li ran ti 
(1974) pro dan je, pri mje ri ce, u čak 100 000 pri mje ra ka u ne ko li
ko iz da nja10. Ured nik HITa Zlat ko Crn ko vić (1931–2013), ko ji 
je bio pod jed na ko po znat i kao ured nik i kao vr stan pre vo di telj, 
bi bli o te ku HIT je za mi slio – ka ko smo već re kli – u tra di ci ji Za
bav ne bi bli o te ke Ni ko le An dri ća. Is pr va je HIT bio za miš ljen 
kao bi bli o te ka mo der nih svjet skih best se le ra i u pr vim ko li ma 
omjer stra nih i „do ma ćih“ (hr vat skih i ju go sla ven skih) au to ra 
bio je 5:1. Vre me nom je taj omjer iz jed na čen na 3:3. 

Po put Ni ko le An dri ća i Zlat ko Crn ko vić dr žao je va žnim pre po
zna ti ukus či ta lač ke pu bli ke u svi je tu i Ju go sla vi ji, ali i su zdr ža ti 
se od po di la že nja pu bli ci ili od na me ta nja vla sti tog knji žev nog 
uku sa. Ge slo je Zlat ka Crn ko vi ća gla si lo, ka ko sam na vo di, li te
rar na vri jed nost plus ko mu ni ka tiv nost.11 Na tim na če li ma Zlat ko 
Crn ko vić je kon sti tu i rao iz nim no va žnu i kva li tet nu be le tri stič ku 
bi bli o te ku za naj ši ru či ta telj sku pu bli ku ko ja je la ko utje ca la na 
pro mje nu či ta lač kih na vi ka raz li či tih či ta lač kih sku pi na. Kao ri
jet ko ko ji ured nik Zlat ko Crn ko vić je us pješ no nje go vao či ta lač
ku po tre bu za fa bu lom, ra zo no dom, umjet nič kim is ku stvom, i, 
jed no stav no, do bro na pi sa nom li te ra tu rom. HIT je pu bli ci nu dio 
spek tar raz li či tih in tri gant nih te ma – so ci jal nih, druš tve nih, rat
nih i po li tič kih. Je dan tip na slo va, pri sut nih u svim raz do blji ma 
bi bli o te ke, bi la je po li tič ki i/ili druš tve no an ga ži ra na li te ra tu ra. 
Na kon 211 ob ja vlje nih knji ga (do 1991. go di ne) uoč lji vo je da 
HIT ni je bi la bi bli o te ka za bav ne knji žev no sti ili ba rem ne sa
mo za bav ne knji žev no sti.12 Zlat ko Crn ko vić je raz vio i usa vr šio 

8 Zlat ko Crn ko vić je ure đi vao HIT do 1995. go di ne. Na kon nje ga ured ni ce /
ured ni ci bi bli o te ke bi le su Ju li ja na Ma ta no vić, Vje ra Ba lenHe idl i Da vor 
Usko ko vić.

9 http://www .ju tar nji.hr /vi je sti/zlat kocrn ko vicdani samslam ni gudaomi li
jundi na raakon ta ci jeni ka dane bi na pi saoro man/1203155/

10 http://ar hi va.na ci o nal.hr /cla nak/13972/ure div si500knji gado biosa mci ri
po vi sen-se cer

11 Crn ko vić, Z. (2003) Knji go sit ni ce, Ri je ka: Oto kar Ker šo va ni, str. 9.
12 Us po re di ti: „Od dav nih vre me na An dri će ve „ze le ne bi bli o te ke“ (Za bav ne 

bi bli o te ke, op. N. R.) do da naš njeg Crn ko vi će vog HI Ta u ko jem je za bav
na knji ga iz no va ste kla kul tur ni le gi ti mi tet, mi smo su stav no iz bje ga va
li da ti pro stor lak šem šti vu. Bi bli o te ka HIT do vo di stva ri na pra vo mje sto, 
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An dri će vu na klad nič ku for mu lu „ko mer ci jal no plus kva li tet no.“ 
Ime bi bli o te ke i spo ra dič no ob ja vlji va nje ko mer ci jal nih best se
le ra bio je go to vo pa ra van za ozbi ljan na klad nič ki pro jekt u ko
jem je kon ti nu i ra no ob ja vlji va na kva li tet na umjet nič ka fik ci ja. 
U HITu je bi lo ma lo pro sto ra za avan gard na ili eks pe ri men tal na 
fik ci o nal na pro zna dje la, prem da je bi lo i ta kvih slu ča je va13, a 
mno go vi še za au to re ma njevi še kon ven ci o nal nih po e ti ka, što 
još ne zna či da je u ovoj bi bli o te ci vla da la žan rov ska uni form
nost i si vi lo. Bi bli o te ka HIT je za pra vo bi la bi bli o te ka kva li
tet nih fik ci o nal nih dje la ko ja su udo vo lja va la kon ven ci o nal nim 
či ta lač kim uku si ma. 

Naj va žni ji na klad nič ki ala ti HITa bi li su tzv. kuć ni pi sac te pro
miš lje ni na klad nič ki pro gram žan rov ske ra zno vr sno sti. Zlat ko 
Crn ko vić je bi bli o te ku HIT oso vio oko žan rov skih stu po va ro
ma na o od ra sta nju, ko ji ma je pri dru ži vao raz ne for me me mo a
ri sti ke, kro ni kal nog i au to bi o graf skog ro ma na te hu mo ri stič ke 
knji žev no sti. Avan tu ri stič ki, špi jun ski i kri mi na li stič ki ro ma ni, 
ko ji su bi li ne iz bje žne na klad nič ke fi gu re za be le tri stič ku bi bli o
te ku, u HITu su bi li u dru gom pla nu, prem da je i u slu ča ju ovog 
žan ra i/ili žan ro va Zlat ko Crn ko vić po ka zao iz nim ni knji žev
ni sluh ob ja vlju ju ći, pri mje ri ce, iz van red ne kri mi na li stič ke ro
ma ne Pa tri cie Highsmith (19211995) So vin huk (1962, 1982) i  
Edit hin dnev nik (1977, 1987).

U pr vim ko li ma HITa iz la zi li su best se le ri či jе je au to re svjet
ske ko mer ci jal ne knji žev no sti hr vat ska i ju go sla ven ska pu bli ka 
već upo zna la u dru gim na klad nič kim edi ci ja ma, po put Fre de ric
ka Forsytha, Art hu ra Ha i leyya, Ir wi na Sha wa i Ir win ga Wal la
cea. U slje de ćim ko li ma Zlat ko Crn ko vić je pre po znao ame rič ke 
best se le re po put Ga le ba Jo nat ha na Li ving sto na (1970, 1973) 
Ric har da Bac ha (1933), Pti ce umi ru pje va ju ći (1977, 1979) Col
leen Mac Cul lo ugh (19372015) ili Lju bav ne pri če (1970, 1971) 
Eri ca Se ga la te ka sni je Mo že i bez ka vi ja ra (1961, 1977) au strij
skog best se ler pi sca Jo han ne sa Ma ria Sim me la. Za ni mlji vo da 
su ne ki iz ovog kru ga ve li kih svjet skih best se le ra tr žiš no pod
ba ci li na hr vat skom i ju go sla ven skom tr žiš tu po put, pri mje ri ce, 
ro ma na Ra lje (1974, 1976) Pe te ra Ben chleya (1940–2006) ili 
Oli ve ro ve pri če (1977, 1978) Eri ca Se ga la.14 

ujedinjuju ći pri lič no ve li ku i ja ko raz li či tu pu bli ku na po slu či ta nja, od ko jeg 
ne vje že ne će do bi ti in te lek tu al ni bruh, a ko ji će znal ci ma po slu ži ti za vr hun
sku du hov nu re kre a ci ju.“ Ten že ra, V. (1992) Že lja za do brim ku pa njem –  
o stra nim pi sci ma, Za greb: Zna nje, str. 176.

13 Na pri mer: ro man Mo ra va gi ne Bla i sea Cen drar sa, B., ob ja vljen 1977. u  
pri je vo du s fran cu skog Ane Ko le sa rić.

14 Crn ko vić, Z. (2003) Knji go sit ni ce, Ri je ka: Oto kar Ker šo va ni, str. 11.
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Ko mer ci jal ni au to ri i kla sič ni best se le ri u HITu su bi li ma njin
ski i za pra vo ma nje bi tan na klad nič ki pro gram us po re di mo li 
ga s knji žev nim dje li ma ve li kih knji žev nih ime na 20. sto lje ća 
ob ja vlje nih u HITu (Her ve Ba zin, Ita lo Cal vi no, Eli as Ca net
ti, Fer di nand Lo u is Ce li ne, Bla i se Cen drars, Law ren ce Dur rell, 
Jean Ge net, Wil li am Gol ding, Knut Ham sun, Bo hu mil Hra bal, 
Jean Gi o no, Si eg fried Lenz, Ga briel García Már qu ez, He nry 
Mil ler, Czesław Miłosz, Mar cel Pag nol, Evelyn Wa ugh itd). HIT 
je ta ko đer pom no pra tio raz voj ame rič kog ro ma na u 1960ti ma 
i 1970ti ma (Ja mes Bald win, E. L. Doc to row, Ken Ke sey, Mary 
Mac Carthy, Ber nard Ma la mud, Gay Ta le se, Kurt Von ne gut, Go
re Vi dal itd.), a baš u ovoj bi bli o te ci izaš li su po pr vi pu ta na hr
vat skom ro ma ni ne kih od ključ nih evrop skih ro ma no pi sa ca či ja 
se ka ri je ra pro teg nu la du bo ko u 21. sto lje će (J. G. Bal lard, Ju lian 
Bar nes, Ian McE wan, Mi lan Kun de ra, Pa trick Mo di a no i dru gi). 

Ključ ko mer ci jal nog uspje ha bi bli o te ke HIT bio je spo me nu ti 
fe no men tzv. kuć nog au to ra, od no sno au to ra či ji je ko mer ci jal ni 
po ten ci jal oba se zao naj ma nje pet uza stop nih hi to va. Pr vo ime 
„stra nog“ kuć nog au to ra u HITa bio je Gra ham Gre e ne (1902–
1991) ko je mu je u toj bi bli o te ci pre ve de no pet ro ma na iz nje go
ve ka sni je fa ze15. Dru gi i ko mer ci jal no iz daš ni ji slu čaj kuć nog 
au to ra bio je opus izra el skog pi sca Ep hra i ma Kis ho na (1924
2005): u HITu je ob ja vlje no čak osam nje go vih knji ga.16 Kis hon 
ni je, da ka ko, jed ni hu mo ri stič ki au tor u HITu17. Dru ga po seb
nost HITa po ko joj je po stao pre po zna tljiv bio je pro fi njen Crn
ko vi ćev iz bor iz nim nih ro ma na o od ra sta nju, njih je bi lo ukup no 
osam.18 No za HIT se ne bi mo glo us tvr di ti da je bio sa mo eska
pi stič ka bi bli o te ka ili mo žda bi bli o te ka he do ni stič ke li te ra tu re. I 
HIT se, po put dru gih hr vat skih be le tri stič kih bi bli o te ka, ba vi la, 

15 Ljud ski fak tor (1979), Mon si njor Qu i jo te (1983), Moj pri ja telj ge ne ral 
(1986), De se ti čo vjek (1987) i Čo vjek sa bez broj ime na (1989).

16 Ni je fer, Da vi de (1977), Ki ta bo li mo re (1980), Ne ma naf te, Moj si je (1984), 
Li sac u ko ko šinj cu (1985), Raj u na jam (1986), Još ma lo pa isti na (1987), 
De va kroz uši cu igle (1988) i Niš ta tu Abra ham ne mo že (1990).

17 U pr va tri ko la izaš la su tri ro ma na ta li jan skog pi sca Gi o van ni na Gu a reschi
ja (1908–1968): Don Ca mil lo (1969), Don Ca mil lo i nje go vo sta do (1970) i 
Don Ca mil lo i mla di. (1971). Ve li ki hit bi la je knji ga Ka ko bi ti stra nac (1946, 
1980) en gle skog pi sca ma đar skog pod ri je tla Ge or ge Mi ke sa (1912–1987), 
kao i dvi je knji ge Woddyja Al le na (1935), Nus po ja ve (1980, 1983) i Sad smo 
kvit (1985), naj bo lje Al le no ve hu mo re ske u iz bo ru Ome ra La ko mi ce, knji ga 
Ar ta Buc hwal da Je sam li vam ikad la gao (1981) te knji ga Pe te ra Us ti no va 
Krum na gel (1979).

18 Car stvo sun ca (1984, 1987) J. G. Bal lar da (19312009), Gu ja u ša ci (1948, 
1990) Her vea Ba zi na (1911–1996), Spa še ni je zik (1977, 1982) Eli a sa Ca
net ti ja, Svjet ska iz lo žba (1985, 1989) E. L. Doc to ro wa (1931–2015), U do li
ni ri je ke Is se (1955, 1981) Cze sla wa Mi los za (1911–2004), Vri je me lju ba vi 
(1977, 1979) Mar ce la Pag no la (1895–1974), Uli ca mrač nih du ća na (1978, 
1980) Pa tric ka Mo di a na (1947) i Mo mak u mo drom (1932, 1982) Je a na  
Gi o noa (1895–1970). 
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pri mje ri ce, is ku stvi ma ko mu ni stič ke re pre si je i sta lji ni stič kih lo
go ra, no u ovom slu ča ju bio je sa svim ori gi na lan na klad nič ki i 
ured nič ki iz bor ob ja vi ti tri iz nim ne knji ge na ovu te mu ko je su 
na pi sa le au to ri ce: Kro ni ka kul ta lič no sti (1967, 1971) Ev ge ni
je Gin zburg (1904–1977), Strah i na da (1970, 1978) Na de žde 
Man del’štam (1899–1980) i Že lje zna že na (1969, 1990) Ni ne 
Ber be ro ve (1913–1990).

Ter min „kuć ni au tor“ za pra vo je vr sta Crn ko vi će vog knji žev
nog eu fe mi zma: ri ječ je o au to ri ma ko ji su, po put Iva na Ara li ce 
(1930), Pa vla Pa vli či ća (1946) ili Mo me Ka po ra (1937–2010), 
bi li spo sob ni pro fe si o nal no udo vo lji ti na klad nič kim stan da r di
ma ko ji pro pi su ju no vi ro man sva ke dru ge go di ne. Crn ko vić je 
kao ured nik jed ne edi ci je po pr vi put omo gu ćio hr vat skim (i srp
skim) pi sci ma pro fe si o nal ne uvje te dje lo va nja: vi so ke akon ta ci
je 19 i ti ska nje nji ho vih dje la u vi so kim ti ra ža ma. Ro man Ve čer nji 
akt Pa vla Pa vli či ća (1981) pro dan je u čak 40 000 pri mje ra ka.20 

De se tak ugled nih hr vat skih knji žev nih ime na (Ran ko Ma rin ko
vić, Ivan Ra os, Mir ko Bo žić, Ivan Slam nig, An tun Šo ljan, Ne
djelj ko Fa brio, Ivan Ku šan, Ivo Bre šan i Mi ljen ko Smo je) do bi li 
su pri li ku da svo je na slo ve ob ja ve u be le tri stič koj edi ci ji ko ja je 
ta da bi la i po pu lar na i uva ža va na21. U HITu su ukup no ob ja vlje
na dje la čak dva de set i pet hr vat skih au to ra22. 

Ured nik Zlat ko Crn ko vić u pr voj fa zi bi bli o te ke otvo rio je pro
stor za au to re tzv. pro ze u tra pe ri ca ma.23 Aloj zu Ma je ti ću ob ja
vlje no je do pu nje no iz da nje kult nog ro ma na Čan gi off Got toff 
(1970), po tom su sli je di li ro ma ni Ti ta Bi lo pa vlo vi ća, Vo ji sla
va Ku zma no vi ća, Zvo ni mi ra Maj da ka i već spo me nu tih Iva na 
Slam ni ga i An tu na Šo ljanа, ko ji ma u ovom slu ča ju kao srp sku 
ina či cu pro ze u tra pe ri ca ma va lja pri bro ji ti i on daš njeg hit mej
ke ra Mo mu Ka po ra, ko ji je kao kuć ni pi sac HITa ob ja vio čak 
osam na slo va.24 Za ni mlji vo da je Crn ko vić u HITu iza brao i 

19 Usporediti: http://www.ju tar nji.hr /vi je sti/zlat kocrn ko vicdani samslam ni
gudaomi li jundi na raakon ta ci jeni ka dane bi na pi saoro man/1203155/

20 Ne mec, K. (2003) Po vi jest hr vat skog ro ma na 3, Za greb: Škol ska knji ga,  
str. 309. 

21 Ran ko Ma rin ko vić je ob ja vio ro man Za jed nič ka kup ka (1980), Mir ko Bo žić 
ro ma ne Ti je la i du ho vi (1981) i Sla vuj i šiš miš (1989), Ivan Ku šan ro ma ne 
Na iv ci (1975) i Pre ru še ni pro sjak (1986), Ivan Slam nig ro man Bo lja po lo
vi ca hra bro sti (1972), An tun Šo ljan Lu ku (1974) i Dru ge lju de na mje se cu 
(1978), Ne djelj ko Fa brio Be re ni ki nu Ko su (1989), Ivan Ra os Na po čet ku kraj 
(1969), Mi ljen ko Smo je Ve lo mi sto (1981) a Ivo Bre šan Pti ce ne be ske (1989).

22 U HITu su još do bi li pri li ku sli je de ći hr vat ski pi sci: Zvo ni mir Ba log, Pe ro 
Bu dak, Ivan Ka tu šić, Zlat ko Kri lić, Ne ven Or hel, Bran ka Sli jep če vić, Pet ko 
Voj nić Pur čar i An đel ko Vu le tić. 

23 Us po re di ti: Fla ker, A. (1983) Pro za u tra pe ri ca ma, Za greb: SNL. 
24 I dru ge pri če (1973), Fo li ran ti (1974), Pro vin ci ja lac (1976), Ada (1978), Zoe 

(1978), Od se dam do tri (1980), Una (1981) i Knji ga žal bi (1984).
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tri ro ma na is toč no e u rop skih au to ra ko je je Alek san dar Fla ker 
u stu di ji Pro za u tra pe ri ca ma pro gla sio kla si ci ma ovog žan
ra: No ve pat nje mla do ga W. (1972, 1978) Ul ric ha Plen zdor fa 
(1934–2007), Pu to va nje u Ja ro slaw (1974, 1980) Rol fa Schne
i de ra (1932) te Ope ko ti nu (1980, 1988) Va si li ja Ak sjo no va 
(1932–2009).

Sa mo če ti ri hr vat ska pi sca do se gla su sta tus HITovog kuć nog 
pi sca: Zvo ni mir Maj dak (1938) ko ji je u HITu ob ja vio je da na
est ro ma na – uglav nom va ri ja ci ja pro ze u tra pe ri ca ma i erot ske 
pro ze (čak tri por no graf ska ro ma na Zvo ni mir Maj dak ob ja vio 
je pod pse u do ni mom Su za na Rog)25. Pa vao Pa vli čić (1946) je u 
HITu ob ja vio de set uglav nom kri mi na li stič kih ili hi brid nih kri
mi na li stič kih ro ma na26, od ko jih je Ve čer nji akt (1981) na gra đen 
pre sti žnom NINovom na gra dom. Go ran Tri bu son (1948) ta ko
đer je ob ja vio ve ći broj ro ma na, ukup no njih šest: tri kri mi na li
stič ka ro ma na s pro ta go ni stom de tek ti vom Ni ko lom Ba ni ćem: 
Ma de in USA (1986), Du blja stra na za lje va (1990) i Po to nu lo 
gro blje (1990), dok se u tri dru ga ro ma na – Po la ga na pre da ja 
(1984), Le gi ja stra na ca (1985), Po vi jest por no gra fi je (1988) au
tor vra tio „fe ti ši ma, ri tu a li ma i ide оlo ge mi ma svo je mla do sti“.27 
Ivan Ara li ca u HITu je ob ja vio se dam po vi je snih ro ma na28, od 
ko jih je naj u spješ ni ja bi la tzv. mor lač ka tri lo gi ja Psi u tr go viš tu 
(1979), Put bez sna (1982) i Du še ro bo va (1984). 

Ako je ri ječ o srp skoj knji žev no sti, naj vi še na slo va je ob ja vio 
Mo mo Ka por (1937–2010): I dru ge pri če (1973), Fo li ran ti 
(1974), Pro vin ci ja lac (1976), Ada (1978), Zoe (1978), Od se dam 
do tri (1980), Una (1981) i Knji ga žal bi (1984). Mo mo Ka por je 
sva ka ko bio je dan od naj po pu lar ni jih i naj ko mer ci jal ni jih au to ra 
bi bli o te ke HIT. Zlat ko Crn ko vić na vo di da je ro man Fo li ran ti 
pro dan u vi še od 100 000 pri mje ra ka.29 Naj va žni ji srp ski pi sac 
ko ji je ob ja vlji vao u HITu sva ka ko je bio Bo ri slav Pe kić (1930
1992) ko jem su u ovoj bi bli o te ci pre mi jer no ob ja vlje ni pro zni 
na slo vi Pi sma iz tu đi ne (1987) i Atlan ti da (1988), a spo meni mo 

25 Ro ma ni Zvo ni mi ra Maj da ka: Pa zi, ta ko da osta nem ne vi na (1971), Ku žiš, 
sta ri moj (1973), Sta ri deč ki (1975), Mar ko na mu ka ma (1977), Žen ski bi cikl 
(1978), Lo va do kro va (1984), Muš ka kur va (1986), Bi ba, okre ni se pre ma 
za pa du (1982), Sta rac (1988), a pod pse u do ni mom Su za na Rog Bar šu na sti 
prut (1987), Go spo đa (1988) i Še va na žu ru (1989).

26 Ro ma ni Pa vla Pa vli či ća: Umjet ni orao (1979), Ve čer nji akt (1981), Slo bod ni 
pad (1982), Eter (1983), Kraj man da ta (1984), Če lič ni mje sec (1985), Trg 
slo bo de (1986), Kra so pis (1987), Sre tan kraj (1989), Ko ralj na vra ta (1990).

27 Ne mec, K. (2003) Po vi jest hr vat skog ro ma na 3, Za greb: Škol ska knji ga,  
str. 316.

28 Ro ma ni Iva na Ara li ce Psi u tr go viš tu (1979), Put bez sna (1982), Du še ro bo
va (1984), Gra di telj svra tiš ta (1986), Okvir za mr žnju (1987), Asmo de jev šal 
(1988), Taj na sar mat skog or la (1989). 

29 Crn ko vić, Z. (2003) Knji go sit ni ce, Ri je ka: Oto kar Ker šo va ni. 
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da su u HITu ob ja vlje ni sli je de ći srp ski ro ma ni: Dra gi moj Pe
tro vi ću (1986) Mi lo va na Da noj li ća (1937), Čet ni đa vo (1987) 
Dra ga na La ki će vi ća (1954) i Ima te li Ršu ma? (1983) Lju bi vo ja 
Ršu mo vi ća (1939) i Astra gan (1991)  Dra ga na Ve li ki ća (1953) .

Če ti ri od pet slo ven ska ro ma na ob ja vlje na u HITu ba vi li su se 
rat nim i po rat nim te ma ma. Put u Jaj ce (1964, 1978) Edvar da 
Koc be ka (1907–1981) va žno je dje lo po rat ne slo ven ske knji
žev no sti. Bran ko Hof man (1929–1991) se u ro ma nu Noć do ju
tra (1981, 1982) ba vio is ku stvom Go log oto ka. Ci ril Ko smač 
(19101980) je no ve li zi rao30 vla sti ti sce na rij za film Ba la da o 
tru bi i obla ku Fran ci ja Šti gli ca iz 1961. i ka sni je ob ja vio isto
i me ni ro man (1968, 1977). Pre ma ro ma nu Klop ka za lep ti re 
(1983, 1985) Bran ka Šömena (1936) film ski re da telj Kar po Go
di na sni mio je film Cr ve ni bo o gie (1982). Pe ti slo ven ski na slov 
su me mo a ri spi sa te lji ce Mi re Mi he lič (19121985). Bo san sko
her ce go vač kom pi scu Zul fi ka ru (Zu ki) Džum hu ru (1920 1989) 
ob ja vljen je pu to pis Ho do lju blja (1982) na stao pre ma isto i me
noj po pu lar noj tv se ri ji. Kla si ku ma ke don ske knji žev no sti Pe
treu M. An dre ev skom (1934–2006) ob ja vljen je pri je vod ro
ma na Pi ri ka (1980, 1983). U ši rem smi slu „ju go sla ven skoj“ 
knji žev no sti pri pa da i ro man Ili ri ka (1988) fran cu ske spi sa te
lji ce hr vat skog pod ri je tla Flo re Do sen (1922–2015), što je pse
u do nim au to ri ce Cvi je te Gro spić, za tim istar skota li jan ski pi sac 
Ful vio To miz za (1935–1999) s pri je vo di ma ro ma na Ma te ra da 
(1960, 1986) i Mla den ci iz uli ce Ro set ti (1986, 1988) te dje la au
strij skosrp skog pi sca Mi la Do ra od no sno Mi lu ti na Do ro slov ca 
(1923–2005) Posljednja ne dje lja (1982, 1985) i Sva mo ja bra ća 
(1978, 1987).

Od ukup no dvi je sto ti ne i je da na est ro ma na ob ja vlje nih u HITu, 
njih še zde set i se dam pre ve de no je s en gle skog je zi ka, osam na
est s nje mač kog, se dam na est s fran cu skog, de vet s češ kog, osam 
s ta li jan skog, po pet ro ma na pre ve de no je s ru skog i slo ven skog, 
čak tri ro ma na pre ve de na su s nor veš kog je zi ka, dva sa špa njol
skog i po je dan sa šved skog, fin skog, ma đar skog, polj skog i ma
ke don skog je zi ka. Čak pe de set i se dam ro ma na ob ja vlje nih u 
HITu iz vor no su na pi sa ni na hr vat skom je zi ku, tri na est ih je 
iz vor no na pi sa no na srp skom a je dan na bo san skom je zi ku.

Od ukup no sto ti nu i še sna est au to ra ko ji su ob ja vlje ni u bi bli
o te ci HIT, ob ja vlje na su dje la čak tri de set i jed nog ame rič kog 
au to ra, te dva de set i pet hr vat skih pi sa ca. Toj broj ci tre ba pri do
da ti pet na est fran cu skih au to ra, de vet nje mač kih, šest srp skih, 

30 Ter min no ve li za ci ja film skog sce na ri ja iza bra li smo una toč po zna toj ra zli ci 
iz me đu poj mo va ro man i no ve la. Dru gi mo gu ći pri je vo di ter mi na „no ve li za
tion“ – „ro ma ni za ci ja“ ili „ro ma nesk na adap ta ci ja film skog pred loš ka“ či ne 
nam se ma nje pri mje re ni ma.
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po pet ta li jan skih, en gle skih, češ kih i slo ven skih au to ra, tri nor
veš ka, dva au strij ska te po je dan ko lum bij ski, či le an ski, izra el
ski, au stral ski, šved ski, fin ski, ma đar ski, ma ke don ski, polj ski i 
poljskoži dov ski au tor. 

Sve do 1991. HITove su knji ge bi le uve za ne u plat no i ima le 
ša re ni ovi tak s fo to gra fi jom u bo ji. Ka rak te ri stič ne za HIT bi le 
su dvi je pa ra lel ne ra zno boj ne pru ge na ovit ku po ko ji ma su raz
li ko va li sve sci u ko li ma. Bi la je pre po zna tlji va li kov na opre ma 
li kov nog umjet ni ka Al fre da Pa la. Od pr vog do zad njeg na slo va 
u HITu iz nim na je pa žnja po sve će na pa ra tek stu al nim ele men
ti ma. Sva ki je sve zak bio ozna čen bro jem. Na stra žnjem ovit ku 
na la zio se kra tak blurb s fo to gra fi jom au to ra i frag men ti knji žev
nih kri ti ka o knji ga ma obja vlje nim u pret hod nim ko li ma HITa. 
Ti blur bo vi po ne kad su bi li ob ja vlji va ni unu tar knji ge na po
sljed njim stra ni ca ma. Na sva kom je iz da nju ob ja vljen po pis svih 
knji ga ob ja vlje nih u HITu. 

HIT je ne sum nji vo bi la naj u por ni je, naj do sljed ni je i naj di sci pli
ni ra ni je vo đe na be le tri stič ka edi ci ja svih vre me na u Hr vat skoj. 
Upra vo je ova bi bli o te ka pr va po sta vi la i ar ti ku li ra la stan dar de 
knji žev nog pro fe si o na li zma za pad nog ti pa, uva ža va ju ći isto
vre me no knji žev nu vri jed nost i knji žev ne tren do ve, spe ci fič ni 
književ ni ukus pu bli ke i au tor sku stva ra lač ku pro duk tiv nost.
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PRINCIPLES OF FORMING PUBLISHING SERIES

THE EXAMPLE OF CROATIAN PUBLISHING SERIES: 
BIBLIOTEKA HIT (1968–1991)

A publishing series is formed as a outcome of various activities and 
regulations dealing with literary, editorial and publishing decisions 
and contents, as well as cultural processes related to readers’ practices, 
readers’ competences and audience development strategies. We 
approach the understanding of publishing series considering four main 
principles:  (1) historical, (2) editorial, (3) paratextual and (4) reader
oriented. In this paper, we have analyzed these four main principles 
following the example of Croatian publishing series – Biblioteka HIT 
(HIT Library of modern literature) edited by Zlatko Crnković – as one 
of seven publishing series in Croatia between 1968 and 1991. Biblioteka 
HIT had dominated the publishing scene in Croatia and Yugoslavia 

during the 1970s and 1980s, both in commercial and cultural sense.

Keywords: publication series, Biblioteka HIT, bestseller, paratext

Снежана Јовчић Олђа, Сама, 102 x 72 цм, 1994.
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НАУЧНЕДИСЦИПЛИНЕ
Сажетак: У овом ра ду по ку ша ва мо да утвр ди мо не ка основ на на
че ла ви зу ел не еко но ми је као на уч не ди сци пли не у раз во ју. На то 
нас, у осно ви, оба ве зу је и упу ћу је фе но мен ви зу а ли за ци је све га што 
нас окру жу је. Иа ко ни је еко ном ска ди сци пли на, ви зу ел на еко но ми ја 
је ипак, на не ки на чин, по ве за на са овом дру штве ном на у ком. Исто 
та ко, ви зу ел ни аспект је у осно ви да на шње по тро шње и раз ме не, 
од ре кла ма, бил бор да, те ле ви зи је, па све до ин тер не та. Мо гућ но
сти ви зу ел не еко но ми је као ди сци пли не у по во ју, и ње ни по тен ци
ја ли у овом мо дер ном вре ме ну су ве ли ки и го то во не ис црп ни. Она 
ће се прак тич но раз ви ја ти па ра лел но са раз во јем но вих ме ди ја и 
тех но ло ги ја, а бр зи на и ин тен зи тет тог ме ђу соб ног на до пу ња
ва ња за ви си ће од сте пе на њи хо вог раз во ја. У овом ра ду ука зу је
мо на ње ну из ван ред ну пер спек ти ву сход но све ве ћем при да ва њу 
зна ча ја ви зу ел ном у да на шњем до бу. Ме то до ло шко струк ту и ра ње 
ове на уч не ди сци пли не под ра зу ме ва ис тра жи ва ње ви зу ел ног кроз 
исто риј ско са гле да ва ње, а то зна чи да ње ни ко ре ни за ла зе ду бо ко 
у про шлост. Исто вре ме но, да је се јед но но во ви ђе ње еко ном ског 
аспек та ове ди сци пли не и ре ин тер пре ти ра еко но ми ја као на у ка. 
Та ко ђе, ви зу ел на еко но ми ја мо же до при не ти гра на њу еко но ми је 
у до са да не за ми сли вим прав ци ма, али исто та ко и про ши ре њу 
значе ња ви зу ел ног у кон тек сту раз ли чи тих обла сти. 

Кључне речи: ви зу ел на еко но ми ја, ви зу ел на кул ту ра, кул тур
на еко но ми ја, ин тер нет, ин тер нет еко но ми ја, тра ди ци о нал ни 
медији, но ви ме ди ји

ГОРАНГАВРИЋ
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Увод

У да на шњем мо дер ном ви зу ел ном до бу је ве о ма бит но на
пра ви ти ди стинк ци ју из ме ђу на чи на на ко ји љу ди по сма
тра ју и ства ри ко је су пред мет пер ци пи ра ња и ис пи ти ва ња. 
Чи ње ни ца је и да се љу ди да нас ви ше осла ња ју на вид не го 
на оста ла чу ла. Жи ви мо у вре ме ну оп ште гло ба ли за ци је и 
све ве ћег обр та ка пи та ла, али исто вре ме но и у вре ме ну све 
ве ћих тр за ви ца и еко ном ских кри за. Сто га је у овом слу ча ју 
еко но ми ја као на уч на ди сци пли на на ве о ма озбиљ ном ис
пи ту, што јој пру жа мо гућ ност да још ви ше про ши ри сво је 
ме то де и де ло ва ње. Али, не мо гу ће је, и у слу ча ју ка да би смо 
то же ле ли, да сход но огром ној ви зу ел ној екс пан зи ји за не ма
ри мо у бу дућ но сти ви зу ел ни аспект при са гле да ва њу би ло 
ко је на уч не обла сти. Ово се од но си и на син те ти зо ва ње ви
зу ел ног и еко но ми је, а то нас до во ди до по тен ци јал не но ве 
на уч не ди сци пли не. Иа ко се ова ве за на пр ви по глед мо же 
чи ни ти као не при род на, она је у кон тек сту раз во ја дру штва 
и ње го вих раз ли чи тих по тре ба пот пу но ло гич на и не из бе
жна. За ис тра жи ва ча ове но ве обла сти њен мул ти ди сци пли
нар ни и мул ти сло је ви ти ка рак тер мо же зна чи ти на уч ни иза
зов, али у исто вре ме и мо гућ ност су о ча ва ња са мно го број
ним про бле ми ма. Он та ко мо ра да по се ду је крај ње из ра же ну 
спо соб ност за су о ча ва ње са но вим за да ци ма и осе тљи вост 
за ре ша ва ње про бле ма. 

При де фи ни са њу ви зу ел не еко но ми је и ње ног пред ме та ис
тра жи ва ња, као и ка сни јем утвр ђи ва њу ње ног ме то до ло
шког окви ра, мо ра мо да обра ти мо па жњу на оно што ви
ди мо и оно што зна мо упра во из раз ло га што је пер цеп ци ју 
и зна ње ве о ма те шко раз дво ји ти. Ви зу ел но се у да на шње 
вре ме при сва ја као мо дел за ана ли зу ин фор ма ци о ног до ба, 
ме ди ја, по стин ду стриј ских дру шта ва и гло ба ли зо ва ног све
та. Те ле ви зи ја и но ви ме ди ји су у ве ли кој ме ри ути ца ли на 
ви зу ел ну пер цеп ци ју и ана ли зу ви зу ел них са др жа ја. Оп шта 
гло ба ли за ци ја је ути ца ла и на гло ба ли зо ва ње ви зу ел ног пу
тем бом бар до ва ња кон зу ме на та нај ра зли чи ти јим ви зу ел ним 
са др жа ји ма – пре ко те ле ви зи је (на ро чи то ре клам них са
држа ја), бил бор да, ко ји не мо гу а да нам не за пад ну за око 
због сво је ве ли чи не и за сту пље но сти у ско ро сва ком де лу 
про сто ра у ко јем жи ви мо и у ко јем се кре ће мо; ин тер не та, 
ко ји је опет мо жда и нај моћ ни је „при кри ве но” и „не на ме
тљи во” (за раз ли ку од те ле ви зи је) сред ство ма ни пу ла ци је, 
али и инфор миса ња пу тем ви зу ел них, али и тек сту ал них са
др жа ја. 
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Ви у зел на тех но ло ги ја,  
но ви ме ди ји и ин тер нет еко но ми ја

Под ви зу ел ном тех но ло ги јом се под ра зу ме ва би ло ко ји об
лик апа ра ту ре про јек то ван или да се у ње га гле да, или по
бољ ша при род на моћ ви да, од тра ди ци о нал них (сли ка, гра
фи ка, скулп ту ра) до мо дер них ме ди ју ма (филм, те ле ви зи ја, 
ви део, ин тер нет). Су зан БукМорс (Su san BuckMorss) пи ше 
о то ме да су се тех но ло шке мо гућ но сти но вих ме ди ја ја ви ле 
у гло бал ним од но си ма ко ји су нео б у зда но не јед на ки у од
но су на про из вод њу ка па ци те та и ди стри бу тив них ефе ка та. 
Њи хов раз вој се ко си са еко ном ским и вој ним ин те ре си ма 
ко ји не ма ју ни ка кве ве зе са кул ту ром у гло бал ном, људ ском 
сми слу.1 Чо ве ков до жи вљај је у да на шње вре ме ви ше ви зу
е лан и ви зу а ли зо ван не го ика да пре. Ни ко лас Мир зоф (Nic
ho las Mir zo eff) ис ти че да „наш за да так ни је да уза луд но тра
га мо за ’по ре клом’ мо дер не ви зу ал но сти у про шло сти, не го 
је то стра те гиј ска ре ин тер пре та ци ја исто ри је мо дер них ви
зу ел них ме ди ја раз у ме ва на ко лек тив но, пре не го фраг мен то
ва на у ди сци пли нар не је ди ни це као што су филм, те ле ви зи
ја, умет ност и ви део.“2 По Ан дер су Ми кел се ну (Mic hel sen), 
гло ба ли за ци ја и кул ту ра мо гу се по сма тра ти као ме ђу соб но 
за ви сни, не као пре вас ход на ра ци о нал ност to ut co u re, већ 
као ком плек сна уни фи ка ци ја у раз у ме ва њу оно га што је 
било пред мет свет ске те о ри је си сте ма.3 

Пре сва ког по ку ша ја да се де фи ни ше оквир ви зу ел не еко
но ми је, нео п ход но је раз мо три ти кључ ну и ре во лу ци о нар
ну уло гу ко ју ин тер нет има у да на шњем вре ме ну. Еко но ми ја 
и све оста ле по ја ве ко је је пра те не из о став но су укљу че не 
у ову огром ну мре жу ра чу на ра. Исто та ко, не за ми сли во је 
са гле да ва ти ви зу ел но из ван кон тек ста ин тер не та. Чак и ако 
би смо по ку ша ли да то учи ни мо за пле ли би смо се у ту мре
жу, или би смо у нај ма њу ру ку осе ћа ли да не што не до ста је 
и да це ли на ни је пот пу но за о кру же на. Џо на тан Е. Шре дер 
(Jo nat han Schro e der) сма тра да „ме ђу мно гим сво јим ути
ца ји ма, ин тер нет има пре и мућ ство у раз у ме ва њу ви зу ел не 
по тро шње.”4 Ин тер нет је омо гу ћио огром ну до ступ ност 
ин фор ма ци ја, по да та ка, али и на уч них ра до ва и књи га, до 

1 Ви де ти: BuckMorss, S. Vi sual Stu di es and Glo bal Ima gi na tion, in: The Po
li tics of Ima gi na tion, eds. Bot ti ci, C. and Chal land, B. (2011), Abing don: 
Birk beck Law Press, рp. 225226.

2 Mir zo eff, N. (1999) An In tro duc tion to Vi sual Cul tu re, Lon don and New 
York: Ro u tled ge, p. 13.

3 Ви де ти: Mic hel sen, A. (2006) Cul tu re and Cre a ti vity: Vi sual Cul tu re and 
Beyond, Rio de Ja ne i ro: Hu ma ni ti es Cen ter – CTCH, рp. 1417.

4 Schro e der, J. E. (2005) Vi sual Con sump tion, Abing dononTha mes: Psycho
logy Press, p. 160.
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којих је пре ње го вог от кри ћа би ло не за ми сли во до ћи, или су 
они би ли те шко до ступ ни. Са те тач ке гле ди шта, ин тер нет 
је мо жда и нај ве ћи про на ла зак (из у зи ма ју ћи ком пју тер по
мо ћу ко јег он функ ци о ни ше) дру ге по ло ви не 20. ве ка. Марк 
По стер из но си чи ње ни цу да гло бал но умре же ни ком пју те
ри, као ме ди јум кул ту ре, ин тен зи ви ра ју по сре до ва ње до те 
ме ре да (чо век) су бјект и (кул ту рал но или ви зу ел но) обје кат 
ви ше не сто је у истом од но су је дан пре ма дру гом. Ни је дан 
од об ли ка су бјек та, био он од ства ра о ца или од пу бли ке, не 
де лу је на исти на чин као у про шло сти. С дру ге стра не, ни је
дан од об ли ка објек та – штам па на књи га, сли ка, филм итд. –  
не де лу је на исти на чин као у про шло сти.5 Али, по ста вља 
се пи та ње на ко ји на чин на пра ви ти ода бир у мо ру ин фор ма
ци ја ко је нам се ну де на ин тер не ту. Ово се сва ка ко од но си 
и на ви зу ел не са др жа је ко је ће мо про на ћи, и по мо гућ ству, 
ис ко ри сти ти их у од ре ђе не свр хе. Из тог раз ло га је ве о ма 
зна чај на ра ци о нал на по тро шња ви зу ел ног где ће мо огра ни
чи ти ра си па ње ре сур са ко ји ма рас по ла же мо. Ин тер нет не ће 
би ти ни од ка кве ко ри сти оно ме ко не уме да га екс пло а ти
ше на од го ва ра ју ћи на чин. Та квог ко ри сни ка мо же са мо да 
уву че у мо ре не бит них ин фор ма ци ја и од ву че га да ле ко од 
по ста вље ног ци ља.   

Ка да би, ре ци мо, не ким слу ча јем до шло до пот пу ног не
стан ка ин тер не та, без мо гућ но сти да се он ика ко по вра ти, 
ве ћин ски број ње го вих кон зу ме на та би ве ро ват но лак ше 
под нео тај, од гу бит ка те ле ви зи је. Јер, те ле ви зи ја има мно
го ши ри ау ди то ри јум с об зи ром на чи ње ни цу да је ве ћи ни 
љу ди лак ше да пра ти сер ви ран и ре лак си ра ју ће за ба ван са
држај. Ин тер нет ипак под ра зу ме ва ве ћи сте пен сло бо де не го 
те ле ви зи ја. До ду ше, и док гле да мо те ле ви зи ју ми мо же мо 
да у сва ком тре нут ку пре ба ци мо дру ги ка нал, или пу тем 
ди ги тал не те ле ви зи је иза бе ре мо и вре ме ко је нам од го ва ра 
за гле да ње би ло ко јег те ле ви зиј ског са др жа ја. Ме ђу тим, ми 
ипак не ма мо сло бо ду у сми слу са мо стал ног и са мо све сног 
би ра ња и ка сни јег раз ми шља ња о од ре ђе ном са др жа ју, па 
мо жда и кре и ра њу не ког но вог, што је опет мо гу ће у слу ча ју 
ин тер не та. Та ко ђе, ин тер нет из и ску је од свог кон зу мен та да 
са мо стал но би ра и до но си од лу ке у ко јем тре нут ку ће од ре
ђе ни са др жај ис кљу чи ти или се из ње га пре ба ци ти на дру ги. 
Исто та ко му пру жа и мо гућ ност да са мо стал но врши се лек
ци ју ви зу ел них, тек сту ал них и ви део са др жа ја, и упо тре би 
их за ства ра ње не ких но вих кре а тив них са др жа ја у ком пју
тер ским про гра ми ма или на не ки дру ги на чин. У свом при
мар ном зна че њу ин тер нет еко но ми ја се од но си на основ не 

5 Ви де ти: Po ster, M. (2002) Vi sual Stu di es as Me dia Stu di es, Jo ur nal of Vi sual 
Cul tu re, Vol. 1, No. 1, рp. 6770.
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еко ном ске ква ли те те ин тер не та, као и на то на ко ји на чин 
ин тер нет сер вис про вај де ри де ле тро шко ве и пру жа ју услу
ге.6 Ме ђу тим, и мно га пи та ња ко ја се по ја вљу ју у ин тер нет 
еко но ми ји из гле да ју слич но оним у тра ди ци о нал ној ин ду
стриј ској еко но ми ји.7 Ин тер нет еко но ми ја све ви ше по кри ва 
под руч ја еко но ми је, а при том и сва ка ин ду стри ја ни је под 
ути ца јем ин тер не та у истом оби му.8 Оно се кун дар но зна че
ње, ко је је за нас зна чај ни је, од но си се на ви зу ел не са др жа је 
на ин тер не ту (фо то гра фи је, сли ке, фил мо ви итд.) и њи хо ву 
по тро шњу и де ло ва ње на кон зу мен те из раз ли чи тих кул ту
ра. Упра во о овом аспек ту ће би ти ви ше ре чи у из ла га њу 
ко је сле ди.

Ви зу ел на еко но ми ја у  
тра ди ци о нал ном ту ма че њу ви зу ел ног

У на сто ја њу да по ста ви мо од ре ђе не окви ре ви зу ел не еко но
ми је, при род но је и са свим ло гич но да је нај пре са гле да ва мо 
у кон тек сту тра ди ци о нал них ме ди ја. То под ра зу ме ва да ће
мо на рас по ла га њу има ти ма њи број ме ди ја, што нам омо
гу ћу је ја сни је са гле да ва ње и де фи ни са ње про бле ма ко ји ма 
се ба ви ова, у не та ко да ле кој бу дућ но сти по тен ци јал но чвр
сто уте ме ље на на уч на ди сци пли на. У ње ном да љем струк
ту и ра њу и де фи ни са њу мо же до ста по мо ћи ши ро ка ле пе
за ме ди ја и но вих ви зу ел них аспе ка та и мо гућ но сти ко је су 
нам у мо дер ном до бу на рас по ла га њу. Ан тро по лог Де бо ра 
Пул (De bo rah Po o le) де фи ни ше ви зу ел ну еко но ми ју као по
ли тич ку, еко ном ску и дру штве ну ма три цу у ко јој опе ри шу 
фо то гра фи је и ко ја обра зу је њи хо ву про дук ци ју, цир ку ли
са ње, по тро шњу и по се до ва ње: „Кон цепт ви зу ел не еко но
ми је ко ри стан је да нас охра бри да раз ми шља мо о сли ка ма 
као о пој му ко ји би тре ба ло да нам до пу сти да за ми сли мо 
ка ко љу ди ко ји жи ве у уда ље ним ме сти ма при па да ју ис тој 
ви зу ел ној еко но ми ји, уме сто то га да су део исте ви зу ел не 

6 McKnight, L. W. and Ba i ley, J. P. (1998) In ter net Eco no mics, Cam brid ge, 
Mas sac hu setts: MIT Press, p. 7. Ин тер нет еко но ми ја и њен дру штве ни, 
по ли тич ки, ор га ни за ци о ни и тех нич ки ути цај био је пред мет рас ту ће 
спе ку ла ци је уо чи овог ми ле ни ју ма. Зна ча јан на пре дак је на пра вљен кроз 
ис тра жи ва ње би знис и ин же њер ских прак си ин тер не та ка ко би се бо ље 
раз у ме ла сва ка од ових обла сти. Пи та ња из ин тер нет еко но ми је су до ка
за но на ро чи то те шка да би се са њи ма из бо ри ло. Ка ко би се раз вио ди
ја лог пре ко ди сци пли на о то ме ка ко еко но ми ја мо же да до при не се ра сту 
ин тер не та ко ји је сам се би до во љан, Ра ди о ни ца за ин тер нет еко но ми ју 
је одр жа на 9. и 10. ма р та 1995. го ди не на Тех но ло шком ин сти ту ту Ма са
чу сетс, са по др шком На ци о нал не на уч не фон да ци је. Исто, p. XIXV

7 Ba u er, J. M. and Lat zer, M. (2016) Hand bo ok on the Eco no mics of the In ter
net, Chel ten ham: Ed ward El gar Pu blis hing, p. 24.

8 Bur gis, O. (2002) Small and Me di umsi zed En ter pri ses, Glo ba li za tion and 
the In ter net, Ham burg: Di plom. de, p. 56.
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кул ту ре.”9 За ни мљи во је то да је она овај тер мин ви де ла као 
ко ри сни ји од ви зу ел не кул ту ре за раз ми шља ње о ви зу ел ним 
сли ка ма као де лу обим не ор га ни за ци је љу ди, иде ја и обје ка
та. Ово се мо же по сма тра ти као са свим ло гич но, на ро чи то 
ако се узме у об зир да се пре ма не ким ау то ри ма (Мир зоф, 
Бо лин, Блен диBlandy) ви зу ел на кул ту ра по ја вљу је да бу
де ви ше од оно га што сам тер мин на го ве шта ва, од но сно да 
упу ти на ко му ни ка тив не мо да ли те те ко ји ни су ви зу ел ни.10 
Па си Ва ља хо (Väliaho) сма тра да по јам ви зу ел не еко но ми
је об у хва та про дук ци ју и упра вља ње жи вом ствар но шћу на 
осе тљи вом пра гу где уну тра шње и спо ља шње, мен тал не и 
фи зич ке сли ке уза јам но де лу ју.11 А Џи ли ан Рос (Gil lian Ro
se) ви ди ви зу ел ну еко но ми ју као по ље за раз ви ја ње ра зних 
фор ми еко но ми је.12      

У ар хи тек ту ри је, ре ци мо, за сту пље на про ме на ових фор ми 
где се кроз исто ри ју ме њао од нос из ме ђу цр те жа и ње го ве 
ре а ли за ци је у об ли ку гра ђе ви не. Та ко је мо дер ним ар хи тек
та ма био по тре бан ве ћи број цр те жа не го њи хо вим прет ход
ни ци ма, иа ко се чи ни да би јед но став ни је и ми ни ма ли стич
ке гра ђе ви не мо гле да под ра зу ме ва ју ма ње цр та ња. Њи хо ви 
прет ход ни ци су би ли на ли цу ме ста и да ва ли са ве те мај сто
ри ма у ве зи иза бра ног ма те ри ја ла. У мо дер ној ар хи тек ту ри 
је овај гу би так упра вља ња про це сом укљу чи вао и спор но 
дру штво („рад ни цр те жи” про ме ни ли су се у „до ку мен та по 
уго во ру”), урав но те жа ва ње мно гих про је ка та у исто вре ме 
и по де лу од го вор но сти у сте пе ни ма град ње. Од су ство ар
хи тек те са гра ди ли шта чи ни ло је ко му ни ка ци ју мно го те
жом; цр те жи су по ста ли нео п ход ни као при мар ни на чин 
ко му ни ка ци је.13 Ме ђу тим, у не ким слу ча је ви ма цр те жи мо
гу би ти ефи ка сни је сред ство од са мих гра ђе ви на. Франц 

9 Po o le, D. (1997) Vi sion, Ra ce, and Mo der nity: A Vi sual Eco nomy of the 
An dean Ima ge World, Prin ce ton, New Jer sey: Prin ce ton Uni ver sity Press,  
p. 8. Ви зу ел на кул ту ра је, исто као и ви зу ел не сту ди је, по нај пре аме
рич ка област и мла ђа је од сту ди ја кул ту ре (на ста ле у Ен гле ској ка сних 
1950их го ди на) не ко ли ко де це ни ја. Тер мин је пр ви пут ко ри шћен у тек
сту из исто ри је умет но сти Мај кла Бак сан да ла (Mic hael Ba xan dall) „Сли
кар ство и до жи вљај у Ита ли ји 15. ве ка” (1972), али ви зу ел на кул ту ра 
се ни је по ја ви ла као ди сци пли на све до 1990их. Она је у по след ње три 
го ди не 1990их при хва ће на као при зна та област. 

10 Ви де ти: Dun cum, P. (2004) Vi sual Cul tu re Isn’t Just Vi sual: Mul ti li te racy, 
Mul ti mo da lity and Me a ning, Stu di es in Art Edu ca tion, A Jo ur nal of Is su es 
and Re se arch, 45(3), рp. 252264.

11 Väliaho, P. (2014) Bi o po li ti cal Scre ens: Ima ge, Po wer, and the Neo li be ral 
Brain, Cam brid ge, Mas sac hu setts: MIT Press, p. 6. 

12 Ro se, G. (2016) Vi sual Met ho do lo gi es: An In tro duc tion to Re se ar ching with 
Vi sual Ma te ri als, Tho u sand Oaks, Ca li for nia: SA GE, p. 71.

13 Smith, K. S. (2006) Ar chi tect’s Dra wings, Lon don and New York: Ro u tled ge, 
p. 165.
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Ба у ер (Franz) та ко сма тра да иа ко је ствар ни свет ар хи тек
тон ског про јек то ва ња и ур ба ног пла ни ра ња мо гао да бу де 
стран Ђор ђу де Ки ри ку (Gi or gio Chi ri co), да је он ути цао 
ви ше не го би ло ко ји ар хи тек та на Ге шталт ита ли јан ског 
гра да у ме ђу рат ном пе ри о ду.14 ЕтјенЛуј Бу ле (Eti en neLo u is 
Bo ullée) је, пак, ура дио ма ло про је ка та ко ји су ре а ли зо ва
ни, али су ње го ве сли кефан та зи је из вр ши ле ве ћи ути цај на 
раз вој ар хи тек ту ре не го мно ге дру ге гра ђе ви не. То се нај
бо ље мо же ви де ти у тзв. нео кла сич ној ви зи о нар скоре во лу
ци о нар ној ар хи тек ту ри где је он био до ми нант на фи гу ра. С 
об зи ром на то да ви зу ел на еко но ми ја мо же по ве за ти љу де 
ко ји ни су део исте ви зу ел не кул ту ре, она се у да на шње вре
ме ин тер не та по ка зу је као област у раз во ју ко ја пру жа ве ли
ке мо гућ но сти. Ме ђу тим, и до ста пре по ја ве ин тер не та су се 
умет ни ци до ви ја ли на раз не на чи не и успе ва ли да оства ре 
овај вид раз ме не. Вин сент Ван Гог (Vin cent Gogh) је, као и 
мно ги им пре си о ни сти, био оду ше вљен ја пан ским оти сци
ма и имао је при ступ мо жда нај ве ћој ко лек ци ји ја пан ских 
оти са ка у Евро пи – про дав ни ци Зиг фри да Бин га (Si eg fried) 
у Па ри зу. За ни мљи во је да је он ку пио на сто ти не нај јеф ти
ни јих оти са ка из 19. ве ка, обич но раз вр ста них као ukiyo сли
ке „про ла зног све та” ко је при ка зу ју сце не из сва ко днев ног 
јапан ског жи во та.15 

Слика 1 Пирамидални кенотаф гробне цркве,  
ЕтјенЛуј Буле, 1786.

14 Ba u er, F. De Chi ri co as Ar chi tect: Spa ce and Void in Con cep ti ons of the City 
bet we en the World Wars, in: Ima gi ning the City, eds. Em den, C., Keen, C. 
and Mid gley, D. R. (2006), Vo lu me 1, Pi e te rien and Bern: Pe ter Lang, p. 171.

15 Ed wards, C. (1989) Van Gogh and God: A Cre a ti ve Spi ri tual Qu est, Chi ca go: 
Loyola Press, p. 90. Из Ар ла је 1888. го ди не Вин сент опи сао свом бра ту 
Теу са те ко је је про вео у Бин го вој рад њи док је био у Па ри зу: „У Бин го
вој ку ћи по сто ји пот кро вље са ми ли о ни ма на го ми ла них оти са ка, пеј за
жа и фи гу ра, и још ста рих оти са ка. Он ће ти до зво ли ти да јед не не де ље 
иза бе реш за се бе не ке од њих, та ко да узми што ви ше мо жеш. Оти сци 
ко је ов де мо же мо да иза бе ре мо су пре ле пи. Ка да по се ти мо Бин го ву рад
њу, тре ба да узме мо 300 Хо ку са је вих по гле да на све ту пла ни ну, као и 
сли ке ја пан ског жи во та.” Исто, стр. 90.
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По ред умет но сти, и на у ка све ви ше ко ри сти пик то рал ни, 
пре не го тек сту ал ни мо дел све та. Ви ли јам Ми чел (Wil li am 
Mitchell) сма тра да би сва ка сли ка мо гла да бу де раз ма тра на 
са ево лу ци о не или би о ло шке тач ке гле ди шта би ло да цве
та, ре про ду ку је се, на пре ду је и цир ку ли ше.16 А Ро џер Балм 
(Ro ger) сматра да не ки мо гу да при ка жу овај ви та ли тет, али 
не мо гу да га ге не ри шу ау то ном но јер смо сли ка ма ми по
треб ни. Сли ке по ње му цир ку ли шу и уче ству ју као де ло ви 
ши ре ви зу ел не еко но ми је ко ја укљу чу је де ље ње, тр го ва ње, 
ре про дук ци ју, при јем и по тро шњу. Као игра чи у овој еко но
ми ји, иден ти тет и зна че ње сли ка ће на ста ви ти да флук ту и
ра ју и раз ли ку ју се по вред но сти у за ви сно сти од ис ку ста
ва, оче ки ва ња, иден ти те та и по тре ба оних ко ји се са њи ма 
су сре ћу.17 Не мач ки исто ри чар умет но сти Хорст Бре де камп 
у ана ли зи цр те жа ко је је ура дио Чарлс Дар вин (Char les Dar
win), у бе ле шка ма ко је су во ди ле ка ком по зи ци ји По ре кло 
вр ста, твр ди да су Дар ви но ве ски це исто то ли ко ва жна ди
мен зи ја ње го вог ми са о ног про це са као и ње го во пи са ње. 
Ски ца гра на ју ћег ко ра ла, на при мер, је сте пре суд на за ње
гов по јам ево лу ци је као не ли не ар не. У за ме ни гра на ју ћег 
ко ра ла за ста бло др ве та – стан дард ни на чин при ка зи ва ња 
иде је ево лу ци је пре ње го вог вре ме на – Дар вин је про на шао 
на чин да за ми сли ево лу ци ју као про цес са ви ше ро ко ва. До
дат на пред ност ње го вог из бо ра ви зу ел не ме та фо ре је тај да 
мртви ко рал на ко јем жи ви ра сте мо же да се раз у ме као из
у мр ла врста од ко је оне жи ве во де по ре кло. У овом слу ча ју 
је цр теж ја сно на ме њен као суб сти тут за је зик. Та ко ђе, сли
ка ни је ни де ри ват ни ти илу стра ци ја, не го ак тив ни ме ди јум 
ми са о ног про це са.18 Ов де се од ви ја пре пли та ње раз ли чи тих 
иде ја са ми сли ма као њи хо вим за че ци ма. Иа ко Дар ви но ви 
за пи си от кри ва ју за че так идеј ног про це са, цр теж је тај ко ји 
је за пра во идеј но мул ти пли ко ван. Ми са о ни про це си ко је је 
Дар вин ус пео да из ра зи у сво јим за пи си ма тран спо но ва ли 
су се пу тем ви зу ел ног до жи вља ја и у цр теж. Та ко ђе, ви зу
ел но от кри ва оно под све сно, што ства ра лац ни ка да не из ра
жа ва сво јим ra ti om. У слу ча ју Да р ви но вих ски ца ви зу ел но 
по јед но ста вљу је сло же ну је зич ку струк ту ру са ста вље ну од 
дис кур са, али исто вре ме но от кри ва и оно што је у тек сту 
скри ве но.

16 Ви де ти: Mitchell, W. J. T. (2002) Sho wing Se e ing: A Cri ti que of Vi sual Cul
tu re, Jo ur nal of Vi sual Cul tu re, Vol. 1(2), рp. 170171.

17 Balm, R. (2015) Ar cha e o logy’s Vi sual Cul tu re: Dig ging and De si re, Abing
dononTha mes: Taylor & Fran cis Li mi ted, p. 7.

18 Bre de kamp, H. (2005) Dar wins Ko ral len: die frühen Evo lu ti on sdi a gram me 
und die Tra di tion der Na tur geschic hte, Ber lin: Wa gen bach, рp. 17, 105.
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Слика 2 Дарвинова рана скица која показује гранање  
(али није заснована на слици дрвета)

У кар то гра фи ји ма па пред ста вља свој обје кат по мо ћу ви зу
ел не еко но ми је ка да при ма лац до би ја мак си мум ин фор ма ци
је за ми ни мум ког ни тив ног на по ра. У овом слу ча ју ви зу ел на 
еко но ми ја и ге о граф ска тач ност мо гу до ћи у су коб јед на са 
дру гом, уко ли ко се сим бо ли по ме ра ју са сво јих пре ци зних 
та ча ка ра ди бо ље чи тљи во сти.19 Док је жи вео у Ам стер да
му 1877. го ди не и при пре мао се за сво је све ште нич ко зва
ње, Ван Гог је си сте ма тич но по чео да ску пља ма пе. Ње гов 
учи тељ, кла сич ни је вреј ски на уч ник Мен дез да Ко ста (Men
des), учио га је исто ри ју и ге о гра фи ју, по ка зу ју ћи му ма пе из 
атла са Адол фа Сти ле ра (Sti e ler), и исто риј ског атла са Кар ла 
Спри не ра (Spru ner) и Те о до ра Мен кеа (The o dor). Ван Гог је 
био стра шно сти му ли сан овим ра дом и цр тао је вр хун ске 
школ ске ма пе, као по кло не за сво је при ја те ље и по ро ди цу. 
Ове ма пе, као и ње го во ка сни је ин те ре со ва ње за астро но ми
ју, снаб де ли су га из вор ном по др шком за ње го ва ко ле ба ју ћа 
ре ли гиј ска убе ђе ња.20 За Че за ра Бор џи ју (Ce sa re Bor gia), ко
ји је осва јао но ву твр ђа ву сва ког ме се ца, Ле о нар до ве пре ци
зне ве шти не у кар то гра фи ји од бра не би ле су на ро чи то дра
го це не. По мо ћу ма пе Имо ле, Че за ре је до слов це мо гао да 
др жи ства ри у сво јим ру ка ма, фор му ли шу ћи пла но ве за ак
ци ју, уре ђу ју ћи рас по ре де сна га и оруж ја, чак и тач ни је не го 
што је то би ло мо гу ће на ли цу ме ста.21 Не ке од Ле о нар до вих 
ски ца пеј за жа за чу ђу ју ће из гле да ју као са те лит ске фо то гра
фи је, с ре ка ма и при то ка ма ко је ре зба ре пла нин ске лан це 
у фрак тал не пе ра сте ли сто ве. Ве ран ре не сан сном ве ро ва њу 

19 Schmidt, J. E. (2011) Lan gu a ge Map ping: Part I. Part II: Maps, Ber lin:  
Wal ter de Gruyter, p. 102.

20 Bo i me, A. (2008) Re ve la tion of Mo der nism: Re spon ses to Cul tu ral Cri ses in 
Findesi e’c le Pa in ting, Mis so u ri and Lon don: Uni ver sity of Mis so u ri Press, 
p. 36.

21 Pol lak, M. (2010) Ci ti es at War in Early Mo dern Eu ro pe, Cam brid ge:  
Cam brid ge Uni ver sity Press, p. 195.
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да „ми кро ко смос” чо ве ка ре флек ту је „ма кро ко смос” све та, 
Ле о нар до је сма трао реч не во де за „крв зе мље” и твр дио је 
да оке ан ис пу ња ва те ло зе мље с бес ко нач ним бро јем ве на 
во де.22

Ви зу ел на еко но ми ја у кон тек сту но вих ме ди ја

Сли ке мо дер ног до ба се не ства ра ју са мо из јед ног ме ди ју ма 
а на ша па жња је усме ре на ка фор мал ним ме сти ма за гле да
ње (би о скоп, по зо ри ште, му зеј, га ле ри ја итд.), али и ка не
фор мал ним (те ле ви зи ја и ин тер нет у ку ћи). Тра ди ци о нал на 
сли ка се по ви но ва ла соп стве ним пра ви ли ма ко ја су би ла не
за ви сна од спо ља шње ствар но сти. Пер спек ти ва, ре ци мо, за
ви си од по сма тра че вог ис пи ти ва ња сли ке из са мо јед не тач
ке, упо тре бом јед ног ока. Она је сто га да нас из гу би ла онај 
при мат ко ји је ра ни је има ла као нај тач ни ји при каз ствар но
сти, док су филм, ви део и фо то гра фи ја ство ри ли но ви, ди
рек тан од нос са ствар но шћу у ме ри у ко јој ми при хва та мо 
„ак ту ел ност” оно га што ви ди мо на сли ци. Фо то гра фи ја нам 
ну жно при ка зу је не што што је у од ре ђе ном тре нут ку би ло 
за пра во у објек ти ву фо то а па ра та. До ку мен тар ни фо то граф, 
пи сац фик ци је и есе ји ста Рајт Мо рис (Wright Mor ris) ми сли 
ка ко би тре ба ло на пра ви ти ди стинк ци ју, док је још увек ја
сна, из ме ђу фо то гра фи ја у ко ји ма се огле да су бјект и сли ка 
ко је от кри ва ју фо то гра фа.23 Сли ка је та ко ди ја лек тич ка за
то што ус по ста вља од нос из ме ђу по сма тра ча у са да шњем и 
про шлом тре нут ку про сто ра или вре ме на ко је она пред ста
вља.24 Де фи ни ци ја ви зу ел не еко но ми је ко ју да је Де бо ра Пул 
је за сно ва на на раз у ме ва њу ка ко фо то гра фи је ре про ду ку ју и 
ор га ни зу ју љу ди, ка ко оне ор га ни зу ју љу де, и ка ко дру штве
не ак ци је има ју ди рек тан од нос са по ли тич ком ат мос фе ром 
и кла сном струк ту ром дру штва.25 Иа ко ни је био фо то граф, 
Јо зеф Бојс (Jo seph Beuys) је као кон цеп ту ал ни умет ник екс
пло а ти сао ре клам ни ка па ци тет фо то гра фи ја ко ри сте ћи их 
ка ко би до ку мен то вао сво је пер фор ман се и ра ши рио сво
је иде је. Та ко ђе је био и по ли тич ки ак ти ван, уста но вив ши 
не ко ли ко по ли тич ких ор га ни за ци ја у За пад ној Не мач кој, 
укљу чу ју ћи Не мач ку сту дент ску пар ти ју и Ор га ни за ци
ју за ди рект ну де мо кра ти ју пу тем ре фе рен ду ма, а био је и 

22 Wal la ce, R. T. (1966) The World of Le o nar do: 1452–1519, New York: Ti me, 
p. 115.

23 Hug hes, J. (ed.) (2012) SA GE Vi sual Met hods, Vo lu me 14, Los An ge les, 
Lon don, New Del hi, Sin ga po re, Was hing ton DC: SA GE, p. 8.

24 Mir zo eff, N. (1999) An In tro duc tion to Vi sual Cul tu re, Lon don and New 
York: Ro u tled ge, p. 205.

25 Ви де ти: Po o le, D. (1997) Vi sion, Ra ce, and Mo der nity: A Vi sual Eco nomy of 
the An dean Ima ge World, Prin ce ton, New Jer sey: Prin ce ton Uni ver sity Press, 
p. 121.
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су осни вач Зе ле не пар ти је. Ис ко ри шћа ва ју ћи про па ганд ну 
сна гу фо то гра фи ја, Бојс се ин фил три рао у по ли тич ку аре
ну ка ко би дао пу бли ци тет сво јој есте тич кој иде о ло ги ји.26 
У од но су на умет ност, фо то гра фи ја ни је до би ла зна чај ну 
по зи ци ју све до 1960их ка да су кон цеп ту ал ни умет ни ци 
као што су Мел Бо шнер (Boc hner), Ро берт Мо рис (Mor ris), 
Ханс Ха ке (Ha ac ke), Дуг Ху е блер (Do ug), Ден Гре јем (Dan 
Gra ham), Брус На у ман (Bru ce), Де нис Опен хајм (Den nis Op
pen hi em), Ро берт Смит сон (Smith son), Гор дон Ма таКларк 
(Mat taClark), Мајкл Ашер (Mic hael As her) и други, раз ви ли 
ме диј ски не спе ци фич не, постсту диј ске прак се ко је су при
сво ји ле фотографи ју. 

Ефе кат овог кон цеп ту ал ног за о кре та ре зул то вао је кра јем 
хи је рар хи је ко ју су не го ва ли тра ди ци о на ли сти, чи ме су фо
то гра фи ја и филм по ста вље ни у ка те го ри ју за се бе. Да нас 
умет ност пре не го да по сто ји као ме диј, спе ци фич но кон сти
ту и ше де фи ни тив ну еко но ми ју кон це па та пред ста вља ју ћи 
по мо ћу оног ме ди ја ко ји је нај бо ље слу жи.27 Ро берт Смит
сон, нај зна чај ни ји пред став ник ленд арта, пра вио је огром
на мо ну мен тал на де ла у при род ном окру же њу. За тим је та 
де ла че сто фо то гра фи сао из хе ли коп те ра или ави о на због 
њи хо вих ве ли ких ди мен зи ја, а по не кад је те фо то гра фи је 
из ла гао за јед но са го ми ла ма ма те ри ја ла ода бра ног са ло ка
ли те та од ре ђе ног де ла. Смит сон је у исто вре ме ра дио ма пе 
и ва зду шну фо то гра фи ју за јед ну ар хи тек тон ску ком па ни ју, 
та ко да су му на тај на чин оне би ле и до ступ не. Ме ђу тим, 
ње го ва умет ност је зах те ва ла зна чај на фи нан сиј ска сред
ства, јер је утро ше но пу но ма те ри ја ла и ан га жо ва но до ста 
рад ни ка и ме ха ни за ци је, од ба ге ра и ка ми о на до хе ли коп те
ра и ави о на.28 Спој кон струк ци је и де кон струк ци је мо же се 
про на ћи код Гор до на Ма таКлар ка, ко ји нај пре „се ци ра” и 
ин тер ве ни ше на од ре ђе ним гра ђе ви на ма, фо то гра фи ше их, а 
за тим ин тер ве ни ше и ства ра на њи ма до дат не шу пљи не ко је 

26 War ren, L. (2005) Encyclo pe dia of Twen ti ethCen tury Pho to graphy, 3Vo lu
me Set, Lon don and New York: Ro u tled ge, p. 125.

27 Pe res, M. R. (2012) The Con ci se Fo cal Encyclo pe dia of Pho to graphy: From 
the First Pho to on Pa per to the Di gi tal Re vo lu tion, Bo ca Ra ton, Flo ri da: 
CRC Press, p. 61.

28 За ни мљи во је Смит со но во ми шље ње о ди ле ри ма и му зе ји ма, бу ду ћи 
да ње го ва умет ност у осно ви ипак из ла зи из ових окви ра: „Ди ле ри и 
му зе ји су су штин ски ис пре пле те ни, по ве за ни, та ко да ја за и ста не ви
дим то као ве ли ки про блем. То је са мо дру га чи ја ре ал ност. Ми слим да 
по сто ји про из вод на вред ност, увек је по сто ја ла та по ве за ност, и опет, 
по сто ји фан та зи ја ко јом је ку ра тор ис кљу чен, у не кој ку ли од сло но ва че 
док сви ови стра шни ди ле ри тр че око ло. Ја за и ста то не ви дим, ми слим 
да је то про сто ре ал ност. Сли ке се ку пу ју и про да ју; Flam, J (ed.) (1996) 
Robert Smith son: The Col lec ted Wri tings, Oa kland, Ca li for nia: Uni ver sity of  
Ca li for nia Press, p. 262.
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ни он сам ни је на пра вио на објек ту. Истори чар умет но сти 
Па ме ла Ли (Lee) сма тра да Гор до нов рад функ ци о ни ше дуж 
ли ни ја Ба та је ве (Ba ta il le) кри ти ке, оне ко ја је ин тер ве ни са ла 
у утвр ђе ним кру го ви ма дру штве не еко но ми је по тро шње и 
тро шка.29

Слика 3 Спирални насип, Велико слано језерo у Јути,  
Роберт Смитсон, 1970.

Слика 4 Конусни пресек, Гордон МатаКларк, 1975.
Ди ги тал ни уре ђа ји нам по ма жу да ства ра мо сли ке мо дер ног 
до ба, али да у исто вре ме ре де фи ни ше мо оне из про шло
сти. С об зи ром на то да се не пре ста но по ја вљу ју но ви мо
де ли ка ме ра, мо бил них те ле фо на и дру гих уре ђа ја, чо век је 
при ну ђен да се стал но из но ва на ви ка ва на тех но ло ги ју. Без 
об зи ра на крај ње убр за не про ме не, при пад ни ци по тро шач
ког дру штва мо ра ју оста ти иму ни на овај тех но ло шки бум 
и не до зво ли ти да уре ђа ји њи ма вла да ју. Пред ност мо бил
них те ле фо на је та што су прак тич ни за но ше ње, а при том 
има ју и ве ћи број раз ли чи тих функ ци ја. Та ко њи ма мо же мо 
за бе ле жи ти у свом окру же њу не ке си ту а ци је, за ко је би нам 
са по себ ним фо то а па ра том или ка ме ром тре ба ла од ре ђе на 

29 Lee, P. M. (2012) For get ting the Art World, Cam brid ge, Mas sac hu setts: MIT 
Press, p. 116.



235

ГОРАН ГАВРИЋ

при пре ма. Ви де ли смо да је ви зу ел на еко но ми ја на од ре ђе ни 
на чин по ве за на са ви зу ел ном кул ту ром, а до ста до дир них 
та ча ка има са ви зу ел ном ан тро по ло ги јом. То је на ро чи то 
из ра же но у обла сти ки не ма то гра фи је ко ја пред ста вља бо га
то по ље за ис тра жи ва ње, ка ко ви зу ел ног та ко и еко ном ског 
аспек та. Лу си јен Теј лор (Lu cien Taylor) ста је у од бра ну фил
ма и за кљу чу је да осо бе ност при сту па ви зу ел не ан тро по ло
ги је ле жи ис кљу чи во, али сна жно, у ме ди ју му: „Ни је ја сно 
да ин те ре со ва ње ан тро по ло ги је за ви зу ел ну кул ту ру зах те ва 
или би чак мо гло има ти ко ри сти од ин сти ту ци о на ли за ци је 
одво је не подди сци пли не (нпр. ви зу ел не ан тро по ло ги је). С 
дру ге стра не, ан тро по ло ги ја ко ја је кон сти ту тив но ви зу ел на, 
ко ја се спро во ди углав ном кроз ви зу ел ни пре не го пот пу но 
вер бал ни ме диј, та ко је ра ди кал но дру га чи ја да... има до
бар зах тев да се одво је но раз ма тра.”30 Ви зу ел ни ан тро по лог 
Еми ли де Бри гард (Emi lie) на по ми ње ка ко је над моћ на вер
бал на скло ност ан тро по ло ги је би ла на ив на и не е фек тив на, 
иза зва на од стра не ино ва то ра ет но граф ског фил ма у го ди на
ма пре Пр вог свет ског ра та.31 Ме ђу ре а ли стич ним дру штве
ним ди сци пли на ма ан тро по ло ги ја је мо жда на пра ви ла нај
ве ћи из лет у филм ске ре пре зен та ци је, а ет но граф ски филм 
још увек ни је це њен са мно го ин те лек ту ал не стро го сти или 
по ве ре ња.32 

У ви зу ел ној еко но ми ји где ви дљи вост под ра зу ме ва гу би
так, чин ус кра ћи ва ња до би ја по зи тив ну вред ност по се би.33 
Ово је на ро чи то из ра же но у филм ској ин ду стри ји, где број
ни при ме ри све до че о ви зу ел ној по тро шњи и еко ном ском 
тро шку, ка ко на са мом фил му та ко и у ствар но сти. Је дан од 

30 Taylor, L. (ed.) (1998) Tran scul tu ral Ci ne ma, Da vid Mac Do u gall, Chic he
ster, West Sus sex: Prin ce ton Uni ver sity Press, рp. 1617.

31 Bri gard, E. D. The Hi story of Et hno grap hic Film, in: Prin ci ples of Vi sual An
thro po logy, ed. Hoc kings, P. (2003), Ber lin, New York: Mo u ton de Gruyter, 
p. 14. Иа ко је ан тро по ло ги ја ушла у филм мал те не на ње го вим са мим по
че ци ма, ви зу ел на ан тро по ло ги ја у САДу је по сте пе но про фе си о на ли зо
ва на кроз се ри је раз вој них фа за за по че тих 1950их и у 1970им го ди на
ма. El Gu in di, F. (2004) Vi sual An thro po logy: Es sen tial Met hod and The ory, 
Lan ham, Maryland: Row man Al ta mi ra, p. 25. Та ко ђе, тер мин „ви зу ел на 
ан тро по ло ги ја” је ско ван по сле Дру гог свет ског ра та и по сте пе но је по
стао по ве зан са кон цеп ту а ли за ци ја ма и ис тра жи вач ким ак тив но сти ма 
ин те гри са ним са упо тре бом ви зу ел них алат ки, ка ко би се на пра ви ли за
пи си о кул ту ри и да би се про у ча ва ли дру штве ни си сте ми ко ри шће њем 
ет но граф ског ме то да опи са и по ре ђе ња. Worth, S. (1981) Studying Vi sual 
Com mu ni ca tion, ed. Gross, L., Phi la delp hia, Pennsylva nia: Uni ver sity of 
Pennsylva nia Press, p. 48. 

32 De ve re a ux, L. and Hil lman, R. (1995) Fi elds of Vi sion: Es says in Film Stu
di es, Vi sual An thro po logy, and Pho to graphy, Ber ke ley, Los An ge les and  
Lon don: Uni ver sity of Ca li for nia Press, p. 2.

33 Pra ger, B. (2012) A Com pa nion to Wer ner Her zog, Chic he ster, West Sus sex: 
John Wi ley & Sons, p. 409.
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приме ра где је чин ус кра ћи ва ња до вео до по зи тив них ефе
ка та је сте „мек сич ка фа за” (1946–1964) од 32 фил ма Лу и са 
Бу њу е ла (Buñuel). Иа ко је ову фа зу, у ко јој је сни мао чак 
и три фил ма го ди шње, Бу њу ел сма трао за ре ла тив но успе
шну,34 она је ње го вој ре жи ји да ла је дан нов ква ли тет. Тај 
ква ли тет је упра во про и за шао из не до стат ка сред ста ва,35 а 
огле да се у на пу шта њу у од ре ђе ној ме ри до та да шњих окви
ра над ре а ли стич ког при сту па у сни ма њу фил мо ва и њи хо
вом сво ђе њу на ми ни ма ли стич ке и ме та фи зич ке сце не. С 
дру ге стра не, филм „Фиц ка рал до” (Fit zcar ral do, 1982) Вер
не ра Хер цо га (Wer ner Her zog) пре до ча ва раз ли чи тост кул ту
ра, од но сно ве штач ко ин те гри са ње еле ме на та јед не у дру гу 
кул ту ру. Глав ни ју нак, Ирац Бра јан Сви ни зва ни Фиц ка ралд 
(Кла ус Кин ски), тр го вац ка у чу ком, за љу бље ник је у опе ру, 
на ро чи то из во ђе ња те но ра Ен ри ка Ка ру за (En ri co Ca ru so). 
Он до ла зи на иде ју да у ама зон ској пра шу ми, код Ики та у 
Пе руу ис точ но од Ан да, уз по моћ бо га тих тр го ва ца из гра
ди опе ру, по што је прет ход но бан кро ти рао и ни је ус пео да 
из гра ди Тран сан ден ску же ле знич ку пру гу. У том под руч ју 
су се већ на се ли ли број ни Евро пља ни и се вер но а фрич ки се
фард ски Је вре ји, из ме ђу оста лог и због ка у чу ка, и они су 
са со бом до не ли сво ју кул ту ру. У овом слу ча ју се кул тур ни 
про це си де ша ва ју у по ве ћа ва ју ћим „де те ри то ри ја ли зо ва
ним” тран сна ци о нал ним гло бал ним кон тек сти ма, од ко јих 
су мно ги из ван до ма ша ја на ци о нал них по ли ти ка.36 По ла зе
ћи од Ве бе ро ве (We ber) пре ми се да је кул ту ра сву да и да је 
од у век би ла, Џон Лоу (John Law) за кљу чу је да је оно што 

34 Бу њу ел ис ти че да су, због нео п ход но сти да жи ви од свог ра да и да од ње
га из др жа ва сво ју по ро ди цу, мо жда фил мо ви из ове фа зе ка сни је раз ли
чи то оце ње ни: „Де ша ва ло ми се да при хва тим те ме ко је ја не бих ни ка ко 
иза брао и да ра дим са глум ци ма ко ји су вр ло ло ше од го ва ра ли сво јим  
уло га ма. Ипак, то сам че сто го во рио, ве ру јем да ни ка да ни сам сни мио 
сце ну ко ја је би ла су прот на мо јим уве ре њи ма, мом лич ном мо ра лу. У 
овим фил мо ви ма не јед на ке вред но сти ни шта ми се не чи ни не до стој
ним. До да јем да је мо ја са рад ња са мек сич ким са рад ни ци ма на фил му 
би ла у ве ћи ни слу ча је ва од лич на.” Bu njuel, L. (1983) Moj po sled nji uz dah, 
Be o grad: In sti tut za film, str. 164.

35 То ком сни ма ња не ких од фил мо ва из „мек сич ке фа зе” Бу њу ел се ка јао 
што је иза брао да сни ма у Мек си ку, из ме ђу оста лог и због не до стат ка 
сред ста ва: „За жа лио сам не ко ли ко пу та што сам сни мио „Ан ђе ла уни
ште ња” у Мек си ку. За ми шљао сам га ра ди је у Па ри зу или Лон до ну, са 
европ ским глум ци ма, са лук су зним ко сти ми ма и у рас ко шном де ко ру. У 
Мек си ку, и по ред ле по те ку ће у ко јој је сни ман филм, и по ред на по ра да 
иза бе рем глум це ко ји не ће мно го фи зич ки под се ћа ти на Мек си ко, па тио 
сам због си ро ма штва, на при мер, сал ве та за сто. Мо гао сам да по ка жем 
са мо јед ну, ко ја још увек при па да шмин кер ки ко ја нам је по зај ми ла ту 
сал ве ту.” Исто, стр. 197.

36 Ви де ти: An he i er, H. K. and Isar, Y. R. (eds.) (2008) The Cul tu ral Eco nomy, 
Los An ge les, Lon don, New Del hi and Sin ga po re: SA GE, рp. 318322.
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је прет ход но узе то да бу де еко ном ско би ло увек су штин ски 
кул тур но у ка рак те ру.37 

Слика 5 Капма Индијанци се приближавају броду,  
кадар из филма „Фицкаралдо”

У фил му „Фиц ка рал до” је при су тан про блем кул тур не еко
но ми је, али и ет но гра фи је као ме то до ло шког при сту па. Иа
ко овај филм ни је ет но граф ски, он за пра во по ла зи од овог 
аспек та као осно ве и гра ди сво ју рад њу на жи во ту и оби ча
ји ма Кам па ин ди ја на ца. Још је дан би тан аспект овог фил ма 
су кул тур не раз ли ке из ме ђу пле мен ског и ур ба ног дру штва, 
ко је на пр ви по глед из гле да ју не пре мо сти ве. Ме ђу тим, сво
је вр сни екс пе ри мент ко ји Фиц ка ралд вр ши – иа ко но си са 
со бом и од ре ђе не ри зи ке – мо же умно го ме по ми ри ти ове 
раз ли ке. На овом при ме ру се по ка зу је да ана ли за кул тур
не еко но ми је мо ра да се гра ди на ан га жо ва њу са жи вим 
дру штве ним прак са ма пре не го на ма кро ка рак те ри за ци ји 
прет ход но да тих дру штве них мо ме на та. Ма кро и спо ља
шње фор ме кроз ко је ми уоп ште но по ве зу је мо кул ту ру и 
еко но ми ју, про из ла зе из раз ли чи тих кон це па та и еко но ми је 
и кул ту ре на ми кро ни воу ко мер ци јал не прак се.38 У фил му 
до ла зи до про стор не про ме не, јер се ме ња иден ти тет пре
би ва ли шта Кам па ин ди ја на ца. Је дин ствен и осо бен про стор 
у ама зон ској пра шу ми са да по при ма од ли ке „не а у тен тич
но сти”, бу ду ћи да до би ја до та да ни ка да ви ђе ни обје кат у 
сво јој сре ди ни, опе ру на бро ду. Та ко до ла зи до кул тур ног 
и ви зу ел ног „осва ја ња“ по свим па ра ме три ма дру га чи јег 
под руч ја, ко је вр ши ци ви ли зо ва но дру штво. Ова ква по сма
тра ња ме ста очи глед но се та ко ђе про ши ру ју на пре део, као 
пер со нал ну или кул тур ну сли ку ме ста.39 У „Фиц ка рал ду” 
се фе но мен ви зу ел не еко но ми је мо же ви де ти и на при ме ру 

37 Law, J. and Mol, A. (2002) Com ple xi ti es: So cial Stu di es of Know led ge Prac
ti ces, Dur ham, North Ca ro li na: Du ke Uni ver sity Press, p. 21.

38 Gay, P. D. and Pryke, M. (2002) Cul tu ral Eco nomy: Cul tu ral Analysis and 
Com mer cial Li fe, Lon don, Tho u sand Oaks and New Del hi: SA GE, p. 61

39 Ter ken li, T. S. and D’Ha u te ser re, A. M. (2006) Lan dsca pes of a New Cul tu ral 
Eco nomy of Spa ce, Dor drecht: Sprin ger Sci en ce & Bu si ness Me dia, p. 9.
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ви зу ел не раз ме не, где љу ди из пле ме на и из ци ви ли за ци је 
ме ђу соб но раз ме њу ју сво је ви зу ел не до жи вља је и оби ча је. 
Ова раз ме на се огле да и у ко сти ми ма опер ских из во ђа ча на 
бро ду и оних чла но ва пле ме на ко ји по сма тра ју опе ру, где се 
осо бе из јед не кул ту ре по пр ви пут су сре ћу са осо бе но сти ма 
оне дру ге. Бро ду у ама зан ској пра шу ми на ко јем се из во ди 
опе ра пан дан би би ла згра да опе ре у ур ба ној сре ди ни. Иа ко 
овај брод пред ста вља им про ви за ци ју и за ме ну за опе ру као 
ци ви ли за циј ски про из вод, и он по ти че из ур ба не сре ди не. 
Гра де ћи и об ли ку ју ћи овај брод Ин ди јан ци усва ја ју ви зу ел
не об ли ке слич не, али опет и раз ли чи те од оних ко је има ју 
њи хо ви чам ци.

Слика 6 Фотографија са снимања филма „Нанук са Севера“
„На нук са се ве ра” и „Фиц ка рал до” –  

ви зу ел на еко но ми ја се ве ра и ју га

Ви зу ел на еко но ми ја је усло вље на број ним фак то ри ма ме ђу 
ко ји ма је под не бље је дан од нај зна чај ни јих. Љу ди из раз ли
чи тих сре ди на, из при ми тив них и ци ви ли зо ва них дру шта
ва, има ју дру га чи је по гле де на ви зу ел ну по тро шњу. Ути ца ји 
углав ном до ла зе из ци ви ли зо ва них кра је ва, ре ђе обрат но, и 
ти но во на ста ли ви зу ел ни еле мен ти се про жи ма ју са они ма 
ко ји су већ ду го вре ме на при сут ни у при ми тив ним сре ди
на ма. На тај на чин се вр ши ви зу ел на раз ме на у ко јој се су
сре ће древ но и мо дер но. Ме ђу тим, ви зу ел на еко но ми ја се 
још бо ље мо же са гле да ти ка да се по ре де сре ди не у ко ји ма 
жи ве раз ли чи та пле ме на. У том слу ча ју се из ту ма че ња ис
кљу чу ју аспек ти ко ји су усло вље ни раз во јем ци ви ли за ци је 
и ак це нат се ста вља на под не бље и кли му. Та ко ђе, ту ма че ње 
се из ме шта на свој из вор, на са ме по чет ке раз во ја ви зу ел
не еко но ми је ко ја још ни је „упр ља на” те ко ви на ма мо дер
ног дру штва. То је за пра во ви зу ел на еко но ми ја ко ја се не 
мо же са гле да ва ти у оном да на шњем мо дер ном, већ у свом 
из вор ном зна че њу. До бар при мер за то пру жа по ре ђе ње из
ме ђу фил мо ва „На нук са Се ве ра” и „Фиц ка рал до”, из ме ђу 
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хладног Се ве ра и то плог Ју га. За раз ли ку од ра ни је по ме ну
тог фил ма „Фиц ка рал до” ко ји је сни ман у ама зон ској пра
шу ми, рад ња фил ма „На нук са Се ве ра” (Na no ok of the North, 
1922) Ро бер та Фла ер ти ја (Fla herty) од ви ја се у сне жном про
стран ству Арк ти ка. Ов де кли мат ски усло ви у ве ли кој ме ри 
дик ти ра ју на че ла ви зу ел не раз ме не.

При пад ни ци пле ме на са Се ве ра и Ју га има ју дру га чи је по
гле де на еле мен те ко ји са чи ња ва ју струк ту ру њи хо вог ви зу
ел ног окру же ња. Ески ми, од но сно Ину и ти из На ну ка, због 
бе ли не пеј за жа ко ји се про сти ре у не до глед че сто не мо гу 
ни шта да ви де. Они не ма ју ви зу ел не ре фе рен це за ко је би се 
ве за ли, те сто га у њи хо вој ви зу ел ној ме мо ри ји не мо гу да се 
уре жу ни сред ња дис тан ца ни си лу е та. И Кам па ин ди јан ци 
из Фиц ка рал да пред со бом има ју не пре глед ну пра шу му ко
јој се не на зи ре крај. До ду ше, у њи хо вом под не бљу по сто је 
ви зу ел не ре фе рен це у ви ду буј не ве ге та ци је, али је она то ли
ко гу ста и ра штр ка на уне до глед да је опет те шко да се про
на ђу основ ни ви зу ел ни фо ку си. У фил му „На нук са Се ве ра” 
глав ни лик је На нук ко ји је во ђа пле ме на Ину и та и вр сни 
ло вац. Фла ер ти нам ов де по ка зу је сне жни пеј заж ко ји из гле
да опа сно и ве ли чан стве но и сме шта у те де ко ра ци је мно ге 
пре пре ке ко је мо ти ви шу На ну ко ве ак ци је. Ше та ју ћи кроз 
огром не ле де не обла сти На нук из гле да ма ло у по ре ђе њу 
са бес крај но шћу арк тич ког пеј за жа.40 У На ну ку се људ ска 
фи гу ра гу би у бе ли ни пеј за жа, па та ко не до ста так ко ло ри та 
још ви ше по ја ча ва ме та фи зич ку сце ну ко ја ис ти че ви зу ел
ну су пер и ор ност при ро де. У Фиц ка рал ду пра шу ма по се ду је 
бо га ти ји ко ло рит, а фи гу ре Кам па ин ди ја на ца се ута па ју у 
ви зу ел но гру пи са ње ра зно вр сних об ли ка ама зон ске фло ре. 
Као што На нук мо ра да са вла ђу је пре пре ке у ви ду сан ти ле
да ка да чам цем иде у лов, та ко и Кам па ин ди јан ци сво јим 
чам ци ма пре ла зе во де не по вр ши не пра шу ме из ко јих из ви ру 
мно го број не биљ ке. Бе ли на ових сан ти на пр ви по глед ства
ра ути сак по јед но ста вљи ва ња ве ћег бро ја об ли ка и њи хо вог 
сво ђе ња на јед ну ве ћу фор му, за раз ли ку од би ља ка у пра
шу ми ко је је сво јим бес крај ним по на вља њем раз би ја ју као 
це ли ну. Ипак, и у јед ном и у дру гом слу ча ју има мо од ре ђе ну 
вр сту пре пре ка ко је у за ви сно сти од ви зу а ли за ци је мо же
мо раз ли чи то, али у исто вре ме и исто да са гле да ва мо. Ово 
дру го је у скла ду са ра ни је по ме ну тим ми шље њем Де бо ре 
Пул да љу ди ко ји жи ве у пот пу но раз ли чи чи тим под руч ји ма 
за пра во при па да ју ис тој ви зу ел ној еко но ми ји. Чи ње ни ца је 
ипак да је ви зу ел на еко но ми ја у овим под руч ји ма раз личита 

40 Spen ce, L. and Na var ro, V. (2011) Craf ting Truth: Do cu men tary Form and 
Me a ning, New Brun swick, New Jer sey and Lon don: Rut gers Uni ver sity 
Press, p. 221.
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ако не ис кљу чи мо и не за не ма ри мо све раз ли ке по пи та њу 
ге о граф ских и ан тро по ло шких чи ни ла ца, и за сно ва на је 
на спе ци фич но сти ма од ре ђе не обла сти и ду бо ко уса ђе ним 
нави ка ма ње них ста нов ни ка.  
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POSSIBILITIES FOR THE DEVELOPMENT OF VISUAL 
ECONOMY AS A SCIENTIFIC DISCIPLINE

Abstract

In an effort to determine certain basic principles of Visual Economy, 
it is natural and quite logical to first consider it in the context of 
traditional media. This implies that we will have a smaller number of 
media available, which enables us to better understand and define the 
problems they deal with. In its further structuring and defining, a wide 
range of  the media and new visual aspects and possibilities that are 
available to us in the modern age can be very helpful. Anthropologist 
Deborah Pool defines the Visual Economy as a political, economic and 
social matrix in which photos operate, and defines their production, 
circulation, consumption and possession. Before any attempt to 
determine visual economy framework, it is necessary to consider the 
crucial and revolutionary role of the Internet today. The economy and 
all the other phenomena that accompany it are inevitably included in 
this vast network of computers. Also, visual perception is unimaginable 
outside the context of the Internet. Even if we tried to do this we 
would weave into that network, or at least we would feel something 
was missing and that the whole was not completely rounded up. In 
its primary sense, the Internet Economy refers to the basic economic 
qualities of the Internet, and how the Internet service providers share 
costs and provide services. However, many of the issues that appear in 
the Internet Economy look similar to those in the traditional industrial 
economy. The Internet Economy covers more and more areas of 
the economy, and at the same time, every industry is not under the 
influence of the Internet in the same scope. This secondary significance, 
which is more important to us, refers to visual content on the Internet 
(photos, pictures, films, etc.) and their consumption and affect on 
the consumers from different cultures. Visual Economy is in some 
way connected with Visual Culture, and there are many touch points 
with Visual Anthropology. This is especially expressed in the field of 
cinematography, which is a rich field for research, from both visual and 

economic aspect.

Keywords: visual economy, visual culture, cultural economy, Internet, 
Internet economy, traditional media, new media
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Сажетак: У овом ра ду по пр ви пут у на ци о нал ној исто ри о гра фи
ји раз ма тра се лич ност Ол ге Ке ше ље вић Бар бе за, исто ри чар ке 
умет но сти и глу ми це. До шав ши у Па риз 1936. го ди не с на ме ром 
да док то ри ра на сту ди ја ма исто ри је умет но сти, сту пи ла је у 
кон такт с кру гом ју го сло вен ских сли ка ра: Љу би цом Цу цом Со кић, 
Ива ном Та ба ко ви ћем, Бо ром Ба ру хом, Пе тр ом Лу бар дом, итд. То
ком Дру гог свет ског ра та вен ча ла се за Мар ка Бар бе за, мла дог 
ин те лек ту ал ца, осни ва ча из да вач ке ку ће LʼAr balè te, ко ја је, из ме ђу 
оста лих об ја вљи ва ла де ла Жа на Же неа, Ан то не на Ар тоа, Ал бе ра 
Ка ми ја, Ла не Ле клерк, По ла Ели ја ра, ЖанПол Сар тра, Фран ца 
Каф ке, Бо ри са Ви ја на, До сто јев ског, Ви ли је ма Фок не ра. На осно
ву пу бли ко ва не пре пи ске са Же не ом, мно го број них по све та ис пи
са них у књи га ма ко је су би ле у вла сни штву по ро ди це Бар бе за, Ол
ги них пор тре та ко је су на сли ка ли не ки од нај зна чај ни јих срп ских 
сли ка ра XX ве ка, све до чан ста ва на след ни ка њи хо вих по ро ди ца, 
про на ђе них раз глед ни ца и пи са ма упу ће них Не дељ ку Гво зде но ви
ћу (у До ку мен та ци ји Га ле ри је СА НУ), као и дру гих ма те ри јал них 
тра го ва, у овом тек сту го во ри се о уло зи ко ју је Ол га Ке ше ље вић 
има ла на кул тур ној сце ни Фран цу ске, као и спо на ма ко је је оства
ри ла са срп ским умет ни ци ма чи ја су се де ла на ла зи ла у умет нич кој 
збир ци Бар бе за. Исто вре ме но, на осно ву но вих са зна ња о по ро
дич ној за о став шти ни ста вље ној на аук циј ску про да ју 2016. го ди
не у Па ри зу, по ста вља се пи та ње о до ступ но сти до ку мен та ци
је и лич них пре пи ски са до ма ћим умет ни ци ма ко ји би уна пре ди ли 
започето ис тра жи ва ње.

Кључне речи: Ол га Ке ше ље вић Бар бе за, Марк Бар бе за, Жан 
Жене, Љу би ца Цу ца Со кић, Не дељ ко Гво зде но вић, ин ти ми зам, 
писма
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Тра го ви у вре ме ну

Ол га Ке ше ље вић Бар бе за пре ми ну ла је у Па ри зу 21. де цем
бра 2015, у сто дру гој го ди ни. Ње но име по ми ње се у ра
до ви ма Ири не Су бо тић1 о сли кар ки Љу би ци Цу ци Со кић 
(1914–2009), као и у раз го во ри ма ко је је са умет ни цом во дио 
Зо ран Л. Бо жо вић. Бог дан Шу пут (1914–1942) го во ри о њој 
као „Цу ци ној при ја те љи ци” у пи сми ма ко ја 1938. и 1939. из 
Па ри за ша ље бра ту у Но ви Сад, док се Пе ђа Ми ло са вље
вић (1908–1989) се ћа да је ње гов па ри ски „са лон” по вре ме
но по се ћи ва ла Ол га Ке ше ље вић, Ди ле но ва (Cha r les Dul lin)2 
уче ни ца, а ка сни је су пру га из да ва ча Мар ка Бар бе за (Marc 
Bar be zat). Кон ста та ци ја о ње ном при су ству на не ком до га
ђа ју, при че о дру же њи ма ју го сло вен ских умет ни ка у Па ри зу 
у дру гој по ло ви ни три де се тих го ди на, рет ке фо то гра фи је, 
сли ка ни пор тре ти у при ват ним збир ка ма, као и по све те у 
књи га ма, из гле да ју као не до во љан број тра го ва да се ука же 
на зна чај ко ји је ова „не ви дљи ва” да ма има ла за фран цу ску 
и ју го сло вен ску умет нич ку сце ну про шлог ве ка. То ме тре ба 
до да ти и че сту не до ступ ност из во ра по пут стра на из днев
ни ка (уко ли ко је и во ђен) или пи са ма, чи је је сла ње зна чај но 
ре ду ко ва но до кра ја Дру гог свет ског ра та ка да су их за ме ни
ле раз глед ни це и те ле гра ми, по сте пе но по ти сну ти по ја вом 
те ле фо на. 

Рет ке, у жур би ис пи са не не чит ке бе ле шке, по слов не тран
сак ци је, пре го во ри у ко ји ма се ди ску ту ју вред но сти де ла, 
уса мље ни при мер ци из кон тек ста ис трг ну тих пре пи ски ко је 
су бе жи вот но ле жа ле у ар хи ва ма, вра ћа ју у жи вот ма те ри јал 
ко ји је, на по чет ку, из гле дао фраг мен та ран, а ко ји с вре ме
ном до би ја осо бе но зна че ње и кон текст. По сто је раз ли чи
ти мо ти ви ко ји те ра ју ис тра жи ва ча да ре кон стру и ше не чи ји 
жи вот: је дан од нај о чи глед ни јих је на кло ност ко ја, мо жда 
и под све сно, ути че на из бор те ме. Дру ги раз ло зи пре ла зе у 
до мен на уч не стра сти да се од до ступ них коц ки ца са ста ви 
мо за ик ко ји ће би ти пр ва фа за у бу ду ћој бор би про тив за
бо ра ва. Осве тља ва ју ћи ма ле исто ри је ко је су до са да биле 

1 Ви де ти: Су бо тић, И. (2011) Па сте ли Љу би це Цу це Со кић, Кра гу је вац: 
Га ле ри ја РИ МА, стр. 26, 34, 49, као и: Су бо тић, И. Жен ски пор тре ти Љу
би це Цу це Со кић, у: Љу би ца Цу ца Со кић и ње но до ба 1914–2009–2014, 
(ур.), Ло ја ни ца, М. (2015), Бе о град: СА НУ, стр. 95–109.

2 Шарл Ди лен био је сту дент ре ди те ља, глум ца и про ду цен та Жа ка Ко поа 
(Jac qu es Co pe au) и је дан од нај у ти цај ни јих про фе со ра глу ме у Фран цу
ској. Иа ко је Ал бер Ка ми (Al bert Ca mus) го во рио да у Фран цу ској по
сто ји те а тар пре и по сле Ко поа, Ди лен је био ње гов до стој ни след бе ник, 
ко ји је у по зо ри шту Ан то ан (Théâtre An to i ne) у Па ри зу оку пио ма лу гру
пу сту де на та, ме ђу ко ји ма и пи сца Ан то не на Ар тоа (An to nin Ar taud). Рад 
на ста вља ју у Théâtre de l’Ate li er у 18. арон ди сма ну до Дру гог свет ског 
ра та.
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не по зна те сти же се до ин те грал не сли ке од ре ђе не епо хе ко
ја по ста је це ло ви та за хва љу ју ћи дра го це ним и до са да за
по ста вље ним де та љи ма. Јед на од тих при ват них исто ри ја 
при па да Ол ги Ке ше ље вић Бар бе за ко ја је чи ни ла кул тур ну 
спо ну из ме ђу Ср би је и Фран цу ске, иа ко се то на пр ви по глед 
не от кри ва ла ко. 

Јед на глу мач ка епи зо да:  
по ја ва Мар ка Бар бе за и Жа на Же неа

Два де се тих и три де се тих го ди на про шлог ве ка у Па риз до
ла зе мно го број ни срп ски умет ни ци. Не ки од њих су већ ду
же вре ме бо ра ви ли у кул тур ној пре сто ни ци све та (Мар ко 
Че ле бо но вић, Пе тар Лу бар да, Ва са По мо ри шац, Иван Та ба
ко вић, итд.), a на кон 1935. сти жу и Љу би ца Со кић, Бог дан 
Шу пут, Ми ли во је Узе лац, Бо ра Ба рух, Ју ри ца Ри бар. Се ћа
ју ћи се овог вре ме на с но стал ги јом, Со ки ће ва је из два ја ла 
име при ја те љи це Ол ге Ке ше ље вић, ко ја је на кон за вр ше не 
гим на зи је и сту ди ја исто ри је умет но сти, до пу то ва ла у Па
риз 1936. године.3 Има ла је 23 го ди не: иза се бе је оста ви ла 
род но Це ти ње и бе о град ску кал др му од луч но се упу тив ши 
у Фран цу ску на из ра ду док то ра та о Де га о вим (Ed gar De gas) 
скулп ту ра ма.4 Со ки ће ва је би ла мла да умет ни ца ко ја је, по
пут Ол ге, уз ро ди тељ ску по др шку, кре ну ла у цен тар европ
ске кул ту ре ка ко би уна пре ди ла по сто је ћа бе о град ска уче ња. 
У Фран цу ску је до шла у је сен 1936. и упи са ла се на Ака де
ми ју Гранд Шо ми јер (Académie de la Grandе Cha u miè re), по 
ње ним ре чи ма, ве о ма сло бод ну шко лу у ко јој је ви ше ра ди ла 
по мо де лу, не го што је за и ста учи ла.5 

Схва тив ши да ће нај ви ше на пре до ва ти у не по сред ном кон
так ту с ре мекде ли ма сли кар ства, вре ме је про во ди ла у му
зе ји ма, дру же ћи се с Бо ром Ба ру хом и ама те ромсли ка рем, 
Рај ком Ле ви јем.6 У то до ба у по слан ству у Па ри зу био је 
и Пе ђа Ми ло са вље вић, а из Сен Тро пеа су сти гли Алек
са Че ле бо но вић и Ју ри ца Ри бар. Упра во су је њих дво ји ца 
упо зна ли са Ол гом Ке ше ље вић: „Се ћам се вр ло до бро, то 

3 Bo žo vić, Z. L. (2001) Raz go vo ri o umet no sti, Be o grad: Be o po lis, Re mont, 
str. 34.

4 Ову ин фор ма ци ју пру жио ми је Кри стоф Ке ше ље вић (Chri stop he Ke se
lje vic), син Ол ги ног мла ђег бра та Дра га ша, ко ји је од 1940. го ди не та ко
ђе жи вео у Па ри зу. Иа ко ни је био са свим си гу ран шта је би ла кон крет на 
те ма Ол ги не (нео д бра ње не) док тор ске те зе, он се ма гло ви то се ћа, из тет
ки них при ча, да је у пи та њу био Де га и ње гов ва јар ски опус.

5 Bo žo vić, Z. L. нав. де ло, стр. 32.
6 Пре ма ре чи ма про фе сор ке Ири не Су бо тић ко ја је че сто раз го ва ра ла с 

Цу цом Со кић, сли кар ка је о ње му го во ри ла с ве ли ком не жно шћу, жа ле
ћи што је њи хо во при ја тељ ство би ло на сил но пре ки ну то.
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је било по сле под не, око шест са ти, ишла сам у Ку по лу да 
по пи јем ка фу. На је дан пут они ми ма шу. Ма ло ду бље су се
де ли за јед ним сто лом. При ђем им, а и Ол га је с њи ма. Та да 
смо се упо зна ле. То ли ко смо се спри ја те љи ле, да смо и дан
данас ве ли ки при ја те љи.”7 

У то ку 1937. и 1938. го ди не ка да су за јед но жи ве ле на Оте
ју у из најм ље ном ста ну, Со ки ће ва је, осим ча со ва сли ка ња 
и ве чер њег ак та, све сло бод но вре ме про во ди ла са Ол гом: 
„Јед но вре ме Ол га и ја смо то ли ко ишле у би со ко пе, да је то 
би ло стра шно. По два, три пу та днев но иде мо у би о скоп.”8 
По твр де се мо гу на ћи на са чу ва ним фо то гра фи ја ма из ал бу
ма по ро ди це Га та ло вић (на след ни ци Со ки ће ве), где су Ол га 
и Цу ца ви ђе не док жур но про ла зе па ри ским ули ца ма, а ре
ле вант на об ја шње ња по ну ђе на су ка ко у раз го во ри ма са сли
кар ком, та ко и у ау то би о граф ским за пи си ма глум ца и Ол
ги ног при ја те ља, Жа ка Фран соа (Jac qu es François)9. Упр кос 
чи ње ни ци да је у Фран цу ску до шла због док то ра та, Ол га се 
опре де ли ла за уз бу дљи ви ји жи вот ко ји ће је трај но одво ји ти 
од ди сер та ци је и од ве сти пут те а тра и глу ме, ко ју је све до 
про ле ћа 1943. учи ла у ате љеу Шар ла Ди ле на, а за тим уса вр
ша ва ла код Реј мо на Ру лоа (Raymond Ro u le au). На гли раз вој 
сцен ских умет но сти у то ку тре ће и че твр те де це ни је, учи
нио је све тла по зор ни це ма гич ним за мно го број не де вој ке 
ко је су при сти за ле у Па риз. Ди ве ћи се фа тал ним глу ми ца
ма ве ли ког екра на и Ол га Ке ше ље вић је ма шта ла да јед ног 
да на за и гра у не ком од филм ских или по зо ри шних оства
ре ња.10 „Она се ја ко ин те ре со ва ла за глу му и би ла у шко ли 
Шар ла Ди ле на (...) Ол га је има ла ве ли ки круг при ја те ља из 
те шко ле, а и ја сам се он да с њи ма дру жи ла, јер Ол га и 

7 Bo žo vić, Z. L. нав. де ло, стр. 35.
8 Исто.
9 Жак Фран соа био је ко ме ди о граф ко ји је у то ку Дру гог свет ског у сту ди

ју Реј мо на Ру лоа упо знао Ол гу. Јед но по гла вље ње го ве ау то би о гра фи је 
по све ће но је се ћа њи ма на њу и по знан ство с мла ди ћем из Ли о на ко ји ће 
по ста ти Ол гин су пруг. Ви де ти: François, J. (1999) Rap pels, Pa ris: Jʼai Lu, 
рр. 23–24, 31–32.

10 Ово ме сто јој је на кон осло бо ђе ња Фран цу ске „пре у зе ла” нео до љи ва 
Ма ри ја Ка за рес (María Ca sarès) ко ја је 1945. до би ла уло гу у култ ном 
фил му Мар се ла Кар неа (Mar cel Carné) Де ца ра ја (Les en fants du pa ra dis), 
а за тим 1950. го ди не у Кок то о вом (Jean Coc te au) Ор фе ју (Orphée). Ду бо
ког гла са и за во дљи ве ле по те, Ка за ре со ва је би ла Са ра Бер нар свог вре
ме на, тра гич на Фе дра и Ле ди Маг бет, она је игра ла све од Кор не ја (Cor
ne il le) до Кло де ла (Cla u del). На да ле ко чу ве на би ла је ње на ин тим на ве за 
с Ка ми јем ко ја је за по че ла на дан са ве знич ког ис кр ца ва ња у Нор ман ди ју 
и тра ја ла до тра гич не пи шче ве смр ти. Стра сна љу бав на при ча по твр
ђе на је и ни зом раз ме ње них пи са ма из ме ђу 1944. и 1959. го ди не. Ви де
ти да ље: Ca mus, A. and Ca sarès, M. (2017) Cor re spon dan ce (1944–1959),  
Pa ris: Gal li mard.
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ја смо стано ва ле за јед но.”11 Про во де ћи да не у кру гу ју го
сло вен ских умет ни ка у Па ри зу, с јед не стра не, и с бу ду ћим 
зна чај ним фран цу ским глум ци ма, с дру ге, она је оства ри ва
ла спо не из ме ђу два раз ли чи та кул тур на ми љеа, из ме ђу два 
„не спо ји ва” све та. У ор га ни за ци ји тих ве чер њих су сре та 
по себ но ме сто при па да ло је Пе ђи Ми ло са вље ви ћу у чи јем 
су ста ну „је дан пут ме сеч но, су бо том, при ре ђи ва не ве ли ке 
пар ти је из не на ђе ња... Стал ни го сти су би ли Едвиж Фе јер и 
њен су пруг, Ми шел Мор ган, Фран со аз Ро зе и дру ге лич но
сти из све та по зо ри шта и фил ма, као и сли ка ри Ми ли во је 
Узе лац и Бог дан Шу пут, по вре ме но и Цу ца Со кић и Ол га 
Ке ше ље вић....”12

Је ди на пра ва при ли ка да за и гра у по зо ри шту пру жи ла јој се 
де цем бра 1943. го ди не, у вре ме не мач ке оку па ци је Фран цу
ске, ка да је Ол га пре но си ла пи сма, нео бја вље не ру ко пи се, 
драм ске ко ма де и но ве ле из сло бод не у оку пи ра ну зо ну.13 
Пре ма на во ди ма Жа ка Фран соа, нај ве ћи део по ште слао је 
Ре не Та вер ни је (René Ta ver ni er) из Ли о на, отац бу ду ћег ис
так ну тог ре ди те ља Бер тра на Та вер ни јеа (Ber trand Ta ver ni
er). На чин на ко ји се из ко ре на про ме ни ло по на ша ње не рет
ко пла хо ви те Ол ге, сре ди ном 1943, на го ве сти ло је да ће на 
сце ну сту пи ти му шка рац ко ји ће јој про ме ни ти жи вот.14 У 
пи та њу је био Марк Бар бе за (1913–1999), син вла сни ка фар
ма це ут ске ком па ни је Жи фреБар бе за (Gi frerBar be zat) из 
Де си на, ме ста шца не да ле ко од Ли о на, за љу бље ник у књи
жев ност и осни вач из да вач ке ку ће Лар ба лет (L’Ar balè te).15 

11 Bo žo vić, Z. L. нав. де ло, стр. 35.
12 Ада мо вић, Д. (21. април 1974) Страст да ша рам, По ли ти ка.
13 François, J. нав. де ло, стр. 31. Пре ма ре чи ма Кри сто фа Ке ше ље ви ћа, Ол

га ни ка да ни је би ла чла ни ца По кре та от по ра, али је по зна ва ла мно го
број не ин те лек ту ал це ко ји су ак тив но уче ство ва ли у бор би про тив оку
па то ра. Она је по чет ком 1944. по че ла да жи ви на ре ла ци ји Па риз – Ли он, 
та ко да се че сто кре та ла из ме ђу оку пи ра не и сло бод не зо не. Ово је био 
раз лог ње ног „стал ног” ан га жма на у пре но ше њу пи са ма и ру ко пи са. 

14 Исто, стр. 32. Тре ба ис та ћи да је пе ри од из ме ђу 1937. го ди не, ка да је 
од ср ча ног уда ра из не на да пре ми нуо Ол гин отац, ин же њер Јо ван Ке ше
ље вић, и лет њих ме се ци 1943. ка да је упо зна ла бу ду ћег су пру га Мар ка 
Бар бе за, за Ол гу био из у зет но те жак. Пр вих го ди на у Па ри зу (до ав гу ста 
1939) нај ве ћу по др шку јој је пру жа ла Цу ца Со кић, ме ђу тим с по врат
ком ве ћи не срп ских умет ни ка у до мо ви ну, она је оста ла са ма и жи ве ла 
је ве о ма ок суд но по из најм ље ним со ба ма или је чак пре спа вљи ва ла у 
ста но ви ма ко ле га из глу мач ке шко ле. Ол га се овог не при јат ног вре ме на 
на кнад но рет ко се ћа ла, али је бра тан цу Кри сто фу при зна ла да је упра во 
због ве ли ке уса мље но сти има ла ја ку же љу да по ро ди цу (се стру Ве ру и 
бра та Дра га ша) што пре пре се ли у Па риз. 

15 По кре ну т ма ја 1940, ча со пис Лар ба лет је био за ми шљен као књи жев
на ре ви ја. Имао је три на ест бро је ва и из ла зио је до 1948. го ди не. Већ 
1941. по чи ње и де лат ност из да вач ке ку ће Лар ба лет ко ја је штам па ла 
не ке од нај зна чај ни јих фран цу ских пи са ца XX ве ка, пре ма осе тљи вом 
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У је сен 1943, Ол га Ке ше ље вић, та да Мар ко ва ве ре ни ца, по
сла ла му је из Па ри за у Ли он пи смо с пре пи сом кон тро верз
не пе сме Осу ђе ник на смрт (Le Com ndamné à mort) Жа на 
Же неа, ко ју је њој усту пио ко ле га Фран соа, пре по ру чу ју ћи 
Мар ко вој па жњи ово, до та да, не по зна то име фран цу ске 
књи жев но сти. Де цем бра исте го ди не за по че ле су про бе на 
по став ци дра ме ЖанПол Сар тра Иза за тво ре них вра та 
(Hu is Clos). Бар бе за је спре мао но ви број ре ви је Лар ба лет 
с по гла вљем из Же не о ве Бо ро ди це од цве ћа, Сар тро вом по
ме ну том јед но чин ком ко ја је та да но си ла на слов Les Au tres, 
пи сми ма По ла Кло де ла, и пре во дом За пи са из под зе мља До
сто јев ског16. Би ла је по треб на не у стра ши вост да се иле гал но 
по кре не и штам па ча со пис у вре ме оку па ци је у Фран цу ској 
у ко јој су вла да ли стро ги не мач ки за ко ни о цен зу ри. Бар бе за 
је, ме ђу тим, имао ви зи ју, а ње го ве пу бли ка ци је пред ста вља
ле су „зрак све тло сти” у те шким рат ним вре ме ни ма. Због 
сво је де лат но сти био је стал но на оку Не ма ца, што је не из
бе жно во ди ло до про ве ра, ка ко од стра не фран цу ске по ли
ци је, та ко и Ге ста поа. Ни Ол га, на жа лост, ни је мо гла оста ти 
по ште ђе на не при јат но сти.

У Сар тро вом ег зи стен ци ја ли стич ком ко ма ду тре ба ло је да 
за и гра ју Ке ше ље ви ће ва као Инес, Ол га Ко за ки је вич (Ol ga 
Ko za ki e wicz) као Есте ла, док се у уло зи Гар се на на шао Ка
ми. Да нас је не мо гу ће ре кон стру и са ти с ко ли ким је ен ту зи
ја змом Ол га Бар бе за (20. де цем бра 1943. уда ла се за Мар ка) 
до че ка ла при ли ку да се опро ба на по зо ри шној сце ни. Из ве
сно је да је озбиљ но при сту пи ла при пре ми пред ста ве, ула
жу ћи знат ну енер ги ју у пси хо ло шку раз ра ду по ве ре не уло ге. 
Про бе су тра ја ле то ком зим ским ме се ци, али су из не на да 
пре ки ну те 10. фе бру а ра 1944. ка да је Ге ста по на за ба ви ко
ју је ор га ни зо вао је дан од чел ни ка По кре та от по ра спро вео 
ра ци ју и при вео ве ћи ну при сут них. Ме ђу њи ма би ла је и 

уку су ње ног осни ва ча. Бар бе за је из у зет но це нио ино ва ци ју у пи са ној 
ре чи, ње го ва на кло ност би ла је окре ну та аван гард ној ми сли, те не чу ди 
што је већ од са мог по чет ка бри жљи во би рао књи жев ни ке ко је ће про
мо ви са ти и по др жа ва ти: Же неа (Jean Ge net), Ара го на (Ara gon), Ели ја ра 
(Elu ard), Ан ри ја Ми шоа (Hen ri Mic ha ux), Лор ку (Lor ca), Ка ми ја, Сар тра 
(Sar tre), Рем боа (Rim baud), Ар тоа, Бо ри са Ви ја на (Bo ris Vian). У вре ме 
Дру гог свет ског ра та у ре ви ји су пу бли ко ва ни од лом ци из де ла Фран
ца Каф ке, Хе мин гве ја, До сто јев ског, док је де ве ти број, с пред го во ром 
Си мон де Бо во ар, био тзв. аме рич ки те мат по све ћен, из ме ђу оста лих, 
пи сци ма Фок не ру и Хе мин гве ју. Из да вач ка ку ћа Га ли мар је 1997. го
ди не ком плет но пре у зе ла из да ва штво Лар ба ле та. Бар бе за ни је имао 
на след ни ке, а по след ње го ди не жи во та про вео је не по кре тан бо лу ју ћи 
од Пар кин со но вог син дро ма. Уго вор с Га ли ма ром са ста вљен је пре ма 
Мар ко вој же љи. 

16 Bar be zat, M. „Com ment Je su is de ve nu lʼédi te ur de Jean Ge net”, in: Let tres 
à Ol ga et Marc Bar be zat, Ge net, J. (1988), Déci nes: LʼAr balè te, р. 242.
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Ол га, ко ја ће на ред них не ко ли ко не де ља про ве сти у за тво ру, 
где су исти, ску че ни про стор, пре ма ње ним се ћа њи ма, де
ли ли ан га жо ва ни и не срећ ни, ин те лек ту ал ци, про сти тут ке 
и по лу свет.17 О овим до га ђа ји ма, кра јем фе бру а ра, Же не пи
ше Мар ку: „Оба ве штен сам о стра шном Ол ги ном хап ше њу 
и жао ми је што сам јој слао окрут на пи сма. Ужа сно је не 
прет по ста ви ти да и дру ги па те, да про ла зе кроз опа сне си ту
а ци је. Пи ши ми де таљ ни је (...) или ћу јој ја пи са ти. Пре не си 
јој мо је са о се ћа ње.”18 У пи сму од 3. мар та он се рас пи ту је 
за њен по ло жај, да би већ 5. мар та из ра зио за до вољ ство што 
је Ол га пу ште на на сло бо ду.19 Тре ба има ти у ви ду да Сар тр 
ни је же лео да че ка. Упр кос Ка ми је вом ин си сти ра њу да на
ста ви с глу ми цом с ко јом су про бе по че ле, слу чај је хтео да 
Ол гу Ке ше ље вић ни ка да не ви ди па ри ска пу бли ка. Пре ми је
ра је одр жа на у дру гој по ста ви, под не мач ком оку па ци јом у 
Копоо вом Théâtre du Vi e uxCo lom bi er, ма ја 1944. 

Бар бе за ће те го ди не по ста ти екс лу зив ни из да вач Жа на Же
неа, кон тро верз ног пи сца ко ји је пр ви део свог жи во та про
вео по за тво ри ма (ода кле и ко нач но из ла зи за ла га њем Жа на 
Кок тоа), где су и на ста ла ње го ва де ла Тај не пе сме (1945), Чу
до ру же (1946), Бо го ро ди ца од цве ћа (1948) и Пе сме (1948). 
У Днев ни ку ло по ва ко ји је 1948. у Же не ви иле гал но об ја
вио Ал бер Ски ра (Al bert Ski ra), Же не пре при ча ва низ жи
во пи сних епи зо да по за тво ри ма од Бе о гра да до Су ша ка као 
по след ње ста ни це пре ита ли јан ске гра ни це. У За то че ни ку 
љу ба ви (1986) опи су је пу то ва ње кроз Ју го сла ви ју 1936/37. 
го ди не, где у Ужич кој По же ги про во ди ме сец да на у кућ ном 
при тво ру (због по се до ва ња фал си фи ко ва них лич них ис пра
ва), се ћа ју ћи се ром ских на се ља и за но сних цр них де во ја ка. 
Пре ма Ол ги ном све до чан ству Же не о вом би о гра фу Ед мун ду 
Вај ту (Ed mund Whi te), пи сац та да учи срп ске на род не пе сме 
ко је ће јој ка сни је пе ва ти20. Од нос с по ро ди цом Бар бе за имао 
је успо не и па до ве због Же не о ве пре ке на ра ви и не пред ви
ди вог по на ша ња ко је је до во ди ло до ком плет ног пре ки да у 

17 Ва жно уо чи ти па ра ле лу из ме ђу суд би на ко је су у Па ри зу и Бе о гра ду 
де ли ле Ке ше ље ви ће ва и Со ки ће ва. На и ме, но вем бра 1941, због ано ним
не до ја ве ко ја је би ла у ве зи с ње ним бо рав ком у Фран цу ској и ко ле гом 
Ива ном Ра ји ном, Со ки ће ва је нео сно ва но при ве де на у за твор на Оби ли
ће вом вен цу где је оста ла два де се так да на. Стра шна се ћа ња на те да не, 
ис пи ти ва ња по ли ци је, за гу шљи ве ман сард не со би це с ма лим про зо ри ма 
у ко ји ма се ти ска ло мно штво за тво ре ни ка, Со ки ће ва је ка сни је рет ко 
ево ци ра ла и не ра до о њи ма го во ри ла. Ви де ти: Bo žo vić, Z. L. нав. де ло, 
стр. 51–53.

18 Ge net, J. нав. де ло, стр. 63.
19 Исто, стр. 69.
20 Whi te, Е. (1993) Ge net. A Bi o graphy, New York: Al fred A. Knopf, р. 114.
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ко му ни ка ци ји,21 пре стан ка пи са ња или за бра на да Лар ба лет 
да ље об ја вљу је ње го ве књи ге. Си ту а ци ја се сми ри ва ла за
хва љу ју ћи Бар бе за о вом раз у ме ва њу и то ле ран ци ји, та ко да 
је у дру гој по ло ви ни XX ве ка он штам пао драм ске ко ма
де (Црн ци, 1958; Па ра ва ни, 1961; Слу шки ње, 1963) и ре и
зда вао де ла у ко ји ма су се, на кон Же не о вих ин тер вен ци ја 
појављива ле до пу не и ко рек ци је. 

Ме ђу об ја вље ним књи га ма из пе де се тих по себ но ме сто 
при па да дра ми Бал кон (1956) ко ја из ла зи у рет ком, би бли
о фил ском из да њу с два на ест ори ги нал них ли то гра фи ја Ал
бер та Ђа ко ме ти ја (Al ber to Gi a co met ti). Искре но при ја тељ
ство из ме ђу Ђа ко ме ти ја и Же неа да ти ра из 1954. године. 
Же не је не ко ли ко пу та по зи рао Ђа ко ме ти ју у ње го вом ма
ле ном, пре тр па ном ате љеу на Мон пар на су. Лар ба лет 1958. 
го ди не об ја вљу је Же не о ву књи жи цу Ате ље Ал бер та Ђа ко
ме ти ја на не пу них че тр де сет и пет стра на ко ја му је зна
чи ла ви ше од би ло ког дру гог тек ста на пи са ног о ње му. Од 
та да је Ђа ко ме ти по стао са рад ник Мар ка Бар бе за ра де ћи 
илу стра ци је за по је ди на из да ња. Ме ђу њи ма се из два ја
ју илу стра ци је за збир ку по е зи је Успа ва на ја бу ка (Pom me 
en dor mie) Ле не Ле клерк (Le na Lec lercq), чи ја су де ла би ла 
пра ће на ви зу ел ним при ло зи ма Ан дре Ма со на (An dré Mas
son), Ху а на Ми роа (Juan Mi ro), Мак са Ерн ста (Max Ernst) 
и Бал ту са (Balt hus). Сви по ме ну ти слу ча је ви по ка зу ју да је 
Ол га Ке ше ље вић Бар бе за, у то ку и по сле Дру гог свет ског 
ра та, би ла у епи цен тру кул тур них де ша ва ња у Фран цу ској 
за хва љу ју ћи из да вач кој де лат но сти свог су пру га. Ко ли ка је 
би ла ње на уло га у овом по слу, по твр ђу је и чи ње ни ца да ју је 
Марк, као нај бли жу са рад ни цу, кон сул то вао у из бо ру и при
пре ма ма де ла. Не мо гу ће је по бро ја ти све по све те у књи га ма 
ко је су по ро ди ци Бар бе за по кла ња ли ис так ну ти фран цу ски 
ин те лек ту ал ци. На аук ци ји у Па ри зу ју на 2016. го ди не22, на 
ко јој су се по ја ви ли рет ки, вред ни при мер ци књи га из њи хо
ве би бли о те ке, мо гу се, из ме ђу оста лог на ћи по све те: Си мон 
де Бо во ар (Је ди ној же ни ко ју сам во ле ла с љу ба вљу. Ол ги 
Ке ше ље вић. За жи вот. 13. но вем бар 1963); Жа на Кок тоа 

21 Ду жи пре кид из ме ђу 1949. и 1955. го ди не на стао је у Па ри зу при ли ком 
за јед нич ког су сре та Мар ка, Ол ге и Же неа на чи је је ин си сти ра ње она 
до шла. При ста ла је да до ђе у ре сто ран на ве че ру под усло вом да се у 
ње ном при су ству не го во ри о из да ва штву. Же не, ме ђу тим, ни је из др жао, 
те је на кон јед не Ол ги не опа ске усле ди ла ње го ва бур на ре ак ци ја због ко
је су Бар бе за о ви иза шли из ре сто ра на без по здра ва. По сле овог до га ђа ја 
Же не о ва де ла је до 1955. об ја вљи ва ла из да вач ка ку ћа Га ли мар. Ви де ти: 
Bar be zat М. нав. де ло, стр. 248.

22 Са др жај ком плет не аук ци је с де таљ ним при ка зом пред ме та, про це ње
ном и по стиг ну том це ном, мо же се на ћи на сај ту: http://www.ba ron ri
beyre .co m/html/in dex.js p?id =28184&np =1&ln g=fr &np p=50&or dre=2&af
f=1&r=
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(Ол ги ко ју во лим. Жан); Же неа на фо то мон та жи с Вајд ма
но вим23 пор тре том (Ол ги Ке ше ље вић у знак се ћа ња на на
ша за јед нич ка се ћа ња, на ша при ја тељ ства, на ше љу ба ви, 
све ча но ну дим сли ку кр ва вог ар хан ђе ла у око ви ма по ли ци
је. Нов. 1944); Сар тра (Мар ку Бар бе за, у знак по што ва ња 
и при ја тељ ства); Мак са Жа ко ба (Ол ги Ке ше ље вић, по ча
ство ван сам што се ова зве зда ре флек ту је у мом огле да лу, 
1949); или све до чан ство у пи сму Га сто на Ба шла ра (Ga ston 
Bac he lard) по сла то Мар ку (По сла ли сте ми див ну књи гу. (...) 
То ли ко сам ра до стан што гле дам стра не са Ђа ко ме ти јем. 
Сре ћа што по сто је издавачи ко ји пре по зна ју до сто јан ство 
по е зи је. Хва ла Вам).24

Же не и Бар бе за су од 1943. до 1986, уз од ре ђе не пре ки де, 
раз ме њи ва ли пи сма, а овај дра го це ни из вор по да та ка о то ку, 
раз во ју и пре стан ку ко му ни ка ци је услед Же не о вог по ли тич
ког ак ти ви зма и смр ти 1986, Лар ба лет је об ја вио 1988. го
ди не. Пу бли ко ва на су сва пи сма ко ја је Же не слао по ро ди ци 
на њи хо ве па ри ске и ли он ске адре се (1943–1949; 1955–1963; 
1986), по не кад их адре си ра ју ћи на Ол ги но име (ја ну ар и фе
бру ар 1944), по твр ђу ју ћи по ве ре ње у њу. У књи гу су укљу
че не и рет ке фо то гра фи је Же неа и Ол ге (за тр пе за риј ским 
сто лом у вр ту у Де си ну, на ули ца ма Ли о на и Па ри за где се 
Ол га сме ши у ка ме ру или се на ла зи у чвр стом Же не о вом 
за гр ља ју), као и мно го број на гра фич ка ре ше ња на слов них 
стра на Же не о вих књи га. Тон по ме ну тих пи са ма нај че шће 
је фу ри о зан, вр ло рет ко су у пи та њу из ли ви до брог рас по
ло же ња или са о се ћа ња (пи смо од 15. ја ну а ра 1946, ка да је 
пре ми нуо Мар ков отац ПолЛуј Бар бе за). Же не из ра жа ва 
не за до вољ ство због ло ших усло ва у ко ји ма жи ви, кон стант
ног осе ћа ја гла ди, не го ду је про тив из да ва ча ко ји не схва та ју 
ко ли ко је за пи сца му чан не до ста так ду ва на, итд. Он, ме ђу
тим, ни ка да не про пу шта да пи та за Ол ги но здра вље, да је 
по здра ви и по ша ље јој за гр ља је. 

Пре ма Мар ко вим ре чи ма, Же не и Ол га су има ли бу ран од
нос. Че сто је до ла зио у Де син (из ме ђу 1944. и 1948, као и 
1956. и 1963. године) ка ко би им по ка зао од лом ке из сво
јих но вих де ла. Ле та 1956. у по се ти по ро ди ци Бар бе за би ла 
је и Цу ца Со кић, и том при ли ком Же не је чи тао де ло ве из 

23 Еу ген Вајд ман био је не мач ки се риј ски уби ца ко ји је ги љо ти ни ран ју
на 1939.  у Фран цу ској. Би ло је ово по след ње јав но ги љо ти ни ра ње у 
Паризу.

24 Ол га Бар бе за је 2000. го ди не по кло ни ла Фа кул те ту ли ков них умет но
сти у Бе о гра ду 385 мо но граф ских пу бли ка ци ја и 106 ка та ло га. Овај ле
гат се да нас не на ла зи на јед ном ме сту већ је ин кор по ри ран у цео фонд 
библио те ке. 
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кома да Црнци.25 Из у зет но ком плек сну ве зу, из ме ђу љу ба ви и 
мр жње, мо жда је нај бо ље де фи ни сао сâм Же не ка да је Ол ги 
при знао: „Ви сте је ди на же на с ко јом бих се мо гао оже ни ти, 
за то што би смо се пре пи ра ли. (...) Али Ви се ни ка да не би сте 
уда ли за ме не јер ме сма тра те не при влач ним.”26 Мно го број
ни де та љи ко ји упу ћу ју на ве за ност Же неа за по ро ди цу Бар
бе за мо гу се про на ћи у об ја вље ним пи сми ма. Ве ћи на њих 
оста ће не по зна та ши рој јав но сти јер ак те ри ове при че ви ше 
ни су ме ђу жи ви ма.

Ол га Ка ље ше вић Бар бе за и  
срп ска умет ност XX ве ка

У умет нич кој збир ци по ро ди це Бар бе за на ла зио се зна ча
јан број де ла срп ског сли кар ства XX ве ка на осно ву ко јих 
се мо гу ана ли зи ра ти ве зе ус по ста вље не са од ре ђе ним ау
то ри ма, као и укус ко ји су не го ва ли. У пи та њу су ра до ви 
Бо ре Ба ру ха из три де се тих го ди на, а за тим и Љу би це Цу це 
Со кић, Пе тра Лу бар де, Ива на Та ба ко ви ћа и Не дељ ка Гво
зде но ви ћа, нај че шће из њи хо вих зре лих по сле рат них фа за, 
што не ми нов но упу ћу је на Ол ги ну и Мар ко ву на кло ност ка 
мо дер ни стич ком из ра зу у умет но сти. Ин те ре сант но је да се 
у вла сни штву Бар бе за о вих на ла зи ла и Лу бар ди на ком по зи
ци ја Фан та стич на звер ко ја је мар та 2017. у бе о град ској га
ле ри ји Еу ро са лон на Ан дри ће вом вен цу пр ви пут при ка за на 
јав но сти на кон 64 го ди не. На ста ло у Бе о гра ду по чет ком ше
сте де це ни је ово Лу бар ди но де ло је, за јед но са још два де сет 
и че ти ри ње го ве сли ке, с ве ли ким успе хом пред ста вља ло Ју
го сла ви ју на Дру гом би је на лу у Сао Па о лу 1953. го ди не, где 
је и на гра ђе но. Сли ка је том при ли ком про да та и де сет го ди
на на ла зи ла се у Бра зи лу, да би је ка сни је ку пио Марк Бар
бе за у чи јем је вла сни штву би ла до ње го ве смр ти 1999. го
ди не, ка да је Ол га про да ла ко лек ци о на ру с на ших про сто ра 
ко ји жи ви у Па ри зу. Ком по зи ци ја је под на зи вом Ри бе би ла 
ре про ду ко ва на у књи га ма Са вре ме но ју го сло вен ско сли кар
ство (Бе о град, 1957) Ота Би ха љи Ме ри на, као и код Ла за ра 
Три фу но ви ћа у сту ди ји Пе тар Лу бар да (еди ци ја Сли ка ри и 
ва ја ри, Бе о град: Про све та, 1964) с на по ме ном да се на ла зи 
у при ват ном вла сни штву у Ли о ну (Фран цу ска). Ко нач но, на 
осно ву цр нобе ле фо то гра фи је Фан та стич не зве ри ко ја се 
чу ва у Лу бар ди ној ар хи ви Ку ће ле га та у Бе о гра ду а на чи јој 

25 Bar be zat, M. нав. де ло, стр. 260. У пи сму од 6. де цем бра 1961. Же не 
на во ди да се Црн ци из во де у Бе о гра ду и пи та се ода кле по ти чу „цр ни” 
глум ци ко ји зна ју да го во ре срп ски. Ви де ти: Ge net G. нав. де ло, стр. 222.

26 Bar be zat M. нав. де ло, стр. 259. Марк Бар бе за при ме ћу је да је Же не 
био оп те ре ћен сво јим фи зич ким из гле дом. Зна се, из ме ђу оста лог, да 
је ње го ва ро бу сна фи зи о но ми ја и ће ла ва гла ва би ла из у зет но при влач на 
Ђакоме ти ју, ко ји је и из ових раз ло га же лео да га пор тре ти ше.
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по ле ђи ни пи ше „вла сни штво Бар бе зат, Ли он”, ко лек ци о на
ри Ду шан Кле пић и Вла ди мир Кр сто но шић за по че ли су по
тра гу за сли ком ко ју су и ко нач но от ку пи ли 2017. го ди не и 
вра ти ли је у Бе о град.27 

Пре ко три де сет цр те жа и сли ка у тех ни ка ма олов ке на па
пи ру, аква ре ла, гва ша, уља на плат ну и па сте ла на па пи ру у 
Збир ци Бар бе за при па да ло је раз ли чи тим ства ра лач ким пе
ри о ди ма Љу би це Со кић, ме ђу ко ји ма се ис ти чу оства ре ња 
из ње не пост ку би стич ке фа зе ка сних пе де се тих, као и ре ла
тив не и ге не ра ли зо ва не ап страк ци је сед ме и осме де це ни је 
про шлог ве ка. Пре ма све до чан ству др Ми о ми ра Га та ло ви ћа, 
сли кар ки ног уну ка, Цу ца Со кић је ре дов но, то ком ше зде се
тих и се дам де се тих го ди на про шлог ве ка, пу то ва ла у Де син 
и Ли он, као и у Швај цар ску где је жи ве ла мај ка Мар ка Бар
бе за. Та да на ста ју цр те жи Де си на, Же нев ског је зе ра и швај
цар ских кра јо ли ка, да нас у по се ду по ро ди це Га та ло вић, као 
и Му зе ја са вре ме не умет но сти у Бе о гра ду. Исто вре ме но, 
Со ки ће ва је не рет ко пу то ва ла на југ Фран цу ске са Ол гом и 
Мар ком, где су про во ди ли ле та (1952. за јед но су у Се за но
вом ате љеу у ЕксанПро ван су). Га ле ри ја Ри ма из Кра гу јев
ца по се ду је и дра го це не пеј за же Ра ма ту е ла (Ra ma tu el le) на
ста ле из ме ђу 1971. и 1975. го ди не у тех ни ци па сте ла. Ви ше 
не го што пред ста вља ју вер не при ка зе кон крет ног ме ста, они 
су до каз о Цу ци ним фран цу ским пу то ва њи ма, као и кон ти
ну и ра ном при ја тељ ству с по ро ди цом Бар бе за. Мно го број не 
до ку мен тар не фо то гра фи је Мар ка, Ол ге и Цу це Со кић у ате
љеу или днев ном са ло ну ње ног ста на у Бе о гра ду упу ћу ју 
на чи ње ни цу да је, за хва љу ју ћи срп ској умет ни ци, Ол га Ке
ше ље вић одр жа ва ла ве зе са отаџ би ном. Бе о град је био оба
ве зна ста ни ца из ме ђу Па ри за и Ита ли је или Шпа ни је, где 
су Бар бе за о ви ре дов но од ма ра ли и ле то ва ли све до сре ди не 
де ве те де це ни је XX ве ка ка да је Марк до жи вео те шку са о
бра ћај ну не сре ћу, по сле че га су се пу то ва ња про ре ди ла.

27 Ви де ти: Ću ko vić, P. i De ne gri, J. (2017) Lu bar da: Bes ta Fan ta sti ca,  
Be o grad: Kle pić ko lek ci ja.

Слика 1 Илустрација Цуце Сокић за ЖифреБарбеза, 
почетак 1960их, Власништво породице Гаталовић, Београд
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По сто ји, та ко ђе, по се бан аспект са рад ње ко ји је Со ки ће ва 
оства ри ла с Мар ко вом фар ма це ут ском ку ћом. Реч је о илу
стра ци ја ма за ко зме тич ке про из во де и ле ко ви те ча је ве Жи
фреБар бе за (слика 1). Со ки ће ва се илу стра ци јом ба ви ла 
чи та вог жи во та: по че ла је као стрип цр тач у Прав ди док је 
би ла уче ни ца Умет нич ке шко ле у Бе о гра ду, да би на ста ви
ла с деч јом илу стра ци јом за По ле та рац, Змај, Пи о нир, Пи
о нир ске но ви не, као и за при ли чан број књи га. „С нај ве ћим 
ужи ва њем по сма тра ла сам де цу у сва кој при ли ци, за па жа ла 
и пам ти ла деч је пор тре те, фи зи о но ми је, њи хо во оде ло, њи
хо ву игру и све то у да том тре нут ку ста вља ла у илу стра
ци ју.”28 Љу бав пре ма де ци при мет на је и на илу стра ци ји за 
чај од ли пе ра ђе ној ше зде се тих го ди на, ве се лој и рас пе ва ној 
са ги о ку ћи ци на др ве ту, за пра во ку ти ји ча ја с фил тер вре ћи
ца ма што ле те пре ма де ци у под нож ју ста бла, ко ја их с ра до
шћу хва та ју и ужи ва ју у то плом на пит ку. Са све га не ко ли ко 
де та ља Со ки ће ва кон стру и ше по уч ну при чу о ле ко ви тим 
свој стви ма ча ја и ва жно сти ње го ве кон зу ма ци је од „ма лих” 
но гу.29

28 Si me o no vićĆe lić, I. (1998) Ot kri će ne ke smi re no sti, ne ke sen zi bil ne ra ci o
nal no sti, Li kov ne sve ske br. 9, Be o grad: Uni ver zi tet umet no sti, str. 70.

29 О илу стра ци ја ма Љу би це Цу це Со кић за Мар ка Бар бе за до са да се ни је 
пи са ло. Од ре ђе ни број ре ше ња мо гу ће је евен ту ал но на ћи у мод ним ча
со пи си ма из ше зде се тих го ди на у ко ји ма су се ре кла ми ра ли ко зме тич ки 
про из во ди ку ће Жи фреБар бе за. Др Ми ша Га та ло вић, по се ду је скро ман 
број по ме ну тих илу стра ци ја и се ћа се да су по је ди на ре ше ња укљу чи ва
ла де вој ке на лик хо ли вуд ским глу ми ца ма ко је пре по ру чу ју ко зме ти ку. О 
илу стра ци ја ма Цу це Со кић у деч јим ча со пи си ма и књи га ма у На род ној 
би бли о те ци Ср би је, сеп тем бра 2019. го ди не би ће при ре ђе на из ло жба и 
пра те ћа пу бли ка ци ја Го ра не Сте ва но вић под на зи вом Про на ђе ни свет 
илу стра ци је Љу би це Цу це Со кић, ко ја још увек ни је об ја вље на у тре
нут ку пи са ња овог тек ста. Ви ше о по ме ну тој те ми ви де ти: Ла ки че вић
Па ви ће вић, В. (1989) Пред го вор ка та ло гу илу стра ци ја Љу би це Со кић, 
Бе о град: Гра фич ки ко лек тив; Ко ва чић, Д. Деч је илу стра ци је Љу би це 
Цу це Со кић и ју го сло вен ска ви зу ел на кул ту ра ше зде се тих го ди на XX 
ве ка, у: Љу би ца Цу ца Со кић и ње но до ба 1914–2009–2014, ур. Ло ја ни ца, 
М. (2015), Бе о град: СА НУ.

Слика 2 Љубица Сокић, Олга Кешељевић на дивану, 
1937, Власништво породице Гаталовић, Београд
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Из дру ге по ло ви не три де се тих го ди на по ти че не ко ли ко зна
чај них Ол ги них пор тре та. У пи та њу су оства ре ња на ста
ла у вре ме ње ног ин тен зив ног дру же ња с ју го сло вен ским 
сли ка ри ма у Па ри зу. Слич не по ин ти ми стич кој ат мос фе ри 
и уо би ча је ном ве зи ва њу же не за дом, од ре ђен пој мом ба
шла ров ског гне зда/шкољ ке, су ком по зи ци је Ол га Ке ше ље
вић у ен те ри је ру (крај че твр те де це ни је)30, Цу це Со кић Ол га 
Ке ше ље вић на ди ва ну (1937/38, слика 2)31 и Бог да на Шу пу та 
Пор трет Ол ге Ке ше ље вић (1938). У сва ком од ових де ла 
она је пред ста вље на у ен те ри је ру, бли же де фи ни са ним тр
пе за риј ским сто лом за ко јим пи ше (у слу ча ју пр ве сли ке), 
ди ва ном на ко ме опру же на чи та (Со кић) или мр ком по ли
цом с књи га ма и рас ко шним бу ке том ру жи ча стих и бе лих 
цве то ва у пла ви ча стој ва зи (Шу пут). Ви ђе на у се де ћем 
по ло жа ју на ка у чу, гла ве спу ште не пре ма књи зи, Шу пу то
ва Ол га ви ше са ња ри не го што је фо ку си ра на на са др жај. 
По гнут по глед, уто ну лост у ми сли и пре о вла ђу ју ћа па сив
ност на гла ша ва ју ме лан хо лич номе ди та тив ни став же не.32 
Шу пут ин си сти ра на Ол ги ној еле ган ци ји ис так ну тој на чи
ном обла че ња и зифт цр ном ко сом ко ја по ста је глав ни ак
це нат сли ке. Упр кос чи ње ни ци да је и код Со ки ће ве Ол га у 
па сив ном по ло жа ју „чи та ња као по зе”33, а не са знај ног или 
ан га жо ва ног про це са, она је не што про во ка тив ни ја: ле жер
но опру же на, бла го ра ши ре них но гу у оде ћи на лик ди ми ја
ма, не хај но по диг ну те де сне ру ке и с ру жи ча стом огр ли цом 
око вра та, при зи ва у се ћа ње Ма ти со ве ода ли ске. Осо бе ном 
ори јен тал ном ути ску до при но си и кра так, рас тр зан по тез и 
фо ви стич ка плам те ћа па ле та ко ја ин ти ми стич ки иде ал же не 
као узор ног би ћа, пре тва ра у тем пе ра мент ни ју и иза зов ни ју 
fem me no u vel le. Со ки ће ва ће и у па сте лу пор тре ти са ти Ол гу 
Ке ше ље вић (ка сних пе де се тих, ра них ше зде се тих го ди на). 
Она је та да ви ди као успа ва ну ле по ти цу, са ша ка ма ис под 
обра за, по на вља ју ћи до ми нант ну прет по став ку о же ни ној 
по ву че но сти и одво је но сти од све та.34

30 Го спо дин Иван Ми тић, из аук циј ске ку ће Ар те (Бе о град) ову сли ку је 
на но во го ди шњој аук ци ји (2016) по ну дио под на зи вом Иван Та ба ко вић, 
Ол га Ке ше ље вић Бар бе зат у ен те ри је ру. Ви де ти: https://is suu.co m/ar te
ga le ri ja/docs/ar te_auk ci ja_2016/30.

31 Сли ка се на ла зи у збир ци по ро ди це Га та ло вић у Бе о гра ду и љу ба зно ми 
је усту пље на при ли ком ра да на овом тек сту.

32 Чу пић, С. (2008) Те ме и иде је мо дер ног: срп ско сли кар ство 1900–1941, 
Но ви Сад: Га ле ри ја Ма ти це срп ске, стр. 99.

33 Исто, стр. 104.
34 Па стел Пор трет Ол ге Ке ше ље вић Бар бе за у ле же ћем по ло жа ју под 

ка та ло шким бро јем 8 на стра ни 99, ре про ду ко ван је у мо но гра фи ји: 
Су бо тић, И. и Мар ти но вић, Н. (2011) Па сте ли Љу би це Цу це Со кић, 
Крагујевац: Га ле ри ја РИ МА.
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Бог дан Шу пут ће на мо ну мен тал ној ком по зи ци ји Ка фа
на у Па ри зу (1939, слика 3), за ве де ној у Га ле ри ји Ма ти це 
срп ске 1958. под на зи вом Bo u le Blan che Bal Nègre, пр ви (и 
ве ро ват но је ди ни) пут при ка за ти Ол гу Ке ше ље вић ван пре
по зна тљи вог ин тим ног кућ ног аран жа ма на, у по мам ној ат
мос фе ри ноћ ног ба ра где се це лу ноћ пле са ло уз џез. За јед но 
с Цу цом Со кић (у цр ве ној ха љи ни), Ол га пре ко ра чу је тзв. 
ску че ни про стор „дру штве не сме ште но сти, по кре тљи во сти 
и ви дљи во сти.”35 Да та у про фи лу у мо дер ној пла вој ха љи ни 
док пле ше са сво јим парт не ром, Ке ше ље ви ће ва по твр ђу је 
же љу да се ак тив но укљу чи у па ри ски жи вот ко ји су, уз по
зо ри ште, би о скоп и опе ру, чи ни ли и ноћ ни из ла сци, и та ко 
се из бо ри с прет по став ком да „бо ра вак на по љу, у све ту, уме
сто у си гур ном до му, из ла же мла ду, не за шти ће ну же ну по
до зре њу.”36 Исти ни за во љу, од ре ђе на огра ни че ња пре ћут но 
су по сто ја ла, а ни да ме на сли ци ни су би ле без му шке „за
шти те”. То по твр ђу је и Шу пут се ћа ју ћи се: „Џез по слат с не
ба. Сви ра ју црн ци. Не што рав но кон цер ту. Сјај но...саврше
но. Тај ри там, тем по да по лу диш. Сви ра ју не пре кид но два 
џе за, ми смо их слу ша ли од 11–3,5. Би ло нам је жао што смо 
мо ра ли ићи ку ћи због де во ја ка ко је су са на ма биле.”37

Без об зи ра шта под ра зу ме ва овај ра ни ји по вра так ку ћи „због 
де во ја ка”, јед но је си гур но: Бул Бланш (33 rue Va vin), баш 
као и Бал Не гр (33 rue Blo met), ове ко ве че ни на Бра са је вим 
(Brassaï) фо то гра фи ја ма из три де се тих, сма тра ни су Хар ле
мом Па ри за. Иа ко је страст пре ма цр нач ком пле су до сти гла 

35 Po lok, Gri zel da. „Mo der nost i pro sto ri žen sko sti”. https://www.zen ske stu die.
edu .rs/iz da va stvo/elek tron skaiz da nja/ca so piszen skestu di je/zen skestu di
jebr7/225mo der nostipro sto rizen sko sti, при сту пље но 18. 01. 2019

36 No hlin, L. Že ne, umet nost i moć, u: Uvod u fe mi ni stič ke te o ri je sli ke, ur.  
An đel ko vić, B. (2002), Be o grad: Cen tar za sa vre me nu umet nost, str. 139.

37 Јо ва но вић, В. (1984) Сли кар Бог дан Шу пут, Но ви Сад: Спо мензбир ка 
Па вла Бе љан ског, стр. 57.

Слика 3 Богдан Шупут, Кафана 
у Паризу, 1939, Галерија  
Матице српске, Нови Сад

Слика 4 Бора Барух,  
Олга Кешељевић, 1939,  
приватно власништво
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вр ху нац до ла ском Џо зе фи не Беј кер (Jo sep hi ne Ba ker) 1925, 
не ма сум ње да се одр жа ла и то ком три де се тих у број ним 
клу бо ви ма Мон мар тра и Мон пар на са. Еле гант но об у че не 
да ме при хва та ле су га као „до каз” сво је мо дер но сти, спон та
но сти и опу ште но сти спрам смер но сти упи са не у кон тро ли
са не по кре те кла сич ног пле са.38 Ко нач но, мо жда и нај бо љи 
до каз ја чи не Ол ги ног ка рак те ра пру жа Бо ра Ба рух на пор
тре ту из 1938/1939. го ди не (слика 4).39 Су прот ста вља ју ћи се 
прет по став ци о же ни ној сла бо сти и па сив но сти, он је при
ка зу је као не у стра ши ву хе ро и ну, у фрон тал ној по зи, раз ба
ру ше не цр не ко се, ди рект но су о че ну с по гле дом по сма тра
ча. Умет ник „хва та” са му су шти ну озбиљ не и до сто јан стве
не Ол ге Ке ше ље вић при ка зу ју ћи „је дан мо ћан, енер ги чан 
жен ски лик, ко ји упра вља уме сто да се по ко ра ва ак ци ја ма 
својих дру го ва.”40 

Пре пи ска с Гво зде но ви ћем

У До ку мен та ци ји Га ле ри је Срп ске ака де ми је на у ка и умет
но сти у Бе о гра ду чу ва се јед но пи смо и де сет раз глед ни ца 
на фран цу ском је зи ку ко је су на адре су Не дељ ка Гво зде но
ви ћа (Сту дент ски трг 19/IX) сла ли Ол га и Марк Бар бе за из
ме ђу 1975. и 1977. го ди не (инв. бро је ви 6058 и 6060–6069), 
као и на црт јед ног Гво зде но ви ће вог не до вр ше ног пи сма ис
пи са ног на до пи сни ци (инв. број 2094)41. Иа ко не ве лик, овај 
кор пус лич них до ку ме на та зна чај но ра све тља ва ве зе ко је је 
по ро ди ца Бар бе за има ла са срп ским сли ка рем. Из ве сно је 
да је у њи хо вом упо зна ва њу по сре до ва ла Со ки ће ва, јер је 
Гво зде но вић спо ми ње у не до вр ше ном пи сму Ол ги, ка да за
јед нич ки би ра ју три сли ке ко је јој пред ла жу за мо гу ћу ку по
ви ну у на ред ном пе ри о ду. Иа ко ни је да то ва на, ова, у жур би 
ис пи са на до пи сни ца мо гла би би ти на црт за пи смо из ју на 
1975. го ди не42 на ко је је усле дио Ол гин од го вор у фор ми је
ди ног са чу ва ног пи сма у До ку мен та ци ји СА НУ, као и Мар
ко ве раз глед ни це са Ко ро о вом Ма ри је том (инв. бр. 6069). 

38 Чу пић С. (2011) Гра ђан ски мо дер ни зам и по пу лар на кул ту ра, Но ви Сад: 
Га ле ри ја Ма ти це срп ске, стр. 45.

39 И ова ком по зи ци ја на шла се на аук ци ји 2016, у ор га ни за ци ји ку ће Ар те 
го спо ди на Ива на Ми ти ћа.

40 No hlin, L. нав. де ло, стр. 143.
41 За хва љу јем се исто ри чар ки умет но сти Бо ја ни Ри стић ко ја ми је по мо гла 

у ту ма че њу ру ко пи са и пре во ду по ме ну те пре пи ске.
42 На осно ву раз глед ни це Гво зде но ви ћу из Ма дри да (19. мај 1975) у ко јој 

се Ол га за хва љу је на го сто прим ству у ате љеу и на да се да ни су су ви ше 
сме та ли умет ни ку, мо же се за кљу чи ти да су Бар бе за о ви очи глед но про
шли кроз Бе о град на ре дов ном пу ту из Па ри за ка Шпа ни ји где су то ком 
чи та ве осме де це ни је ре дов но при су ство ва ли бор ба ма у ко ри ди. Ви де ти 
инв. бр. 6067.



258

ДИЈАНА МЕТЛИЋ

По је ди нач но, Ол га и Мар ко се за хва љу ју сли ка ру на из бо ру 
ра до ва ко је је пред ло жио за њи хо ву збир ку (Мр тва при ро
да на там ној под ло зи и Мр тва при ро да у цр ве но зе ле ном), 
на по ми њу ћи да већ има ју не ко ли ко ње го вих ле пих сли ка у 
Де си ну. Исто вре ме но, из Ол ги ног пи сма са зна је се да Гво
зде но вић же ли да осну је ле гат у Бе о гра ду43 и да му то за да је 
ве ли ке бри ге, док му Мар ко пи ше: „Ја сам ве о ма осе тљив на 
Ва шу умет ност. Ви сте ве ли ки умет ник. Ви дев ши Ко ро о ву 
умет ност ко ја је тре нут но у Па ри зу, ми слио сам на Вас.”

Не сум њи во ви со ко вред ну ју ћи Гво зде но ви ће ву еру ди ци ју, 
Ол га и Марк Бар бе за му че сто ша љу ка та ло ге с пу то ва ња 
(зна ју ћи за умет ни ко ву љу бав пре ма књи га ма и ква ли тет
ним ре про дук ци ја ма), као и бри жљи во ода бра не раз глед
ни це с де ли ма сли ка ра ко је је он це нио. У том сми слу, ин
ди ка тив не су оне по сла те из Ма дри да с ре про дук ци ја ма Ел 
Гре ка, Тин то ре та и Го је (1975, 1976. и 1977. го ди на), ка да 
не про пу шта ју да при ме те да би во ле ли да се с Гво зде но ви
ћем опет срет ну у То ле ду, Еско ри ја лу или Пра ду (инв. бр. 
6066).44 У ис тој раз глед ни ци (19. мај 1975) Марк под се ћа на 
сво ју же љу да од Гво зде но ви ћа ку пи де ла ве ћих ди мен зи
ја ко ја би на кнад но за ве штао На род ном му зе ју у Бе о гра ду, 
до че га ни је до шло. Из Аре ца се огла ша ва ју де цем бра 1975. 
ка да га по зи ва ју да бу де њи хов гост у Па ри зу (на адре си 22 
Qu ai de Bet hu ne, на остр ву Све тог Лу ја, не да ле ко од ка те
дра ле Но тр Дам, у јед ном од нај лук су зни јих и нај леп ших 
квар то ва пре сто ни це), ис ти чу ћи да су му за хвал ни на чу де
сном по кло ну „ко ји мо жда спа да у нај зна чај ни ја де ла XX 
ве ка” (инв. бр. 6064). Ма ја 1976. су крат ко у Бе о гра ду у 
по се ти Со ки ће вој и Гво зде но ви ћу, да би на ста ви ли ка Ма
дри ду, ода кле из ра жа ва ју же љу да чу ју умет ни ко ве ми сли о 
Ел Гре ку (инв. бр. 6066). Већ 22. ма ја 1977. Ол га при ме ћу је 
не у спе лу мо дер ни за ци ју Ма дри да, али и Пра да: „Ста ви ли 
су ве о ма скуп цр ве ни плиш у са ле с Го ји ним де ли ма. Јед
но став но, ако су же ле ли да уби ју сли ке, ни су ни шта бо ље 
мо гли да ура де” (инв. бр. 6062). Из ме ђу по ме ну та два пу то
ва ња у Ма дрид, у Асу а ну до че ку ју Но ву 1977. го ди ну (инв. 
бр. 6068), и пу ту ју у Њу јорк, где Ол га за па жа фан та стич
ну ар хи тек ту ру, ис ти чу ћи да је уз ви ше на ле по та на во ди да 

43 За ми сао ће, по сле мно го број них пе ри пе ти ја и од ла га ња, ипак оства ри ти 
1983. Ви ше о то ме ви де ти: Ме тлић, Д. (2018) Не дељ ко Гво зде но вић: У 
по тра зи за ап со лут ним сли кар ством, Бе о град: СА НУ, стр. 197–201.

44 У раз го во ру за По ли ти ку с Дра го сла вом Ада мо ви ћем 11. ма ја 1975. го
ди не, Гво зде но вић је ис та као сво је ди вље ње пре ма Ел Гре ку (El Gre
co), чи ју је ку ћу у То ле ду по се тио за јед но са Сто ја ном Ће ли ћем. Мо
же се прет по ста ви ти да упра во из тих го ди на по ти че су срет са Мар
ком и Ол гом у Шпа ни ји (у Ма дри ду или То ле ду), пред де ли ма ве ли ког 
ренесансног мај сто ра. 
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ми сли на Гвозденовића (инв. бр. 6061). Јед на од по след њих 
при мље них раз глед ни ца, ко ја се чу ва у До ку мен та ци ји СА
НУ, да ту је се у 24. ок то бар 1977. и пи са на је из На ци о нал не 
га ле ри је у Лон до ну: „Са ла Ел Гре ко је да пла че те од емо ци
ја. Ми сли мо на Вас.” 

Уз кон ста та ци ју да не до ста ју пи сма ко ја је Гво зде но вић слао 
по ро ди ци Бар бе за, из рас по ло жи вог ма те ри ја ла се са си гур
но шћу за кљу чу је да је Гво зде но ви ће ва по ву че ност, баш као 
и ње го ва за тво ре ност у свет сли ке и сли кар ских про бле ма, 
од ре ди ла кор пус те ма и ми сли ко је је раз ме њи вао са Ол гом 
и Мар ком. Као што је Со ки ће ва при ме ти ла да је она са ма 
оства ри ла „не са мо сли кар ску, већ и ин те лек ту ал ну ве зу са 
Не ђом”45, исто се мо же трв ди ти и за ње го во при ја тељ ство 
с Бар бе за о ви ма. Ме ђу соб но ува жа ва ње, баш као и ис пу ње
ност у раз го во ри ма о про чи та ном и ви ђе ном чи ни ло је ово 
дру же ње ду хов но под сти цај ним. Гво зде но ви ћа су ис пу ња
ва ле при че о де ли ма мај сто ра по свет ским му зе ји ма и га ле
ри ја ма ко је су Ол га и Мар ко ре дов но оби ла зи ли, док је за 
њих, с дру ге стра не, пра ви пра зник би ло по сма тра ње Гво
зде но ви ће вих де ла у вла сти тој ко лек ци ји: „Гле дам Ва ша два 
де ла са из у зет ном ра до шћу и сре ћан сам што их гле дам у 
свом до му.”46

Прав ци да љих ис тра жи ва ња

На кон све га, чи ни се да се при ча о Ол ги и Мар ку Бар бе
за ис цр пљу је у до са да шњим тра же њи ма ка ко по ар хи ви
ма, та ко и до ступ ним књи га ма или до ку мен та ци ји на ђе ној 
по сред ством на след ни ка њи хо вих при ја те ља и по зна ни ка 
у Ср би ји. Из у зет но ва жан сег мент ове при че од но си се на 
да ље ра све тља ва ње ве за из ме ђу Ол ге Ке ше ље вић Бар бе за 
и фран цу ске ин те лек ту ал не ели те, ко ја је за хва љу ју ћи из
да вач кој де лат но сти су пру га до ла зи ла у кон такт с њом, што 
по твр ђу ју по ме ну те по све те у књи га ма из њи хо ве би бли о те
ке. Ве ли ки број до ку ме на та, пи са ма, уго во ра, фо то гра фи ја 
мо гли би омо гу ћи ти про ду бљи ва ње до са да шњих уви да. С 
дру ге стра не, као што је већ по ка за но, Ол га је од по чет ка 
свог бо рав ка у Па ри зу ус по ста ви ла не рас ки ди ве при ја тељ
ске ве зе са срп ским умет ни ци ма, ко ји су је ове ко ве чи ли на 
пор тре ти ма и одр жа ва ли с њом кон такт пу тем пи са ма или 
за хва љу ју ћи сли ка ма ко је је од њих ку по ва ла. У Збир ци Бар
бе за на ла зи ло се пре ко три де сет ком по зи ци ја у раз ли чи тим 
тех ни ка ма Љу би це Цу це Со кић (Ау то пор трет пред огле да
лом 1940; Бу кет ру жа из 1947; Ап стракт на ком по зи ци ја у 

45 Bo žo vić, нав. де ло, стр. 75.
46 Марк Бар бе за, 29. де цем бар 1975, инв. бр. 6064.



260

ДИЈАНА МЕТЛИЋ

пла вом; Ку би стич ка ком по зи ци ја са ги та ром; Ап стракт на 
ком по зи ци ја у пла вом и зе ле ном; Ку би стич ки пеј заж; По
глед на Ра ма ту е ле из 1973), нај ма ње три де ла Пе тра Лу бар
де из ра них пе де се тих го ди на (Ап стракт на ком по зи ци ја у 
си вом из 1954, Фан та стич на звер из 1953. и Пеј заж у жу
том на стао 1950), не ко ли ко ап стракт них ра до ва и фо токо
ла жа Ива на Таб ко ви ћа (Ап стракт на ком по зи ци ја у си вом из 
1958), као и де ла Бо ре Ба ру ха и не и ден ти фи ко ва них ра до ва 
ау то ра за ве де них у за јед нич ку гру пу „Ју го сло вен ско сли кар
ство XX ве ка”. Уз ре ла тив но скро ман број раз глед ни ца и пи
са ма из До ку мен та ци је СА НУ зна чај но је уна пре ђе но на ше 
раз у ме ва ње при ја тељ ства с Не дељ ком Гво зде но ви ћем. Пут, 
ме ђу тим, не мо ра ов де да се пре ки не. На по ме ну тој аук ци ји 
ку ће „Ba ron Ri beyre ” у Па ри зу ју на 2016. го ди не, по ја ви ле 
су се три ску пи не ма те ри ја ла под бро је ви ма 225, 230 и 232 
ко је се од но се на до ку мен та ци ју Љу би це Цу це Со кић, Не
дељ ка Гво зде но ви ћа и Пе тра Лу бар де. Њих је том при ли ком 
ку пио из ве сни фран цу ски ко лек ци о нар из Ли о на. Уз по сто
је ћу пре пи ску из сли кар ки не за о став шти не, у вла сни штву 
по ро ди це Га та ло вић, ко ја че ка да бу де по пи са на, дра го це но 
би би ло до ћи у по сед пи са ма ко је су Бар бе за о ви при ма ли од 
срп ских умет ни ка. Мо жда би сли ка о њи хо вим ме ђу соб ним 
од но си ма, за јед нич ким те ма ма, умет нич ким про бле ми ма, 
ра до сти ма ства ра ња и бу ду ћим су сре ти ма би ла ком плет ни
ја. Упра во због то га што су по је ди ни еле мен ти те про бле
ма ти ке оста ли не ра све тље ни, исто ри о граф ско ис тра жи ва ње 
би тре ба ло на ста ви ти. 
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OLGA KEŠELJEVIĆ BARBEZAT

INVISIBLE PARTICIPANT AND WITNESS TO AN EPOCH

Abstract

In this paper, for the first time in national historiography, the life and 
work of Olga Kešeljević Barbezat, an art historian and actress, are dealt 
with in more detail. Having arrived in Paris in 1936 with the intention 
to defend her PhD thesis in art history, she established relations with a 
circle of Yugoslav artists: Ljubica Cuca Sokić, Ivan Tabaković, Bora 
Baruh, Petar Lubarda etc. During the Second World War she married 
Mark Barbezat, a young intellectual who would soon launch L’Arbalète, 
the publishing house wellknown for the works of Jean Genet, Antonin 
Artaud, Albert Camus, Lana Leclercq, Sartre, Eluard etc. Considering 
the published correspondence between Barbezat and Genet, numerous 
dedications in the books owned by the Barbezat family, Olgaʼs portraits 
painted by some of the most influential Serbian twentiethcentury 
artists, the testimonies of the successors of their families, postcards 
and letters sent to painter Nedeljko Gvozdenović (kept in the Archive 
of SASA in Belgrade), as well as other material traces, this paper 
discusses the role of Olga Kešeljević Barbezat on the cultural scene 
of France, as well as the intelectual relations she had with the Serbian 
artists whose works were part of the Barbezat art collection. At the 
same time, knowing that the family heritage was put up for auction in 
2016, after Olga Kešeljevićʼs death in December 2015, it is important 
to think about the availability of any new material and possibly existing 
personal correspondence with Serbian artists that would contribute to 

the results of this research in the future.

Keywords: Olga Kešeljević Barbezat, Mark Barbezat, Jean Genet, 
Ljubica Cuca Sokić, Nedeljko Gvozdenović, Intimism, letters
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ИМАГИНАЦИЈЕ

Сажетак: У ра ду се ис пи ту ју са вре ме на ту ма че ња пој ма кре
а тив ност и ин стру мен та ли за ци ја са мог кон цеп та ка ко у нео
ли бе рал ном дис кур су та ко и у јав ним по ли ти ка ма ко је по ста ју 
сто жер све ду бљих не јед на ко сти у дру штву. Осврт на ис тра
жи ва ња ди вер гент не про дук ци је из дру ге по ло ви не 20. ве ка, као 
те ме ља свих дру гих пси хо ло шких сту ди ја, и ана ли за им пли цит них 
со ци јал них аген ди ис тра жи ва ча от кри ва три спор не тач ке те о
риј ских по ла зи шта у ко ји ма се кре а тив ност по сма тра ис кљу чи
во као адап тив на спо соб ност, ва ли ди ра на про дук том – ис хо дом 
ин ди ви ду ал ног ис по ља ва ња. Од го вор на ово ре ду ко ва но схва та ње 
кре а тив но сти до ла зи од ис тра жи ва ча усме ре них на раз у ме ва ње 
емер гент них про це са уну тар ко лек ти ва. У но вим сту ди ја ма они 
по твр ђу ју при мат со ци јал не ин тер ак ци је у раз во ју са зна ња, по
ме ра ју ћи фо кус са адап тив не на тран сфор ма тив ну функ ци ју, са 
про дук ти ви зма на про це су ал ност, са ин ди ви ду ал не на груп ну ра
зи ну кре а тив но сти. Чи ни се сто га по све оправ да но кре а тив ност 
да нас ис пи та ти у све тлу ши рих со ци јал них по ма ка, раз ма тра ју ћи 
усло ве Ка сто ри а ди со вог кон цеп та ра ди кал не има ги на ци је, уто
ли ко пре што су за не ма ре на свој ства кре а тив но сти за јед нич ки 
ресурс, као и услов ме ња ња. 

Кључне речи: кре а тив ност, ко лек тив, тран сфор ма тив на 
функци ја, про це су ал ност, ра ди кал на има ги на ци ја 

У фил му „Оч њак” Јор го са Лан ти мо са [Yor gos Lant hi mos, 
2009] јед на по ро ди ца жи ви у изо ла ци ји. Де ца ра сту ван до
ма ша ја спољ ног све та, кре ћу се у удоб ном кућ ном при тво ру, 
при ви ду ра ја, опа са ни зи до ви ма ко ји их, по ре чи ма њи хо вих 
ро ди те ља, шти те од сва ког ри зи ка. У том ра ју, од ра сли кон
стру и шу ствар ност по соп стве ном на хо ђе њу; то је па ра лелни 
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свет ис кри вље них ин фор ма ци ја у ко ме де ца упо зна ју и при
хва та ју је ди ну до ступ ну ре ал ност, без мо гућ но сти ње не 
про ве ре и раз у ме ва ња. Ис кри вље ња су из ра зи та и по др жа на 
раз ли чи тим ро ди тељ ским си му ла ци ја ма: ма че је опа ки пре
да тор ко је је по је ло бра та, ави о ни ко ји из над њи хо вих гла ва 
про ле ћу су за пра во ма ке те ко је од ра сли спо ра дич но уба цу ју 
у дво ри ште, де ца на пу шта ју ро ди тељ ску ку ћу тек ка да им 
ис пад не оч њак. Реч је о си стем ској па то ло ги ји, за кљу ча ној у 
ре фе рент ни оквир уског оп се га и сте пе на кон тро ла ви со ког  
као зи до ви ко ји рај шти те од спољ них де ло ва ња и мо гу ћих 
про ме на. Дис тор зи ја опа жа ја је пот пу на и не у пит на. Мо ре је 
ко жна фо те ља, пи штољ је пти ца, пу то ва ње је пар кет, а зом
би ји су ма ло жу то цве ће. Ни је то са мо свет по ре ме ће них од
но са и при ви да, већ си стем се ми о тич ке ма ни пу ла ци је ко ји 
не ма ал тер на ти ве. Као ни по ре дак, чи ни се, у ко ме жи ви мо. 
И за и ста, јед на од те мељ них прет по став ки по сти де о ло гиј
ских ре жи ма је сте да је тр жи шна па ра диг ма је ди на мо гу ћа, 
ну жна, чак и при род на – уте ме ље на у ево лу ци о ним про це
си ма и не у мит ном про гре су. Кон стру и са ње тог ул ти ма тив
ног, на вод но „нај бо љег од свих све то ва” – зах те ва дис кур
зив но уто чи ште. Тра жи се оно у но вим зна ко ви ма, за пра во 
ору ђи ма ко ји озна чи те ље одва ја ју од пр во бит но озна че ног, 
и ве зу ју за но ва зна че ња. И као што те ле фон у рај ској по ро
ди ци зна чи сла ник, та ко и нео ли бе рал на твр ђа ва чу ва сво је 
бе де ме, те сло бо да озна ча ва при ват ну сво ји ну, де мо кра ти ја 
оли гар хи ју, а јед на кост тр жи шну утак ми цу. Би зар на су та 
из ви то пе ре ња ко ли ко и ап сурд на, јер су озна чи те љи ху ма ни
стич ких вред но сти до след но узур пи ра ни у функ ци ји ка пи
та ла. То ни је слу чај но. Упра во ре чи ко је озна ча ва ју по тре бе 
или ква ли те те људ ско сти ла ко је ко ри сти ти за екс пло а та ци
ју. Ни је ни рет ко – чи ни се то кроз чи та ву исто ри ју ци ви
ли за ци је, ма да нам се са да мо же учи ни ти из о штре ни је јер 
се кон се квен це до жи вља ва ју не по сред но. У јед ној од ра них 
со ци оп си хо ло шких ана ли за, Ле Бон [Gu stav Le Bon]1 под цр
та ва ка ко ре чи као што су де мо кра ти ја, јед на кост и сло бо да 
ста па ју у се би нај ра зли чи ти је не све сне те жње и на ду у њи
хо во оства ре ње, те ме ђу при пад ни ци ма хе те ро ге них го ми ла 
бу де ве ли чан стве не и нео д ре ђе не сли ке, због че га су по себ
но по год не за ре то рич ку ма ни пу ла ци ју. И ма да се оп сег ре чи 
од ко јих је је дан је зик са ста вљен ме ња вр ло ла га но то ком 
го ди на, ипак се не пре ста но ме ња ју сли ке ко је од ре ђе не ре чи 
бу де и зна че ње ко је се уз њих ве зу је. Јед на од та квих ре чи, 
нај пре при сво је них а по том и аси ми ло ва них нео ли бе рал ним 
дис кур сом, је сте и кре а тив ност.

1 Le Bon, G. (1920) Psi ho lo gi ja go mi la, Be o grad: SB Cvi ja no viċ, str. 101102.
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Да нас се она по ја вљу је уче ста ло и про вла чи кроз раз ли чи
те ди сци пли не. По јам кре а тив ност [engl. cre a ti vity] мо же 
се про на ћи на ду пло ви ше ин тер нет адре са не го реч де мо
кра ти ја, док атри бут кре а тив но [engl. cre a ti ve] су ве ре но 
до ми ни ра у свим апо те о за ма ка пи та ли зма, укра ша ва ју ћи  
ви ше од две ми ли јар де стра ни ца. По чет ком 2019. го ди не, у 
ап страк ти ма ре цен зи ра них на уч них ча со пи са, реч кре а тив
но сти се ја вља у 42 423 академских радова [EB SCO, 2019], 
од ко јих је го то во 90% на пи са но то ком по след њих два де сет 
го ди на, што је де вет пу та ви ше но у чи та вом јед ном ве ку 
ко ји је прет хо дио. Ма да ути сак о про ли фе ра ци ји са др жа ја 
тре ба при ми ти са из ве сним опре зом због ефек та тех но ло
шких про ме на, по раст ин те ре со ва ња је еви ден тан. И ван 
ака дем ских по стиг ну ћа, у оп се гу јав них по ли ти ка, атри бут 
кре а тив но се по ка зао као до стој но ору ђе по стим пе ри је. У 
свим зва нич ним стра те шким до ку мен ти ма о раз во ју Уни је, 
ско ро да не ма ви ше ре чи о кул ту ри и умет но сти, пој мо ви 
су ис кљу че ни и за ме ње ни су ро га том чи ја из вед ба не са мо 
да ко шта ма ње, већ до стој но па ри ра дру гим ин стру мен ти ма 
про фи та: – кон цепт кре а тив них ин ду стри ја усто ли чен је као 
мо гу ћа оп ци ја за из ра бљи ве об ли ке естет ског ис по ља ва ња, 
као и за да љу про из вод њу не јед на ко сти на ко ји ма по ре дак 
по чи ва. Де лу је про сто, као да је све про шло глат ко, и без 
ика квих от по ра. Сре ћом – ни је. Би ће да ни је са свим ла ко 
од у ста ти од ре чи ко ја оба ве зу је на про ме ну, из ве стан пре о
крет у уну тра шњој ко ли ко и спољ ној ре ал но сти, те би мо
гла озна ча ва ти и је дан од по след њих ре сур са чо ве чан ства. 
Или чо веч но сти?  Ка ко је уоп ште до шло до то га да се кре а
тив ност за о би ла зи, као реч ту ђа, узур пи ра на, као ору ђе ка
пи та ла, или да се атри бут кре а тив но при па ја са мо но вим 
видови ма екс пло а та ци је? 

У Окс форд ском реч ни ку ен гле ског је зи ка из 1933. још увек 
не ма име ни це кре а тив ност, ма да су ем пи риј ска ис тра жи
ва ња кре а тив ног про це са већ за по че та2, а пр ви спи си Ви ли
ја ма Да фа (Wil li am Duff) о по ре клу кре а тив но сти да ти ра ју 
из 1767. го ди не.3  Уче ста ла упо тре ба пој ма по чи ње тек по
ло ви ном ве ка, ка да је Џој П. Гил форд [Joy P. Gu il ford], као 
пред се да ва ју ћи кон вен ци је АПА [A me ri can Psycho lo gi cal 
As so ci a ti on] и је дан од нај у ти цај них пси хо ло га тог вре ме
на, у свом увод ном обра ћа њу по звао на уч ну за јед ни цу да се 
по све ти си сте мат ском про у ча ва њу кре а тив но сти, а по себ но 
спо соб но стима ко је ле же у осно ви ди вер гент ног ми шље ња 

2 Wal las, G. (1926) The art of tho ught, New York: Har co urt Bra ce. 
3 Da cey, J. Con cepts of Cre a ti vity: A Hi story, in: Encyclo pe dia of cre a ti vity, 

eds. Run co, M. A. and Prit zker, S. A. (1999), San Di e go, CA: Aca de mic 
Press, p. 815.
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– јед не од мен тал них опе ра ци ја ко ју је Гил форд из дво јио у 
струк ту ри људ ског ин те лек та због то га што омо гу ћу је про
дук ци ју ви ше раз ли чи тих и ори ги нал них ре ше ња4. Убр зо 
су за по че та оп се жна ис тра жи ва ња ди вер гент не про дук ци
је, сам по јам по стао је си но ним за кре а тив ност, а пси хо ме
триј ски при ступ до ми нан тан у ис тра жи ва њи ма кре а тив них 
спо соб но сти. И за и ста, упа дљи ва су по стиг ну ћа пси хо ме
триј ских сту ди ја кре а тив но сти, по себ но у до ме ну раз во ја 
и ва ли да ци је мер них ин стру ме на та5. Ме ђу тим, Гил фор дов 
го вор и ње го ва да ља ис тра жи ва ња, по ред то га што су по кре
ну ла ла ви ну но вих сту ди ја, са др жа ли су и те о ри ју кре а тив
но сти уз ту ма че ње са мог пој ма у од но су на прет по ста вље не 
функ ци је. Ана ли зом им пли цит не со ци јал не аген де у те о риј
ском по ла зи шту мо же се ви де ти ка ко је уте ме љен нео ли бе
рал ни кон цепт кре а тив но сти, а по том и мит о кре а тив ном 
пред у зет ни ку – том из у зет ном по је дин цу ко ји се, за хва љу ју
ћи сво јој до ми шља то сти, успе шно про би ја на „сло бод ном” 
тржи шту.  Пр ва спор на тач ка ко ја је до при не ла кон со ли да
ци ји овог ми та и узур па ци ји са мог пој ма од но си се на ту ма
че ње кре а тив но сти као адап тив не спо соб но сти.

Кре а тив ност као адап тив на спо соб ност

По Гил фор ду, кре а тив ност је мо гу ћи од го вор на убр за ње 
иза зва но ра пид ним со ци јал ним и тех но ло шким про ме на
ма ко је на ме ће „дух вре ме на” [Ze it ge ist]. Вој ни, еко ном ски 
и  ин ду стриј ски зах те ви по рет ка, тр ка у на о ру жа њу и но
вим стра те ги ја ма про бле ми су ко ји дик ти ра ју убр за ни раз
вој, и ви сок сте пен ин вен тив но сти. При ла го ђа ва ње у по љу 
по ли тич ких и пер со нал них ре ла ци ја зах те ва има ги на тив
на ре ше ња, ка же Гил форд, пра те ћи со ци јал дар ви ни стич ку 
па ра диг му у ко јој се ком пе ти ци ја за ре сур се по сма тра као 
ну жан и при ро дан ис ход по пу ла циј ског ра ста. У тој бор би 
за оп ста нак јед ног на чи на жи во та кре а тив ност мо же би
ти кључ на, јер се иза зо ви на ме ћу на свим ин те лек ту ал ним 
фрон то ви ма, ка ко на уч ним и кул тур ним та ко и еко ном ским6. 
Оста је не ја сно да ли су има ги на тив на ре ше ња под скуп ним 
на зи вом кре а тив ност у функ ци ји адап та ци је чо ве ка на про
ме не, или су њи хов сто жер, од но сно усло вља ва ју све бр же 
про ме не хи пе р про дук ци јом но вих тех но ло шких ре ше ња 

4 Gu il ford, J. P. (1950) Cre a ti vity, Ame ri can psycho lo gist 5, p. 444.
5 Long, H. (2014) An Em pi ri cal Re vi ew of Re se arch Met ho do lo gi es and Met

hods in Cre a ti vity Stu di es (2003–2012), Cre a ti vity Re se arch Jo ur nal, 26(4), 
pp. 427438; Thysa, E., Sab be, B. and De Her ta, M. (2014) The as ses sment 
of cre a ti vity in cre a ti vity/ psycho pat ho logy re se arch – a syste ma tic re vi ew. 
Cog ni ti ve Ne u ropsychi a try, 19(4), рp. 359377.

6 Gu il ford, J.P. [1959], према: Ver non, P. E. (1970) Cre a ti vity, Har mon
dsworth: Pen guin, p. 168. 
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зарад хе ге мо ни стич ких те жњи За па да7.  Чи ни се да Гил фор
ду ова ди стинк ци ја ни је кључ на, и ма да исту па као на уч ник, 
пре тен ду ју ћи да чу ва при вид не у трал но сти, у ње го вим ре
чи ма очи те су по ли ти ка екс пан зи о ни стич ког ка пи та ли зма и 
хлад но ра тов ска ре то ри ка ре пу бли кан ске де сни це.   

Пар го ди на пре Гил фор до ве чу ве не бе се де, о кре а тив но сти 
го во ри Карл Ро џерс [Carl Ro gers], је дан од по кре та ча „тре ће 
си ле” пси хо ло ги је и фе но ме но ло шког при сту па у про у ча ва
њу чо ве ка. На ску пу да ле ко скром ни јег оби ма и од је ка но 
што је АПА кон вен ци ја, Ро џерс ис ти че ва жност обра зо ва
ња у раз во ју кре а тив них лич но сти – ин ди ви дуа ко је ће би
ти осло бо ђе не кон фор ми стич ких при ти са ка те спо соб не за 
кон струк тив но  и ори ги нал но де ло ва ње  у све ту ко ји се стал
но ме ња8. Чи ни се да су Ро џер со ви ста во ви у су прот но сти са 
Гил фор до вим, јер је ве ро вао да кре а тив ност мо ра оста ти у 
слу жби чо ве ка и ње го вог за до вољ ства, да се мо ра раз ви ја ти 
у функ ци ји чо ве ко ве до бро би ти, а не упо тре бља ва ти про
тив ње га. Раз ли ке се де лом мо гу опа зи ти. У Ро џер со вим ис
ка зи ма пре по зна ју се од бра на ин ди ви ду а ли зма, за сту па ње 
лич ног осна жи ва ња и за до вољ ства, као и од луч на со ци јал
де мо крат ска ори јен та ци ја. Очи та је и стреп ња за пси хич ко 
здра вље чо ве ка ко ји се су о ча ва са стал ним тех но ло шким 
про ме на ма, као и бри га за бу дућ ност чо ве чан ства у це ли
ни.  Ме ђу тим, и Ро џерс у кре а тив но сти ви ди адап тив ну спо
соб ност ко ја ће чо ве ку по мо ћи да се из бо ри са ско ко ви тим 
про ме на ма око се бе: „Ако чо век не мо же да по стиг не но ве и 
ори ги нал не адап та ци је сво јој око ли ни јед на ко бр зо као што 
на у ка мо же про ме ни ти ту око ли ну, на ша кул ту ра ће про па
сти”9. Чак и ако осмо три мо Ро џер со ве из ја ве са из ве сном 
до зом бо ле ћи во сти и уз по што ва ње ху ма ни стич ке по тке ко ју 
ис трај но бра ни,  ну жно је при ме ти ти да  је ње го ва со ци јал на 
аген да ве о ма бли ска Гил фор до вој, са мо су ак цен ти не што 
дру га чи ји.

Не ма сум ње да кре а тив ност мо же би ти усме ре на на адап та
ци ју, сто га се та ко мо же и из у ча ва ти, али је упит но у ко јој 
ме ри свој ство нор ма тив не ког ни ци је, као што је кре а тив
ност, мо же би ти све де но на ору ђе со ци јал ног ин же ње рин га, 
и ко ри шће но у слу жби по де ша ва ња чо ве ка тр жи шном дик
та ту. При то ме се тр жи шна утак ми ца, да под се ти мо, на ме ће 
као не при ко сно ве на да тост, ана лог на при род ним за ко ни ма, 
и по се би не про мен љи ва – иде о ло шки кон структ ту ма чи се у 

7 Po pe, R. (2005) Cre a ti vity: The ory, hi story, prac ti ce, Ro u tled ge.
8 Ro gers, C. према: Ver non, P. E. (1970) Cre a ti vity, Har mon dsworth: Pen guin, 

p. 168.
9 Исто, стр. 138.



267

ИРЕНА РИСТИЋ

све тлу ево лу ци о них про це са, што пред ста вља гру бу ло гич
ку гре шку со ци јал дар ви ни зма. Под ре ђе ни том „при род ном” 
по рет ку у ко ме се ин ди ви дуа мо же са мо и мо ра сва ка ко при
ла го ђа ва ти, Гил фор до ви след бе ни ци раз ви ја ју кон цепт кре а
тив ног ре ша ва ња про бле ма (CPS – Cre a ti ve Pro blem Sol ving), 
ко ји про на ла зи ши ро ку при ме ну у сфе ри би зни са и јав них 
по ли ти ка. С дру ге стра не, Ро џер со ве иде је при ме њу ју се у 
со ци о кул ту рал ним и обра зов ним прак са ма, у ко ји ма и да
нас кре а тив ност слу жи за раз вој раз ли чи тих ком пе тен ци ја, 
ма да не и као ком пе тен ци ја по се би. Кре а тив ност се по сма
тра као лек за све не да ће са вре ме ног све та, ча роб ни шта
пић по рет ка, као пут за ре ша ва ње про бле ма, од го вор на сва 
пи та ња, ни по што као пред у слов да се пи та ња по ста ве или 
ак ту ел не со ци јал не ре ла ци је про бле ма ти зу ју. Ти ме се по ти
ску ју свој ства има нент на кре а тив но сти – она ко ја омо гу ћу
ју ра ди кал ну про ме ну окол но сти ка да су оне у су прот но сти 
са по тре ба ма ве ли ког бро ја љу ди. Са вре ме ни ис тра жи ва чи 
рет ко раз ма тра ју тран сфор ма тив ни по тен ци јал кре а тив но
сти, не ги ра ју ћи ти ме њен кључ ни аспект или пак од у ста ју
ћи од ње га. При том, при на гла ша ва њу адап тив не функ ци је, 
па жња је го то во у пот пу но сти усме ре на на ка рак те ри сти ке 
про дук та, што ука зу је на дру гу спор ну тач ку у да нас до ми
нант ним, и ма хом јед но стра ним ту ма че њи ма  кре а тив но сти.

Кре а тив ност као про дукт

На уч ни про дор на кон Гил фор до вог апе ла ре зул то вао је мно
штвом но вих уви да али и ту ма че ња ко је је Мел Ро удс [Mel 
Rho des] са ку пио и си сте ма ти зо вао у ве ро ват но нај ци ти ра
ни јем члан ку ика да на пи са ном о кре а тив но сти10. Из вео је 
оп се жну ана ли зу свих до ступ них де фи ни ци ја, а већ по ло ви
ном пе де се тих би ло их је ви ше од че тр де сет, и пред ло жио  
4П мо дел  ко јим по ка зу је да се кре а тив ност мо же из у ча ва
ти из че ти ри раз ли чи те пер спек ти ве: по тен ци ја ла лич но сти 
[Per son], про це са [Pro cess], про дук та [Pro duct] и при ти ска 
сре ди не [Press]. Да нас се у ве ћи ни ис тра жи ва ња кре а тив
ност де фи ни ше у од но су на про дукт, да кле на осно ву кри
те ри ју ма ко ји омо гу ћу ју да се је дан про дукт од ре ди као 
кре а ти ван. Мо же се учи ни ти да је усме ре ност на про дукт 
ре флек си ја хи пер про дук ти ви зма ко ји до сти же го то во ста
тус ма ни је уну тар ак ту ел ног дру штве ноеко ном ског окви ра, 
што де лом мо же би ти тач но. Ипак, раз ло зи су ви ше ме то
до ло шке при ро де. У пси хо ло шком екс пе ри мен ту, кре а тив ни 
про дукт или од го вор су је ди ни ко ји оста ју као ма те ри јал ни 
траг и омо гу ћу ју пре ци зно и ре ла тив но по у зда но ме ре ње на 

10 Rho des, M. (1961) An analysis of cre a ti vity, Phi Del ta Kap pan, 42,  
рр. 305–310.
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осно ву иза бра них па ра ме та ра. Сто га се про це на кре а тив но
сти сни ма њем ква ли те та или кван ти те та од го во ра ко ри сти и 
ка да се ис тра жу ју спо соб но сти лич но сти, свој ства про це са 
или кон тек сту ал ни ути ца ји ко ји мо гу де ло ва ти на про цес и 
уче сни ке у ње му. Са ста но ви шта ем пи риј ске пси хо ло ги је, 
ова кав при ступ је ме то до ло шки оправ дан јер од го ва ра зах
те ви ма по зи ти ви зма. Ме ђу тим, у ту ма че њи ма се че сто пре
ви ђа да про дукт мо же да ти са мо де ли мич не уви де у ди на ми
ку кре а тив них про це са, ко ји су по сво јој су шти ни сло же ни, 
си мул та ни и ре кур сив ни, па је и са ма прет по став ка да про
дукт мо же би ти не по сред на ре флек си ја свих дру гих аспе ка
та кре а тив но сти по гре шна и, за рад праг ма тич но сти, до во ди 
до ре дук ци је уви да и сим пли фи ка ци је. Упит ност ова квог 
на чи на де фи ни са ња по ста је још еви дент ни ја ка да се раз мо
тре па ра ме три ко ји се при ме њу ју при про це ни кре а тив ног 
про дук та. 

Да нас по сто ји ви сок сте пен са гла сно сти у на уч ној јав но сти 
око кри те ри ју ма ко ји је дан про дукт мо гу ква ли фи ко ва ти као 
кре а ти ван. Пр ви је но ви на, око то га не ма мно го спо ра. Да би 
био про це њен као кре а ти ван, је дан про дукт мо ра би ти ори
ги на лан, уни ка тан, је дин ствен – сла жу се ис тра жи ва чи ма
хом ко ри сте ћи си но ни ме у сво јим де фи ни ци ја ма. Код дру гог 
кри те ри ју ма по сто ји не што ве ће ва ри ра ње при ли ком из бо ра 
атри бу та. Ко ри сте се ре чи као што су ко ри стан, при мен љив, 
упо тре бљив, по де сан, ква ли те тан, вре дан, аде ква тан, адап
ти ван, це лис хо дан, свр сис хо дан, ка ко би се об ја снио зах тев 
функ ци о нал но сти у од но су на за да так, или пак укла па ње у 
вред но сни оквир по сто је ћег дру штве ног по рет ка11. Ну жност 
ути ли тар но сти ти ме уки да прет по став ку о ау то но ми ји кре
а тив ног про дук та, а са мој кре а тив но сти a pri o ri при пи су је 
адап тив не функ ци је: дру штве на ко ри сност но ви не услов је 
при хва та ња – ди ску ту је се у све тлу мо гу ћих кон се квен ци, 
те се и етич ност по ја вљу је као ре ле ван тан фак тор ва ло ри
за ци је. Ипак, про це на ко ри сно сти од ре ђе них по сту па ка или 
њи хо вих ис хо да за ви си од ак ту ел не ди стри бу ци је мо ћи, те 
овај кри те ри јум дик ти ра про дук ци ју ко ја је ис кљу чи во у 
слу жби ја ча ња и пер пе ту и ра ња по рет ка. У умет но сти то по
ста је очи глед но. Апо ло гет ска функ ци ја прет по ста вље на је 
кри тич кој. Оно што је но во би ће дра го це но ако успе да об
ли ку је со ци јал ну пер цеп ци ју у по зи тив ном или бар оправ
да ном све тлу, да из ме сти ре ла ци је, ни по што ако их ме ња. 
Ка да се кре а тив ност де фи ни ше пу тем про це не про дук та на 

11 Di e drich, J., Be ne dek, M., Ja uk, E. and Ne u ba u er, A. (2015) Are cre a ti ve ide
as no vel and use ful?, Psycho logy of Aest he tics, Cre a ti vity, And The Arts, 9(1), 
pp. 3540; Ri stic, I., Skorc, B. and Man dic, T. (2016) No velty and co he ren ce 
in gro up cre a ti ve pro ces ses, Psi ho lo gi ja, 49(3), pp. 213–229. 
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осно ву на ве де них кри те ри ју ма, у овом тре нут ку сво ди се на 
сер вис екс пло а та тор ског си сте ма, што кон цепт кре а тив не 
ин ду стри је јав но и ве ри фи ку је. 

У по ку ша ју да се не у тра ли ше аспект дру штве не мо ћи при
ли ком вред но ва ња про дук та пред ло же на је ре де фи ни ци
ја кре а тив но сти као ин тен ци о нал не но ви не, што знат но 
олак ша ва при ме ну кри те ри ју ма у раз ли чи тим до ме ни ма и 
ди сци пли ни ма12. Ипак, већ де фи ни са ње пој ма кре а тив ност 
кроз ре ду ко ва ње на свој ства про дук та не до стат но је, јер се 
уда ља ва од он то ло шких од ред ни ца, те и ре ле вант ност са мог 
кон цеп та сра змер но опа да. Мањ ка вост до ла зи до из ра жа ја 
уто ли ко ви ше уко ли ко се про дукт по сма тра са мо у све тлу 
ин ди ви ду ал ног ис по ља ва ња, што ука зу је на тре ћу спор ну 
тач ку са вре ме них ту ма че ња.

Кре а тив ност као ин ди ви ду ал на спо соб ност

Да нас је ве ћи на ем пи риј ских сту ди ја усме ре на на кре а тив
ност ин ди ви дуе, ње не ко ре не, ви до ве, свој ства и ре зул та те. 
Ди на ми ка груп ног кре а тив ног про це са и по тен ци јал ност 
ис хо да ма хом су за не ма ре ни, или су ис пи ти ва ни са гру па
ма ко је то тек тре ба да по ста ну, са љу ди ма ко ји се ме ђу соб
но не по зна ју те обра сци по ве за но сти ни су раз ви је ни, док 
је раз вој људ ских ре ла ци ја усло вљен вре мен ским те сна
цем екс пе ри мен та. И ре зул та ти та квих гру па у скла ду су са 
ква ли та тив ним ли ми ти ма ре ла ци ја у фор ма тив ној фа зи, те 
број ни ис тра жи ва чи ола ко за кљу чу ју да гру па мо же до не
ти ви ше ште те но ко ри сти јер огра ни ча ва кре а тив ни про
цес13. Под ба ци ва ње гру пе у по гле ду кре а тив но сти ту ма че но 
је раз ли чи тим  ефек ти ма, ме ђу ко ји ма су не га тив но при
мо ва ње и ког ни тив на ин тер фе рен ци ја14, мар ги на ли за ци ја 
ори ги нал них иде ја15, груп но ми шље ње и пре у ра ње ни кон
сен зус16, ком пе ти ци ја ко ја иза зи ва про дук циј ску блокаду, 

12 We is berg, R. W. (2015) On the Use ful ness of “Va lue” in the De fi ni tion of 
Cre a ti vity, Cre a ti vity Re se arch Jo ur nal, 27(2), pp. 111124.

13 Nij stad, B. A., Di ehl, M. and Stro e be, W. Cog ni ti ve sti mu la tion and in ter
fe ren ce in ideage ne ra ting gro ups, in: Gro up cre a ti vity. In no va tion thro ugh 
col la bo ra tion, eds. Pa u lus, P. B. and Nij stad, B. A. (2003), New York: Ox ford 
Uni ver sity Press, pp.137–159; Pa u lus, P. B. (2000) Gro ups, te ams and cre a
ti vity: The cre a ti ve po ten tial of idea ge ne ra ting gro ups, Ap plied Psycho logy: 
An In ter na ti o nal Re vi ew, 49, pp. 237–262.

14 Smith, S. M. The con stra i ning eff ects of ini tial ide as, in: Gro up cre a ti vity. In
no va tion thro ugh col la bo ra tion, eds. Pa u lus, P. B. and Nij stad, B. A. (2003), 
New York: Ox ford Uni ver sity Press, pp. 15–30.

15 Stas ser, G. and Bir chme i er, Z. Gro up Cre a ti vity and Col lec ti ve Cho i ce, in: 
Gro up cre a ti vity. In no va tion thro ugh col la bo ra tion, eds. Pa u lus, P. B. and 
Nij stad, B. A. (2003), New York: Ox ford Uni ver sity Press.

16 Ja nis, I. L. (1982) Gro up think (2nd ed.), Bo ston: Ho ug hton Mif in.
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сма њи ва ње мо ти ва ци је и од го вор но сти17, као и  фе но мен 
со ци јал ног пре пу шта ња по зна ти ји под ко ло кви јал ним из
ра зом free ri ding, што би се мо гло пре ве сти као „хва та ње 
кри ви не” или „за бу ша ва ње”18. За пра во, оно што је у свим 
овим ис тра жи ва њи ма оста ло не ис пи та но је су ефек ти са
рад ње уте ме ље не у до жи вља ју пси хо ло шке си гур но сти ко
ја омо гу ћу је по ја ву по ве ре ња, уза јам ног пре по зна ва ња и 
раз ме не. Сто га је, уз по др шку се лек тив не ар гу мен та ци је, 
ин ди ви ду ал на кре а тив ност вр ло ра но про гла ше на су пер и
ор ном у од но су на груп ну. У сен ци су оста ла ис тра жи ва
ња ко ла бо ра тив ног уче ња19, ор га ни за ци о не кре а тив но сти20  
и тим ског ра да21, а гла со ви ко ји за го ва ра ју кон цепт кре а
тив не си нер ги је ути ша ни и са свим скрај ну ти спрам гро мо
гла сне ис тра жи вач ке прак се усме ре не на кре а тив не до ме те 
поје дин ца.  

Ви ше је мо гу ћих раз ло га за ово ис кри вље но на уч но огле да
ло. Ис тра жи ва ња кре а тив но сти у дру гој по ло ви ни XX ве ка 
нај ве ћим де лом из во де се на ве ли ким аме рич ким уни вер зи
те ти ма и под сна жним ути ца јем Гил фор до ве те о ри је ди вер
гент не про дук ци је о раз ли чи тим инди ви ду ал ним спо соб но
сти ма ко је од ре ђу ју ни во кре а тив но сти. Јав ним мне њем до
ми ни ра ин ди ви ду а ли стич ка па ра диг ма уте ме ље на три ве ка 
ра ни је мрач ном Хоб со вом ви зи јом се бич ног чо ве ка ко јом и 
да нас сво ја уве ре ња прав да ју за го вор ни ци ре пу бли кан ске 
де сни це. С дру ге стра не со ци ја де мо крат ски по кре ти усме
ре ни на ре фор му по сто је ћег си сте ма за ла жу се за еман ци
па ци ју и раз вој сва ког чо ве ка, оства ри ва ње ње го вих по тен
ци ја ла и за до вољ ста ва, по себ но пра ва на сло бо ду мишље ња 

17 Di ehl, M. and Stro e be, W. (1991) Pro duc ti vity loss in ideage ne ra ting gro
ups: Trac king down the bloc king eff ect, Jo ur nal of Per so na lity & So cial 
Psycho logy, 61, pp. 392–403. 

18 Ka rau, S. J. and Wil li ams, K. D. (1993) So cial lo a fing: A me taanalytic re vi
ew and the o re ti cal in te gra tion, Jo ur nal of Per so na lity and So cial Psycho logy, 
65, pp. 681–706.

19 Johnson, D. W. and Johnson, R. T. Co o pe ra ti ve le ar ning and so cial in ter de
pen den ce the ory, in: The ory and re se arch on small gro ups, eds. Tin da le, R. 
S., He ath, L., Ed wards, J., Po so vac, E. J., Bryant, F. B., Su a rezBal ca zar, Y., 
Hen der sonKing, E. and Myers, J. (1998), New York: Ple num, pp. 9–35. 

20 Wo od man, R.W., Sawyer, J. E. and Grif n, R. W. (1993) To ward a the ory of 
or ga ni za ti o nal cre a ti vity, Aca demy of Ma na ge ment Re vi ew, 18, pp. 293–321.

21 Agrell, A. and Gu staf son, R. In no va tion and cre a ti vity in work gro ups, in: 
Hand bo ok of work gro up psycho logy, ed. West, M. (1996), Chic he ster, UK: 
Wi ley, pp. 317–344; Ben nis, W. and Bi e der man, P. W. (1997) Or ga ni zing ge
ni us: The sec rets of cre a ti ve col la bo ra tion, Re a ding, MA: Ad di son We sley; 
Puc cio, G. J. Te ams, in: Encyclo pe dia of cre a ti vity, eds. Run co, M. A. and 
Prit zker, S. A. (1999), San Di e go, CA: Aca de mic Press, pp. 639–649; West, 
M. A. (2002) Spar kling fo un ta ins or stag nant ponds. An in te gra ti ve mo del of 
cre a ti vity and in no va tion im ple men ta tion in work gro ups, Ap plied Psycho
logy: An In ter na ti o nal Re vi ew, 51, pp. 355–389.
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и ис по ља ва ња, те са истом же сти ном бра не бе де ме но вог 
ин ди ви ду а ли зма, а сво јом ре то ри ком ви ше са кри ва ју но што 
мо гу об у зда ти про из вод њу све ду бљих не јед на ко сти услед 
екс пан зи је ка пи та ли стич ких струк ту ра. Да ка ко, ин ди ви ду а
ли стич ки при ступ у до ба Хлад ног ра та ја ча сра змер но ан ти
ко му ни стич кој про па ган ди и ин ду ко ва ној па ни ци услед „ба
у ка” ко ји пре ти „иза че лич не за ве се” та ко да се сва ка иде ја 
ко ја се од но си на ко лек тив не прак се из јед на ча ва са дис то
пиј ском сли ком то та ли тар них ре жи ма. Пра во би чу до би ло 
да су ис тра жи ва чи кре а тив но сти оста ли иму ни пред та ко 
сна жним тен ден ци ја ма, уто ли ко пре што по ку ша ји очу ва
ња објек тив но сти кроз при вид на уч не не у трал но сти на ко је 
пре тен ду ју пси хо ло шке ди сци пли не, као по пра ви лу во де 
аси ми ла ци ји у до ми нант ну иде о ло шку ма три цу, ко ја по том 
мо же би ти по врат но оја ча на ис тра жи вач ким прак са ма и ве
ри фи ко ва на ре зул та ти ма. Иста тен ден ци ја мо же се уо чи ти 
у свим дру гим пси хо ло шким ди сци пли на ма. Чи та ву со ци
јал ну пси хо ло ги ју по је ди ни ау то ри из два ја ју по то ме што 
се ба ви про у ча ва њем по је дин ца у кон тек сту, док су груп ни 
про це си, као и ди на ми ка ин тер пер со нал них ре ла ци ја уну
тар ко лек ти ва ко ји има ју сво је раз вој не за ко ни то сти, по сма
тра ни као пред мет ма хом со ци о ло шких или ан тро по ло шких 
сту ди ја22. Та ко је и со ци јал на пси хо ло ги ја кре а тив но сти, 
ко ја је до би ла за ма јац осам де се тих го ди на про шлог ве ка, 
за сно ва на на екс пе ри мен ти ма у ко ји ма се ис пи ту ју ефек ти 
кон тек сту ал них фак то ра на кре а тив ност по је дин ца23. 

Тек по чет ком овог ве ка, груп на кре а тив ност до би ја за слу
же ну па жњу и по ста је пред мет ем пи риј ских сту ди ја, нај пре 
у до ме ну умет но сти. Кит Со јер [Ke ith Sawyer] из во ди оп се
жне сту ди је из во ђач ких фор ми, пра ти пред ста ве им про те а
тра и на сту пе џез ор ке ста ра, и де фи ни ше кре а тив ност као  
„на ста ја ње не чег но вог и свр сис ход ног”  по ре клом од осо бе, 
гру пе или  дру штва24. За пра во, ово је јед на од рет ких де фи
ни ци ја у ко јој се при зна је и пре по зна је мо гућ ност ко лек тив
не кре а ци је, у ужем и у ши рем со ци јал ном окви ру. По ла зе ћи 
од хо ли стич ке пре ми се, Со јер пред ла же кон цепт емер гент
не кре а тив но сти, сма тра ју ћи да ис хо ди ко лек тив них прак
си из ра ња ју из ре ла ци ја и не мо гу би ти об ја шње ни зби ром 
ин ди ви ду ал них спо соб но сти и по стиг ну ћа. Раз вој но вог 

22 Rot, N. (2005) Osno vi so ci jal ne psi ho lo gi je, Be o grad: Za vod za udž be ni ke i 
na stav na sred stva.

23 Ama bi le, T. M. (1996) Cre a ti vity in con text. Up da te to the so cial psycho logy 
of Cre a ti vity, Bo ul der, CO: We stvi ew; Ri stić, I. (2010) Po če tak i kraj kre a
tiv nog pro ce sa, Be o grad: Hop.La!

24 Sawyer, R. K. (2006) Ex pla i ning cre a ti vity: the sci en ce of hu man in no va tion, 
Ox ford; New York: Ox ford Uni ver sity Press, p. 33. 
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ко лек тив ног кон струк та не за ви си од по је ди нач них до при
но са, ни ти са мо од њи хо вог кван ти те та или ква ли те та, већ 
пре све га од со ци јал не ин тер ак ци је. Ди на ми ка и ква ли тет 
од но са уну тар струк ту ре од ре ђу је по тен ци јал за на ста ја ње, 
раз вој и ис по ља ва ње кре а тив но сти ме ђу уче сни ци ма. Ути
ца ји оства ре ни у уза јам ном де ло ва њу то ком про це са ме ња
ју са ме уче сни ке, та ко да они мо гу оти ћи да ље но што би 
то ика да мо гли са ми25. Сто га про цес, као и ње го ви ис хо ди, 
не при па да ју ни ко ме по је ди нач но, ни ти мо же мо ре ћи чи ји 
је до при нос ве ћи и ва жни ји, јер оно што се зби ва на ста је 
из укр шта ња, и за сни ва се на тек ус по ста вље ним ре ла ци
ја ма ко је мо же мо на зва ти кре а тив ним. Со је ро во ту ма че ње 
кре а тив но сти прет по ста вља са рад њу за сно ва ну на јед на ко
сти, раз у ме ва њу и по ве ре њу, као и на ком пле мен тар но сти 
раз ли чи тих цр та и спо соб но сти свих уче сни ка у про це су. 
У ве ли кој ме ри осла ња се на те о ри ју Ле ва Ви гот ског (Lev 
Semyono vich Vygotsky) о уло зи кре а тив но сти и при ма ту 
соци јал не ин тер ак ци је у раз во ју са зна ња. 

По Ви гот ском, сва ко људ ско би ће по се ду је спо соб ност сим
бо лич ких опе ра ци ја ко ја му омо гу ћу је да не за ви си од ди
рект ног пер цеп тив ног по ља, већ да про це сом има ги на ци је –  
ства ра њем пред ста ва – ме ња уну тра шњу ре ал ност ко ја се 
по том мо же тран спо но ва ти у про ме ну спољ не. Сто га је ма
шта, као јед на од кључ них  сим бо лич ких функ ци ја, оки дач 
про ме не јер  омо гу ћу је сло же ни ми са о ни акт ко ји у се би са
др жи но ви ну, што га ујед но чи ни и ства ра лач ким26. Увек се 
оства ру је у за јед ни ци, ин си сти ра Ви гот ски, ни ка да људ ско 
би ће не оста је за тво ре ни си стем ко ји функ ци о ни ше не за ви
сно, јер је услов по ма ка упра во раз ме на са дру ги ма и прин
цип уза јам ног гра ђе ња. Реч је, да кле, о за јед нич ком ства ра
лач ком ак ту – ког ни тив ни раз вој по сма тра се као сло жен и 
ди на ми чан про цес у ко ме је про ме на уну тар лич но сти од
ре ђе на со ци јал ном раз ме ном. Ну жан је Дру ги ко ји про цес 
по кре ће, ма да се ње гов ути цај не огле да ди рект но, ни ти се 
при ма не по сред но, јер сам чин по и ма ња ни је па си ван, већ се 
за сни ва на про ме ни при мље ног у окви ру уну тра шњих ше ма 
ко је се исто вре ме но ме ња ју. Упра во у су сре ту уну тра шњег и 
спо ља шњег отва ра се про стор мо гу ћег по ма ка – зо на на ред
ног раз во ја у ко јој се ис тра жу ју по тен ци ја ли и по тре бе, док 
се но ве исто вре ме но ства ра ју27. Тек ка да је но ви на креира на 

25 Škorc, B. (2012) Kre a tiv nost u in ter ak ci ji. Psi ho lo gi ja stva ra laš tva,  
Be o grad: Mo start.

26 Vygotsky, L. S. (1998) Ima gi na tion and Cre a ti vity in Child hood, So vi et 
Psycho logy, 28(10), pp. 8496.

27 Vygotsky, L. S. (1925/1971) The psycho logy of art, Cam brid ge: The MIT 
Press.
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уну тар лич но сти, она мо же по врат но ме ња ти спољ ни ре а ли
тет. Сто га се и кре а тив ност ту ма чи „као ра сту ћа, по зи тив на 
спо соб ност здра вих љу ди, као тран сфор ми шу ћа си ла у сва
ко ме” ко ја ме ња чо ве ка и исто вре ме но дру штво у ко ме чо век 
де лу је28.  

У кул ту рал ноисто риј ској пер спек ти ви, те о ри ја Ле ва Ви гот
ског о на стан ку ви ших ког ни тив них функ ци ја оста је не до
вр ше на, али да је ва жно упо ри ште со ци јал ном кон струк ти
ви зму, и основ за раз у ме ва ње од но са лич них и со ци јал них 
про ме на – не у све тлу ре про дук ци је си сте ма, већ ње го ве ре
кре а ци је. 

Ни је, да кле, адап та ци ја свр ха, ни ти раз лог да се кре а тив
ност из у ча ва. Про ме на је при мар на. Тран сфор ма тив ни по
тен ци јал је свој ство има нент но кре а тив но сти  ко је се оства
ру је кроз ре ла ци је, кре ће од Дру гог и ка Дру гом. Тај по тен
ци јал ни је ре ак ти ван јер је про ме на усло вље на ак ти ви те том 
на уну тра шњем и спољ ном пла ну. Сто га де фи ни са ти кре а
тив ност као ста ти чан, до вр ше ни од го вор на спољ не да то
сти – про дукт ко ји мо же би ти ви ше или ма ње ис пла тив, у 
за ви сно сти од сво је упо треб не вред но сти – сва ка ко је мо гу
ће, али не и при хва тљи во. Про це су ал ност је та ко ја опо ни ра 
ста бил ном, утвр ђе ном мо ду су си стем ске струк ту ре и омо гу
ћу је тран сфор ма ци ју. Не ма оче ки ва ног про дук та ни ти за да
тог ис хо да – про цес но си сво ју не из ве сност, ори јен ти сан ка 
бу дућ но сти, ди на ми чан и отво рен. Екви фи нал ност је јед на 
од ње го вих кључ них од ред ни ца, уте ме ље на у игри, фан та
зи ји и има ги на ци ји, ко ја про ме ну ан ти ци пи ра и омо гу ћу је.  

След стве но, кре а тив ност тре ба раз у ме ти и као ди ја лек тич
ки про цес ко ји ни је уско ве зан за про дук ци ју јед ног де ла, 
чак ни опу са, већ се мо же по сма тра ти у све тлу тро стру ке 
вре мен ске осе: из ра ња из ме ђу и гре дру штве них, лич них и 
исто риј ских ну жно сти, из по тре ба ко је су уко ре ње не у од ре
ђе ном вре ме ну, али се на до ве зу ју на по тре бе ко је су на ста
ле ра ни је, пре при су ства не по сред них ак те ра, и од ре ђе не су 
мо гућ но сти ма ко је их вре мен ски пре ва зи ла зе29. Укр шта ње 
вре мен ских оса, уну тра шњег и спо ља шњег, лич ног и со ци
јал ног, от кри ва ви ше слој ност али и оп сег мо гу ће тран сфор
ма ци је ко ја се оства ру је на ра зи ни од но са, у по љу ко лек тив
ног.  Про це си се не ис цр пљу ју пра вље њем за јед нич ке кре а
ци је, од но се се и на кре и ра ње за јед ни це ко ја он да по врат но 

28 Škorc, B. (2012) Kre a tiv nost u in ter ak ci ji. Psi ho lo gi ja stva ra laš tva, Be o
grad: Mo start.

29 Vygotsky, L. S. (1998) Ima gi na tion and Cre a ti vity in Child hood, So vi et 
Psycho logy, 28(10), pp. 8496.
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де лу је на оне ко ји је пра ве, раз ви ја ју ћи но ве прав це њи хо вог 
де ло ва ња.30  

Да, тре ба пре кар да ши ти. Из раз ма тра ња груп не кре а тив но
сти ис ко ра чи ти у то ко ве дру штве них про це са. По ме ри ти фо
кус са адап тив не на тран сфор ма тив ну функ ци ју, са про дук
ти ви зма на про це су ал ност, са ин ди ви ду ал не на колективну 
ра зи ну, али не са мо у из дво је ним до ме ни ма умет но сти, на
у ке или обра зо ва ња. Чи ни се по све оправ да но, у овом тре
нут ку, кре а тив ност ис пи та ти у све тлу ши рих со ци јал них по
ма ка, уто ли ко пре што су за не ма ре на свој ства кре а тив но сти 
за јед нич ки ре сурс, као и услов ме ња ња. 

„Чо ве чан ство се ства ра та ко што јед на ко из вла чи пи та ње 
зна че ња ко јем од мах да је и од го вор”, ка же Ка сто ри а дис 
[Cor ne li us Ca sto ri a dis], ма да по тра га за од го во ром увек тра је 
јер, по при ро ди, људ ска има ги на ци ја не ће ста ти и пред ста
вља глав ну по кре тач ку си лу уну тар дру штве них то ко ва31. 
След стве но, дру штво је у не пре кид ном про це су са мо ства
ра ња и са мо де тер ми на ци је, а ин сти ту ци је у ње му гра де се 
за хва љу ју ћи има нент ној со ци јал ној кре а тив но сти. Ка сто ри
а дис је озна ча ва пој мом ра ди кал на има ги на ци ја, би ра ју ћи 
овај атри бут да би на пра вио ди стинк ци ју у од но су на има
ги на ци ју „дру гог ре да”, ко ја је по се би ре про дук тив на и/или 
ком би на то рич ка. Ра ди кал на има ги на ци ја прет хо ди раз два ја
њу ре ал ног и фик тив ног, по сто ји по се би, са мим тим што 
као „ре ал ност”по сто ји за нас. Та моћ на ста ја ња ex ni hi lo –  
оп ста је без узроч ни ка, ма да је усло вље на ре ла ци ја ма, и ис
хо ди ште има у ди на мич ком по љу има ги нар них зна че ња ко је 
јем чи ау то ин сти ту ци о нал ност дру штва: „не ма су че ља ва ња 
по је дин ца и дру штва: по је ди нац је со ци јал на кре а ци ја” као 
што по тен ци јал но или већ чи ни ин сти ту ци ју и кре и ра зна
че ње32. Сто га је ра ди кал на има ги на ци ја, свој стве на сва ком 
чо ве ку и ана лог на дру штве но има ги нар ном, ко је тре ба да 
осми шља ва све „што се мо же по ја ви ти, у дру штву као и над 
њим. Има ги нар но дру штве но зна че ње чи ни да ства ри бу ду 
упра во те ства ри, по ста вља их као то што је су – при че
му је то што по ста вље но зна че њем ко је је не раз дру жи во 

30 Ilić, V. (2016) O kre a tiv no sti u vre me nu me di ja, Kre a tiv nost i me di ji, Za greb: 
Cen tar za fi lo zo fi ju me di ja i me di o loš ka is tra ži va nja, str. 179188.

31 Đor đe vić, M. (2000) Is ku še nja de mo kra ti je, u: Ma sta, kri ti ka i slo bo da,  
Re pu bli ka, str. 248.

32 Ca sto ri a dis, C. Ra di cal ima gi na tion and the so cial in sti tu ting ima gi nary, 
in: Ca sto ri a di Re a der, ed. Cur tis, D. A. (1997) Mal den, USA: Blac kwell  
Pu blis hers Ltd, p. 332.
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и прин цип ег зи стен ци је, и прин цип ми шље ња, и прин цип 
вред но сти и прин цип де ла ња.”33

„Има ги нар ноима ги на тив но зна че ње” дру штве них ин сти ту
ци ја на ста је из сна ге све сне ау то ном не људ ске лич но сти ко ја 
је сто жер про ме не, као и стал не те жње да се да љим про це
сом са мо ар ти ку ла ци је об ли ку је ау то ном но дру штво. Ме ђу
тим, „та ј рад зна че ња не пре ста но је угро жа ван (а у крај њој 
ли ни ји сваг да већ и по ра жен) Ха о сом на ко ји оно на и ла зи и 
Ха о сом ко ји оно са мо увек из но ва ства ра”, ка же Ка сто ри а
дис34, а за тим на дру гом ме сту об ја шња ва да су упра во због 
то га чи ње ни це о ау тоин сти ту ци о нал но сти дру штва увек „и 
ско ро сву да ма ски ра не, са кри ве не у дру штви ма са мом ин
сти ту ци јом. И ско ро увек, ско ро сву да та ин сти ту ци ја са др жи 
уста но вље ну пред ста ву сво га соп стве ног вандру штве ног 
по ре кла. Хе те ро ном ни ка рак тер ин сти ту ци је дру штва ле жи 
у чи ње ни ци да дру штве ни за кон ни је узет као ства ра ње дру
штва већ је пре схва ћен као не што што по ти че из сфе ре ко ја 
је ван до ма ша ја жи вих људ ских би ћа”35. На спрам при ви да 
хе те ро ном но сти, јер је чо век са мре жом ин сти ту ци ја увек 
и са мо де ло ра ди кал не има ги на ци је, Ка сто ри а дис за го ва ра 
про је кат иди ви ду ал не и ко лек тив не ау то но ми је, ко ји ле жи у 
осно ви сло бод ног дру штва у „ко јем сви гра ђа ни има ју јед
на ке мо гућ но сти да уче ству ју у до но ше њу за ко на, у вла ди, у 
суд ском по ступ ку и нај зад у ин сти ту ци ја ма дру штва.”36 Реч 
је, на из глед, о по зна том иде а лу де мо кра ти је ко ја још ни је 
до стиг ну та, а сво је фал си фи ка те има у ли бе рал ним оли гар
хи ја ма За па да. Глав ни циљ је „уки да ње су прот но сти из ме
ђу др жа ве – не за ви сног ме ха ни зма – и дру штва, кре и ра њем 
јед не ствар не по ли тич ке за јед ни це, јед не дру штве не гру пе 
ко ја је у ста њу да са ма со бом упра вља.”37. Ипак, већ прет
по став ка да је та кво дру штво де фи ни са но емер ген ци јом, да 
је у не пре кид ном про це су са мо ар ти ку ла ци је, кроз пре и спи
ти ва ња и по нов но ства ра ња зна че ња, да је усло вље но са мо 
де ло ва њем ра ди кал не има ги на ци је, ко ја по ти че од ин ди ви
ду ал не а те жи ко лек тив ној ау то но ми ји – чи ни га кре а то крат
ским, те сра змер но сло же ни јим за раз уме ва ње од носа ко ји 
му прет хо де.  

33 Ka sto ri a dis, K. (1984) In sti tu ci je druš tva i re li gi je, Kul tu ra broj 656667, 
Be o grad: Za vod za pro u ča va nje kul tur nog raz vit ka, str. 196.

34 Исто.
35 Ka sto ri a dis, K. (2000) Na sle đe i re vo lu ci ja, u: Ma sta, kri ti ka i slo bo da,  

Re pu bli ka, 248.
36 Ka sto ri a dis, K. (1992/2000) Raz go vor o jed nom pro jek tu. In di vi du al na i ko

lek tiv na au to no mi ja, u: Ma sta, kri ti ka i slo bo da, Re pu bli ka, 248.
37 Ka sto ri a dis, K. (2009) An tič ka de mo kra ti ja i njen zna čaj za nas, Tre ći  

pro gram, 143144, IIIIV, str. 27. 
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Из ве стан па ра докс кри је се у то ме што „свет, би ће, у су шти
ни је сте Ха ос, Ам бис, Без дан. Он је ме ња ње и са моме ња
ње. Он по сто ји са мо та ко што је увек и бив ство ва њека, он 
је ства ра лач кора за ра лач ка вре ме ни тост”, ин си сти ра Ка
сто ри а дис38. След стве но, ако је чо век у стал ном бек ству, у 
стал ном по ри ца њу Ха о саАм би саБез да на, те у па нич ној 
бор би за сми сао те жи струк ту ри ко ја га мо же осло бо ди ти 
анк си о зно сти, при пи си ва ње хе те ро ном ног ка рак те ра ин сти
ту ци ја ма је ис ход ко ји исто вре ме но ин хи би ра, са кри ва, суб
вер ту је деј ство ра ди кал не има ги на ци је. И ма да ње на сна га 
мо же би ти са чу ва на у ау то ном ној лич но сти, тран спо но ва ње 
ау то но ми је из ин ди ви ду ал не у ко лек тив ну ни је ли не ар но, 
ни ти мо же би ти по сле ди ца зби ра ња про стим оку пља њем. 
Сто га се пи та ње (ме та)емер ген ци је из о штра ва при са мом 
раз ма тра њу свих ра ни јих ис ку стве них по ку ша ја ко ји нас 
пра те: усло ви у ко ји ма се про це си са мо ин сти ту ци о на ли за
ци је дру штва од ви ја ју на ме ћу раз ли чи те ви до ве огра ни че ња 
(би оп си хо ло шке, со ци о кул ту рал не, исто риј ске), сто га де ло
ва ње на ди на ми ку као и на ква ли тет са мих про це са зах те
ва ви ши сте пен ау то ре флек сив но сти и ин тен ци о нал но сти 
уну тар ре ла ци ја ко је су де фи ни са не има ги нар ним дру штве
ним зна че ње ма или им пак прет хо де. Тре ба раз у ме ти ин хи
би то ре, ре ла ци о не мо ду се, пси хо ло шке усло ве ау то но ми је 
на ин ди ви ду ал ном и ко лек тив ном пла ну. Пра те ћи кон цепт 
ра ди кал не има ги на ци је, чи ни се да кре а тив ност тек тре ба 
пре по зна ти и раз у ме ти у све тлу емер гент них про це са, по
тен ци ја ла за јед ни це да се ме ња и уну тар се бе ин тер ве ни
ше, усло ва по ве зи ва ња ње них ак те ра у но вим прак са ма или 
со ци јал ним кон струк ти ма ко ји ће тек на ста ја ти. Да ка ко, то 
ни је лак за да так, ма да не ми но ван, и сва ка ко до сто јан јед не 
на уч не ди сци пли не за чо ве ка.  

Или, пак, мо же мо од у ста ти и, као у фил му Јор го са Лан ти мо
са, оста ти при та је ни и пре стра вље ни, на кон што се би иш чу
па мо оч њак за ко ји су нам ре кли да ће сам ис па сти, јед ном 
ка да до ђе вре ме да се оса мо ста ли мо.
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THE WORDS TAKEN AWAY

DEFENCE OF CREATIVITY AND THE CONDITIONS OF 
RADICAL IMAGINATION

Abstract

This paper examines contemporary interpretations of creativity and 
instrumentalisation of the concept itself, both in neoliberal discourse 
and in public policies that have become the driver of ever deeper 
society inequalities. A review of divergent production research from 
the second half of the 20th century, as the foundation of all further 
psychological studies, and the analysis of implicit social agendas 
reveal three controversial points of theoretical starting points in which 
creativity was viewed exclusively as adaptive ability validated by the 
product – the outcome of individual achievement. A response to this 
simplified concept of creativity has arrived from researchers focused 
on emerging processes within the collective. In new studies, they have 
confirmed the primacy of social interaction in a cognitive development, 
shifting the research focus from adaptive to transformative function, 
from productivity to processuality, from individual to group level of 
creativity. Therefore, at this moment, it seems to be fully justified to 
examine creativity in the light of wider social changes, considering the 
conditions of Castoriadis’s concept of radical imagination, especially 
because the neglected features of creativity are a common resource, as 

well as a requirement of change.

Keywords: creativity, collective, transformative function, processual
ity, radical imagination
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OTПОРИПРИСТАЈАЊЕУ 
МУЗИЦИПОПУЛАРНЕ 

КУЛТУРЕ
Сажетак: По де ла кул тур них са др жа ја на „ви ше” и „ни же”, као и 
раз ли ке из ме ђу ета бли ра не и по пу лар не кул ту ре, пред мет су број
них ту ма че ња у те о ри ја ма кул ту ре. Де сни чар ска кри тич ка ми сао 
бра ни ла је „пра ву” кул ту ру од си ро ве кул ту ре ни жих дру штве них 
кла са, док су ле ви ча ри на ла зи ли по зи тив не стра не ма сов не кул ту ре 
у ње ној де мо кра ти за ци ји. По зи ци ја му зи ке, за хва љу ју ћи гло бал ном 
ути ца ју ме ди ја, за у зи ма ви со ко ме сто у хи је рар хи ји ин ду стри је и 
тр жи шта кул ту ре. Опо зи ци о ни од нос умет нич ке и по пу лар не му
зи ке ре ла ти ви зо ван је у сми слу кла сне иден ти фи ка ци је. Иде о ло ги
ја уку са, ко ја се та ко ђе ти че по се до ва ња ве ћег или ма њег кул тур
ног ка пи та ла, при ла го ди ла се зах те ви ма по пу ли зма и тр жи шта. 
При ста ја ње на уступ ке пред ста вља сво је вр сну де мо кра ти за ци ју 
и нај е лит ни јих му зич ких фор ми ка ква је, на при мер, опе ра, а кре
та ње раз ли чи тих му зич ких фор ми по си сте му дво смер ног (ви ше/
ни же) и кру жног (из јед ног об ли ка у дру ги) обра сца исто вре ме
но пред ста вља и от пор и при ста ја ње у ме ђу соб ном су сре та њу и 
про жи ма њу кла сич не и по пу лар не му зи ке ка ко у прак си, та ко и у 
те о ри ји. Из у зи ма ју ћи аван гард не „ис па де” у кла сич ној му зи ци или 
нај ни же жан ро ве фол ка, све оста ле вр сте му зи ке (кла си ка, џез, 
рок, поп, ет но) на шле су не ку вр сту ба лан са у свом од но су. То ме је 
уз оп шту кри зу кри тич ког ду ха, сва ка ко до при нео вред но сни ре ла
ти ви зам, као јед на од бит них од ли ка по пу лар не кул ту ре.

Кључнеречи: му зи ка, кул ту ра, по пу лар но, от пор, при хва та ње

Увод

По ку шај ја сни јег од ре ђе ња му зи ке у кор пу су по пу лар не 
кул ту ре, кроз ре ла тив но кра так вре мен ски пе ри од по казао 
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је усло вље ност ста ту са му зи ке по ли се мич ним пој мом са
ме кул ту ре. Ин те р ди сци пли нар но по ље кул ту ре скло но 
је не пре кид ном ре де фи ни са њу пој ма ши ро ко при хва ће не 
културе.

Ста тус те о ри је у пост мо дер ној кул ту ри је ви ше сми слен 
и па ра док са лан јер ла ви ра из ме ђу од но са хе ге мо ниј ско
историј ског и пост мо дер ноан ти те о риј ског до ба хи бри ди за
ци је и ре ви зи је са мог пој ма есте ти ке.

Услов но схва ће на по де ла на де сни чар ску и ле ви чар ску кри
ти ку ис ка за на је кроз от пор ма сов ној кул ту ри ни жих дру
штве них сло је ва или при хва та ње по пу ли стич ких фор ми 
ства ра ла штва уко ли ко оне зна че де мо кра ти за ци ју умет
но сти, не угро жа ва ју ћи ње но пра во на од бра ну умет нич ке 
само свој но сти.  

Усво јив ши тер мин „ма сов на кул ту ра”, де сни чар ска кри ти ка, 
Ге лен1 (Ge hlen), Ли вис2 (Le a vis) и дру ги, бра ни ла је „пра
ву” кул ту ру од на ди ру ће си ро ве кул ту ре „од о здо”. С дру ге 
стра не, ле ви чар ски вид кри ти ке, по те као из Франк фурт ске 
шко ле, ис ти цао је де мо кра ти за ци ју умет но сти као по зи тив
ну стра ну ма сов не кул ту ре, иа ко је осни вач те шко ле Адор
но (Ador no) бра нио су бјек ти ви тет на спрам по ди ла же ња ко
лек ти ви те ту. У том сми слу ау то ном ност му зи ке и му зич ког 
де ла не до во ди се у пи та ње, јер умет нич ко де ло по сто ји „по 
се би” 3. Марк си стич ки ори јен ти са ни фи ло зоф Бе ња мин (Be
nja min) кри тич ки је ана ли зи рао моћ ка пи та ла ко ји „од о зго” 
на ме ће ко мер ци јал не кул тур не са др жа је, па си ви зи ра ју ћи на 
тај на чин сва ки мо гу ћи от пор ко ји би по те као из та ко ма ни
пу ли са ног ма сов ног дру штва.4 За јед нич ки став оба гле ди
шта је да ма сов на кул ту ра уни шта ва и ви со ку (умет нич ку) и 
ни ску (на ив ну), али да је моћ са ме умет но сти ве ћа од свих 
опа сно сти, пре све га од ба на ли за ци је и оту ђе но сти кул тур не 
ин ду стри је.

Хе те ро ге ност му зич ких жа нр о ва раз гра на ла је ма пу но ве 
му зи ке у ко јој ме ђу соб ни от по ри и при бли жа ва ња раз ли чи
тих жан ро ва му зи ке ко ег зи сти ра ју по си сте му дво смер ног 
и кру жног обра сца, бри шу ћи гра ни це „ви со ке” и „ни ске” 
му зи ке. Ре ви зи је пој ма есте ти ка у кри тич ким те о ри ја ма 
Ала на Ба ди јуа (Alain Ba di ou) и Жа ка Ран си је ра (Jac qu es 

1 Ге лен, A. (1974) Чо вјек, Са ра је во: Ве се лин Ма сле ша.
2 Le a vis, F. (2012) The Two Cul tu res?, Ox ford: Uni ver sity Press.
3 Ador no, T. (1968) Fi lo zo fi ja no ve mu zi ke, Be o grad: No lit; Хорк хај мер, М. 

(1976) Тра ди ци о нал на и кри тич ка те о ри ја, Бе о град: БИГЗ.
4 Be nja min, W. (1974) Ese ji, Be o grad: No lit.
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Rancie re) у ине сте ти ку и ре жим, вра ћа ју умет но сти пра во 
на отво ре ност у ту ма че њу соп стве ног иден ти те та.5 

Звуч ну сли ку са вре ме ног све та про жи ма ју уса гла ше не или 
кон тра сти ра ју ће ми ни ма ли стич ке или ре ин тер пре та тив не 
фор ме кла сич не му зи ке, екс пе ри мен тал ног џе за (ко ји ди
ја ло ги зи ра са сво јом про шло шћу и, уз по моћ ди ги тал них 
тех но ло ги ја, са сво јом бу дућ но шћу), тра ди ци о нал не и World 
mu sic.

По ла зи ште да љег раз ма тра ња те ме за сту па став да су сви 
музич ки жан ро ви у ре ла ти ви зи ра ју ћем ду ху пост мо дер
низма по ста ли рав но прав ни и не кон фликт ни де ло ви оп
штег пој ма му зи ка, ка ко у прак си, та ко и у те о риј ским дис
курсима.

Те о рет ски при сту пи ту ма че њу  
по пу лар не кул ту ре

Бри тан ске кул ту ра ли стич ке сту ди је кул ту ре (Цен тар за ис
тра жи ва ње са вре ме не кул ту ре, oснован у Бир мин ге му 1964. 
го ди не), озна чи ле су по че так ре ви зи је кри ти ке ма сов не кул
ту ре. Од ба цу ју ћи ели ти стич ки ин то ни ран тер мин „ма сов на 
кул ту ра” ле ви чар ски ори јен ти са ни те о ре ти ча ри као што су 
Ви ли јамс6 (Wi li ams), Хо гарт7 (Ho gart), Томп сон8 (Thomp
son), Хол9 (Hall) и дру ги, уве ли су по јам кул ту ре у прак су 
обич ног, сва ко днев ног жи во та љу ди. Но ви кон цепт сту ди ја 
кул ту ре по ста ви ли су пи та ње ка ко је уоп ште мо гу ће да се из 
кул ту ре ис кљу чи је дан то ли ко ве ли ки сег мент дру штва ко ји 
чи ни „оби чан свет”. „Кул ту ра је обич на” и „кул ту ра је це ло
ку пан на чин жи во та” по ста ли су сло га ни сту ди ја кул ту ре. 
Флек си бил ност ових те о ри ја огле да се у ста ву да по пу лар на 
кул ту ра не па си ви зу је кри тич ки дух на ро да и да се она ства
ра ин тер ак тив ним од но сом ели ти стич ког и кар не вал ског 
духа свих сло је ва дру штва. 

У по стин ду стриј ском дру штву по тро шач ке кул ту ре по јам 
кла сне иде о ло ги је за ме њу је се пој мом дис кур са, мул ти
функ ци о нал ним пој мом у окви ру лин гви стич ких и се ми о
ло шких те о ри ја постструк ту ра ли стич ког ти па. Од ба цу ју ћи 
ели ти стич ки тер мин „ма сов на кул ту ра”, ко ји ства ра бинарну 

5 Ba di ou, A. (2001) Ma ni fest za fi lo zo fi ju, Za greb: Ja sen ski i Turk.
6 Wi li ams, R. (1960) Cul tu re and So ci ety: 1780–1950, Har mon dsworth:  

Pen guin.
7 Ho gart, R. (1957) The Uses of Li te racy, Lon don: Cha too & Win dus.
8 Tomp son, K. (2003) Mo ral na pa ni ka, Be o grad: Clio.
9 Хол, С. Бе ле шке о де кон стру и са њу по пу лар ног, у: Сту ди је кул ту ре, 

збор ник, ур. Ђор ђе вић, Ј. (2008), Бе о град: Слу жбе ни гла сник.
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опози ци ју из ме ђу зва нич но при зна те и ни же ра зред не кул
ту ре, Џон Фиск (John Fi ske) се др жи ста но ви шта да „по пу
лар ну кул ту ру ства ра ју љу ди у гра нич ном под ру ч ју из ме ђу 
про из во да ин ду стри је и сва ко днев ног жи во та.”10. Ова кви 
ста во ви за не ма ру ју раз ли ке два бит но дру га чи ја об ли ка кул
ту ре, до ми нант не (енг. ma in stre am) и ре ла тив но ау то ном не 
кул ту ре ни жих дру штве них кла са. 

У да љој ге не зи ре де фи ни са ња пој ма по пу лар не кул ту ре не
из бе жно је по ме ну ти Да гла са Кел не ра (Do u glas Kel lner) ко ји 
у кри ти ци иде о ло ги је, као кри ти ци кла сне до ми на ци је, из
бе га ва тер ми не „ма сов на” и „по пу лар на” и опре де љу је се за 
на зив „ме диј ска кул ту ра”. Он ти ме уки да и раз ли ку из ме ђу 
кул ту ре и ко му ни ка ци ја: „Без об зи ра на то да ли под кул ту
ром под ра зу ме ва мо де ла кла сич не кул ту ре, на чин жи во та, 
кон текст људ ског по на ша ња... она је у сва ком слу ча ју уско 
по ве за на са ко му ни ка ци јом. Да би би ло ко ји об лик кул ту ре 
по стао дру штве ни са др жај и да би се за и ста пре тво рио у 
’кул ту ру’, мо ра да по ста не и су бјект и пред мет ко му ни ка ци
је, што га по при ро ди ства ри чи ни ко му ни ка тив ним”11.

Све ове те о ри је су у функ ци ји ту ма че ња по пу лар не кул ту ре. 
Из гле да да њу ни је ла ко де фи ни са ти. Мо жда је нај и сти ни ти
је оно нај јед но став ни је од ре ђе ње да је ,,по пу лар на кул ту ра 
она ко ју во ли мно го љу ди”12.

Му зи ка као део кул ту ре

Му зи ка је, као ва жан сег мент кул ту ре, де ли ла суд би ну иде
о ло шких свр ста ва ња у ви шу и ни жу, при хва тљи ву и суб вер
зив ну и, сход но то ме, ва ло ри зо ва на је пре ма раз ли чи тим 
вред но сним кри ти те ри ју ми ма: фор мал но естет ским, иде
о ло шким (у од но су на су ко бе до ми нант них и пот чи ње них 
гру па, кла сног и ван кла сног озна ча ва ња) и ко мер ци јал ним 
ефек ти ма на свет ском тр жи шту. За хва љу ју ћи гло бал ном 
ути ца ју ме ди ја, она је за у зе ла при мат у хи је рар хи ји ус по
ста вља ња тр жи шног и по пу ли стич ког од но са про из во ђач  
про ду цент – кон зу мент. 

При ме ри из би ло ко је вр сте му зи ке (озна ча ва не по жан ру, 
по от по ру пре ма фо р мал ним ка но ни ма или дру штве ној при
хва тљи во сти, по кон зу мен ти ма из раз ли чи тих еко ном ских 
или кул тур них сло је ва, по при ста ја њу на зах те ве ин ду стри
је кул ту ре) го во ре о тра же њу не ког за јед нич ког име ни те ља 
који зах те ва ши ро ка пу бли ка, а са мим тим и тр жи ште.

10 Фиск, Џ. (2001) По пу лар на кул ту ра, Бе о град: Clio, стр. 3334.
11 Кел нер, Д. (2004) Ме диј ска кул ту ра, Бе о град: Clio, стр. 64.
12 Ђор ђе вић, Ј. (2009) Пост кул ту ра, Бе о град: Clio, стр. 247.
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У кул тур ном ам би јен ту 19. и пр ве по ло ви не 20. ве ка кла
сич на му зи ка је пре вас ход но при па да ла ви шим дру штве ним 
сло је ви ма док су све оста ле вр сте му зи ке би ле „сво ји на” 
мар ги на ли зо ва них дру штве них гру па. То ком 20. ве ка, оп
штим раз во јем де мо кра тич но сти и за хва љу ју ћи ве ћој по
кре тљи во сти кул тур них „про из во да”, и де сни и ле ви те о ре
ти ча ри си ту и ра ли су по пу лар ну му зи ку у опо зи ци ју пре ма 
елит ној, као не што што је сте оп ште при хва ће но. 

„Кла сич ни кри тич ки став пре ма ин ду стри ји кул ту ре и под
во ђе ње све у куп не са вре ме не кул ту ре под по ље де ло ва ња 
ме ди ја, ко ји су сред ство па си ви за ци је и ма ни пу ла ци је по
тро ша ча, пре о кре ће се у ко рист иде је да љу ди пре тва ра ју 
про из во де ин ду стри је у сво ју по пу лар ну кул ту ру ко ја слу
жи њи хо вим ин те ре си ма.”13. Ре ла ти ви за ци ја кла сне иден
ти фи ка ци је, ти пич на за по пу лар ну кул ту ру, ипак не ис кљу
чу је тзв. „иде о ло ги ју уку са” и ка да се ра ди о му зи ци. Укус 
и стил од ре ђу ју естет ске ком пе тен ци је дру штве них гру па. 
Ана ли зи ра ју ћи марк си стич ки ори јен ти са ну те о риј ску плат
фор му Пје ра Бур ди јеа (Bo ur di eu) ко ја се од но си на три ти па 
уку са, Је ле на Ђор ђе вић за кљу чу је да укус и стил од ре ђу ју 
естет ске ком пе тен ци је дру штве них гру па. Ве ћи кул тур ни 
ка пи тал да је ве ће пра во ин те лек ту ал ној ели ти да одр жа ва 
не ку вр сту до ми на ци је над ско ро је вић ком гру пом бо га та ша, 
ко ји свој иден ти тет че сто гра де ре про ду ку ју ћи сти ло ве жи
во та и ко пи ра ју ћи све кул тур не по тре бе, па и му зич ки укус 
обра зо ва ни јих и кул тур ним ка пи та лом бо га ти јих сло је ва 
дру штва. Тре ћи тип уку са, „укус ну жно сти”, ре зер ви сан је 
за нај ма ње обра зо ва ни слој дру штва ко ји не пра ви раз ли ку 
из ме ђу умет но сти и сва ко дне ви це и спон та но се укљу чу је у 
„култур не тек сто ве”.14

Кла сич на му зи ка из ме ђу ели ти зма и по пу ли зма

До за јед ни штва раз ли чи тих му зич ких жан ро ва у оп сег по
пу лар не кул ту ре до шло се јед ним кру жним про це сом. Кад 
је у пи та њу кла сич на му зи ка, то се по себ но од но си на опе
ру, ко ја је ду го би ла ин сти ту ци ја за ода бра не. То ме су до
при не ли лук су зно гра ђе ни те а три, кла сич ни ро ман ти чар ски 
ре пер то ар, пе ва ње на стра ном је зи ку, пра ви ла по на ша ња и 
оде ва ња са ме пу бли ке. Али, као по не ком при род ном за ко
ну, ка да се је дан вид умет но сти пре ду го уста ли у не ком ка
но ну ја вља се от пор уну тар са ме те умет но сти. За слу ге за 
вра ћа ње опе ре у ши ри слој „про све ће ног на ро да“ има ју, пре 
све га, но ве фор ме су о ча ва ња са до та да шњим ре пер то а ром 

13 Исто, стр. 251.
14 Исто, стр. 261 
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и но ве опер ске ком по зи ци је, ме ђу ко ји ма су нај по пу лар ни
је би ле тзв. књи жев не опе ре. У овим опе ра ма ком по зи то ри 
су као пред ло жак за ли бре та ко ри сти ли по пу лар на де ла ве
ли ких пи са ца. Бритн – Шек спи ров Сан лет ње но ћи (1960), 
Рај ман – Стринд бер го ву Са бла сну со на ту (1984), Ли ге ти – 
Гел де ро дов Ве ли ки ужас (1978), Бритн – Ма но ву Смрт у 
Ве не ци ји, итд. Нај да ље у от по ру пре ма кла сич ном ре пер то а
ру и фор ми оти шао је Џон Кејџ (John Ca ge) са сво јом ом ни
бус опе ром Еу ро пе рас 15  (и до сет ком: „Евро па нам је 200 
го ди на сла ла опе ре, сад их ми вра ћа мо на зад”).15

Но ви об ли ци екс пе ри мен тал ног му зич ког по зо ри шта (60
их и 70их го ди на 20. ве ка), ко је ка рак те ри ше си не сте зи ја 
с дру гим об ли ци ма умет но сти, упо тре ба мул ти ме ди јал них 
сред ста ва, ко ри шће ње не у о би ча је них звуч них ефе ка та (Д. 
Шне бел: Гло со ла ли ја, Бр зи на је зи ку), при вла чи ли су углав
ном мла ђу пу бли ку ко ја је без пред ра су да при хва та ла сва ку 
но ви нуи гра ди ла соп стве не, но ве кул тур не иден ти те те.У по
тра зи за пу бли ком осни ва ју се по крет не опер ске ку ће. Та ква 
је, по сле бан кро та 2013, по ста ла и Град ска опе ра Њу јор ка, 
по зна ти ја као Њу јор шка на род на опе ра. Oна већ не ко ли ко 
се зо на го сту је по ра зним дво ра на ма с опе ром М. Е. Ту ран
жеа Ан Ни кол. Ли бре то пра ти исти ни ту жи вот ну при чу са 
тра гич ним кра јем мла де та бло ид не зве зде ко ја је за па ли ла 
жу ту штам пу уда јом за де ве де се то го ди шњег ми ли јар де ра. 
Пре ма пи са њу По ли ти ки ног до пи сни ка из Ва шинг то на,16 
про во ка тив ни са др жај ни је за сме тао ме на џер ском ти му да 
ову опе ру увр сти у ре пер то ар јед не од нај кон зер ва тив ни јих 
опер ских ку ћа лон дон ског Ко вент Гар дена. На про тив, овом 
при ста ја њу на уступ ке по пу ли зму и тр жи шним ма ни пу ла
тив ним узу си ма при дру жи ла се и елит на Ме тро по ли тен опе
ра, про ши рив ши ре пер то ар опе ра ма из дру ге по ло ви не 20. 
ве ка и до зво лом ди рект них пре но са сво јих пред ста ва, пре ко 
свих рас по ло жи вих ме ди ја и екра на по ста вље них по би о
скоп ским са ла ма, тр жним цен три ма и пар ко ви ма. Ова ква 
прак са „кру же ња” опе ре прав цем од ни ске до ви со ке умет
нич ке фор ме и на зад све до чи о сво је вр сној де мо кра ти за ци ји 
јед не од до ско ра нај е лит ни јих му зич ких фор ми. Ко му ни ка
ци ја из ме ђу ме ди ја и пу бли ке та ко ђе пред ста вља ре пли ку 
оп штег мо де ла кру же ња кул ту ре. Кру же ње кул ту ре пре ма 
Грам ши ју (An to nio Gram sci) и, ка сни је, Хо лу (Stu art Hall), 
по ла зи од прет по став ке да не по сто ји јед на, при вилего ва на 

15 Ина че, овај пи о нир елек трон ске, тејп и але а тор не му зи ке, ру ше ћи све 
мо де ле ком по но ва ња и из во ђе ња опе ре, по сти гао је оно че му се нај ма ње 
на дао – по пу лар ност овог кон тро верз ног де ла, али ме ђу „ода бра ном” 
му зич ком ели том.

16 Ми шић, М. (2013) По ли ти ка (21. 09. 2013), Кул тур ни до да так.



286

ЛУКА МАРКОВИЋ и НЕНАД ПЕРИЋ

ин стан ца у струк ту и ра њу и цир ку ла ци ји кул тур ног про из
во да, јер кру жни ток под ра зу ме ва про из вод њу, али и су бјек
тив ни и ко лек тив ни до жи вљај по тро ша ча.17 

Не ка да шњи би нар ни на чин раз ми шља ња: кла сич на про тив 
„ни же ра зред не” по пу лар не му зи ке, да нас је го то во не мо гу
ће при ме ни ти ка ко у прак си, та ко и у те о ри ји. Из си ро ма
шних че твр ти Њу Ор ле ан са џез се пре се лио у нај е лит ни је 
кон церт не дво ра не. Бун тов ни рок, са ико но гра фи јом ду ге 
ко се, дро ге и сло бод ног сек са, по ста вио је озбиљ не из во
ђач ке за дат ке сим фо ниј ским ор ке стри ма. Кла сич на му зи
ка пре у зи ма му зич ки ма те ри јал из џе за, ро ка и тра ди ци о
нал не на ци о нал не му зи ке. И упра во то, дво смер но (ви ше/
ни же) и кру жно (из јед ног об ли ка у дру ги) кре та ње раз ли
чи тих му зич ких фор ми (по си сте му ко ди ра ње/де ко ди ра ње, 
текст/кон текст, от пор/при ста ја ње) још увек из ми че кла сним 
и вредно сним па ра ме три ма де фи ни са ња у те о ри ји кул ту ре.

Вред но сни ре ла ти ви зам, ко ји је у по чет ку, по при ро ди ства
ри, био од ли ка по пу лар не кул ту ре, ак ти ви рао је кри тич ке 
сту ди је у из на ла же њу и при ме ни ре ле вант них кри те ри ју ма 
вред но ва ња му зи ке ко ја се до па да ве ћи ни. Му зич ко ства ра
ла штво и из во ђач ка прак са до при но се том про це су не пре
кид ним усло жња ва њем од но са елит не и ма сов не му зич ке 
про дук ци је. И као што кла сич на му зи ка (у ко јој је чо век сам 
са со бом) по вре ме но при ста је на са рад њу са жан ро ви ма по
пу лар не му зи ке (ко ју ка рак те ри ше дух за јед ни штва), та ко и 
мно ги сег мен ти по пу лар не кул ту ре (филм, по зо ри ште, јав
не све ча но сти) ко ри сте де ло ве умет нич ке му зи ке у окви ру 
ин те р ме ди јал но сти сво јих про дук ци ја. Та раз ме на, све ви
ше спон та на, по не кад је вид при ста ја ња из ко мер ци јал них 
или „дру штве но ко ри сних” раз ло га ка кве су ма сов не про
сла ве, ју би ле ји, кон цер ти на отво ре ном про сто ру18, а че сто 
је и об лик от по ра јед не или дру ге стра не. У ау то би о граф
ској књи зи Хро ни ке као при мер ко ри шће ња сти хо ва свет ске 
по е зи је у фолк и џез му зи ци, на во ди пред ста ву у ко јој на 
сти хо ве Бер тол да Брех та и му зи ку Кур та Вај ла, сво је вр сној 
ком би на ци ји опе ре и џе за, глум ци пе ва ју „у сти лу со фи сти
ци ра них фолк пе са ма”.19 С дру ге стра не, сли чан от пор али у 
су прот ном прав цу, то јест огра ђи ва ње од ма се, пред ста вља
ла је му зи ка Хин де ми та или Ли ге ти ја, на ме ње на му зич ки и 
ин те лек ту ал но ви со ко обра зо ва ном дру штве ном сло ју. 

17 Грам ши, А. (1959) Иза бра на де ла, Бе о град: Кул ту ра и Хол, С. Бе ле
шке о де кон стру и са њу по пу лар ног, у: Сту ди је кул ту ре, збор ник, ур.  
Ђор ђе вић, Ј. (2008), Бе о град: Слу жбе ни гла сник.

18 Не ма ња Ра ду ло вић је у Сту дент ском пар ку 2016, по сле Ви вал ди ја  
сви рао је на род ну пе сму Ни шка Ба ња.

19 Di lan, B. (2005) Hro ni ke, Be o grad: Ge o po e ti ka, str. 225. 
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Сло га ну „кул ту ра за све” от по ра шки се су прот ста вља и но ва 
син таг ма: „ели ти зам за све”. О кри зи кри тич ког ду ха но бе
ло вац М. В. Љо са (Ma rio Var gas Llo sa) ка же да „ова кво ста
ње ства ри во ди до ге не ра ли зо ва не кон фу зи је, ба на ли за ци је 
и по вр шно сти. Чи ни ми се да се на ла зи мо у си ту а ци ји у ко
јој све мо же да бу де умет ност, не ма ни ка квих огра ни че ња... 
У овој ци ви ли за ци ји спек та кла нај ва жни је је да нас не што 
раз ве се ли и за ба ви”.20

За до вољ ство (фра. pla i sir) и ужи ва ње (фра. јouissance) тер
ми ни су ко ји у те о ри ји сту ди ја кул ту ре слу же за озна ча ва
ње за до вољ ства у ства ра њу вла сти тих зна че ња умет нич ког 
ис ку ства и за до вољ ству у су прот ста вља њу до ми нант ним 
обра сци ма естет ских вред но сти. Ужи ва ње (ко је се ти че по
себ них кар не вал ских тре ну та ка) су прот ста вље но је тер ми
ну pla i sir ко ји се по Бар ту (Ro land Bart hes) од но си на сва ко
дне ви цу, сам жи вот, а мо же би ти и ре ак ци о на ран и суб вер
зи ван.21 Ту ма че ћи тер мин pla i sir, Џон Фиск на гла ша ва да он 
„ну ди за до вољ ство са мо због то га што га ства ра ју љу ди ко ји 
га до жи вља ва ју: за до вољ ство им се не ис по ру чу је спо ља. За 
ства ра ње тог за до вољ ства по треб ни су и енер ги ја и са мо
свест... на ко ји ма по чи ва ства ра ње опо зи ци о них зна че ња”.22

При мер спе ци фич ног за до вољ ства у по пу лар ној му зи ци је 
рок кон церт, плес у дис ко те ци, пре те ра ност у по на ша њу, за
јед ни штво са слич ни ма. За та кав жи вот му зи ке кроз но ве 
фор ме из ра жа ва ња у умет нич кој му зи ци, за ла гао се и Џон 
Кејџ.23 Че сто је ци ти ра на ње го ва из ја ва да му зи ка као ак
тив ност, одво је на од остат ка жи во та не про ди ре у ње гов ум. 
Оспо ра ва ју ћи нор ма тив не зна ко ве у све ту зву ка, Кејџ пре
ла зи на про це се ко ји оста ју отво ре ни, не до вр ше ни. Ко ри
сте ћи тер мин екс пе ри мен тал ног умет ни ка, Кејџ де фи ни ше 
ства ра ње као не пред ви ђе ни про цес: „Ако ра де ћи на јед ној 
ком по зи ци ји от кри је мо да не при ли чи сва ко днев ном жи во
ту, он да ми се чи ни да не што ни је у ре ду са на шим на чи
ном ком по но ва ња”.24 Кејџ та ко од умет но сти оче ку је чи сту 
сло бо ду, осло ба ђа ње од сва ког кон тек ста, на су прот ста ву о 
музи ци као естет ском пред ме ту.25

20 Ла зо вићВал чић, Н. (2014) Ин тер вју са М. В. Љо сом, НИН (10. 07. 
2014), стр. 22.

21 Bart, R. (1975) Za do volj stvo u tek stu, Niš: Gra di na.
22 Фиск, Џ. нав. де ло, стр. 66. 
23 Ма си мо, Д. (2008) Фи ло зо фи ја му зи ке, Бе о град: Ге о по е ти ка.
24 Исто, стр. 216.
25 Ипак, ње го ве ,,озву че не иде је” – спе ци фич на ме ша ви на праг ма ти зма, 

зен бу ди зма и иде а ли стич ке фи ло зо фи је, пред ста вља ле су не у спе лу со
ци ја ли за ци ју ње го ве ,,кла сич не” му зи ке, аван гар ду ко ја је ипак оста ла 
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Афир ма ци ја по пу лар не му зи ке  
кроз от пор и при ста ја ње

На по ла пу та си ла ска с вр ха вред но сне хи је рар хи је кла сич
на му зи ка се та ко на шла у до ми нант ној кул ту ри са ели ти зо
ва ном по пу лар ном му зи ком при сти глом из не ка да шње ни же 
ран ги ра них му зич ких жан ро ва по пут ро ка, џе за и тра ди ци
о нал не му зи ке. Ове не ка да ни же вр сте му зи ке пре шле су 
ре ла тив но кра так пут од от по ра ели ти зму до при ста ја ња на 
со фи сти ци ра не на чи не пред ста вља ња и шко ло ва ња. Ро ђе не 
у ре пре сив ном ка пи та ли стич ком окру же њу, оне су пред ста
вља ле от пор ра сној, род ној и кла сној дис кри ми на ци ји, ка пи
та ли стич кој ко мер ци ја ли за ци ји жи во та и „мејнстрим” иде о
ло ги ји ра да, успе ха и кул тур ног пред ста вља ња. По ред га је
ња груп ног иден ти те та пре ко го во ра, по на ша ња, обла че ња, 
ко ри шће ње умет но сти, пре све га му зи ке, са вр ше но се укла
па ло у кон цепт от по ра у окви ру по ли тич ких и иде о ло шких 
окви ра „сна ге от по ра и раз ли чи то сти”, ка ко пр ве ро ке ре на
зи ва по кло ник по пу лар не кул ту ре Џон Фиск.26 На му зич ком 
по љу, те сна ге во де „се ми о тич ки ге рил ски рат”. Уче ству ју 
у про тест ним ску по ви ма про тив ра сне се гре га ци је: „Отво
ри те ши ром очи јер, ова ква шан са се ви ше не ће по но ви ти”, 
пе ва ли су Џо ан Ба ез (Joan Ba ez) и Боб Ди лан (Bob Dylan) 
28. ав гу ста 1963. на Ва шинг тон ском мар шу, ка да је Мар тин 
Лу тер Кинг (Mar tin Lut her King) одр жао чу ве ни го вор. Џон 
Ле нон (John Len non), Боб Ди лан и Курт Ко бејн (Kurt Co bain) 
има ју и сво је ли те рар не гу руе, бит нич ке пи сце А. Гин сбер га 
(Al len Gin sberg) и В. Ба ро у за (Wil li am S. Bu r ro ughs), пи сца 
култ не књи ге Го ли ру чак. Њи хо ва му зи ка и тек сто ви пе са ма 
при хва та ни су као ра ди кал на не га ци ја по сто је ћег дру штве
ног и по ли тич ког си сте ма, али и као афир ма ци ја умет но сти 
као сред ства осло ба ђа ња од свих око ва и кон тро ла. 

Пре ма фи ло зо фу Ма си му До ни (Mas si mo Donà), ау тен тич ни 
рок звук (по те као из блу за), на та ла су ши ре ња дру штве них 
не ми ра, екс пло ди рао је пред хи ља да ма фа но ва на ен гле ском 
острв це ту Вајт код Са ут хемп то на и у Вуд сто ку (1969), као 
дру гој исто риј ској ло ка ци ји му зич ке по бу не мла дих и њи
хо вог от по ра дог мат ском си сте му вред но сти.27 Бе си Смит 
(Bes sie Smith), Џон Ли Ху кер (John Lee Ho o ker), Џон Хен ри 
(John He nry), Џи ми Хен дрикс (Ji mi Hen drix) „ју нак апо ка
лип тич ког мах ни та ња”, ка ко га на зи ва До на, за тим Џе нис 
Џо плин (Ja nis Jo plin) и дру ге „ри там ма ши не” ко је су сво јом 

по стра ни од про мо тив не, ко мер ци јал не и ши ро ко при хва ће не кла си
чарске прак се у окри љу по пу лар не кул ту ре. 

26 Фиск, Џ. нав. де ло, стр. 78.
27 До на, М. (2008) нав. де ло.
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ани мал ном сна гом осло ба ђа ле дух и те ло сва ког при ти ска, 
за ко на, до са де и учма ло сти.

Рок је де мо кра ти зо вао пе ва ње, а пу бли ци је пру же на мо гућ
ност до жи вља ја за јед ни штва, ви тал но сти и за до вољ ства. 
Пре ма Фи ску рок кон цер ти су при мер спе ци фич ног jo u is
san ce, јер осло ба ђа ју од би ло ка квих те ле сних ре стрик ци ја а 
при ли ка су и за сва ку пре те ра ност и пре ла же ње гра ни це до
зво ље ног.28 Јед но став но, они су при па да ли ви шем сте пе ну 
от по ра. Ре пер то ар пи о ни ра ро ка пре у зе ли су Стоун си (The 
Rol ling Sto nes), Це пе лин (Led Zep pe lin), Ерик Клеп тон (Eric 
Clap ton), али и со ул пе ва чи Ма ха ли ја Џек сон (Ma ha lia Jac
kson), Аре та Френ клин (Aret ha Fran klin), Отис Ре динг (Otis 
Red ding), Реј Чарлс (Ray Char les).

Џез је она вр ста му зи ке ко ја је пр во бит но пред ста вља ла от
пор до ми нант ној кул ту ри. Сло бо дом им про ви за ци је, про
мен љи во шћу рит ма, гре шка ма у чи та њу или пре ска ка њу 
но та ко је се пре тва ра ју у соп стве ни из раз обез бе дио отво
ре ност за ре ин тер пре та тив на из во ђе ња ви со ко обра зо ва них 
му зи ча ра. Не ги ра ње тек ста (нот ног за пи са), ко ји је са мо 
по чет на мо гућ ност, не ги ра ње ау то ном но сти и до вр ше но
сти сва ке већ одав но по зна те ком по зи ци је – по ру ка је џе за 
слу ша о цу да та му зи ка при па да и ње му ко ли ко и из во ђа чу. 
Прак са џе зер ске им про ви за ци је, а ти ме и ван вре ме но сти, 
уз ди гла је ње го ве нај и стак ну ти је пред став ни ке у врх му зич
ке ели те. Мајлс Деј вис (Mi les Da vis), Ди зи Ги ле спи (Dizzy 
Gil le spie), Луј Армстронг (Lo u is Armstrong), Чар ли Пар кер 
(Char lie Par ker) и Џон Кол трејн (John Col tra ne) до бро су 
зна ли да њи хо ва му зи ка од ра жа ва фраг мен тар на ис ку ства 
вре ме на без исто ри је, без до вр ше но сти. Њи хо ва му зи ка, по
те кла из на род не тра ди ци је цр нач ког ју га САД, по ста ла је 
му зи ка ко ја отва ра мо гућ ност пре мо шћа ва ња гра ни ца ко
је про стор/вре ме на ме ће љу ди ма и ти ме обез бе ђу је сво ју 
академ ски ин сти ту ци о на ли зо ва ну бу дућ ност.

И дру ге вр сте не ка да на род не му зи ке по ста ле су ви со ко ран
ги ра не у све ту по пу лар не кул ту ре. Со ул (дип со ул, пси хо
де лик со ул) са већ по ме ну тим Ре јом Чар лсом, Ма ха ли јом 
Џек сон, Оти сом Ре дин гом и Ни ном Си мон (Ni na Si mo ne) 
отво рио је вра та го спе лу (ду хов ној му зи ци, по те клој из ме
то ди стич ких хим ни) и да на шњој р’н’б му зи ци. Из ду хов не 
му зи ке цр них ро бо ва, из њи хо вих рад них и же тве них пе
са ма на по љи ма па му ка, уме сто го во ра ко ји им је био за
бра њен, ро ди ла се „му зи ка за ду шу” – блуз. Ва ри јан те по
пут џезблу за, кан триблу за, пи ја ноблу за угра ди ле су се у 
р’н’б, рок и поп му зи ку.

28 Фиск, Џ. (2001) нав. де ло, стр. 81.
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Вр ху нац при ста ја ња на при хва та ње по пу лар не кул ту ре у 
кор пус нај ви ше ран ги ра них умет нич ких оства ре ња пред ста
вља ла је до де ла Но бе ло ве на гра де за књи жев ност (за 2016. 
го ди ну) фолкблуз пе ва чу Бо бу Ди ла ну.

За кљу чак

Пи та ње вред но ва ња му зи ке ко ја је по ста ла са став ни део 
по пу лар не кул ту ре, за сад је нај ма ње об ра ђе на те ма кри ти
ке сту ди ја кул ту ре. У бор би за тр жи ште и но ву пу бли ку у 
оп штој ко мер ци ја ли за ци ји му зи ке, ни је ла ко од ре ди ти кри
те ри ју ме за раз ли ко ва ње про гре сив не (у сми слу ко ји је том 
тер ми ну дао Адор но) и без вред не по пу лар не му зи ке. Сло бо
да и от пор струк ту ра ма мо ћи, ко је по пу лар на кул ту ра ис ти
че као штит пред кри ти ча ри ма кул тур ног по пу ли зма, упра во 
пред ста вља сред ство ре ла ти ви за ци је у вред но ва њу про из во
да кул ту ре ко је пред во ди – му зи ка. 

Од су ству пре ци зни јег вред но ва ња до при но си и општ a сло
бо да из бо ра, ко ја се ма ни фе сту је на  тр жи шту кул ту ре и му
зи ке ко је је  вред но сно не у тра лан те рен. То  при ста ја ње на 
уз др жа ва ње од фор му ли са ња вред но сних кри те ри ју ма по
др жа ва ју и моћ не про дук циј ске и ме диј ске ма ши не, ве ли
чајући уло гу пу бли ке.

Му зич ко ујед на ча ва ње (син кре ти зам) све ви ше се по ка зу је 
као бу дућ ност ко ју је те шко из бе ћи. И ни је слу чај но што је 
по след њих го ди на по јам му зи ке све та (енг. world mu sic) об
у хва тио нај ра ди кал ни је му зич ке об ли ке, са свим раз ра ђе не 
ме ша ви не му зич ких жан ро ва и фор ми.29

При ста ја ње на из јед на ча ва ње у вред но ва њу умет нич ке и по
пу лар не му зи ке у свим кул тур ним прак са ма по ка зу је се као 
ком про мис. Са кра ли зо ва ње кла сич не му зи ке (ко ју су из во
ди ли ви со ко об у че ни му зи ча ри пред пу бли ком обич но хо
мо ге ног со ци јал ног про фи ла) не ги ра но је ње ном упо тре бом 
у би о ско пи ма, на ра ди ју, те ле ви зи ји, тр го вач ким цен три ма, 
итд.. Јер у ко мер ци јал ним про це си ма не ма су ко ба ви со ко/
ни ско. По јам уку са, као и вред но ва ње крај ње је ре ла ти ви
зо ван. Сто га је те шко не сло жи ти се са Хо ло вом пре ми сом 
о ди ја лек ти ци кул тур не бор бе из ме ђу чи сте „ау то но ми је” 
тзв. ви со ке и пот пу не до ми на ци је по пу лар не кул ту ре: „По
сто је тач ке от по ра и мо мен ти сме не...кул тур на бор ба се не

29 У кла сич ној му зи ци, на при мер, Курт Вајл је ком би но вао евер грин, кла
си ку и вој не мар ше ве. Та квој ме ша ви ни му зич ких жан ро ва у ак тив ном 
жи во ту по пу лар не култу ре ипак се не мо же оспо ри ти кре а тив ност. Исто 
та ко на ја ва за кон церт у на шем Гвар не ри ју су, дуа кла вир и ви о ли на, 
ове го ди не, од но си ла се упра во на ,,фу зи ју кла си ке, џе за и бал кан ских 
ритмо ва”.
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прекидно од ви ја у сло же ним ли ни ја ма от по ра и при хва та ња, 
од би ја ња и пре да је. Кул тур но по ље је за то не ка вр ста трај
ног бој ног по ља на ко ме не ма за у век из во је ва них по бе да, већ 
увек са мо стра те шких по ло жа ја ко ји се осва ја ју и гу бе”.30
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ADHERENCE TO RESISTANCE IN THE MUSIC  
OF POPULAR CULTURE

Abstract

A division of cultural events to high and low, as well as differences 
between the established and popular culture, are subject to a number 
of interpretations of cultural theories. The rightwing critical thought 
defended the “real” culture from the crude culture of the lower 
social classes, while the leftists found mass culture positive for its 
democratization. Thanks to the impact of the global media, position 
of music occupies a high place in the hierarchy of industry and market 
culture. The opposed relationship of art and popular music is being 
relativized in terms of class identification. The ideology of taste, which 
is also related to the possession of a larger or smaller cultural capital, 
has adapted to the requirements of populism and market. Agreeing to 
concessions is a kind of democratization of elite musical forms (for 
example opera), and movement of various musical forms in the system 
of twoway (higher / lower) and circular (from one form to another) 
forms representing both resistance and compliance in mutual encounter 
and permeation of classical and popular music, both in practice and 
in theory. With the exception of the avantgarde “outages” in classical 
music or lowest genres of folk, all other types of music (classical, jazz, 
rock, pop, folk) have found some sort of balance in their relationship. 
Along with the general crisis of the spirit of criticism, this certainly 
contributed to value relativism, as one of the essential features of 

popular culture.

Keywords: music, culture, popular resistance, acceptance
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О ИСЛА МУ
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Исламјепоследњавеликамонотеистичкаиприроднарели
гијанасталанасемитскомБлискомистоку.Усвојојетноге
нези,обухваташирокиспектарразличитихкултураитра
диција, претежно семитског јудеохришћанства, сиријско
палестинскогтипа,сизвеснимпремисамаабисинијскепро
венијенције,потпунонезависнеодхеленскетеологијеапо
стола Павла, и апостолскосветоотачког предања. Такво
семитско јудеохришћанство, вековима јеживелоунесто
ријанизмуимонофизитству,ипредњојАзији,сведоКине
иИндијеали јенаставилодаживиуисламу,идаље.Раз
лозитомесу,делимично,штојеисламнастаонатемељима
касноантичкеАрабије,свећутврђенимполитеистичкими
синкретистичкимрелигијскимкултом.Акоузмемоуобзир
историјскечињеницедајеАрабљанскополуострво,векови
мапрепојавенајмлађеинајстрожесемитскерелигије,било
класичан пример детрадиционалног окружења хетеродок
сних јудеохришћанских и јеврејских групација, вековима
интегрисанихполитичкимитранскултуралниминтересима,
анекаарабљанскаплеменаувазалскомодносусондашњим
великим царствима  Византијским (Гасаниди) и Персиј
ским(ЛахмидиуалХири),јасанјеинеспоранутицајјудео
хришћанскихикњижевнихапокрифнихтрадиција.

Утаквомрелигијскомплурализму,Мухамедјебиоуприли
цидасеупозна,унепосреднимконтактимасахришћанима
и Јеврејима,неувекбогословскиаутентичногказивања, с
изворимаСве тог пи смаиТал му да,идругихмидријашких
апокрифа. Све је то, по речима проф. Танасковића, прео
смишљенокрозмитскиоквирпоимањавременаипростора,
нашлосвојеместо,илибародразуКу ра ну.Исламсеусми
слусадржинскогконтинуитета,такоисказујекаонаставаки
довршење семитског монотеистичког циклуса, зачетог на

СРЂАНСИМИЋ
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Блискомистоку.Утомциклусуобјаве,представљаквалита
тивнуновинуили,каојудаизам„плусМухамедовопослан
ство”,или„кривотворенохришћанство”.Потенцијалнонај
аутентичнијиизворсазнањаоисторијскојпојавиМухаме
да,његовомокружењуиживоту,јестеКу ран„Светописмо
ислама”.Уосновицелокупнеарапскоисламскедуховности
и културе стојиКу ран,вечнаКњигаАлахова, а све остале
људскимумомирукомсастављенеКњиге,Мус хаф.

Мухамеда су оптуживали, његови мекански сународници,
да је опседнут злим духомгенијем (меџ нун), да је врач и
видовњак(ка хин),илитајанственимаг(са хир),паипесник
(ша ир),штоКу ранизричитооспорава.Он јесебесматрао
пророкомкојијебиозадужендаљудимасаопшти„арапски
Куран”.Премамуслиманскомверовањусвипророциипо
сланици,закључносМухамедом,„печатомпророштва”,об
јављују једну,истоветнуобјаву,самосу језициразличити.
УКу ра нусеснажнонаглашавадајеАлахједан,јединствен
Бог(сура112),којаузпрвусуруАл Фа тих(„Отварачицу”),
оповргавабилокаквумогућностприсаједињењаБогунегог
потомка или сродника. Тиме се нарушава политеистичко
схватањеоБожијимкћерима,инегирањевереухришћан
скуисповеднудогмуоСветојТројицииОваплоћењуБога
Логосакоји јепостао савршениБогочовек. Јеврејиихри
шћанисе,уКу ра ну,изрикомкореиопомињукао„идолопо
клоници” (сура 9, 3031).ПрофесорТанасковић казује да,
на чудесанначин,мешају антропоморфноиметафизичко,
штојеодразпреисламскетрадицијесликовитогпесничког
изражавања, никако колебања у погледу апсолутно тран
сцендентнеприродеБога.Алахјенедоступанчовеку,обра
ћамусе,алимусечовекнеможеобратити.Усвојојтајни,
недокучивјељудскојспознаји,Творацјечовеку„ближиод
вратнежилекуцавице”, јер јесвеусветуњеговоделоиу
опсегуњеговогсвезнања.

Анђелисустворенитако,заразликуодчовека,одсветло
сти(нур),славеАлаха,чувајунебескиКу ранивршеразне
дужностизаодржавањебожанскогпореткаусвету.Поред
четворице најближих анђела (ма ка ра бун), посебно близак
уобјавиистичесепророкИсус,замуслимане,синМари
јин,којајејединоженскоимепоменутоу Ку ра ну,аанђели
су јој најавили рођење „дечака честитог”.Он је један „од
Алахублиских”,когаћеГосподарсвегапостојећегпоучити
„писмуимудрости,иТевратуиИнџилу”(сура3,48).Усу
ри5,110,наводисе:„КадАлахрекне:ОИса,синеМерје
мин,сјетисеблагодатиМојепрематебиимајцитвојој:кад
самтеЏибриломпомогаопасисљудима,убешициикао
зреомуж,разговарао;икадсамтеписменостиимудрости,
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иТеврату,иИнџилунаучио...”,чимесеексплицитноијасно
наговештава да јеИсус створен кроз „РечАлахову“, кроз
творачкуРечкун!(fi at),којуБог„вржеуМарију”,оживљен
јеБожијимдахомкоји,попрофесоруТанасковићу,доказује
небесконадахнућењеговогпотврђивања.

НајављивањуКрајавремена,СудњегданаиСтрашногсу
даприпаданаглашеноместоунајранијимделовимаОбја
ве,којејеМухамедсаопштиоуМеки.Томећепретходити
раздобљекрајњегбезверја,као„општеместо”укупнемоно
теистичкеапокалиптике,кадаћесенасветупојавитиАла
ховизасланик,Махди,исламскиМесија,којикодшиитау
личностиИсусаХристаимазначајнијуизнатноизражени
јуулогуапокалиптичкогделовања.Његовдолазакповезан
јесапојавомДеџала,исламскогАнтихриста,когаћеИсус
погубити и помолити се Богу у Јерусалиму.У свим овим
сегментимамогаобисесредишњикорпусмуслиманскеапо
калиптикеиесхатологије,свестиилиупојединимсегмен
тимапрепознатипаганско,јудаистичкоихришћанскоалии
митолошконаслеђе.ИакоуКу ра нунемаразвијенијихописа
пакла,алиихјекаснијеусменатрадицијаразвиладофан
тастичнихпојединости(безданодседамкругова),рајсеу
предочавањуесхатолошкихпојмоватумачиусимболичном
иметафоричкомкључу(подељенјеначетириилиосамхо
ризоната). Ова и слична „хедонистичка обећања” рајских
ужитака,муслиманскиауторитети,сусвематеријалнеите
леснепредставеобјашњаваликаостилскефигуре,парабо
ле,алегоријеиметафоре,доксудругиуописурајавидели
„бескрајниоргазам”,илиуносилибајкеизперсијскеиин
дијскемитологије.СобзиромдасеОбјаваупућујеарапском
живљу,уVIIстолећу,какобиљудеприволелаисламу,ида
имсенеприказујерајфилозофанегорајбедуина,тојестога
штосеурелигијскомјезику,попрофесоруТанасковићу, не 
раз ли ку је из раз од по ру ке иневољаизгледаутомештосу
људи, за свавремена,вишеосталибедуини,негопостали
филозофи.

Штосетичеисламскогнормативногпредањасу не,закојује
млада,већмоћнамуслимансказеједницатврдиладајеВе
ровесник биоБогом вођени узор правоверногживљења и
понашања,пасупобожнимуслиманижелелидасазнајушто
вишепојединости,какобисеисамимоглиравнати,према
том„бихејвиоралномкомплексу”,остајепитање, заштосу
сепривредновањупредања,собзиромнањенуспецифичну
функцијуиграђуовеисламскетрадиције,нужноуважавали
самоунутарисламскамерила,анеобјективнеинаучнеутвр
дљивостињиховеисторијскедоследностиукојусудослед
носумњали.Оријенталнихиперкритицизамублаженјејер
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су,какопрофесорТанасковићзакључује,накнаднеанализе
показаледасезнатандеотрадицијеможесматративеродо
стојним.

Поредглавнихверскихдужности„стубовавере”уисламуи
појмаџихада,иразнихдруштвенихфеноменавезанихзапо
литичкепроцесеунутаркретањасавременогисламскогсве
та,нарочитојеинтересантан,уТанасковићевојКњизи,нов
приступипоглавље„женеуисламу”.Акоприхватимодаје
зауспостављењеверодостојнепредставеоположајуженеу
исламубитанпредуслов,ондасекаочврстометодолошко
становиште,мораприхватитидајеизворникКу ран и су на. 
Међутим,заположајженеуКу ра ну,упредањуиушеријат
скомправу,непостојиједан,јединствени,илиуниверзални
одговор,јерјечињеницадаженезаузимајуразличитаместа
иположајеуземљама,илиуурбанимцентримаисламског
света.Ку ранформулише,начелно,супериорностмушкарца
надженом.Урелигијскомкулту,мушкарациженасу,начел
ноитеоријски,изједначени.Религиознедужностиизапо
вестиислама,смалимограничењима,прихватљивасуиза
женезбогбиолошкеспецифностикојасеодносинакултну
нечистоту,алиимједозвољенприступипосетаџамијама.
УКу ра ну јегенералниставзаступљеннаосновупреислам
скихобичајапопитању:греха,брака,имогућностиразвода,
јербракуисламунијесветатајнаињенсакралникарактер
схватасекао„чврстаобавеза”измеђумужаижене.

Дабисесвеоведогматскобогословскепотешкоћекојесе
односенаса др жај ве ре и етос,правилноформулисале,нео
пходнојезапочетидијалогставитиназдравеиз вор не те о
ло шке и исто риј ске осно ве,којенужноподразумевајуобо
странуприхватљивостјудејскихихришћанскихсвештених
текстовауњиховојданашњојформи.Самонатајначинму
слиманисемогууисламскомWel tan scha u unguупознатиса
аутентичним јудејским и хришћанским списима и учењи
ма,којејеЦрквасачувалауканонскимсписимаиапостол
скосветоотачкомпредању.Нова,трећа,употпуњенакњига
Ислам: дог ма и жи вот,српскогоријенталистеифилолога
професора Танасковића, на ненадмашан начин, књижевно
романескним стилском и језичком супериорношћу, за са
временусрпскуоријенталистику,предстваљанајзначајнији
прегледнитекстоисламу,написаннасрпскомјезику.Обу
хваћенисунајзначајнијиобрисиисторијеимислиислама,
уз концизну информативност која, српском читаоцу, при
ближава вишевековне односе муслимана и хришћана, по
лемичкиконтекстипроблематизацијуопојмуаутентичних
свештенихкњига,истинитостионогауКога,илиуштасе
верује.Данашња„фиксираност”куранскогтекстанијеплод
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некакве божанске интервенције која је била истовремена
са самим објављивањем, него плод и труд залагања тре
ћегхалифеОсмана (тзв.Османовавулгата).Проблемније
у погрешном методолошком приступу tex tusa re cep tu saa 
Ку ра на према издањима за јудаизам (масоретског текста
Та на ха,азахришћанеСтарозаветногпреводаСедамдесето
рицеигрчкогпреводаСве тог Пи сма Но во га за ве та),него
у исламскојудеохришћанској полемици појма „тахрифа”,
покоме„људиилинародиКњиге”заснивајусвојеверовање
напогрешнимосновама, свештени текстовиТо ре и Но вог 
за ве та,замуслимане,јесуинтерполираневаријантеТевра
таиИнџила.Насупротњима,стојинепромењив,апсолутно
унификованКу ран,супериорнијинадсвимосталимкњига
ма.Такванегативнаинклузијаможесенаћиисахришћан
скестранеусветоотачкимсписимаСв.ЈованаДамаскина,у
којимасеисламтумачикаојерес.

Ако нам је данас неопходан дијалог, онмора бити поста
вљен на здраве теолошке основе (укључујући, поред дог
матских и питања друштвеног и личног етоса) који неће
подразумевати пројекцију себе и постављење захтева, по
готовонеонихзакојезнамодаихонајдругиудијалогуне
можеиспунитииостатионсам.

Изузетна књига Ислам: дог ма и жи вот, највећег српског
оријенталисте, професора Танасковића, представља свима
нама најзначајнији прегледни текст о исламу, написан на
српскомјезику.





IN MEMORIAM
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РAДОСЛАВ ЂО КИЋ 

(1934–2019)
НапустионасјеРадославЂокићЂоле,мојпријатељ,колега
иментор.Поседовао јеблагостиумећедабудеваљансу
пругиотац,пријатељиколега,теоретичаркултуре,естети
чарипреводилац.Алибиојепресвегадобарчовек.Један
однајбољих.

РођенјеуТулежу,селууопштиниАрaнђеловац.Гимназију
је завршиоуАранђеловцу.Од1953. године јеживео,сту
дираоирадиоуБеограду.Студијејугословенскеисветске
књижевностинаФилозофскомфакултетууБеоградујеза
вршио1960.године.Токомстудија,биојеуредникчасописа
„Студент”,апотомиуредникчасописа„Видици”иЗборни
карадоваФакултетадрамскихуметностиуБеограду.Десет
година(1977–1987)уређиваојечасопис„Култура”.

ДокторираојенаУниверзитетууметностиуБеограду(Фа
култетдрамскихуметности)1979.годинетезом„Друштве
нафункцијауметностиусхватањимапољскихмарксистич
ких теоретичара културе и уметности педесетих ишезде
сетихгодина”(звање:докторнаукаизобластисоциологије
уметности).

Био је управник Дома омладине у Београду од 1970. до
1974.године.ПослетогарадиојекаоистраживачуЗаводу
запроучавањекултурногразвитка(1974–1991),даби1992.
прешаонаФакултет драмских уметностии предаваоТео
рију културе иЕстетику на основним, последипломским
идокторскимстудијама.Биојементорприизрадибројних
магистарских радова и докторских дисертација. Директор
Институтазапозориште,филм,радиоителевизију(ФДУ)
био је 1999–2000. У пензију је отишао 2001. године као
редовнипрофесор.

Учесник је великог броја научних скупова и симпозијума
уземљиииностранству.Објавиојевеликибројчланакау
домаћимистранимчасописима.

УСПОМЕНА
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Аутор је следећих књига: Видови културне комуникаци
је,Култураудруштвеномживоту,Прожимањакултура,
Знаки симбол,Стваралаштвоиреволуција,Пољскатео
рија културе. Последњих година, ослобођен предавачких
обавезанаФакултету,посветиосеономштоостајењегово
капиталнодело.ТојеИсторијаестетикечијасуволуми
нознатритомавећобјављена,адопоследњихданарадио
јеназавршном,четвртомтому.Истигаодагаприпремиза
издавача.

БиојегостујућипрофесорнаФакултетудрамскихуметно
стинаЦетињуинаПозоришнојакадемијиуТузли.

ПрвиконтактсПољскомоствариоје1963.године.Двего
дине(до1965)јекаолекторнаЈагелоњскомуниверзитетуу
Кракову предавао савремену југословенску књижевност и
српскохрватскијезик.

У исто време на Јагелоњском универзитету слуша преда
вањаизфилозофијекодРоманаИнгардена.

Од половине 1960их одржава живе везе с пољским на
учним круговима, првенствено са Институтом за естети
ку Јагелоњског универзитета, саИнститутом за културу у
Варшави, саИнститутом за културологију универзитета у
Познању, саКатедром зафилозофијуВаршавског универ
зитетаидругимпољскимнаучниминституцијама.

Учествоваојенабројнимнаучнимскуповимаисимпозију
мимаиздоменатеоријекултуреиестетикеуПољскојибио
чланредакцијеваршавскогчасописа„Савременакултура”.

Спољскогјезикајепревеоследећекњиге:КажимјежБран
дис, Писма госпођи. Роман Ингарден, О сазнавању књи
жевноуметничкогдела,БогданСуходолски,Трипедагоги
је,АнтоњинаКлосковска,Масовна култура, ЗигмунтБау
ман,Култураидруштво,ЗбигњевГаврикЧечот,Историја
филмскихтеорија,ЗбигњевГаврокЧечот,Опочецимафил
мологије,Семиологијапољскогфилма,(групааутора),Анд
жејМирга иЛехМруз,Роми (заједно саИваномЂокић),
РохСулима,Антропологијасвакодневице,РоманИнгарден,
Окњижевномделу.

МоглобисепомислитидајеЂокићбиокабинетски„књи
шкимољац”којијеживотпровеоубиблиотециизаписа
ћимстолом–читајућидабипотомписао.Алитоједалеко
одпунеистине.Летaје,последњихгодина,проводиоуЧор
тановцима,азимууЊуОрлеансукодВладеиТвај.Пролеће
ијесенсаИваномуБеограду.СвудаиувексањеговомМи
ромкаоштојетоувекбилоупоследњихпедесетинешто
вишењиховихзаједничкихгодина.
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Ђокићев живот одликовало је продуктивно богатство ра
зноликости.Благостииумећадабудеваљансупругиотац,
пријатељиколега.Биојетоживотчовекакојирадиипише
дословцедопоследњегдана.Иналазизадовољствоутоме.

БилајесрећаиматиЂокићазасупруга,оца,колегуипри
јатељаанесрећајештосмогаизгубили.Остаћесанама,у
нашиммислима.

БранимирСтојковић
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СЕ ЋА ЊЕ НА  

ПЕ ТРИ ТА ИМА МИ ЈА  
(1945–2019)

ПетритаИмамија,као,претпостављам,ивећинаонихкоји
мајепредаваонаФакултетудрамскихуметностиуБеогра
ду,памтимкаопрофесораширокекултуре,доброгуметнич
когукусаидобрихнамера.Себеникаданијестављаоупрви
план,умеоједапрепознаквалитетнеидејеиматеријалеида
ихподржи,иумеоједанампуштазанимљивеинеконвен
ционалнефилмове.

ПетритИмамијерођен1945.годинеуПризрену,алисеубр
зосародитељимапреселиоуБеоград,гдејепостојалапо
треба запреводиоцимазаалбански језик.Драматургију је
наФакултетудрамскихуметностидипломирао1974.годи
не,гдеје,одпозицијестручногсарадника(1978)доредов
ногпрофесора (1996), радни векпровеокаонаставникна
предметуФилмскаителевизијскадраматургија.

За сценариофилма „Ветар и храст” (1979), према роману
СинанаХасанија,награђенјеЗлатномареномуПули,акао
драматург јесарађиваоунизутелевизијскихдрамаупро
дукцијиТелевизијеПриштина.Ауторјесценаријазаисто
именутелевизијскусерију,каоизафилм„Набујаларека”
(1983),премаромануистогписца.

ДоприносПетритаИмамијафилмскојителевизијскојдра
матургији није се ограничавао нањегов педагошки рад и
сценаристичкодраматуршку праксу: 1978. и 1983. године
приредиоједватомадрагоценехрестоматије„Филмскисце
нариоутеоријиипракси”,докје2011.годинеобјавиокод
насјединствениприручник„Драматургијаиграногфилма”.

Својезанимањезалексикографију,којенамјекаостудентима
билодобропознатоичестокорисно,нијеограничиосамона
питањанаукеофилму(Лексиконфилмскихителевизијских
појмова (1993, 1997) иФилмски и телевизијски енглеско
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српскиречник(2002),већинаопштулексикографију(„Бе
оградски фрајерски речник” – 2000. и „Origjina e fjalëve
në gjuhën shqipe” – „Порекло речи у албанском језику” –
2011.године.

Ипак,широј јавностиПетритИмамићеостатипознатпре
свега по делима посвећеним српскоалбанским култур
ним везама: од краће књиге „Срби и Албанци кроз веко
ве”(1998),која јепретходноизлазилакаофељтонулисту
„Данас”,доистоименогтротомниканасрпскоминаалбан
скомјезику(2016–2018).Верујемдаћесавзначајовихкњи
габитисагледантеку,надамсенетакодалекој,будућности,
кадаћемохладнијеглавеисаистинскомсамообогаћујућом
радозналошћумоћидапосматрамосвеаспектекултурнихи
историјскихвезаовадванародакојиделеистигеографски
ицивилизацијскипростор.ПетритИмамисвојомличношћу
и делом представља једну од најважнијих карика у успо
стављањунашегбудућегразумевања.

Покојдушинашемдрагомпрофесору.

ВладимирКоларић,
Заводзапроучавањекултурногразвитка,

Београд
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РАДОВИ  
ЗА ЧАСОПИС КУЛТУРА 

УПУТСТВО
Култура је научни часопис који је на предлог Матичног 
научног одбора категоризован од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
као водећи национални часопис са ознаком М 51.

1. Рад се предаје у следећем облику: 
1.1. путем УСБ уређаја; 

1.2. слањем на е-mail адресу: kultura@zaprokul.org.rs

2. Сваки текст треба да садржи:
2.1. Wоrd документ са основним текстом, напоменама, 
кључним речима (4 до 7 речи на српском и 4 до 7 речи на 
енглеском језику) и сажетком на српском језику (до 150 
речи).

2.2. Wоrd документ са насловом текста и резимеом на 
енглеском језику (до 300 речи). 

2.3. Wоrd документ са списком илустрација (ако их има) са 
назначеним местима на која би требало да дођу илустрације. 
Примају се само црно-беле илустрације или које су 
препознатљиве када се одштампају у црно-белом формату 
(до 7). Обавезно навести порекло илустрација. 

2.4. Податке о аутору текста. Име и презиме аутора, година 
рођења (потребно ради увида у научни рад одређеног аутора 
у централној бази података Народне библиотеке Србије и у 
складу са тим одређивања УДК броја чланка у часопису), 
поштанска адреса, број мобилног телефона, е-mail адреса, 
афилијација (наводи се пун, званични  назив и седиште 
установе у којој је аутор запослен или назив установе у којој 
је аутор обавио истраживање. У сложеним организацијама 

УПУТСТВО
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наводи се укупна хијерархија; на пример: Универзитет у 
Београду, Филозофски факултет – Одељење за социологију, 
Београд).

3. Опште одреднице
3.1. Текст чланка са списком литературе не треба да прелази 
обим од 10 до највише 15 описаних компјутерских страница, 
укључујући графиконе и илустрације.

3.2. Текст приказа не треба да прелази обим од 5 описаних 
страница.

3.3. Текст научне полемике треба да буде опремљен као и 
остали чланци у часопису и не може прелазити њихов обим. 
Он треба да буде ослобођен напада на личност опонента 
и да се фокусира на саму аргументацију. Редакција 
задржава право да после објављивања полемичког текста и 
одговора, без посебног образложења, опонентима ускрати 
објављивање следећег круга полемике.

3.4. Текстови који се достављају на објављивање часопису 
Култура подлежу антиплагијат контроли коју врши  
Центар за евалуацију у образовању и науци – ЦЕОН. Поред 
тога, од аутора се тражи дигитализована изјава са потписом 
којом гарантује да је текст који је доставио оригиналан.

4. Техничка упутства:
4.1. Текст писан ћирилицом се предаје у doc формату 
програма Мicrosoft Word програмског пакета 97 или новијег. 
Фонт треба да буде Times New Roman, величине 12, прореда 
Single. 

4.2. На средини ставити наслов, потом сажетак на српском и 
кључне речи на српском.

4.3. Уколико постоји институционална финансијска помоћ 
при писању рада, у првој фусноти треба навести назив и 
број пројекта, односно назив програма, у оквиру кога је 
чланак настао, као и назив институције која је финансирала 
пројекат или програм.

4.4. Када се први пут наводи страно име у тексту у загради 
треба да се стави име исписано у оригиналу; када се 
следећи пут помиње исто име у наставку текста треба да 
буде доследно, истоветно транскрибовано без помињања 
оригинала.

4.5. Библиографске референце у фуснотама и литератури 
наводе се без транскрибовања у оригиналном писму. Ако је 
литeратура која се цитира штампана ћирилицом и референце 
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у напоменама и списку литературе треба да буду наведене 
ћирилицом, ако су штампане латиницом, онда треба да буду 
наведене латиницoм. Цитати и позивање на литературу у 
фуснотама треба да потпуно одговарају списку литературе 
на крају текста. 

5. Напомене
Напомене (фусноте) се дају на дну сваке стране. Нумерација 
континуирано иде арапским бројевима од 1 па надаље и иде 
иза знака интерпункције. Напомене треба да се користе мање 
за коментаре, а више за навођење литературе; најобимнија 
напомена (фуснота) не би требaло да буде дужа од 100 речи.

Систем навођења:
5.1. Монографије:

Презиме, Иницијал имена. (година издања) Назив 
монографије (курзив), Место издања: Назив издавача, 
страна.

Пример: Адорно, Т. (1968) Филозофија нове музике, Београд: 
Нолит, стр. 45.

5.2 Периодика:

Презиме, Иницијал имена. (година издања) Наслов чланка, 
Назив часописа (курзив) број часописа, Место издања: 
Назив издавача, страна.

Пример: Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, 
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног 
развитка, стр. 146.

5.3. Зборници, акта са конгреса, лексикони, речници и 
слично:

Презиме, Иницијал. Наслов чланка, у: Наслов (курзив), 
приредио-ла-ли Презиме, Иницијал имена. (година издања), 
Место издања: Назив издавача, страна.

Пример: Парк, Р. Е. Град: предлози за истраживање људског 
понашања у градској средини, у: Социологија града, 
приредио Вујовић, С. (1988), Београд: Завод за уџбенике и 
наставна средства, стр. 150.

5.4. У случају издања на страним језицима:

Уместо везника ,,и” користи се енглески термин and, уместо 
предлога „у” користи се енглески термин in, уместо  глагола 
„приредио-ла-ли” користе се енглески термини ed. или еds. 
(од editor-s) ако је више приређивача, уместо скраћенице 
,,стр.” користи се енглески термин p.
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Пример: Brunet, R. and Ferras, R. Identité, in: Les mots de la 
géographie. Dictionnaire critique, eds. Brunet, R. Ferras, R. and 
Théry, H. (1992) Paris: Monpellier, p. 30.

5.5. Необјављене магистарске тезе и докторске дисертације:

Презиме, Иницијал имена. (година на насловној страни 
тезе или дисертације) Назив тезе или дисертације (курзив), 
врста рада (магистарска теза или докторска дисертација), 
назив факултета где је одбрањена, назив одговарајућег 
универзитета, Место издања, страна.

Пример: Црнобрња, А. Н. (2005) Lux perpetua – светлост 
и светиљке у култовима на просторима Горње Мезије, 
магистарски рад, Филозофски факултет, Универзитет у 
Београду, Београд, стр. 120.

5.6. Текстови из дневних листова:

Презиме, Иницијал имена. (датум издања) Наслов текста, 
Назив дневног листа (курзив), страна.

Пример: Татић, Д. (18. јул 1998) Истина о неимарима, 
Политика, стр. 15.

*Ако је аутор текста непознат ставити аноним. Пример: 
Аноним, (13. IX 1938) Шта мисле наши архитекти о 
савременој архитектури, Време.

5.7. Исти се рад у поновном непосредном цитирању скраћује 
српском речи Исто.

Пример: 33Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, 
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног 
развитка, стр. 147.
34Исто, стр. 148.

5.8. Исти рад се у поновном цитирању на неком другом 
месту у тексту (до две стране удаљеном од претходне 
фусноте) скраћује са нав. дело.

Пример: 40Бугарски, Р. нав. дело, стр. 149.

5.9. Интернет издања цитирати на следећи начин: аутор 
текста на горе описан начин (ако је наведен), назив интернет 
издања, датум постављања или последње измене (update) 
сајта (ако је наведен), датум коришћења сајта, пуна путања 
до цитиране стране.

Пример: Rose, M. More on Bosnian „Pyramids”, 27. june 2004., 
18. july 2006., http://www.archaeolgy.org/online/features/
osmanagic/update.html
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