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УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА

ИНСТИТУТЛЕГАТАИ 
КУЛТУРНАПОЛИТИКАСРБИЈЕ

Институтлегатакаозалоги
заветплеменитихстремљења

Један од Сократових кључних ставова јесте да је врлина
знање–дакле,несамодајепоседовањезнањаврлина,већ
јеврлинаизједначенасазнањем.Циљилисврхаистинског
знањајечињењедобрихдела,папоСократуспознајаима
каосвојсуштинскипредметзнањеотомештаједобро.Вас
питање и образовање нису пуко усавршавање  одређених
људскихвештинаилиспособности,нити самопосредова
њеинформација,већјењиховсмисаодаоспособечовеказа
истинскициљживота,стремљењекадобром,кајединству
мудростииврлинскогпоступањаиживљења.Дакле,сврха
знањанијесамоконтемплативна,филозофскаилипрактич
накатегорија,њензадатакјетежњакаврлини,кадобром,
атојесуштинскисмисаосвакогхуманистичкогнастојања.
Говорећиочовековимнајвишим,антрополошкимпотреба
ма,самоактуализацији,свакакоморамоиматиувидуиње
говоморалноусавршавање,исвакако,потребузачињењем
добра,даривањем.

Исходиште института легата је сврховитост у оквиру од
ређене заједнице коју држе на окупу кохезионе силе про
шлости.Легатисутрагпрошлостикојитраје,аакосечува
трајаћеидуховнабудућностзаједнице.Полазећиодстано
виштадаје„прошлостнештоштоградимоизжељезаза
једништвом”,цитирајућиисторичараидејаТ.Б.Ериксена,
МиланПопадићпромишљаначиннакојинекодруштвоили
заједницаствара,мислиилигради.Одговорлежииуокви
руинструментаријабаштинскихинституција,паиуинсти
туцијидаривања,легата.Ауторподсећадајезаједништво,
тојестзаједница–communalia,управоуосновипрвобитне
употреберечиpatrimonium(баштина,наслеђе).

Разумевајућиподлегатомнарочитубаштинскуинституци
ју,Попадићуочавадаконцептлегатапреносиједноставну

ЈАДРАНКА БОЖИЋ
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баштинскупоруку:Каоиндивидуалничиноставиоцаиза
штићен правним нормативима, легат заправо опредмећује
нарочиту културну вредност и поручује – не наслеђује се
само„имање”или„правноимовинскакорист”,тојетекза
логзаправициљ,аонјенеговањедобробитиљудиињихо
вихмеђусобниходноса.

Уосновилегатскеврстенаслеђивањапресвегајеобичајда
ривања.Даривањеподразумеванесебичност,даклеодваја
њеодделасебе,нечегдрагог,иколикојетонештоважније
–тојенесебичније.Свакичиндоброчинстваимасвојутицај
намногошируобластодлокалне;изградњабољегдруштва,
подизањеетичкихнормиилествицеопштегмораланарода
можебитипонуканаплеменитимчиномостављањалегата.
Културномполитикомтребалобинеговатикултурударива
ња,каоиисказивањепоштовањадародавцимаалииспрам
пожртвованостичуварнихпреносилацакултурнихдобара.

ДејанаОцић, представљајући нам рукописну заоставшти
нуЖаркаВидовићаизакоганијеостаописанитестамент
(али јестедубокљудскитрагионикојибринуоњеговом
наслеђу), отвара у контексту дискурса о легатима круци
јално,етичкопитањеосећањаморалнеобавезеулегатству
и указује на нека значајна питања дародавства која наше
законодавствoикултурнаполитиказаобилазеилиихсамо
подразумевају.

Лични односи легатора и легатара обогаћују наслеђено и
чинеодзаоставштине–завет,пишеОцићева,асвестсвих
учесникаодоприносузаједничкомкултурномдобрукључ
најеизаостварењенационалногинтереса.„Каодајезнао
даинституције,ипоредсвихправнихзаштита,самепосеби
неморајубитигаранцијадаћесерукописисавесночувати.
Неоставившитестаментапишућиоличности,осећањуи
моралу,категоричкомимперативу–оставионамјевишеод
тестамента–оставионамјезавет.”

Такојеуовомсмислу,каозавет,усменаречдалекојачаод
писаногтекстазаконодавства,јерјеонипокретач,односно
„морални закон у мени да може бити основ општег зако
нодавства”.Видовићевизаписиокантовскомкатегоричком
императивупотврђујудајезнаодасенеможе,правномили
другомсиломнатератинекоданештоцениидаимаосећа
њеморалнеобавезепрематоме,акотаобавезанепроистиче
изњегасамог,изњеговеличности.

Каоо виду аквизиције данашњихлегатаМузеја градаБе
ограда,поредпоклона,АнгелинаБанковићговорииојед
нојврстиспоразумапремакојемвласнициједнуколекцију
уступајуузаменузаодређенуфинансијскунадокнаду.Тако
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сууМузејдоспелилегатиКсенијеиРаденкаПерића,Петра
Поповића,ЛелеиСлавкаФлегела,ПавеиМиланаСекулића
иТомеРосандића–овајначинбогаћењамузејскихфондова
јепознатјекаооткуп.Наравно,билојетовремеинтензив
ногразвојакултурнеполитикеимузејскогбумакојијеусле
диоод1950ихгодина20.века,штојеусловилоиповећање
бројапримљенихлегатаиформирањемеморијалнихмузеја.
Спремностдржавенавеликаулагањаукултуруиатмосфера
којујетодонело,допринелисумногобројнимситуацијамау
којимасудржаваилиГрадБеоградбилиспремнидауложе
знатнафинансијскасредствауповећањемузејскихфондо
ваи,нанекиначин, „откупљивање”колекцијапојединаца
које су затим, у складу са уобичајеномпраксом, називане
легатима.

Међутим,можесепретпоставитидасупроменаекономске
ситуације1980ихгодинаиконстантноувећањефинансиј
ских издатака усмерених на одржавање легата радикално
смањивалиприливлегата.Искуствоупраксипоказуједаје
свемањеонихкојисуспремнидасвојеуметнинеоставему
зејима,алиидаовеустановемногопажљивијеприступају
потенцијалнимпоклонима.Томеуприлог говориичиње
ницадаод1991.до2018.године,кадајепотписанУговор
опоклонусаФондацијомМиланЗлоковић,уМузејуграда
Београданијеформиранниједанновилегат–сазнајемоод
Банковићеве.

Ово је место и тренутак да укажемо на вредност неких
уметничкихколекцијауприватномвласништву.Овезбирке
представљајуогроманнеискоришћенифондукултуриРе
публикеСрбије.Подповољнимусловимамногиколекцио
нарибилибииданасспремнидатеколекцијеуступедржа
викаолегате.Требалобиозбиљноразмислитикојибибио
начиндаседанашњеприватнеколекције,узпотпунусатис
факцијувласника,једногданауступедруштву,будућидасу
многиодњихвољнидаихставенаувидјавности.Мисли
модабисемногиспонзори(компанијеипојединци)могли
укључити у ову племениту акцију спасавања драгоцених
уметничкихзбирки.

„Поштујућитрадицијустварамотрадицију”–мотојеГале
ријеМатицесрпске.ПоречимаТијанеПалковљевићБугар
ски, „наслеђујемо идеје, прилагођавамо их времену имо
гућностимаистварамонекеноветрадицијезабудућност.”
Дугаисторијапримањауметничкихделаисвестозначају
задужбинарстваподстакла јеуправуГалериједаустанови
специфичанмоделпоклонзбиркекаопосебантипизложби
којиуспешнотрајевећтридеценијеиконстантносеунапре
ђује.Овакавконцепткрозјавнопрезентовањепоклоњених
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радовауметника,наследникаиликолекционарапопуларише
овајвиддоброчинстваидруштвеноодговорногпонашања,
некајеврстаомажаизахвалностипоклонодавцу,аистовре
менојеиподстицајзадругедасенасличанначинукључе
урадГалеријеидопринесуувећањуњенеколекције.Ото
меговориинајновијадонација–легатДрагишеБрашована,
којимјезначајнообогаћенановоформиранаипубликована
збиркапримењенеуметности.

„ИдејасаборностинакојојјезаснованаМатицасрпска,уз
високоусађенусвестоважностидаривањанацијикаородо
љубивогчинакојиостајезабележен,поштованиподстица
јанзагенерацијекоједолазе,утканајеумоделпоклонзбир
кикаојединственвидлегатакојисенегујеуГалеријиМа
тицесрпске”–истичеуправницаовогмузејаодизузетног
значајаиугледа.

Увексвежа,новаизанимљива–СпомензбиркаПавлаБе
љанског савременим музеолошким приступом константно
указује на значај свог дародавца, његове колекције умет
ничкихделаињиховихаутора.Ипретходнегодиненас је
ова галеријаизненадила,и томузејскомпредставом.Пре
маречимаМиланеКвас,представа„ШестпортретаПавла
Бељанског” остварила је неколико важних циљева: „пове
зивање легата и удружења грађана у стваралачком проце
су, едукацију публике на занимљиви забаван начин, већу
посећеностмузејскихсадржаја,ширењеидејезадужбинар
ства. Синергијом рада кустоса Спомензбирке с једне, и
драмскогпедагогаиглумацаТеатрамладих„Мишоловка”
с друге стране, створен јемузејски производ који задово
љаваглавнекритеријумеразвојапублике:њенупартиципа
тивностианимацију.Инспиративнакаопримерпедагошког
креативнограда,вршњачкеедукацијеиформирањановепу
блике,овапредставапоказалајенакојиначинпубликамо
жекрознепосредандоживљајдаусвојизнањаокултурној
баштини.”

УноветоковемузеологијеукљученисуистручњациЕтно
графског музеја препознавајући потенцијале за нов начин
радаспубликомиуМанаковојкући–крозедукативнепро
граме за изучавање старих уметничких заната и техника,
разноврснихвештинаинароднихрукотворина.МиленаЂу
рицаиМајаМарјановићауторкесутекстапосвећеногради
оницамаишколаматрадиционалнихзанатакојесетематски
најчешћевезујузаетнографскуспомензбиркуибогатис
траживачкирадХристифораЦрниловићасачувануњеговој
рукописнојграђи.



15

ЈАДРАНКА БОЖИЋ

Рад Јелене Межински Миловановић о првим обимнијим
поклонима академика – ликовних уметника Уметничкој
збирциСАНУ,детаљноосликавазачеткеГалеријеСАНУи
овеколекције,одДружствасрбскесловесности,основаног
1841.године,прекоДруштвасрпскесловесностииСрпског
ученогдруштва(основаног1864.године)којасупретходила
Српскојкраљевскојакадемијиоснованој1886.године–па
сведоданашњеСрпскеакадемијенаукаиуметности.„Упра
во суНедељкоГвозденовић,ЉубицаСокићиАлександар
Дероко својим чином, оставивши Академији осмишљене,
целовитеиобимнезбиркесвојихрадова,далипримербуду
ћимдонаторимаитакоформиралијезгроУметничкезбирке
ококога сеонаиданасразвија чувајућиуспоменунаове
великествараоцеикултурнепосленике.”

ПрвауметничкаделауфондАкадемијеулазекрозпројекте
везанезаприкупљањеипроучавање„старина”алиициљ
нимкуповањемипоручивањемуметничкихделарадиукра
шавања новог „Дома Академије”, што је била и подршка
ликовнимствараоцима.Затусврхусуопредељиванасред
ствапојединихАкадемијинихфондоваизадужбина.Увла
сништвоАкадемије уметничка дела улазе и непосредно у
оквирусамедонације,односнооставштинеоснивачафонда.

МузејЈугославијејесвакакобаштинскаустановаснајвећим
фотографскимфондомуСрбији.НедаКнежевићиРадован
Цукићусвомтекстуистичудамоменатлегатствауобогаћи
вањуфондамузејапочињедаигразначајнуулогуутренут
кукадаје2014.годинеформиранпрвилегатуовоммузеју–
ЛегатСтеванаКрагујевића,истакнутогфоторепортераПо
литике.Овазаоставштинадрагоценајескултурноисториј
ског, друштвеног и уметничког аспекта.Приказ сведочан
ственог и комуникацијског потенцијала ове збирке биће
узоризанеколикодругихфотографскихлегатакојисуфор
мираниунареднимгодинама(АлександраСимићаидр).

Христина Микић разматра културну политику Републике
Србије(апресвегањенеекономскемере)уфункцијипод
стицањадародавстваилегатства:„Изуглакултурнеполи
тике, подстицање филантропије нормирано је као општи
интересукултуриузрегулисањетржиштаукултури,под
стицањеспонзорисања,меценарстваидонаторства.Међу
тимпостојећипредлозиСтратегијеразвојакултуредо2029.
године и Акционог плана за њено спровођење у периоду
2020–2022.,овојтеминепосвећујускороникаквупажњу,па
сестичеутисакдадоносиоциодлукананационалномнивоу
неперципирајуфилантропијукаоважнутему.Легатствоје
нормираноикаоекономскамеракултурнеполитике,гдеје
прописано да се културни програми и пројекти установа
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културе и других субјеката у културифинансирају [...] од
легата,донација[...].”

Многе колекције, појединачни артефакти и имовина ко
јисуданасдеоприватнихиницијатива,могуубудућности
постати јавнадобра.Збогтога јеважнодасеекономским
инструментимаделујеуправцуподстицањалегатства,одр
живости легата који су похрањени у одређенимустанова
макултуре,каоиукључивањавећегбројаактерауњихово
финансирање,сматраХ.Микић.

***

Каоштолегатичувајупредмете,ипредметичувајулегате.
Онинанајбољиначинпотврђујутезуда„материјалнакул
тураобичноживидужеодиндивидуа,причемусепроиз
водњањенихзначењачестоможеразуметисамотокомвре
менаилиретроспективно”1.

Висови ка којима треба тежити никад нису превисоки –
поручује нам Дејана Оцић: „Ако би културна политика
државебилакаоштоје,например,културнаполитикапо
родице Ђорђа Михаиловића – чувара Солунског гробља,
својеврсног легата, личности која је заветована осећањем
дужности према сећању на страдале, која својом жртвом
њиховимжртвамадаје смисао,одужујућисетакоисвојој
породициисвоменароду–институтлегатапредстављаоби
заистачврсттемељзанационалнутврђавукултуре.”

1 Олсен,Б.(2002)Одпредметадотекста,Београд:Геопоетика,стр.193.

АнаЦакић,Тихамолитва,
уљенаплатну,70x50цм,2015.
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БАШТИНСКИАСПЕКТИ 
ИНСТИТУТАЛЕГАТА

Сажетак:Урадусеистражујеместоинституталегатаусту
дијама баштине. Полази се од историјскотеоријског одређења
појмабаштинеиуказује сенањеговувезусустановомлегата:
утврђујесеблископореклоуизворноправномкарактеруобатер
мина,алиињиховасавременапреплитања–одпочетнихтеориј
скихпремисадоњеговедруштвенеупотребљивости.Утомсми
слу,основнапретпоставкаизраженаурадуједаовиконцептидо
бијајусвојесуштинскоисходиштетеккадапостанудеоживотне
реалности, односно када оставштина постане чинилац у ства
рањудруштвенихикултурнихвредностизаједницеипојединца.
Уочаваседауслучајупојмабаштине,баштинарбираштанасле
ђује,докуслучајулегаталегатарпримаиспорукукојумујезаве
шталац(декујус)одредио.Изборбаштинарајеизразкултурниих
идруштвенихвредности,иутомсмислу„избор”имасимболички
иметафоричкикаракатеркојисепотомматеријализујебригомо
предметимабаштине.Сдругестране,предметлегатајеимовин
скоправна корист, а „избор” је резултат законске регулативе.
Имајућиувидуовеисличностииразлике,циљједасебаштинаи
легат,каопојам(филозофскакатегорија)иинститут(друштве
наформација),међусобнорасветлеидобијујаснијеобрисе.

Кључне речи: појам баштине, институт легата, студије
баштине,заједницазнања

Нијенеобичносусреститерминебаштинаилегатуистом
контексту. Ево једног новинског примера: „Удружење
’Адлигат’–којечинеБиблиотекаЛазић,Музејкњигеипу
товањаиМузејсрпскекњижевности–имавишеодмилион
библиографскихјединицаиоко10.000раритета.Однедавно
јебогатијезадеобаштинекојуједеценијамаприкупљала
једнаоднајстаријихбеоградскихпородица–Леко.Генера
цијеовелозечувалесуисакупљалезначајнадокументаза

МИЛАН ПОПАДИЋ
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историјуземље,алиипредметеизразнихепоха.Деосвог
наслеђапородицајекаолегатпренелаБиблиотециЛазић”.1
Понекадсепоменутитерминимогунаћииусинонимном
односу.Нетребаићидаље,аконамвећРечниксинонима2
није при руци, од прокаженеВикипедије да би се прочи
тало: „баштина: завештање, рег. оставина рег., тековина,
аманет,очевина,арх.бабалукарх.,тестамент,насљеђевина
рег.,ћаћевинарег.,дедовина,заоставштина,последњавоља/
жеља,поклон,рет.оставштинарет.,опорука,старинарет.,
дар,завештајарх.,нашљеђерег.,вољарег.,баштина,насле
ђе,записрег.,наслеђење,наслеђевинарет.,посмртнинарет.,
легат,задужбина”.3Јасноједасерадиоупотребитермина
баштинаилегат(алиидругихкојићенамкаснијебитиза
нимљиви)усвакодневномговору.Њиховоприсуствоуовим
приликамауказујеинањиховколоквијалнизначај,тојест
указуједатонисусамотехничкитерминиразличитихна
учнихистручнихдисциплина.Онеимајусвојеместоусва
кодневномживоту,иакосезначењекојеимсеутомконтек
ступридајенијесасвимистоветноономкојесеможенаћиу
академскојилистручнојлитератури.

Стога јеициљовоградадвојак.Имајућиувидуприлику
закојујетекстсастављен,тојестсуверењемдаћесеоин
ститутулегатаписатимногоисцрпније,обавештенијеиса
држајније у радовима који су део овог темата4, први циљ
радаједасеукаженаакадемсказначењапоменутихтерми
на,алипресвеганаконституисањепојмабаштинеињегову
везусинституцијомлегата.Другициљједасеуспостави
везаизмеђуовако(научноакадемски)одређенихполазишта
изначајабаштинеилегатазадруштво,заједницеипоједин
це. Збирно, циљ је да се баштина и легат, каопојам (фи
лозофскакатегорија)иинститут (друштвенаформација),
међусобнорасветлеидобијујаснијеобрисе(алисвакаконе
„права” и „једина” значења) у њиховом социокултурном
контексту.

1 Vasiljević, B. (2017) Kraljica Natalija darovala orman dvorskoj dami,
Politika,08.01.2017,15.05.2020,http://www.politika.rs/sr/clanak/371552/
Beograd/KraljicaNatalijadarovalaormandvorskojdami

2 „Баштинажв.наследство”;„наследствоснаслеђе,опорука,аманет,те
стамент,задужбина,очевина,дедовина,баштина,легат, ...”;Ћосић,П.
(2008)Речниксинонима,Београд:Корнет,стр.42и358.

3 „Baština”uVikirečnik,slobodnirečnik,15.05.2020,https://sr.wiktionary.
org/wiki/baština

4 Каоштојето,уосталом,већучињено,рецимоу:Miladinović,S.(2000)
Legat–krozpravnunaukuizakonodavstvo,Beograd:ZadužbinaAndrejević;
Božić,J.(2019)LegatiukulturnojpoliticiRepublikeSrbije,(doktorskadi
sertacija),Beograd:UniverzitetuBeogradu:Fakultetpolitičkihnauka.
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Збирање„памћењасвета”

Појам баштине је европскиизум.Његова појава је после
дицапреображајаевропскогдруштваизтрадиционалногу
модерно. Традицонална друштва су органски саживљена
сасвојимстаринамаилибољерећинемајупотребузараз
ликомизмеђустарогиновог.Утрадиционалномдруштву,
прошлостнијеоноштоседесило,већсаставнидеовремена
укомсеживи,укомсупрошлост,садашњостибудућност
деоистогживотногритма.Памћењенијеускладиштеноу
музејскетрезоре,већјевреложивихсећањакојаобликују
свакодневицу.5Модерно друштво, да би било уопште мо
дерно,морабитиразличитоодстарог.Умодерномдруштву
прошлостјеоноштосезбило,усадашњицисеживи,абу
дућност се – путемнапретка, прогреса, развоја…–изми
шљазбогосвајањасадашњице.Умодерномдруштвупред
ставе прошлости се селе у колективно памћење, а остаци
прошлостипостајустарине.Модерностнепамти,онаскла
диштипамћењеиактуелизујега,честоизмењено,ускладу
са сопственим потребама загледаним у будућност.6 Да би
домети будућности били неограничени (ослобођени тере
тазапамћеног),дабиСтариконтинентосвојиоНовисвети
Новумладост,прошлостјебилопотребноукротити.Овом
походубилојепотребноадекватнооружјеиЕвропајеизу
мелапојамбаштине.Поредбригеопрошлости,појамба
штинејепонудиоисредствазаупотребупрошлости,каои
низинституција,каоштосумузеји,споменицикултуре,си
стемизаштитенаслеђа,академскедисциплине…,свеусвр
хуизградњеидентитетановогдруштва(Незаборавимода
јесвојевремено,узоруФранцускереволуције,ПјерКабон
[PierreJosephCambon]предложиодасекраљевскиспоме
нициупотребезастварањемузеја,јер,„тимећемоуништи
тиидеју омонархији”иистовремено „очуватиуметничка
ремекдела”7).Коначно,произвевшипојамбаштине,Европа
јесвојизумпочеладаизвозииостаткусвета.

Свакако,европскадруштва(сакривенаподнаизгледједин
ственимевропскимидентитетом)разноврснасу,пајеотуда
иразноврсноиискуствоуинцијацијипојмабаштине.Из
ворно,идејабригеостаринамауЕврописежеудобаране
модерности,паиуранијеепохе.8Тако јеуИталијисенат

5 Asman,J.(2011)Kulturapamćenja,Beograd:Prosveta.
6 Остен,M.(2005)Покраденопамћење.Дигиталнисистемииразарање
култрресећања.Малаисторијазаборављања,НовиСад:Светови.

7 Šiner,L.(2007)Otkrivanjeumetnosti,NoviSad,Adresa,str.213.
8 Marasović,T.(1983)Zaštitagraditeljskognasljeđa:povijesnipregledsiz
boromtekstovaidokumenata,Zagreb:DruštvokonzervatoraHrvatske;Split:
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градаРимајош1162.годинедонеоодлукуда„Трајановстуб
не смебити уништенили оштећенимора остатина част
римског народа све до краја света”, а 1471. године Папа
СисктIVпоклањабронзанескулптуреграђанимаРима–из
међуосталихиримскуВучицу–штосузачециКапитолин
скогмузеја(званичноотвореног1734.године).Умеђувре
мену,1515.године,папаЛавXименујеРафаелазаглавног
надзорникасвогантичког„мрамора”и„камења”затеченог
уРиму,ауВенецијисе1596.годинеотвараСтатутарио
публико, венецијанској јавности ињеним гостима доступ
на збирка античких скулптура. Мало раније, у Минхену,
СамуелКвихеберг1565.годинеобјављујујесвојтрактато
уређењу кабинета уметнина и реткости, резимирајући по
јавекојепостојеширомЕвропеуовомпериодуаподраз
личитимназивима(studiolo,wonderkammer,…).УШведској
је1666.годинеобјављенКраљевскипрогласоисторијским
споменицимаистаринама,теЗаконозаштитицркава,об
реднеодећеидобара1668. године.Коначно,1683. године
уОксфордусеотвараЕшмоловмузеј(Ешмолијан),којисе
пословично истиче као први модернимузеј, а изникао из
приватнеколекцијепородицеТрадескант,когајесвакокоје
имао„петопарац”вишкамогаодапосетиуновој,азање
ганарочито,направљенојзгради.9Ипак,крајосамнаестоги
почетакдеветнаестогвекасматраседобом„рађањабашти
не”10,билодаидејубаштинепорађадржавадабиобједи
ниланацију(каоуФранцуској)илиграђанскакласадаби
сесаморепрезентовала(Немачка)илистарааристократија
небилисезаштитилауновом,модерномсвету(Енглеска).
Иакоовакогенерализованеоценетребаузетисаизвесном
резервом– јерпоказано једасуу„рађањубаштине”уче
ствовалиибројнидругичиниоци(националнеинституције,
приватнеиницијативе,професионалнадруштва,међународ
не организације…) – оне указују колико је новоизумљени
концептутицаонаконструисањедруштвених(националних
иуниверзалних)идентитетаевропскихдржава.11

Безобзиранапојединачнеразлике,могућејеизвестиииз
веснуопштухронологију европскогискуствапоовомпи
тању: тридесете и четрдесете године деветнаестог века

Filozofski fakultetuZadru;Jokilehto,J. (2002)AHistoryofArchitectural
Conservation,Oxford–Woburn,MA:Butterworth–Heinemann.

9 Abt,Dž.(2014)Porekojavnogmuzeja,Vodičkrozmuzejskestudije,priredila
Mekdonald,Š.,Beograd:Clio.

10Poulot,D.(1988)TheBirthofHeritage:’lemomentGuizot’,OxfordArtJo
urnal,11/2,pp.40–56.

11Swenson,A. (2013)TheRiseofHeritage:Preserving thePast inFrance,
Germany and England, 1789–1914, Cambridge: Cambridge University
Press.
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донелесупрвевеликерасправеозаштитибаштине,даби
сезахваљујућиуспонуисторијекаоакадемскедисциплине
ифеномена„историзма”,популарисалерестаураторскеак
тивностиибригаобаштиниујавноммњењу,аодпочетка
осмедецениједокрајадугогдеветнаестог века (1914)ус
постављенисумодернипринципизаштитеипроширеноје
пољеделовања(одстароснихиисторијскихкаспоменици
макултуре).Упоредосовимактивностима,државненаме
реиинцијативестручњакаиструковнихудружењадобијају
иправни оквир, па се издају и законски акти који чинеи
основправнезаштите.НаконВеликограта,закојићесевр
лобрзопоказатидајетекпрвисветски,концептбаштинесе
делимичнопроширујеитопојмовнонастанкомкишобран
синтагме„културнодобро”12,апоокончањуионогдругог
рата, и универзалистичком утопијском идејом о „светској
баштини”13(илиунамасавременомдобуидејомо„памће
њусвета”14).Коначно,административноустановљењекон
цептанематеријалногкултурногнаслеђапочеткомдвадесет
првогвека15ињеговаекспанзивностуакадемскомисвако
дневномконтексту,упућујенасдасуопсегидосегбаштине
далекоодзатварања.16

Порекло,посед,право

Виделисмодасавремениконцептбаштиненепостојипре
крајаосамнаестогвека,алиимасвојезначајнепретходни
ке.17Идејабаштине(лат.patrimonium,енг.patrimony/herita
ge,франц.patrimoine)18припадаонималузивнимконцепти
макојејељудскиумствориодабисеоријентисаоусвету
око себе.Или како је то, отварајући есејПојамбаштине,
искусниАндреШастелнаписао:„Речјестаринска,појамсе

12Emiliani,A.(1988)Zajedannovikonceptkulturnogdobra,Pogledi:časopis
zadruštvenapitanja,god.18,3/4,str.725748.Појависинтагме„културно
добро”вратићемосемалокаснијеуовомраду.

13https://whc.unesco.org/en/about/
14https://en.unesco.org/programme/mow
15https://ich.unesco.org
16Стога смо у једном претходном раду појам баштине и одредили као

појам породичних сличности, односно политипни појам: Popadić,M.
(2012)Konceptporodičnihsličnostiusavremenojnauci.Slučajstudijabaš
tine,Teorijaipraksanaukeudruštvu:odkrizekadruštvuznanja,Beograd:
HemijskifakultetUniverzitetauBeogradu,str.245–255.

17Harvey,D.C.TheHistoryofHeritage, in:TheAshgateResearchCompa
nion toHeritage and Identity, eds.Graham,B. J. andHoward, P. (2008),
Aldershot:Ashgate,pp.19–36.

18O овом термину у француском, немачком и енглеском језику видети:
Swenson,A.нав.дело,стр.1318.
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чинисаонестранепамћења”.19Подсетимосеондаодакле
намтечудна,старинскареч.20

У деветнаестом веку, термин баштина срећемо у њего
вомуглавномизворномзначењу.ВукСтефановићКараџић
уСрпскомрјечнику из1818. годинепишеда је „Бàштина,
ф.очевина,илиономестођесекородио,väterlishesErbe,
patrimonium”.21 У Речнику илирском из 1853. године, Ру
долфВеселић поред речи „баштина”, бележи и изведени
це„баштиник”и„баштински”.22Иновија,двадесетовеков
на,лексикографскаиздањадајусличнатумачења,алисуи
проширенасавременимконотацијама.23ПоРечникусрпско
хрватског књижевног и народног језика, термин баштина
значи:(1)свештојенаслеђеноодоцаилипредака,насле
ђе, наследство, дедовина, очевина; (а) земљаиматеријал
на добра уопште; (б) наслеђена духовна добра, духовне и
телесне особине; (2) посед, непокретно добро, имање; (3)
правосопственостинанепокретнуимовину;(4)родникрај,
завичај;(5)обрадивоземљиште.ПоЕтимолошкомрјечнику
хрватскогаилисрпскогајезика,тојеправнитермин,којисе
„изцрквеногславенскогјезикарашириоиназапад”ипоти
чеодстарословенскеречибашта(=отац),азначењемује
(1)очевина,дједовина,hereditas,praedium;(2)њива.Речник
српког језикаМатице српске бележида је основно значе
ње баштине „имовина, првенствено непокретна коју неко
наследиодоцаилинекогдругогпретка,наслеђенаимови
на,очевина,дедовина;наслеђе”,адруго,фигуративнозна
чење„б.фиг.наслеђенадуховна,културнадобра,духовно
наслеђе:културнабаштина”.

Терминбаштинаизворноједаклеозначаваопосед,имање
стеченоправомнаслеђивања.ПоСтојануНоваковићутер
мин баштина први пут се среће негде почетком четрнае
стогвека.24Баштина јеимање,алиидеоправногсистема,

19Chastel,A. (1988) Pojam baštine,Pogledi: časopis za društvena pitanja,
God.18,3/4,str.709.

20Наредни„етимолошкиблок”узмањеизменепреузетјеиз:Popadić,M.
(2015)Vremeprošlouvremenusadašnjem:Uvodustudijebaštine,Beograd:
CMiH,str.3435.

21Караџић,В.С.(1818)Српскирјечник,истолкованнемачкимилатинским
ријечима,Беч,стр.24.

22Veselić,R.(1853)Rěčnikilirskogainěmačkogajezika,I,Beč,str.6.
23Следећилексикографскипрегледпреузетјеиз:Gavrilović,Lj.(2010)No

menestOmen:baštinailinasleđe–(nesamo)terminološkadilema,Etno
antropološkiproblemi,n.s.god.5,br.2,str.4253.

24Упоредити: Новаковић, С. (1892) Српска баштина у старијим тур
скимзаконима,Београд:ДржавнаштампаријаКраљевинеСрбије;Но
ваковић,С.(1913)„Баштина”и„бољар”ујугословенскојтерминоло
гијисредњегавека,Београд:ДржавнаштампаријаКраљевинеСрбије;
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попут латинског patrimoniumа. Патримонијум је термин
којим се у римском праву означава имовина једног лица,
посебноонастеченанаслеђивањем.Но,требанапоменути
да је у римском праву постојао и терминdamnosa heredi
tas,којијеозначавао„нежељенонаслеђе”,тојестнаслеђе
недуговеитрошкове.25То је,дакле,ононаслеђекојесмо
мождапримораниданаследимо,аликојевероватнонеби
смо желели да баштинимо. Слично, „имовно”, одређење
налазимо и у српском средњовековном правном систему
Душановогзаконика.Члан43каже:„Иданијевластанго
сподинцар,иликраљ,илигоспођацарицаикомеузетиба
штинусилом,иликупити,или заменити,осимакокосам
пристане”.Утемељеностовог терминауправномсистему
јетаква,дасетокомпериодавластиОсманскогцарствана
Балкану,терминбаштинаиутурскомјезикукористиодау
случају хришћанских поданика означи правно загаранто
вани посед једне породице.26 Ова историјска веза између
имања,добараињиховогправногинститутанаслеђивања,а
којиподразумевабригуиодржавањенаслеђеног,садржана
у речи баштина, даје овом термину одређени симболички
потенцијалкојисетрансформисаоиуакадемскиквалитет.
Од друге половине двадесетог века, или боље рећинакон
друштвенихпроменаизазванихДругимсветскимратом,у
тадашњем српскохрватском језику овај термин је готово
„испражњен”одсвојихпређашњихзначења(којошзнада
баштазначиотац?27).Одтадасетерминбаштинаупотре
бљавакаоречкојаможезначењскидаобјединиразнород
несадржајеиформесведочанставапрошлости,сакривене
изауситњенихилинедостатниходређењапопут„старина”,
„споменик”, „културнодобро”, „спомениккултуре”, „при
роднобогатство”исл.Но,требаистаћидасечестокори
стилаисинтагмакултурноиприроднонаслеђе,алиготово
увекупоредосатерминомбаштинакаосинонимом.Поред
академскелитературе,савременозначењетерминабаштина
узваничниговордржавнихинституцијанаконДругогсвет
скогратаулазиикрозпревођењеиусвајањемеђународних

Недељковић,Б.М.(1936)ИсторијабаштинскесвојинеуновојСрбији:
одкраја18векадо1931,Београд:Г.Кон;Недељковић,Б.М.(1940)О
неким нарочитим облицима колективне баштине код Срба, Београд:
ШтампаријаРаденковић.

25Burill,А.(1867)Alawdictionaryandglossary,NewYork:Baker,Voonhis
&Co,p.419.

26Šabanović,H.(1964)Riječnik termina,Turski izvoriza istorijuBeograda,
knj.1.sv.1,KatastarskipopisiBeogradaiokoline14761566,Beograd:Isto
rijskiarhiv,str.610611.

27Наовореторичкопитање,изреченотокомпредавањанапредметуУвод
устудијебаштиненаФилозофскомфакултетууБеограду,једанмлади
колегаспремнојеодговорио:„ЗнамомиизисточнеСрбије!”
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конвенција,чимењеговаупотребадобијаиформалноправ
никарактер.

Управојетоместоукрштањапојмабаштинеиинституције
легата.Каоибаштина,институцијалегата јеконцепткоји
имадугутрадицијууевропскомдруштву:„Закључкеопо
јавилегатаможемоизвестинаосновуподатакаопојавии
развојунаслеђивања,наследногправаапосебнооразвоју
тестаментаитестаменталногнаслеђивања.Каоипоменуте
установе,појавалегатајеутеснојвезисразвојемпородич
нихисвојинскиходноса.Натраговелегатанаилазимојош
уХамурабијевомзаконику.Такође јеважноистаћида јеу
АтиниСолоновимреформама(6в.п.н.е.)уведенотеста
менталнонаслеђивање.Даљиразвојлегатанастављенјеу
римскомправу.Легатјеусавременаправапрактичнодошао
из римског права које је путем рецепције унето у грађан
скезаконике”.28Имајућипретходноувиду,моглобисерећи
дајеусавременомдруштвуинстутутлегатазадржаострогу
правнуформу29,доксеинститутпатримонијума/баштине
изправногзаметкаразвиоукултурниидруштвениконцепт.
Легат је део наслеђа издвојен из укупне заоставштине, а
сличносмоодредилиисавремениконцептбаштинеуодно
сунанаслеђе:тојежељенидеоукупногнаслеђа,онајкојије
препознаткаовреданнаслеђивања.Ипак,овдепостојијед
набитнаразлика.Услучајупојмабаштине,баштинарби
раштанаслеђује,услучајулегата,легатарпримаиспоруку
којумујезавешталац(декујус)одредио.Изборбаштинара
јеизразкултурниихидруштвенихвредности,иутомсми
слу„избор”имасимболичкииметафоричкикаракатеркоји
сепотомматеријализујебригомопредметимабаштине.С
другестране,предметлегатајеимовинскоправнакорист,а
„избор”јерезултатзаконскерегулативе.Далитозначидасу
сеиакоимајузаједничкекорене,појамбаштинеиинститут
легатаусавременомдобуипактоликоразишлидасепона
шајукаоуљеивода?

Прошлосткаожељазазаједништвом

Можда тоипакније случај.Иако устројен строгим закон
скимпрописима,легатје–какојетојезгровитопримећено–
увекимаодвострукукултурнуфункцију:„Каоизразинди
видуалнекултурнесвести,легаторствојеупотпуњавалооно

28Božić, J. нав. дело, стр. 33. Упоредити: Miladinović, S. нав. дело,
стр.13–14.

29Следећи,правниаспектлегатадат јенаоснову:Антић,О. (2010)На
следно право, Београд: Правни факултет Универзитета у Београду и
Службени гласник; Ђурђевић, Д. Б. (2011) Институције наследног
права,Београд:Службенигласник.
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штосеподразумеваподкултурнимбићемједногнарода.С
другестране,легаторство јенаособенначинпотврђивало
појединачнубригузакултурнаиуметничкаостварењаза
једницекојасупромакланадлежнимустановама”30.Другим
речима,аконачелноимајуразличитформалникарактер,по
јамбаштинеиинститутлегатаделеистоисходиште:сврхо
витостуоквируодређенезаједницеитозаједницечија је
кохезивнасила–прошлост.

„Прошлостјенештоштоградимоизжељезазаједништвом”,
провоцирасправомисторичаридејаТрондБергЕриксен.31
Акојезаистатако,запитајмосекаконекодруштвоилиза
једница,ствара,мислиигради.Једаноддоброаргументо
ваниходговора гласи–путемсвојихинституција.32Утом
смислу је и место баштинских институција веома битно.
Подсетимодајезаједништво,тојестзаједница–communa
lia,управоуосновипрвобитнеупотреберечиpatrimonium.33
Штасубаштинскеинституције?Такођепровокативни,ау
баштинскимпословимавишенегоискусниТомиславШола,
одређујеихнаследећиначин:тосубиблиотеке, архивии
музејиионесунепрофитне,некомерцијалнеорганизације,
имају слично послање унутар општег друштвеног добра,
кориснички су оријентисане и у размерама које зависе од
њиховихпосебности,уједносуинаучнеикомуникацијске
институције.34Обједињеностделовањаинституцијакаошто
сумузеји,архивиибиблиотеке(понекадсеозначаваскра
ћеницомLAM:LibraryArchiveMuseum)добилојепочетком
двадесетпрвогвеказначајноместо,указујућинамогућност
да се њиховим садејством остварује значајан допринос у
„заједницамазнања”(knowledgecommunities),каодаињи
хове раздвојене историје у информатичком добу добијају
заједничкоисходиште.35Пажљиви читалац већ слути куда
овоиде.Нијелиилегат–ондакаданијепредметформално
правнихнадгорњавања–јошједнабаштинскаинституција?

30Avramović,Z.(1994)LegatiukulturiBeograda:stanje,problemiimoguća
rešenja,Kultura:časopiszateorijuisociologijukultureikulturnupolitiku,
br.93/94,str.214.

31Eriksen,B.T.(2013)Štajeistorijaideja,Loznica:Karpos,str.61.
32Daglas,M.(2000)Kakoinstitucijemisle,Reč,časopiszaknjiževnost,kulturu
idruštvenapitanja57(3),str.299340.

33Noyes,C.R.(2007)TheInstitutionofProperty:AStudyoftheDevelopment,
Substance,andArrangementof theSystemofProperty inModernAnglo–
AmericanLaw,Clark,NewJerseyTheLawbookExchange,Ltd,p.48.

34Šola,T.(2003)Esejiomuzejimainjihovojteoriji:premakibernetičkommu
zeju,Zagreb:HrvatskinacionalnikomitetICOM,str.297,319.

35Hedstrom,M.andKing,J.L.(2003)OntheLAM:Library,archive,andmu
seumcollectionsinthecreationandmaintenanceofknowledgecommunities,
Paris,France:OrganisationforEconomicCoOperationandDevelopment.
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Правназаштитајевеомабитанаспектубризиобаштини.36
Другимречима,поменутеипрепознатљивеинституцијекао
штосумузеји,архивиибиблиотекенебимогледапостоје
безјасногправногоквира.Али,иакоспоменичкоправоима
своју дугу историју37, истакнимо да је почетком двадесет
првогвекаонодобилојошједанзанимљивдодатак.Наиме,
упортугалскомградуФароу,ВећеЕвропедонело је2005.
годинеКонвенцијуовредностикултурнебаштинезадру
штво.Онаполазиодправасвакогпојединца„дасебавикул
турномбаштиномповластитомизборуузпоштовањеправа
ислободадругихкаоаспектаправанаслободноучествова
њеукултурномживоту садржаногуОпштојдекларацији
Уједињенихнародаољудскимправима(1948)изајамченог
Међународнимпактомопривредним,социјалнимикултур
нимправима(1966)”.ЦиљФароконвенцијеисказанучлану
1јестедапромовишеследећезакључкењенихпотписника:
„а)признатидасуправавезанаузкултурнубаштинусастав
нидеоправанаучешћеукултурномживоту...,б)признати
појединачнуизаједничкуодговорностпремакултурнојба
штини;в)нагласитидаочувањекултурнебаштинеињено
одрживокоришћењеимајузациљљудскиразвојиквалитет
живота...”Наравноречјеодокументукојиједеополитичке
икултурнестратегијеЕвропскеуније,тојестдео„изградње
мирољубивогидемократскогдруштва...упроцесимаодр
живогразвојаиунапређењакултурнеразноликости”(Члан
1)д),алиовадекларацијадоносиједнузначајнуновину,или
јебаремпрвипутјасноидиректноформулише.Једностав
но,свиимамоправонабаштину.Сходно,тозначиидаима
мообавезеспрамбаштине.

Другим речима, баштина није предмет само научног про
учавања, струковног делања и професионалног бављења;
баштина је друштвена привилегија и друштвена обавеза.
Акосеинститутлегатааприориипосматракаоправнака
тегорија(сјаснодефинисанимодносимаунутаруговорних
страна),ондагамождатребаразуметииуописаномконтек
сту(којипрепројектује,негоштоствараФароконвенција).
Утомсмислу,легатможебитивиђенкаоправноустројен
институт,алисјасноизраженимдруштвенимикултурним
вредностима баштинске установе, дакле унутар оквира
општегдруштвеногдобра.

36Толикобитандасепонекадподбаштиномподразумевасамооношто
језаконскиутврђенокаокултурнодобро.Отомевишеу:Popadić,M.
(2015),нав.дело,стр.119–126.Стране125126делимичносупренетеу
текстукојиследи.

37Бргуљан, В. (2006)Споменичко право, Београд: Републички завод за
заштитуспоменикакултуре.
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Закључак–
Културнодоброикултурнадобробит

Резимирајмонакрају,укратко,оношто једосадаречено.
Појам баштине и институт легата имају заједничко поре
клоуправномсистемувезаномзапроцесенаслеђивања,а
заједничкоисходиштеуживотнојреалности,односнокада
оставштинапостанечинилацустварањудруштвенихикул
турнихвредностизаједницеипојединца.Ипак,требабити
опрезанс„правомнабаштину”,тојестсупотребомидејао
заједнициињеномнаслеђу.Морасеиматиувидуидајепо
некадидејабаштинеискоришћенакаомедијзастереотипи
зацијукултурнихидруштвенихвредности.Кадасулокалне
ирегионалневредностибаштинепочеледасепретварајуу
универзалне,дошлоједопроблема,којинису(намерноили
ненамерно)одмахуочени.Другимречима,прихваћенездра
возаготовоовеидејесупоредсвогхуманистичкогкорена,
показалеи–једнакољудско–хегемонолице.Примећеноје
идајесавременабригаобаштинибила„опсесијастрастве
не, образоване и углавном утицајне мањине, а социјалне,
образовнеиполитичкекарактеристикепроизвођачабашти
немалосусепроменилеоддеветнаестогвека”38.Погледај
мо зато на крају пример синтагме „културно добро”, која
сведочидајетанкалинијаизмеђуупотребеизлоупотребе
„заједничке”баштине.

У једној савременој правничкој енциклопедији, под
одредницом културна баштина читамо: „Израз културна
баштинаодносисенаонајдеонационалне,племенскеили
другекултуредруштвакојијетоликобитанзаидентитети
карактер друштва да гаљуди сматрају неотуђивим.Израз
обухвата материјална, историјска или археолошка нала
зиштаипредмете,каоинематеријалнепојаве,каоштосу
фолклор,обреди, језикизанатскевештине.Често јепове
занасаширимпојмомкултурногнаслеђа;саужимпојмо
вимакаоштосупредметикултуреиликултурниматеријал
којиискључујунематеријалнубаштину;и техничкимтер
миномкултурнодобро,којиуказујенавласничкеодносе”.39

38Graham,B.,Ashworth,G. J. andTunbridge, J.E. (2000)AGeographyof
Heritage:Power,CultureandEconomy,London:Arnold,p.14.

39„Thetermculturalpatrimonyreferstothatpartofanational,tribal,orother
society’sculture,whichissofundamentaltothesociety’sidentityandcha
racter thatpeopledeemit inalienable.Thetermembraces tangiblehistoric
or archaeological sites and objects aswell as intangible phenomena, such
asfolklore,rituals,language,andcraftskills.Itisoftenassociatedwiththe
broadertermculturalheritage;thenarrowertermsculturalobjectsorcultu
ralmaterial,whichexclude intangibleheritage;and themore technical le
galtermculturalproperty,whichindicatesownership“;Nafziger,J.Cultural
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Ранијесмоприметилидасетерминкултурнодобросреће
срединомдвадестогвека.Ипак,тајтерминимазанимљиву
предисторију.Колико језасадапознато,синтагмакултур
нодобро(Kulturgut)првипутјеупотребљенакаотехнички
терминуНемачкој1933. годинеиискован јеуГебелсовој
пропагандистичкојковачници,ауоквирупрописавезаних
заReichskulturkammer,државнуагенцијузакултуру.Њено
значење је било: „свакоделоилиизвођењеуметностина
мењенопублици;свакодругоинтелектуалноделоилиизво
ђењенамењенопублиципутемштампе,филмаилирадија”.
Нијебиоредакслучајданаосновутогаштоје„делонаме
њенапублици”,оно–захваљујућинацистичкимпропаганд
ниммеханизмима–промениисвојинскистатус,тојестбуде
отуђеноод„неподобних”власника.40

Друштва и заједнице „мисле” кроз своје институције, али
сеипроцесбаштињењанесмемешатисприбављањемин
стантидентитета„запонети”,акојисутекзаводљивпроиз
водзамкеинституциналногинструментарија.41Говорећиу
имезаједнице,постојиопасностдасеинституцијеуместо
дабудугенераторидељењазаједничкихвредности,претво
реуинструменте занаметањепожељнихобразаца.Стога,
јошједномзасамкрај,саветиисторичараидејаТрондаБер
гаЕриксена:„Кадопрошлостиговоримкаоо’конструкци
јиʼ, ањеномбаштинару као ’режисеруʼ који нампредста
вљапрошлостзаједнице,нијеминамерадаумањимзначај
уложеногтруда,већданагласимкаковишенеможемопод
разумеватиједнупрошлосткојуделесвисународници.Не
смемо чак ни подразумевати да прошлост уопште занима
свенашесавременике.”42Отуда,аколегатсхватимокаона
рочитубаштинскуинституцију,требауочитиидаконцепт
легатапреносиједнуколикозначајну,толикоиједноставну
баштинскупоруку.Каоиндивидуалничиноставиоцаиза
штићен правним нормативима, легат заправо опредмећује
нарочитукултурнувредностипоручује:ненаслеђујесеса
мо„имање”или„правноимовинскакорист”.Тојетекзалог
заправициљ.Аправициљјенеговањедобробитиљудии
њиховихмеђусобниходноса.

heritageandpatrimony, in:Encyclopediaof law&society:Americanand
global perspectives,Vol. 1, ed.Clark,D. S. (2007),ThousandOaks,CA:
SagePublications,Inc,pp.360360.

40Steinweis,A. E. (1996)Art, Ideology, and Economics in Nazi Germany:
TheReichChambers ofMusic, Theater, and theVisualArts,ChapelHill:
UniversityofNorthCarolinaPress,pp.44–45.

41Видети: Булатовић, Д. (2016) Уметност и музеалност, Нови Сад:
ГалеријаМатицесрпске,стр.217218.

42Eriksen,B.T.нав.дело,стр.64.
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HERITAGEASPECTSOFTHEINSTITUTEOFBEQUEST

Abstract

This paper examines the role of the institute of bequest in heritage
studies. It starts from a historicaltheoretical definition of the notion
ofheritageandpoints to itsconnectionwith the instituteofbequest:
itderivesacloseoriginallegalcharacterofbothterms,butalsotheir
modern intertwining – from initial theoretical premises to social
applicability.Inthatsense,abasicassumptionexpressedinthepaper
is that theseconceptsachieve theiressentialpurposeonlywhenthey
becomepartofliferealityi.e.whentheybecomeafactorincreating
social and cultural values of communities and individuals. It is
noticed that, in thecases referring to thenotionofheritage,heritage
stakeholderschoosewhattheyinherit,whileinthecasesofbequests,
the legatee receives theworks assigned to themby the testator.The
choiceofheritagestakeholdersisanexpressionofculturalandsocial
values, and in that sense “choice” has a symbolic andmetaphorical
character which is then materialized through care for the inherited
objects.Ontheotherhand,thesubjectofabequestisthepropertylegal
benefit,andsuch“choice”istheresultoflegalregulations.Havingin
mindthesesimilaritiesanddifferences,thegoalofthepaperhasbeento
shedsomelightonheritageandbequest,bothasnotions(philosophical
category)andasinstitutes(socialformation)inordertoofferaclearer

understandingofthesephenomena.

Keywords:notionofheritage, instituteofbequest,heritagestudies,
knowledgecommunity
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ПИСАНАЗАОСТАВШТИНАИ
УСМЕНОЗАВЕШТАЊЕ

НАСЛЕЂЕЖАРКАВИДОВИЋА
Сажетак:Рукописноибиблиотечконаслеђеисторичарацивили
зацијеиисториософаЖаркаВидовића,каопримернесасвимти
пичноглегата,указујенанеказначајнапитањалегатства,које
законодавствoикултурнаполитиказаобилазеилиихсамоподра
зумевају.БудућидаизаВидовићанијенађенписанитестамент,
азањимјеосталаибогатарукописназаоставштинаионикоји
бринуоњој,отвараседругачијепитање–питањеосећањамо
ралнеобавезеулегатству.Топитањеупућујенасналичаноднос
легаторапремасвојојзаоставштиниинаоднослегатарапрема
тојзаоставштини,којипроистичуизличногосећањадужности
иморала. АутентичностВидовићеве писане и усмене речи,ње
говбрижљиводноспремарукописима,снажнепорукекојењегови
рукописиносе,алиињеговаличност,обавезалисуњеговелегата
редаовајлегатсачувају.Но,теобавезенебибилоданијепро
истеклаизличногосећањадужностиВидовићевихнастављача.
Личниимеђуличниодносилегатораилегатараобогаћујунасле
ђено и чине од заоставштине – завет, а свест свих учесника о
доприносузаједничкомкултурномдобрукључнајеизаостварење
националногинтереса.

Кључне речи: Жарко Видовић, рукописна заоставштина, од
нослегатораилегатара,осећањедужности,моралноосећање,
историјскосећање,завет

ДЕЈАНА ОЦИЋ
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Заветјејединамогућаживавезамеђунараштајима(покољењи
ма); једини језик којим можемо да се споразумемо са прецима,
којихвишенема,исапотомцима,којихјошнема...аконамјеуоп

штесталодосагласностисаонимакојихнема!

ЖаркоВидовић1

Једногмајскогдана2016.годиненаНовомгробљууБеогра
ду,уприсуствубројнихпријатељаипоштовалаца,сахрањен
је историчар цивилизације и историософЖаркоВидовић.
Недуго потом, на иницијативу митрополита Амфилохија
Радовића одржана је још једна свечаност: сакупили су се
поштоваоциличностииделаЖаркаВидовићасциљемда
одлучештабинајбољебилочинитисњеговомрукописном
ибиблиотечкомзаоставштином.2

СвојживотнипутЖаркоВидовићзапочеојеуТешњу,давне
1921.године,азаокружиогајебогатимживотнимисписа
тељскимискуствомуБеограду,у95.години.Позавршеној
гимназијиуНовомСаду,1939.године,уЗагребујепрватри
семестра студирао медицину коју је у четвртом семестру
замениофилософијом.Каомладискојевацучествоваојеу
Априлскомрату1941.године.Тегодине,пораспадуКраље
винеЈугославијеиформирањуНезависнедржавеХрватске,
доспева у сарајевски затвор, одакле га, умају 1942. годи
не,транспортујуулогорЈасеновац,којиуспевадапреживи
јергаодводеураднелогореуНорвешку.ИзлогорауНор
вешкојпобегао је 1943. годинеуШведску, где је као сти
пендистаКраљевинеШведске,до1945.године,студираона
УниверзитетууУпсали.ПоповраткууЈугославију,ухапшен
језбогборавкаиделовањауШведској.Поизласкуизкому
нистичкихзатвора,изкојихјеослобођенкрајем1947.годи
не,уследнедостаткадоказа,изновајезапочеостудије1948,
уписујућифилософију,скојепрелазинаисторијууметно
сти.Позавршеткустудија,одфебруара1953.године,ради
каоасистентпредавачнаКатедризаисторијууметностиу
Сарајеву.Умеђувременује,1958.године,наконстипендиј
скогборавкауПаризу,одбраниодокторскутезуоМештро
вићу на Филозофском факултету у Београду. Сарајевски
универзитетнапустиоје1961.године,тесепреселиоуЗа
греб,где јепредаваоИсторијуцивилизацијенаСвеучили
шту, с кога је 1967. године, „због јавно израженог отпора
агресивномнаступањухрватскогнационализмаиширењу

1 Видовић, Ж. (1989)Огледи о духовном искуству, Београд: Сфаирос,
стр.219.

2 Свечанисастанакодржанје23.маја2016.године,устануЖаркаВидо
вића,кадаједонетЗакључакспотписимаосамнаестороприсутних.
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србофобије”,3прогнан.УБеоградусезапослио1969.године
уИнститутузакњижевностиуметност(уистојзградиуко
јојједеценијамаранијебиосмештенједанодзатвораукоме
је,поповраткуизШведске,робијао),итамоостаједаради
доодласкаупензију(1986).

Слика1ПотерницаНДХзаВидовићем
Као предратни, аутентични4 скојевац, Видовић је постао
свестанисторијскогконтинуитетазаједнице,штоћемусе
каологорашу,суоченимсасмрћу,проживљенимискуством
ипотврдити.Каобегунацизлогоракритиковаојејугосло
венску владушто је напустила свој народ.Каоисторичар
уметностиВидовићтеоријскипреиспитујеважећевредно
сти,итонесамоууметности.Естетичкиикритичкибуд
нопратећијугословенскуликовнусцену,разматранесамо
естетичкекритеријуме.УкњизиоМештровићунијансира
ноупоређујескулпторскууметностиархитектуру,уОгле
дима о самосвести трансценденцијом одважно заоштрава
борбусметафизичкимвредностимаЗапада,закојесматра
данетребадабудуивредностисрпскогнарода.Укњизи
оЊегошуоткривада јекључдуховногтрајањаупоезији,
односноуметности,идајесрпскинароднеепскиратнички,
већлогорашки,литургијски,заветни.

Видовићјеучесникисведокважнијихисторијскихдогађаја
20.ипочетка21.века,којијезаписиваосвојепроживљава
њеивиђењетихдогађаја,непропуштајућидасеубелешка
маосврненавременскопросторниконтекстидауочисло
женеодносеукључнимпојавамаједнеепохе.Послесмрти
таквихособакојесу,каоВидовић,значајнезанационалну
паисветскукултуру,постављасе,званичноилипритајено,
узусловљавањеправноилииздубокеунутрашњепотребе,с

3 Раденковић,Г.(2016)УпокојиоседрЖаркоВидовић,сајтСрпскеправо
славнецрквеhttp://www.spc.rs/sr/upokojio_se_dr_zharko_vidovitsh

4 Заразликуодидеолошког,партијског,титоистичкогскојевца–Видовић
ћеодлучноијасноусвојимрукописимауказиватинатуразлику.
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аргументимаилибезњих,изпобудаузвишенихилиниских
– питање даљег опстанка оногашто су те особе за собом
оставиле.Будућитогасвесни,члановиИницијативногску
па заочувањеделаЖаркаВидовићаформиралисуОдбор
запописњеговеписанезаоставштине.5Свичлановипопи
сне комисије познавали суВидовићаимакар донекле би
лиупућениуњеговрад, авећинањих јепотомукључена
иуОдборзаиздавањеВидовићевихсабранихдела.Лично
познанствозарадназаоставштиниоднационалногзначаја
нијеневажнојер:„[…]оваквипоклониимајуиједнуличну,
готово интимну димензију.”6 Персонални легати, оношто
суодређенеличностиоставилезасобом,свакакопредста
вљајуфрагментеилисажетакживотатеособе,алисуисво
јеврстанпоказатељоствареностињиховогсмисла.Стогаје
корисноакосулегатари,нанекиначин,посредноилинепо
средно,дужииликраћипериод,билиуприлицидасведоче
процесунастајањатезаоставштине.

Далићеоноштојевећиномчинилосмисаоживотаважних
личности наставити даживи, и како ће трајати зависи од
многихоколности.Зависиодтогадалијеикако,писаном
илиусменомречју,легатородредиоштаћесе,инакојина
чин,похранитипаикоћебититаособаили,чешће,инсти
туција која ће чувати оношто је он за собомоставио као
личниприлогнационалнојкултури,каоидалијеуспеода
предвидибројнемогућепроблемедокојихћедоћикадње
гавишенебуде.Потомзависиодтогадалијепокојникова
жељадоброспроведена,далисењеговаусменаречдобро
разумелауслучајудасуправнинаследницизаоставштину
некомпоклонили.Уколикојезастарањеименованпоједи
нац зависићеиод тогаколикоћедугоонај коме јеостав
штинаповеренапоживетидауспедајесачувадоследећих
генерацијакојећејепреузети.

Имајућисветоувиду,моглобиделоватипомалонеобично
штоВидовић,иакоочигледносвестанзначајачувањадухов
ногнаслеђа,међусвојимсписиманијеоставиописаногтра
га,нештоналиктестаменту,отомештабижелеодасеучи
нисњеговомзаоставштином.Уместотога,онимакојисуза
њимосталиоставиојесећањенасвојеречи:повременоје

5 УОдборзапописименованису:ђакондрДраганАшковић,доцентна
БогословскомфакултетуУниверзитетауБеограду;проф.дрМилошКо
вић,тададоцентнаФилозофскомфакултетуУниверзитетауБеограду;
БогданЗлатић,дипл.правник,службеник;ДејанаОцић,дипл.филозоф,
уредникзалексикографију,иМилошТутуш,дипл.теологизБеограда.

6 Жељски,Т.(2015)Легатпроф.дрЂорђаЖивановићаубиблиотециКа
тедре за славистикуФилолошкогфакултетаУниверзитетауБеограду,
ЗборникМатицесрпскезаславистикубр.87,НовиСад:Матицасрпска,
стр.267.
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казиваодабижелеодарукописибудусачуваниинаводиоје
кобимоглидабудупотенцијалнилегатари.7Реклобиседа
јеимаовередаћереченобитииучињено,ачинисекаода
нијехтеоникогадаобавезује,каодајежелеодатуодлуку
препусти процени оних до којих ће ти рукописи доспети,
атоћеистовременобитиисвојеврснитесттрајања,одно
снопролазностионогашто је засобомоставио.Каода је
знаодаћежељенопребитиучињеноакосеонличнообра
типојединцима,негоакосеуговором,правно,задужинека
институција. Као да је знао да институције, и поред свих
правнихзаштита,самепосебинеморајубитигаранцијада
ћесерукописисавесночувати.

Но,иакоВидовићнијеначиниотестамент,његоварукопи
сназаоставштинасамапосебијестенекаврстатестамен
та– јерсвештојезаписиваоостављаојеунадидаћето
некомезначити.Тојесасвимускладусњеговимзаписима
оличности,оосећању.Оосећањуморалном,оосећањуду
жности.Онпишеоосећањудужности,окатегоричкомим
перативу,дајето–императивосећања!8

„Томорално осећање јекатегоричкиимперативповезано
сти генерација у непрекинути ланац заједнице која кроз
векове (тј. историјски, изнад времена, силе пролазности)
остаје–уосећању!–једнаистаунизугенерација(’Гдеја
стадох,Типродужи–Штонемогох,Тиодужи!’)…”9

Неоставившитестаментапишућиоличности,осећањуи
моралу–оставионамјевишеодтестамента–оставионам
језавет.

Видовићевизаписиокантовскомкатегоричкомимперативу
потврђујудајезнаодасенеможе,правномилидругомси
ломнатератинекоданештоцениидаимаосећањеморал
необавезепрематоме,акотаобавезанепроистичеизњега
самог,изњеговеличности.Атоосећањеобавезепроистиче
изличностиукојојнамјеискуствоопрошломдагатреба
сачуватизабудуће.

„Правнаиморалнасвестсејављајусамоиздуховногиску
ства,изчовековаискуствадуховне заједнице, јерправнаи

7 Пресвих,инајчешће,ВидовићјенаводиоМилошаКовићаиМилоша
Тутуша.

8 „КатегоријуличностиКантјенаслутиокадјеморалниимператив,сло
бодувољеитежњудобрузаједницеприписаосамоосећању,анеразу
му,мишљењу”;Видовић,Ж.Српскоевропскиречниктрансценденције,
необјављенирукопис.

9 Исто.
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моралнасвестсусвестличности,аличностсејављасамоу
духовномосећању(утрансценденцији).”10

Тако је у овом смислу, као завет, усмена реч далеко ја
чаодписаногтекстазаконодавства, јер јеонаипокретач,
односно„моралнизаконуменидаможебитиосновопштег
законодавства”11…

Далииједнонаслеђеиматувредност,тајтерет,тутежину,
каокадсе(писанаилинеписана)речоставиунаслеђе?Код
права су присутни спољни елементи принуде, код усмене
речипринудесуунутрашње.Најјачапринудапроистичеиз
личнеодговорности.Осећањедужностикодоногакоме је
нештовредно,каоштојелегат,повереноначувањеизазива
иосећањедајетимепочаствован,аијестеречосвечаном
чину.Особакојојјенештовредноповереноморадубокода
верујеутувредностидаосећадужносткојамунећебити
наметнутаспољавећћегадубокообавезиватиизнутра.

Управос тимосећањемдужности,члановиОдбора запо
писрукописнезаоставштинеЖаркаВидовићазапочелису
физичкуобрадуњеговеписанезаоставштинеустанууком
јеживеоирадио,пописивањем,разврставањемифотогра
фисањемматеријалакојијеоцењенкаовредан.УрадуОд
боразначајнупомоћсупружилауправоусменаупутстваса
могВидовићакојајеонзаживотадавао,пресвих,Милошу
Тутушу,скојимјеизапочеозаједничкопописивање,акоји
ћекаснијепостатиуправникЗадужбине„ЖаркоВидовић”12.

По завршеномпописупрвог и главног дела рукописа они
су предати на старање Библиотеци Патријаршије Српске
православне цркве, док је непописан Видовићев библио
течкифондсмештеннаБогословскифакултет, анеколико
дневника, верзије прелома две објављене књиге, картице,
свешчице, књиге из уметности, позивнице, кутија с лич
ним и породичним фотографијама, и слично, привремено
сечувајуупросторијамаЗаводазауџбенике.Институције
у којима је легат смештен нашле су се за неко време „на
услузи”,пресвегазахваљујућипојединцимакојисусвесни

10Видовић, Ж. (1989)Огледи о духовном искуству, Сфаирос, Београд,
стр.324–325.

11Видовић, Ж. Српскоевропски речник трансценденције, необјављени
рукопис.

12Задужбинујеосноваонаконпописа,наиницијативулегатара,СветиАр
хијерејскиСинодСрпскеправославнецркве,одлукомброј869/зап.690
од21.6.2018.сглавнимциљемдасачуваличностиделоЖаркаВидови
ћа.ОдоснивањаЗадужбинаинтензивнорадинаобјављивањуњегових
сабранихдела.
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Видовићевогзначајазасрпскукултуру,доксезаЗадужбину
ненађеодговарајућипростор.

ЖаркоВидовићјезасобомоставиорукописекојејеподе
лиоуфасциклеобележенебројевима.Водиојерачунадао
својимрукописимаињиховомнастанкуоставитрага,теје
бележио прецизну евиденцију.Фасцикле је пописао у од
ређеним свескама, с детаљнимописомњихових садржаја,
понекадисобразложењемоколностиукојимасурукописи
настајали.Записиваоје,каконаједномместунаводи,„пре
глед, нумерацију, описи класификацију рукописа” (1995).
ПремабројевимафасциклиВидовићје,међутим,записивао
информацијенесамоосвојимрукописимаиодогађајимаиз
свогживота.Даваојеонкратакопис,алиинапомене,при
медбе, забелешке, датуме скупова, белешке о излагањима
својимитуђим,коментарисао,умногомекритички,догађаје
којииначечестоостанунезабележениавременомсепокаже
дасузначајни.Отекстовимакојејеписаозаскуповевећи
ном је наводиои одређене чињенице о скупу, алии своје
коментареодређенихизлагања.Светосадапредстављасве
дочењаизузетнодрагоценазадруштвенуисторијунаовим
просторима.

ЗанимљивајеиВидовићевабиблиотечказаоставштина:не
самопоизборукњига,већипреманачинунакојијеонте
књигечитао,поподвлачењима,каоипобројнимбелешкама
нањиховиммаргинама,уочаваседајеВидовићнепрестано
биоудијалогусписцемделакојечита.Његовазаоставшти
наоткривадасуурукописимауметнутекартицекојимасе
служиоприликомчитања,штопредстављасвојеврсно,врло
оригиналнолинковањеауторовогтекстаилитературе.

ТакораднапописуВидовићевихрукописапредстављапре
гледњеговогживотаидела,алиистовременоиувидучи
таву једну епоху.Оставилацове заоставштинепоживео је

Слика2Личнидокументса
студијскогборавкауПаризу

Слика3Проспектпариске
књижаре
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готово цео век, ањегови писани трагови о томе показаће
секаосвојеврсниподсетницикојиупућујунамногедавно
прошлеиподостазаборављенедогађаје.Данематихњего
вихзаписа,алииусменихречи,односноонихособакојиће
теречизапамтити,небиседовољнозналоојасеновачком
страдањуВукашинаМандрапе,опореклупопуларнепесме
Ђурђевдан,отомекакојењеговпрофесорСветозарРадој
чићзавремесвоглогоровањауОснабрикусклопиохрам,
сликаоиконеислужиолитургију,пајеисавезничке,фран
цускеофициреутоукључиоинањиховомимјезикудржао
предавањаосрпскојуметности.ВидовићјеуШведскојдру
говаосрежисеромИнгмаромБергманом(ErnstIngmarBerg
man),уПаризуседружиосписцемЖоржПереком(Georges
Perec),комећепослужитиикаоинспирацијазаглавнилик
романаСарајевскиатентат.

Неко ко је биоискрени скојеваци истински верник, ко је
преживеохапшењаусташа,нацистаикомуниста,надживео
синааћеркуупознаотекпредкрајживота…имаојештада
каже.Макаридајесамосведочиоодогађајима,аонимје
придодаоисвојлични,критичкиосврт,одличноиханали
зирајућиалиисинтетичкиихповезујући.Такосунастале
заистааутентичнемисликојесвакакотребасачувати.

СвеувезисВидовићем,каоисамњеговживот,некакоје
другачије.Такоињеговлегатненосизваничнотајназив,
каоштонизаживотанијеодредиокомећеприпасти.Алије
токомњиховогнастајањасвојимрукописимаприступаотру
дећиседаолакшаиобјаснионима,акоихбудебило,који
ћеоњимаводитибригу.Осназионогаштојеписаоказујеи
одлучностњеговихпоштовалацадасењеговоделонепре
пустизабораву.

Видовићсам јеиузор зачувањеличне архиве, упогледу
реда,организованости,алиисистематичности.Ивишеод
тога:онјепримерлегатакаозавета–премаусменојречи
дасесачуваписанодело.НебиниВидовићтакописаоо
томедасамтоније–осетио.Дакрозтодуховноискуство
нијеличнопрошао.Самјебиосвојеврснилегатар, јерчу
ваојесећањеналогораше,настрадалнике,сећаосеисвога
професора,којисеопетитоузаробљеништву,сећаосво
јихпретходника.Видовићсматрадајезаслуга„јединстве
ногпрофесора”била„свестоодлучујућојулозиуметности
устварањуичувањузавета,тогјединогсмислаисторијеи
’система вредности’,живе душе народа, и (заветне) исто
ријскесвестисвакеличности!”13ЗахваљујућиВидовићевом

13Видовић,Ж.(2018)Библиобиографија1948–2015,Задужбина„Жарко
Видовић”,Београд,стр.65.
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сећањунаРадојчића,мипамтимоиВидовићаиРадојчића,
амождаћесеинассамихсамопотомпамћењунекока
снијесетити…Но,итосећањенијејединозараднассамих
већрадиисторијског трајањанације у које сенаше траја
њеуграђује.То трајање је бесмртност.Управоу томнизу
смртнихгенерацијатрајебесмртназаједница.

„Асамоусферитаквесагласностичовекјеспособандаслу
жинечемуштојеизнадсамихњеговихинтереса;утојсфе
ријеспособандасепоистоветисабилокимкоонсамније;
утојсферијеустањудаосећаисаосећа,дабудеисловесан,
Слову(Логосу)сличан:каоупоезији!Заветје,дакле,духо
ван,али...Заветјеијединамогућасупстанцијанацијекао
надсветовне(надисторијскеинадинтересне)заједнице.Он
јеунадбитију:удругојсферинијенимогућ!”14

Легатисутрагнечегпрошлог,којетакоидаљетраје,аакосе
чувајутрајаћеидуховнабудућностзаједнице.

Заветјемеђугенерацијскотрајање.Стогањегачиниилич
ниодносоногазакојимоностаје,алииодносоногакојига
сеприхвата.ПремаВидовићу,самоисторијскиосвешћени,
дакле свесни тог континуитета, можемо сачувати сећање,
повест,ипренетигабудућимпоколењима.Такочуваридају
својдоприносдуховномнаслеђу.

Стоганијеневажнопитањештаћетајкомејеостављено–
стимдаљеучинити?Скојимциљем,икојићесмисаоуто
ме пронаћи. Колико ће себе дати, коју жртву приложити.
СудећипозаписимаЖаркаВидовића,речјеиодужности
нечијојдачуваоноштомујеостављено.Но,итолично,ин
тимноосећањедужности,можесенеговати,васпитавати.А
тобимоглабитизначајнаулогадржаве,уколикојојјетаква
културнаполитика.

Условзапостојањебилокаквоглегата,задужбинеилифон
дацијејењиховаправназаснованост.Ониморајудаимају
оснивачкиакткојимсеутврђујеначиниусловиделовања,
каоитоподчијућенадлежносткојадужностспадати.Бу
дући да је реч о деликатномпроблемунаслеђивања, тиме
сеоставштинаштитиодмогућихзлоупотреба.Но,иуЗа
конуонаслеђивањупомињусе„дужност”и„достојност”15.
Ипак, правна акта не могу сасвим укључити другу врсту
обавезенакојусеусавременодоба,нарочитомеђудржав
ним службеницима, све мање мисли – на обавезу личну,
моралну.

14Видовић,Ж.(1989),нав.дело,стр.219.
15Закононаслеђивању:46/19951689,101/200318(УСРС),6/20156,чла

нови4,5и6тичусенедостојностизанаслеђивање.
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Правомсерегулишепроблемвласништва,својине,далије
онаприватна,државна,национална,алисезаветно„регули
ше”националнокултурнодобро,рецимо,услучајуда„то
нијемоје”–ипакјемоједаучинимсвештомогудагаса
чувам.Легати сууправопојединачандоприносодређених
личностикојисуисторијскибилисвесникултурнихвред
ностиједногнарода.

Слика4ИнтервјузаСвијет,1959.
Уосновиовакве,легатске,врстенаслеђивањапресвега је
обичај даривања. Даривање подразумева несебичност, да
клеодвајањеодделасебе,нечегдрагог,иколикојетонешто
дражетојенесебичније.„Свакичиндоброчинстваимасвој
утицајнамногошируобластодлокалне.Изградњабољег
друштва,етичкихнормииопштегмораланародаможебити
понуканаплеменитимчиномдаривањалегата.Тимесеожи
вљаваустановљавањепозитивногсистемавредности,под
стичесебригаотрадицији,опојединцукојиједаодопри
носкакав треба следити, градисебудућностна стаменим
темељимаколективногпамћењаједненације.”16Чакикада
јеречоматеријалномдаривању–односисенанематеријално
–кадасенаслеђеможедуховноумножити,раширити...Дар,
поклон,посредноилинепосреднојеостављен,алиуслучају
легатанезаличнокоришћењевећјетодаркојисепредаје–
на чување.Ту је за самлегат од великог значаја узајамни
однослегатораилегатараалииодноссвакогодњихпрема
предметунаслеђивања.„Радисеобесплатностипоклањања
и тај гест се извршава добровољно. [...] Поклонопримац
којијепреузеопоклоњенуимовинуодговоранјезању.”17То
јеосновнакомећелегатсуштинскипочивати,захваљујући
комећеопстати.Одтогаћезависитииколикосеоставштина

16Арбутина,Н.В.(2016)Легатубиблиотеци,докторскадисертација,Фи
лолошкифакултет,УниверзитетуБеограду,Београд,стр.225.

17Božić,J.(2019)LegatiukulturnojpoliticiRepublikeSrbije,doktorskadiser
tacija,Fakultetpolitičkihnauka,UniverzitetuBeogradu,Beograd,str.56.
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цени,коликосеоњојзна,коликоседаљепреноси,инакоји
начинсе„користи”...Иуправотојеоноштобитребалода
будеобухваћено,несамоформално,културномполитиком.
Културномполитикомтребалобинеговатикултурударива
ња,каоипоштовањепремадародавцимаалиипоштовање
спрампожртвованостичувара.

Икултурнуполитикукреирајуличностионихкојидоносе
правнаакта,ионихкојиихспроводе.Затојебитноикаква
јеличносткојаточини.Јеркултурнабудућностнародаза
висиодтогакакосеталичностопходипремаономештоје
некооставиопоколењима.Нилегаторнијетооставиосамо
дабионостаоупамћен,већидадопринесезаједничкомсе
ћању.Каоштосуточинилидавнашњииконописциифре
скописци,којисебезпотписауписашеувечност.

Уколикоиличносткојаутиченакултурнуполитику,акоја
спајаилираздвајалегатораилегатара,усебиимаосећање
моралнеобавезе–трајањећесенаставити,уколиконе–на
стаћечворовиукојимаћебитизаустављенкрвотоктрајања.
Итојенајвећаопасностзасвакуврстулегата.Каоисупрот
но,доклегодпостојимакарједнажилакуцавица–трајеи
бесмртност,каоштопризренскаЗадужбинаСимеИгумано
ва,светлипримерсрпскогнаслеђа,„својумисијуостварује
од1882.године,сапрекидима,доданас”18.СимаИгуманов
„уКијевујенаписаодуховнозавештањеукојемјесавка
питалпоклањаосрпскимшколамауСтаројСрбији”19икоја
најбољетраједокјесамостална,независнаоддржаве,где
би семогло саосећати сВидовићевим вапајем: „Да наци
оналнеинституције будуодвојенеоддржаве каошто јеи
морал(осећањедужности)одвојенодзаконаиправнеоба
везе!”20

Акобикултурнаполитикадржавебилакаоштоје,напри
мер,културнаполитикапородицеЂорђаМихаиловића–чу
вараСолунскоггробља,својеврсноглегата,личностикојаје
заветованаосећањемдужностипремасећањунастрадале,
којасвојомжртвомњиховимжртвамадајесмисао,одужу
јућисетакоисвојојпородициисвоменароду–институт

18Новаков,А.иПавловић,З.(2019)ЗадужбинаСимеАндрејевићаИгума
нова–губитаксамосталности(1946),ЗборникрадовасаМеђународ
ногнаучногскупанатему„Државноцрквеноправокрозвекове”,Ми
трополијацрногорскоприморска,Београд,Будва:Институтзаупоредно
право,стр.243–262.

19Исто.
20Видовић,Ж. (2019)Ивера је уметност, Београд: Задужбина „Жарко

Видовић”,стр.331.
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легата представљао би заиста чврст темељ за националну
тврђавукултуре.21

Легати–свештојепрошлоаопетосталодатраје,идаље
сечувајукаозалогкултурнебудућностизаједнице.Нијели
важно за сваки легат, сваку задужбину да се они развија
ју,умножавају,дасезањихчује,даживе?Самотакоони
заистаоправдавајусвојуулогуипотврђујусвојсмисао.

Надајмоседаћесветлихпримераусрпскојкултурнојпо
литицибитисвевише,идаћеЗадужбинаЖаркаВидовића
остатимеђуњима,абићеихуколикобудеивишепоједина
цасосећањемморалнеобавезе.Кадатаквихличностибуде
међуонимакојиодлучују засигурноћееволуиратиисрп
скакултурнаполитика.Дотаданетребазаборавитидајеу
сплетуважнихчинилацауопстајањулегатаодпресуднева
жностинесамоштавећикоганеко,писаномилиусменом
речју,оставизасобом.
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WRITTENLEGACYANDVERBALENDOWMENT:

THELEGACYOFŽARKOVIDOVIĆ

Abstract

Thehandwrittenandbibliophiliclegacyofthehistorianofcivilization
andthehistoriosopherŽarkoVidović,asanexampleofanotquitetypical
legate,pointstosomesignificantissuesoflegacywhichlegislationand
culturalpolicyavoidorincludeonlyimplicitly.Inviewofthefactthat
awrittentestamenthasnotbeenfoundafterVidović’sdeathandthat
his successorswanted topreserve the richwritten legacyhehad left
behind,adifferentquestionarose–thequestionofmoralobligationin
careoflegacies.Thatquestionhasdirectedustothepersonalattitudeof
thelegatortowardshislegacy,andtotherelationofthelegateetowards
the legacy,which stems fromapersonal senseofdutyandmorality.
TheauthenticityofVidović’swrittenandoraltestimonials,hiscareful
attitudetowardsmanuscriptsandstrongmessagesthathismanuscripts
andalsohispersonalitycarry,haveobligedhislegateestopreservewell
thislegacy.However,thatobligationwouldnotexistifitdidnotstem
fromapersonalfeelingofdutyofVidović’ssuccessors.Thepersonal
and interpersonal relations between legators and legatees enrich the
inheritanceand transform it intoa legate.Thus, awarenessofall the
participants about the contribution to the common cultural values is

alsocrucialfortherealizationofnationalinterest.

Keywords: ŽarkoVidović,written legacy, relation between legator
andlegatee,senseofduty,moralfeeling,historicalmemory,testament
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ЛЕГАТИМА
Сажетак:ГалеријаМатицесрпскезапочелајетоком90тихгоди
на20.векасеријуизложбиПоклонзбиркикакобијавностипред
ставилапоклоњенаделакојасупочеладастижууспецифичним
историјским околностима. Током година се модел презентације
унапређиваоиусложњавао,аизложбесууместоједнолиснихка
талогадобилеобимнепубликацијесарасправнимтекстовимаи
репродукцијамасвихпоклоњенихрадова.Поредактуелнихпокло
на,Галеријајепредставилaиранијепримљенедаровекакобиука
заланаважностфилантропијеидаровањеуметничкихделана
ционалнимустановамакултуре.Временомсесеријапоклонзбир
киразвилауузорнимоделформирањалегатакроззаједничкирад
уметникаиликолекционарасједнестране,икустосаГалеријес
другестране.Заједничкапосвећеностодабиру,излагањуипубли
ковању поклоњених дела допринела је квалитету поклонзбирки,
али истовремено и задовољству уметника, њихових наследника
или колекционара због учињеног поклона. Акцентовање значаја
појединца,уовомслучајудародавца,заделатностустановеина
ционалнекултуреуцелини,видљивајекроззахвалносткојуимГа
леријауказујетокомпредстављањапоклонзбирки.
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ИсторијатдаривањауМатицисрпској

ГалеријаМатицесрпске је једнаоднајстаријихнационал
нихмузејскихустановакојабаштинифондодблизу10.000
уметничкихпредмета.Својеформирањезапочела је јошу
19.векууоквируМатицесрпскекаоСрпсканародназбирка
илиМузеумоснован1847.године,саидејомдаприкупља
свеонепредметекојисузначајнизаисторијусрпскогнаро
да.ОдсамихпочетакаМузеумјебиоусмереннадаровезна
менитихСрба,свеснихдасвојимделовањемостављајутраг
увремену.Формирањеколекцијезапочетојеипрезванич
ног оснивањаМузеума даром од 11 породичних портрета
СавеТекелије,почасногпредседникаивеликогдобротвора.
СаваТекелија је уочио значај образовањаишколовања за
развој једненације,алиинеопходностоснивањаустанова
каостожераизградњенационалногидентитета.Свомродо
љубивом гесту даровања задужбине Текелијанум српском
народу,какобиподстакаошколовањемладихСрбауБудим
пешти,придодао јеипоклонпородичнихпортретаи ука
заонаважностпредметавизуелнеуметностизакреирање
националног идентитета и културе сећања. Јединственим
даром породичних портретаСава Текелија створио је мо
дел задужбинарства који је постао узоран за српскеинте
лектуалце,племићеивелепоседникеокупљенеокоМатице
српске.Извесно једа јеуправоовајпоклонподстакаоТе
одораПавловића, првогМатичиног секретара, дапокрене
оснивањеМузеума1847.године.Удеценијамакојесусле
дилефондМузејаМатицесрпскесечестоувећаваодарови
мапојединачнихделаилигрупеуметничкихиисторијских
предмета.Именадародавацасубележена,упућиванасуим
писмазахвалнице, а значајнијипоклониобјављиванисуу
штампи.ПресељењемМатицесрпскеуНовиСад1864.го
диненастављенјераднаувећањуколекцијаМузеја,углав
номпоруџбинамапортретачасникаМатицесрпскеињених
добротвора.ВеликипомакучињенјеотварањемМузејаза
јавност1933. године,када јепрвипутпублициприказано
свеоноштојеприкупљеноподМатичинимкровом.Отва
рањепремајавностиутицалојенапорастбројадародаваца
којисуосетилипотребудадопринесурадуМузејаидарују
уметничка дела.Након отварањамузеја у оквиру рубрике
,,МузејМатицесрпскеˮугласилуГласМатицесрпскеоб
јављивана су имена приложника и попис дарованих дела.
Натајначинјеистицанзначајивредностдаровањаузза
хвалностпојединцима.ИздвајањемГалеријеМатицесрпске
1947.године,настављенјепреданираднаприкупљању,об
радиипредстављањуделанационалнеликовнеуметности,
алиипракса увећањафондапутемпоклона.Пресељењем
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усопственузграду1958.годинеисталномпрофесионали
зацијом рада стручних служби и унапређењем музејских
стандарда,колекцијасенепрекидноувећавалаиоткупимаи
поклонима.Дародавцисуидаљеевидентирани,захвалност
им јеисказиванапутемзахвалнихписамаањиховаимена
истицанасунаПочасној таблипријатељаухолуГалерије
иобјављиванауГодишњимизвештајимаипубликацијама
ГалеријеМатицесрпске.Почевшиод1990.године,уведена
јепраксаодржавањасвечанихседницаповодомДанаГале
ријенакојојсудодељиванезахвалницедародавцимаиса
радницима.Тапраксатрајеиданас.Поводомобележавања
150 година од оснивањаМузеума 1997. године покренуто
је годишњегласилоИменословГалеријеМатице српске у
комесунавођенаименасвихонихкојисусвојимдарови
ма,радомилидонацијамадопринелирадуГалеријеМатице
српскеупретходнојгодини.Натимтемељима,током2006.
годинеГалерија је,ускладусаустаљеномпраксомевроп
скихмузеја,основалаКлубпријатељауоквирукогсууведе
недвекатегорије:појединачнипријатељи,односновелики
добротвор,добротворидародавац,каоиинституционални
пријатељиукатегоријамапатрон,покровитељ,великипри
јатељипријатељ.Биојетоначиндасепраксадаровањаи
доброчинстванаставиалииподстакнеускладуспотребама
актуелногтренуткаидухавременаукомеживимо.

Слика1ГласилоИменословГалеријеМатицеСрпске
Покретањесеријеизложби

ПоклонзбиркиуГалеријиМатицесрпске

Токомдеведесетихгодина20.века,уполитичкииеконом
скитурбулентномпериодусрпскедржаве,ГалеријаМатице
српске  била јеприморанадаредефинише својупрограм
скуделатност.Унедостаткуфинансијскихсредставаимо
гућности реализације међународне сарадње у неизвесним
временима, окренула се приређивању изложби из фонда
које јепредстављалау свомпростору алииудругимму
зејским установама у Србији. Истовремено, осмишљен је
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новимоделизложбисапредзнакомпоклонзбиркакаоспе
цифичан вид изложбене активности, с намером да се јав
ности представе примљени поклони ињихови дародавци.
Тих година,унемогућностидасвојфондпопуњаваплан
скимоткупима,одабиромделакојанедостајуиликојапо
пуњавајуколекцију,Галерија јебилаусмеренанапоклоне
као јединимогућимоделпопуњавањаколекције.Истовре
мено,овајвидизложбинијезахтеваотрошковетранспорта
и осигурања те јењихова реализација била једноставна и
нијеподразумевала значајнијафинансијска средства.Дуга
историјапримањауметничкихделаисвестозначајузаду
жбинарстваподстаклајеуправуГалериједаустановимодел
поклонзбиркекаопосебантипизложбикоји,ево,успешно
трајевећтридеценије.

Првипутје1990.годинеуГалеријијавнопредстављенје
данпоклонуметничкихделанаизложби„ПоклонЈованаи
МиланеБикицки”.БрачнипарБикицкидароваоје14дела
сликараМиланаБикицкогкојасуовомприликомпредста
вљенајавности.ИстегодинеизНародногмузејауБеограду
преузетајеизложба„ПоклонзбиркаАрсеиВојкеМилато
вић”,којајеобухваталаделапоклоњенаовоммузеју.Овакав
вид јавногпрезентовањапоклоњенихрадовазаМатицу је
бионовиподстицајандасеиуГалеријизапочнеистоимени
циклус.ПодстакнутаназивомгостујућеизложбеизНарод
ногмузејауБеограду,Галеријајетокомдеведесетихгодина
реализовалачитавнизизложби–поклонзбиркикојесуу
Галеријустиглекаодаровиуметника,њиховихпородицаи
наследника,иликолекционара.

Током1994.годинеодржанајеизложба„ПоклонзбиркаВе
реМијатовић–радовиСавеСтојкова”,затим1995.године
„Поклонзбирка Јелене иСтојана Трумића”.У оквиру ре
довне Галеријске делатности 1997. године реализоване су
изложбе:„ПоклонзбиркаЈованаимрМиланеБикицки”и
„Поклонзбирка Владимира Богдановића”. Наредне, 1998.
годинереализованајеизложба„ДелаПавлаПајеРадовано
вића–ПоклонзбиркаГоранеШтрбац”,атоком2000.годи
не уследиле су „Поклонзбирка Саве Стојкова”, „Поклон
збиркаПавлаБлесића”и„ПоклонзбиркаИванкеАцин”.

У 21. веку смо наставили са приређивањем изложби по
клонзбирки,асамотоком2001.годинереализованесучак
4изложбе.„ПоклонзбиркаОлгеиДраганаИвковића”јеоб
ухватила105радоваархитектеДраганаИвковићаидвемапе
репродукцијапоклоњенихтоком2000.и2001.године.„По
клонзбиркаЕминеЧамоЛорбек”обухватилајечак152де
лаизведенаразличитимцртачкимиграфичкимтехникама.
Поредсвојихделауметницајепоклонилаинеколикорадова



49

ТИЈАНА ПАЛКОВЉЕВИЋ БУГАРСКИ

савремених српских и европских сликара који доприносе
разумевању ликовних тенденција на југословенском про
стору у другој половини 20. века. Исте године приређене
суистовременодвеизложбебрачногпараМојак:„Поклон
збиркаАриМојак”и„ПоклонзбиркаПетраМојака”,којису
даровалисвојерадовеутехницицртежа,сликаикерамике
(2001);затим,наредне2002.годинереализованајеизложба
„ПоклонзбиркаВереХаџиМијатовићСтричевић”,добро
творкеиколекционаркекојаје,узпретходнодарованузбир
ку сликаСавеСтојкова, даровала своју колекцију бројних
српскихсликара20.века.Истегодинеприређенајеиизло
жба„ПоклонзбиркаБрацеБонифацијасрпскогсликараиз
Канаде”, која је обухватила 9 поклоњених радова сликара
српскогпореклакоји јесвојживотнипутвезаозаКанаду.
И,коначно,2003. годинепредстављена је „Поклонзбирка
МирнеСредовићЂорђичковић” која је поклонила 101 ва
јарско дело своје мајке, познате вајарке Славке Петровић
Средовић,иседамделадругихстваралаца.

Слика2КаталозиизложбиПоклонзбирки
Овакавтипизложбиимаоједвојакуулогу.Онјекроз јав
но презентовање поклоњених радова уметника, наследни
каиликолекционарапопуларизоваоовајвиддоброчинства
идруштвеноодговорногпонашањаисамимтимбионека
врстаомажаизахвалностипоклонодавцу.Истовремено,био
јетоподстицајзадругедасенасличанначинукључеурад
Галерије и допринесу увећању њене колекције. Суштин
ски,билајетоуМатициодранијепознатапраксазадужби
нарствакојајесададобилановуформутокомдеведесетих
година20.века.

Свенаведенеизложбеималесуједноставнеједнолиснека
талогеуформифлајеракојисуобухваталибиографскепо
даткеодародавцуипописпоклоњенихрадова.Акценатје
бионапубликовањупописапримљенихделаинањиховом
излагањујавности.Уовакоскромнојштампанојформини
јепостојаламогућностдасепредставииобрадицелокупан
уметничкиопусаутораилибиографијапоклонодавца.
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Унапређењемоделапрезентације
Поклонзбирки

Серијаовакоконципиранихизложбинаставиласеследећим
низом: „ПоклонзбиркаВањеКраут” реализована је 2005.
године;„ПоклонзбиркаМиленеЈефтићНичевеКостић”и
„ПоклонзбиркаМарицеРадојчић”2009.и„Поклонзбирка
РужицеБебеПавловић”2011. године. Историчаркаумет
ностиВањаКраутпоклонилајејединственузбиркуод180
цртежаиграфикакоју јесакупилатокомкаријерекустоса
Народногмузеја.Истовремено,триуметницесу,усарадњи
скустосимаГалерије,сачинилеодабиризсвојихуметнич
кихопусаинаправилепресекцелокупногстваралаштваиз
различитихфазаиуразноврснимтехникамаликовногиз
ражавања. Ова серија показала је значајан напредак како
упроцесуформирања поклонзбирки, такоиуквалитету
њиховепрезентацијејавности.

Слика3Kаталогизложбе
ПоклонзбиркаВањеКраутиотварањеизложбе

Серијаизложбипоклонзбирки,којесуранијеималеката
логе уформифлајера односно листа, добила је свој нови
визуелниидентитет.У2005.години,поводомизложбе„По
клонзбирка Вање Краут” реализован је први каталог по
клонзбирке,суводнимтекстомЉубицеМиљковићиком
плетнимкаталогомрадоваисвимрепродукованимделима,
који је сачинилаМирјанаБрмбота.Томизложбомустано
вљенајеноваформапубликацијапоклонзбиркииодлучено
једаморајуиматирасправнитекстикаталогсвихпоклоње
нихрадовасарепродукцијама.Натимосновамаунапређен
јесистемприказивањапоклонзбирки.Унареднимгодина
мастудијскитекстостваралаштвуМиленеЈефтићНичеве
КостићиМарицеРадојчићнапислајепроф.дрИринаСубо
тић,дугогодишњасарадницаГалерије,докјетекстоствара
лаштвуРужицеБебеПавловићнаписалаМирјанаБрмбота,
кустоскињаГалерије.
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Слика4ОтварањеизложбеПоклонзбиркаМарицеРадојчићи
ОтварањеизложбеПоклонзбиркаРужицеБебеПавловић

Поред новодобијених поклонзбирки почетком 20. века,
унапређењемизложбииедицијепратећихкаталога,одлуче
нојеидасеобраде,публикујуијавностипредставераније
примљене поклонзбирке.На тим основама је 2006. годи
неприређенаизложба „ПоклонзбиркаМилошаБокшана”
коју је припремила ЕмицаМилошевић, кустоскиња Гале
ријеМатице српске са жељом да јавности представи дар
овог познатог новосадског адвоката и колекционара, који
јебиоактивноукљученурадМатицесрпскеумеђуратном
периоду. Свој поклонМузеју учинио је у годинама након
његовоготварањазајавност,акаснијејетестаментомоста
вио значајан број дела.Поводом обележавања 160 година
оснивањаМузеумаМатице српске 2007. године, реализо
вана је изложба „ПоклонзбиркаСавеТекелије” за коју је
расправнитекстписалакустоскињаСнежанаМишић.Циљ
овихизложбибиоједасеструкаијавностподсетенавели
кедародавцепретходнихвременаиистовременоподстакну
савремени колекционари за сличан чин даривања. Кусто
скињаВањаКраутбилајеједанодтихновихколекционара,
аубрзосусвојуколекцијуграфика,цртежаикомбинованих
техникааутора20.векапоклонилиисторичаркауметности
Вера Јовановић Дунђин и књижевник Јован Дунђин. По
клонзбиркакојусударовали2011.годинеукупноброји284
уметничкарада:двештампанемапеграфика,5самосталних
цртежасликараСтеванаМаксимовићаи јединственумапу
скицаМиланаКерца.Збогособеноститезбиркеонајошни
јепредстављенајавностиалисењеноизлагањепланирау
нареднимгодинама.

Поредкомплекснијегкаталога,самеизложбепоклонзбирки
добиле су озбиљнији и садржајнији модел реализације.
Током трајања изложбе „Поклонзбирка Милене Јефтић
НичевеКостић” одржана је радионица за децу предшкол
скогинижегшколског узраста „Пронађите тиграˮ.Био је
топрвиедукативнипрограмзадецуприлагођенактуелној
изложбипоклонзбирке.Наконтога,удухусвојихредовних
пратећихактивноститокомтрајањаизложби,приређивани
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суразличитипрограми:тумачењааутора,разговорисаумет
ницимаиедукативнерадионице.Тимесуизложбепоклон
збиркидобилеиститретманкаоисведругеизложбеуГМС.

Слика5Отварањеизложбе
ПоклонзбиркаМиленеЈефтићНичевеКостић

Посвећеним бављењем примљеним легатима Галерија
Матице српске је стекла поверење како савремених умет
ника,такоинаследникауметникаиколекционара.Отоме
говоребројнидаровикојипристижуизбиркекојесуфор
миране током последњих деценија. Путем поклонзбирки
Галерија је почетком 20. века значајно увећала свој фонд
савременог сликарства.Својаделапоклонили суновида
родавци:МиленаЈефтићНичеваКостић,МарицаРадојчић
иРужицаБебаПавловић,асвоје,већраниједарованепо
клонзбиркедопунилисуСаваиМирославаСандић,Петар
Ћурчић,ВераЗарићиЕминаЧамоЛорбек.

Известанпреокретуквалитетупоклонзбиркиуочљивјеу
неколико последњих великих дарова. Везаност појединих
уметника за рад Музеума присутна је од самих почетака
његовог деловања.Матица је још од 19. века имала своје
привилегованесликаре.Напочеткутосубилиуметнициан
гажованинастварањуПантеона,колекцијепортретачасни
каМатицесрпске,акрајемвекасутосликаристипендисти
који су се захваљујући задужбинамашколовалина европ
скимуметничкимакадемијама.Затим,у20.векууњеном
радуактивносуучествовалипознатиствараоцикаоштосу
УрошПредић,Ђорђе Јовановић илиМиланКоњовић. То
ком последњих година као уметници блискиГалерији ис
таклисусеВераЗарићиПетарЋурчић.Присутнинасвим
Галеријскимдешавањимаи активниупопуњавањуколек
цијепортретауправникаГалеријеМатицесрпске,постали
судеосвакодневногживотаустанове.Свакоодњихпокло
ниојеизузетанбројсвојихрадова.ВераЗарићпоклонилаје
121дело–сликеицртеже,аПетарЋурчић174дела,слике,
цртеже и пастеле. Захваљујућињеговом вишедеценијском
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пријатељствуснекадашњимуправникомМиланомСоларо
вимикустосомГалеријеРатомиромКулићем,објављен је
пратећи каталог особене садржине са три текста ових ау
тора, настао у њиховом јединственом стручном дијалогу.
ТекстоВериЗарићнаписалајекустоскињаЈеленаОгњано
вићнаконпосвећеногизучавањањеноградаидугихразго
ворасауметницом.Галеријасесвојимдародавцимаодужи
лавеликимизложбамаиопсежнимкаталозимакојисујош
више учврстили пријатељство са установом и допринели
међусобномуважавању.

Слика6ОтварањеизложбеПоклонзбиркаПетраЋурчићаи
ОтварањеизложбеПоклонзбиркаВереЗарић

ВажносткојуГалеријапосвећујепоклонзбиркамавидљива
јеиуопредељењудасе,поводомобележавањајубилеја170.
годинаодоснивања,каоједнаодизложбиприредииизло
жба„ПоклонзбиркаИванкеАцин”.Иакојетокомпретход
нихдеценија самауметницавећпоклонилаодређениброј
дела,измеђуосталихи гипсанопопрсјебившеуправнице
ЛепосавеШелмић,њенинаследнициВишњаиМиркоПе
тровић поклонили су комплексни и разноврсни вајарски
опуссвојемајке.ИакопристиглауГалеријунеколикогоди
нараније,овапоклонзбирка јеодабранакао једнаодтри
изложбезаобележавањејубилеја,јерсможелелидаукаже
монатуособеностделовањаГалерије:попуњавањезбирке
путемпоклонаиодавањепочастидародавцимаједанјеод
темељаГМСиопредељењекојенасразликујеодсродних
галеријскихустанова.

Слика7ИзложбаПоклонзбиркаИванкеАцин
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Убрзопослетога,2018.године,Галеријаједобилајошједан
изузетанпоклон.ПоклонзбиркуНиколеиРадмилеГраовац
даровала јењихова кћеркаСмиљаГраовацЦветко.Повод
задарбило јеизливањеипостављање једнеодскулптура
Радмиле Граовац из фонда ГМС испред зграде Галерије
у оквиру уређењанакон адаптације и прославе 170. годи
шњицеоснивањаГалерије.СазнањедајеГалеријаизабрала
башњенускулптурузасвојзаштитнизнак,подстаклајена
следницудаГалеријипоклоничитавузбиркурадовасвојих
родитеља.ПоверењеГалеријиуказалајеидавањеммогућ
ностидастручњациГалеријесамиизаберуделаизбогате
уметничкезаоставштинењенихродитеља.Тазбиркасасто
јисеиз21сликеНиколеГраовцаи22скулптуреРадмиле
ГраовацРис.Реализацијаизложбејеутокуиускороћебити
представљенајавности.

Слика8СкулптураРадмилеГраовац,
ЖенскиактиспредГалеријеМатицесрпске

Сасвим недавно, током марта 2020. године, у Галерију је
стиглајошједнапоклонзбиркаствараоцаизузетневеличи
не, коју су поклонилењегове наследнице. Викторија Бра
шованињена кћеркаОлгаКовачев поклониле су 13 дела
ликовнеуметностии30делапримењенеуметности(сатови,
фотеље,огледала,лустери,комодеисл.)којисуприпада
лиДрагишиБрашовану.Овазбиркапружаприликудаупо
знамонесамоњеговстваралачки,архитектонскисвет,већ
ињеговоинтимноокружењекућеукојојјеживеоакојага
представљакаољубитељауметности,пријатељауметника
иколекционара старина.ОвимдаромГалерија је значајно
обогатиланедавноформирануипубликованузбиркуприме
њенеуметности,алиистеклајединственумогућностдаса
чувасећањенаархитектукојијесвојимремекделом,згра
домБановине уНовомСаду, дао јединственпечат српске
модернистичкеархитектуре.Раднаобрадииконзервацији
ове збирке тек почиње и јавности ће бити представљен у
нареднимгодинамакаопричаоДрагишиБрашованукаоар
хитектииколекционару.



55

ТИЈАНА ПАЛКОВЉЕВИЋ БУГАРСКИ

Слика9предметаизПоклонзбирке
ДрагишеБрашованауСалиСавеТекелије

Традицијапоклањањаколекционарскихзбиркинастављена
јеу21.векуједномизузетномколекцијом.Низувеликихко
лекционараидародавацаСаваТекелија–МилошБокшан–
ВањаКраут–ВераиЈованДунђин,придружиоселиковни
критичарСаваСтепанов.КаонекадашњизапосленикГале
рије и дугогодишњипратилацњених активности пожелео
једасвојуколекцијусавременеуметности,сакупљенето
комполавекаделовања,поклониуправоГалеријиМатице
српске. У сарадњи са Данилом Вуксановићем сачинио је
одабирдела,распоредпоставкеиинтервјузакаталог. Га
леријаМатицесрпскетимдаромкојиброји75уметничких
предмета–слика,скулптура,графика,цртежаирадовауно
виммедијима – употпунила је своју збирку делима друге
половине20.векакојасујојнедостајалаитакојујезначајно
обогатила.Оваизложбаизазвалајевеликупажњујавности
алиисавременихстваралацачијаделајетокомсвојекари
јереприкупиоСаваСтепанов,акојасучиномдаривањапо
сталајавнодоброидеоколекцијеГМС.ОвомизложбомГа
леријајепривуклановупубликуипоказаласекаоотворено
местоизасавременеуметнике.

Слика10ПоклонзбиркаСавеСтепановаиотварањеизложбе
Поклонзбиркакаојединственмодел
попуњавањауметничкогфонда

Великупажњупосветилисмоодабируделакојаулазеупо
клонзбирке.Нисможелелидатасеријапружимогућност
уметницимадасвојеатељеепреселеудепомузеја,већсмо
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удоговорусњимарадилинаодабирурадовакојиштоце
ловитијеиразноврснијепредстављајуњиховеопусеико
респондирајусколекцијомГалеријеМатицесрпске.Тајза
једнички рад стручњакаГалерије с једне, и уметника или
дародаваца,сдругестране,допринеојепресвегаформира
њуквалитетнихпоклонзбиркиаистовременоиквалитету
изложбиикаталога.СтручњациГалеријепоказалисувели
кознањеиспретносттимештосутупраксунеговали,уна
пређивали,развијалииконачноуспелидасеријуизложби
поклонзбиркиуспоставекаопосебани јединственбренд.
Посвећеним одабиром дародаваца, поштовањем њиховог
племенитоггеста,указивањемчастипоклонодавцима,успе
лисмодастворимомоделкојијепозитиванпримерунашој
земљи.Тајпосаонијебионибрзнилак,азахтеваојевелико
промишљањенаразличитетеме:Штапримитинапоклон?
Одкогапримитипоклон?Кадикакопредставитипоклон?
И,коначно,каконаосновусвакепоклонзбиркепроширити
кругсарадникаипријатељаустанове?

Озадовољствудародавацаињиховихпородицаговориипо
датакдамногиуметницииданасдопуњавајусвојезбирке
новимпојединачнимиливећимбројемрадова.Наследници
ИванкеАцинупотпунилисуњенпоклонса102рада.Миле
наЈефтићНичеваКостић,наконформирањасвојепоклон
збирке2006.годинеод30дела,поклонилаје2019.године
још37радова(11сликаи27цртежа).

Свиовинаведенипримериуказујудајетрадицијадарова
ња,присутнауМатицисрпскојодсамихпочетакаоснивања
Музеума, прекоњеговог отварања за јавност 1933. године
и успостављања ГалеријеМатице српске 1947. године па
доданашњихдана,пролазилакрозразличитефазеимоде
ле који су свој коначниобликдобилиу серијиизложбии
едицијикаталогаПоклонзбирки.Одобичнихједнолисних
флајера,каталозипоклонзбиркиразвилисусетокомвре
менауформуозбиљнихмонографскихкаталогакојиносе
све особености научних студија, док су изложбе постале
праверетроспективе.Таквоунапређење едиције довело је
дообостраногзадовољства–ионихкојидарујуинаскоји
уметничка дела примамо и представљамо јавности.Исто
времено, реализацијом изложби поклонзбирки публика и
јавностдобилисуприликудаупознајуличностииствара
лаштвосавременихсликараилиопредељењаколекционара.
Традицијадаровањатакоједобилановуформу,усклађенус
временомукомеживимоичининамседајеуспехуправоу
таквомконцепту.

Идеја саборности на којој је заснованаМатица српска, уз
високо усађену свест о важности даривања нацији као
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родољубивогчинакојиостајезабележен,поштованипод
стицајанзагенерацијекоједолазе,утканајеумоделпоклон
збиркикаојединственвидлегатакојисенегујеуГалерији
Матицесрпске.Поверењеуустановукојапримадаривера
даћесеонсачуватизабућностдоприноситрајањумоделаи
чинигасталноактуелним.

Наш афирмативан однос према поклонзбиркама темељи
се  на уверењуда је у свакомдруштвунеопходно сачува
тииподстицати традицију родољубивефилантропије, од
носнодаровањауметничкихделаипредметанационалним
установамакултуре.Чиндаровањатребапромовисатикроз
делатност музеја као нешто позитивно, потребно и хвале
вредно,штоподстичеидругедабудудародавциидобро
чинитељиускладусасвојиммогућностима.Натајначин
ми,бавећисеосновноммузејскомделатношћу–увећањем
и представљањем уметничког фонда – заправо, пропаги
рајући трајне вредности остварујемо позитиван утицај на
друштвоукомеделујемо.

Слика11ФлајераКлубапријатељаиТаблепријатеља
Поноснинадосадареализованепоклонзбиркеипримљене
дарове,настављамода својимпозитивнимодносомпрема
дародавцимапретходнихвременаотворимопутнекимбу
дућимдародавцима,родољубимаифилантропима.Верују
ћидадобрипримериизпрошлостиподстичустварањејош
бољихубудућности,каоидадобреиуспешнепраксепо
крећунашедруштвонабоље,остајемодоследнитрадицији
примањаиприређивањаизложбипоклонзбирки.

МоделпоклонзбиркикојиуГалеријиМатицесрпскеделује
већтридеценијерезултатјепромишљеногконцептакојипо
свомдухуодговараовојустанови.Истовремено,тајконцепт
је с годинама унапређивани усложњаван у духу времена,
стратешких опредељења установе и финансијскиммогућ
ностима,аизвесноједаћесеугодинамакојесупреднама
идаљемењати.Токомпоследњихдеценијанашмотојебио:
Поштујући традицију стварамо традицију, са идејом да
свешторадимозаснивамонанајбољимискуствимаиосо
беностима наших претходника.Наслеђујемо идеје, прила
гођавамоихвременуимогућностимаистварамонекенове
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традицијезабудућност.Успеховогмоделабригеолегатима
крозформупоклонзбиркеспецифичанјезаГалеријуМати
цесрпскеинеизвесноједалибионмогаодасепримени
у некој другој установи.Извесно је да он код нас успева,
даистовременодоприносипопуњавањууметничкогфонда,
познавањусавременеуметностикрозделаауторакојидару
јусвојадела,алиидаподстичепозитиванодносуметникаи
наследникапремасамојГалерији.Показујућидасунамада
родавциважни–безобзирадалисууметници,њиховепо
родицеинаследницииликолекционари–крозреализацију
изложбиикаталогамисведочимодасумузејскеустанове
и ствараоци тесно повезани и да чине јединствен систем.
Истотако, захвалношћукоју јавноуказујемодародавцима
подстичемо неке нове дародавце и развијамо свест о ва
жностиродољубљаифилантропијезасрпскукултуру,али
идруштвоуцелинидоказујућидасутемељњеговогуспеха
успешнаустановаисистем.Истогамоделпоклонзбирки
далекопревазилазизадатакпопуњавањаколекцијеГалерије
Матицесрпске.Онјепримердруштвеноодговорногделова
њаипојединацакојидарују,инаскаоустановекојадарове
прима,штити,проучава,представљаа такоипопуларише
уметност,филантропијуикрозсветоразвијасвестоутица
јупојединцанаразвојкултуреиширедруштвенезаједнице.
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TijanaPalkovljevićBugarski
GalleryofMaticaSrpska,NoviSad

GIFTCOLLECTIONSOFTHEGALLERYOFMATICA
SRPSKAASONEPOSSIBLELEGACYMODEL

Abstract

Awareof its singularityandbasedon the ideaofgivingandcharity,
Matica Srpska has always nurtured the tradition of honouring and
thankingallthosewhohavecontributedtoitsoperationsfromitsvery
beginnings in the 19th century. From the founding of theMuseum,
through its opening to the public in 1933, to its independence and
situating of the Gallery of Matica Srpska in a separate building in
1958,specialgratitudewasexpressedtotheartists,theirheirsandto
thecollectorswhocontributedtotheartfund.Atthebeginningofthe
90s, under very specific social and political circumstances, a series
of exhibitions entitledGiftCollectionwas initiatedat theGalleryof
MaticaSrpska.Thegoalof these exhibitionswas tofill the art fund
andalso topromote theactofdonating tomuseum institutions,asa
contribution to the development of national culture. At first, such
practiceoforganizingexhibitionsofgiftcollectionsincludedexhibits
ofnewworksandpublicationsofsinglepagecatalogueswithashort
introductorytextsandlistsofartworkswhichweregiftedbydonors.In
the21stcentury,representationsofgiftcollectionswereimprovedwith
betterqualityandcontentofcatalogueswhichcontainedexpertreviews
and reproductions of all donated works. Moreover, accompanying
programmes such as talkswith artists, guided tours and educational
workshops for children were organized during exhibitions. The gift
collectionserieshavechanged,developedand improvedduring their
threedecadesofexistence.Today,thisisanexemplarymodeloffilling
thecollectionoftheGalleryofMaticaSrpska,withauniqueattitude
towardsdonors.Overtime,ithasbecomeabrandthatsimilarlyappeals
toartists, theirheirsandalsocollectors togivepresentsand join the
FriendsClub of theGallery ofMatica Srpska.Thus, this gesture of
donationprovidesthemandalsotheirworksortheircollections,with
apermanentplaceinthehistoryofMaticaSrpskaandSerbianculture.
ThegiftcollectionsoftheGalleryofMaticaSrpska,asaspecificmodel
ofreceiving,safeguardingandpresentingartisticlegacies,areunique
examples inSerbianmuseums.Thismodelpointsouthownecessary
it is to establish a system of handing over/donating artwork, but, at
thesametime,italsoshowstheneedforthatsystemtobeconstantly
upgraded and improved tomutual satisfaction of the donors and the

institutionsthatreceivethegiftofart.

Key words: Gallery of Matica Srpska, Gift Collection, benefactor,
collection,legacies
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НОВИЖИВОТЛЕГАТА
ШЕСТПОРТРЕТАПАВЛА 

БЕЉАНСКОГ– 
ПРЕДСТАВАУМУЗЕЈУ

Сажетак:КомуникацијаСпомензбиркеПавлаБељанскогспубли
комзаснована јенапреношењудруштву јединственевредности
коју представљају дародавацињегов легат.Представа„Шест
портретаПавлаБељанског” остварила је неколико важних ци
љева: повезивање легата и удружења грађана у стваралачком
процесу,едукацијупубликеназанимљивизабаванначин,већупо
сећеностмузејскихсадржаја,ширењеидејезадужбинарства.Си
нергијомрадакустосаСпомензбиркесједне,идрамскогпедагога
иглумацаТеатрамладих„Мишоловка”сдругестране,створен
јемузејскипроизводкојизадовољаваглавнекритеријумеразвоја
публике:њенупартиципативностианимацију.Крозинтеракцију
спубликом,културнонаслеђеприближенојенесамомладима,већ
играђанимаготовосвихстароснихгрупа.Једноставнапоформи
илаказапамћење,представаједопринеладамузејбудепублици
блискоместо коме ће се радо враћати.Инспиративна као при
мерпедагошкогкреативнограда,вршњачкеедукацијеиформира
њановепублике,онајепоказаланакојиначинпубликаможекроз
непосредандоживљајдаусвојизнањаокултурнојбаштини.

Кључне речи: Павле Бељански, легат, комуникација, публика,
музејскипроизвод

Спомензбирка Павла Бељанског према концепту настан
ка, осмишљеном од стране дародавца, представља једин
ствен пример легата у којем се од самог почетка водило
рачуна о неколико кључних аспеката: обезбеђивањумузе
олошких услова за чување поклоњене збирке изградњом
наменскипројектованезграде(1961);утемељењуДокумен
тарногфондакојићепослужитикаоизвор запроучавање
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колекције(1962);усмеравањумузејаканаучнојиедукатив
нојоријентацијиоснивањемНаградеСпомензбиркеПавла
Бељанског(1965)директнимповезивањемсаОдељењемза
историјууметностиФилозофскогфакултетаУниверзитетау
Београду;бригаоиздавачкојделатностимузејавећјеистак
нутаједномодуговорнихобавезапремакојојСпомензбир
камораиматирепрезентативникаталогукојемсусвадела
изколекцијерепродукована.Очигледно,дипломатаиколек
ционарПавлеБељански,којијеживотпосветиоуметности
иудеценијамапреотварањасвоглегатауНовомСадубри
жљивопратиомузејскепраксеусвојојземљииЕвропи,био
јесвестандаћењеговамисијакаодародавцаиматисмисла
самоуколикообезбедиквалитетнеусловезаживотзбирке
којујепоклониосрпскомнароду.1

Слика1ПавлеБељански(1892–1965)
Оснивачкиконцептобезбедиојестабилностфункциониса
њаинституцијеукојојсузапосленистручњацимоглидасе
посвете чувањумузејских предмета ињиховом проучава
њу,обрадиподатака,систематизовањудокументације,каои
промоцијизбиркеуоквирукојепосебноместозаузимарад
спубликом.ПавлеБељанскиједаопочетниимпулсдаљим
активностимаинаовомпољу.Онјетакоосмислиосталну
поставку, дањегов поклон у сусрету са посетиоцима све
дочинесамоовредностимауметничкихдела,већиотоме
којемислииемоцијесугаводилеприликомњиховогизбо
разаЗбирку.Јединственмеђусобнискладделауколекци
јипоредиојесмузичкомсимфонијом,ипрематојлогици,
распоредио експонате у целине које својом изражајношћу
најпотпуније преносе посматрачу осећајност сваког умет
ника.Тадела,„варирајуодкамерногалегретадокрешченда
уфортисиму,гдедоминирајудувачкиинструменти.Исвесе
тосливауполифонијуједнеепохе.Верујемдасумногадела

1 ОбиографијиПавлаБељанског,његовојколекцијииисторијиСпомен
збиркеПавлаБељанскогдетаљноу:СпомензбиркаПавлаБељанског,
уредникЈованов,Ј.(2009),НовиСад:СпомензбиркаПавлаБељанског.
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из ове епохе дела трајне вредностии да ће их генерације
коједолазепредаватиједнадругојунаслеђе.”2

Слика2ПавлеБељанскисагостима
наотварањуСпомензбирке(1961)

Бељанскијеразмишљаонесамоопредстављањуостваре
њаиззбирке,већињиховихаутора,наменившиједнуизло
жбенусалубудућемМеморијалууметника,отвореном1971.
године,шестгодиненаконњеговесмрти.Камернеизложбе
уовомпросторубилесузамишљенекаосегментмеморијал
ногмузејакојићетакођенеговатикултурусећања,алисада
са акцентомна ствараоцима делаизабраним за колекцију.
Посредно,Меморијалуметникајестеисећањенадародав
ца,јерсеутомпросторуизлажуразноврснидокументикоје
јеБељанскипоклониоСпомензбирци,међукојимасунај
занимљивијаписмауметникакаодиректносведочанствоо
односимасаколекционаром,алииоисторијинастанкаСпо
мензбирке.УтомсагледавањуприсустваидејаПавлаБе
љанскогукомуникацијиинституцијесјавношћувидимода
јенањиховојосновистворенаисадапостојисликамузеја
којидруштвупреносивредностијединственецелине,изгра
ђененарелацијидародавац–легат.

Оријентација према корисницима, важност да семузејски
садржајинаправиначинприближепублици,утицалисуда
Спомензбиркаодотварањазајавност1961.годинедода
наснепрестаноуводи,усавршаваимењапрограмскеактив
ностинамењенеразличитимциљнимгрупама.Овајзадатак
истакнутјеумисијиСпомензбиркеПавлаБељанског:„Ми
смо легат интимног карактера и космополитског духа ко
ји промовише југословенску модерну уметност и културу
првеполовине20.века.Савремениммузеолошкимпристу
помуказујемоназначајПавлаБељанског,његовеколекције
уметничкихделаињиховихаутора.Нависокопрофесиона
лан,аистовременозанимљивизабаванначин,подстичемо

2 Бељански,П.Делатрајневредности,у:СпомензбиркаПавлаБељанског,
стр.12.
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публикунановасазнања,унапређујемоистраживањаумет
ности,инспиришемосавременостваралаштвоидоприноси
моширењуидејезадужбинарства”.3

Слика3Припремапредставе
Једнаодактивностикојајепретходнегодинеиспунилава
жанциљмузејаданајширапубликаназанимљивизабаван
начинусвоји знањаолегату,који јепритомепослужиои
каоинспирацијазасавременостваралаштво,јестепредста
ва„ШестпортретаПавлаБељанског”.Насталапремарежи
јиИбреСакићаињеговепозоришнетрупеТеатармладих
„Мишоловка”, уоквирупројекта „Музејмладих”којим је
руководилаМилицаОрловићЧобанов,представа је осми
шљеназаградНовиСадкаоЕвропскупрестоницумладих–
ОПЕНС 2019. Читав пројекат4 је иновативним методама
упознавањамладихсавредностимакултурногнаслеђакоје
сечувауСпомензбирциПавлаБељанског, акојеониин
терпретирајукрозкреативномишљење,допринеодаживот
легата постане динамичнији унутар и изванмузеја већим
присуствоммладихугалеријскомпросторуилипутемдру
штвенихмрежаиинтернетапликација.Јачањекомуникаци
јенесамосмладимакаоосновномциљномгрупом,већиса
широмдруштвеномзаједницом,остваренјеупозоришном
делупројектаизвођењемпредставе„ШестпортретаПавла
Бељанског”,којајепоказаладајеодговориланапотребеи
интересовањаграђанаготовосвихстароснихгрупа.

3 Стратешки план развоја Спомензбирке Павла Бељанског за пери
од од 2020. до 2024. године (2019), Нови Сад: Спомензбирка Павла
Бељанског,стр.36.

4 ПројекатјеобухватиоизложбуКултурноблаго:светумузејскомковче
гу,циклускраткихфилмоваВремеједаупознашбаштинуипозоришну
представуШест портретаПавла Бељанског. Остварен је у сарадњи
саШколомзадизајн„БогданШупут”,Удружењемграђана„Умивање”
и Театром младих „Мишоловка”. Реализацију пројекта подржала је
ФондацијаНовиСад2021–Европскапрестоницакултуре.
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Слика4Интеракцијасапубликом
ИдејарежисераИбреСакићабилаједакључнедогађајеиз
биографијеПавлаБељанскогиисторијелегатаприкажекроз
шестпричакојесеодигравајууцеломпросторумузеја,по
везанихнарацијомглумцауулозикустосакојиводипубли
куодсценедосцене.Усвакојодтихсценапредстављенје
ПавлеБељанскиуразличитимживотнимситуацијама.Нај
преуРиму1937.године,наотварањуИзложбесавремене
југословенскеуметности,учијојорганизацији јеучество
вао;затимуамбијентуМеморијалаПавлаБељанског,који
дочаравалични,интимнипросторколекционара,укојемсе
крозчитањеоригиналнепрепискеупознајемосазагонетном
страномприватногживоталепог,младогдипломате.Утре
ћој сценипредставаоживљававремеса слике „Уатељеу”
(1941)ЗореПетровић,аактериовесценесусамаауторкаде
лаинасликаниликови,ПавлеБељанскиисликарНедељко
Гвозденовић.ДогађајеизДругогсветскограта–сакривање
дела одокупатораи трагичнапогибија седамчлановапо
родицеПавлаБељанског–дирљивопреносичетврти„пор
трет“.Унареднојсценисекрозпосебноосмишљенекоре
ографије тумачепојединаделаиз сталнемузејскепостав
ке,инакрају,представасе завршавасвечанимотварањем
СпомензбиркеПавлаБељанског1961.године.

Слика5СценауМеморијалуПавлаБељанског
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Публикаједиректноангажованаупредстави,посебноусце
нипрвепричевезанезадипломатскиангажманПавлаБе
љанскогуРиму,гдесвакиодграђанапостајеједнаодуглед
нихзваницанаотварањуизложбе.Осимдрамскогдоживља
јауинтерпретацијиисторијскихчињеница,синергијомрада
кустосаСпомензбиркесједнеидрамскогпедагогаимла
дих глумаца с друге стране, створен јемузејскипроизвод
којизадовољаваглавнекритеријумеразвојапублике:њену
партиципативност и анимацију. Једна од главних комуни
кацијскихсврхамузеја,дакорисницимапренесеизнањеи
одређенумисао,5уовомслучајуидејнуниткојаповезуједа
родавца,колекцијуилегат,испуњенајеповезанимангажма
номстручњакаизинституцијебаштинеиудружењаграђана
сциљемдасекултурнонаслеђеучиниприступачнимсвима,
каозаједничкодобро.Највишесудобилимладиглумци,ко
јисупредставуприпремалиугалеријскомпросторуиуче
ствовалиурежијипредставе.Кроз занимљиве едукативне
формеупознатисусаживотимаиделомдародавца,уметни
ка,судбиномколекције,свеукупно,њиховимзначајемуна
ционалнојиевропскојкултурнојисторији.Припреманиод
странекустосаСпомензбирке,онисуималиприликудаво
деразговоресасавременицимаПавлаБељанског–његовим
рођакомМиланомИсаковићемилисасведокомизвремена
отварањазбиркезајавност,новосадскимфотографомБори
војемМиросављевићем.Затим,креативнидрамскипроцес
настајањапредставекодмладихјеразвијаоосећајзавред
ностисадржајависокекултуре.Сценографијењиховепред
ставенисубилепозоришнекулисевећмузејскиекспонати–
врхунскаделаизисторијенационалнемодернеуметности,
као и музејски изложбени простори, посебно атрактивна
амбијенталнацелинаМеморијалаПавлаБељанског.

Једноставнапоформиилаказапамћење,представа„Шест
портретаПавлаБељанског”допринелаједамузејбудепу
блициблискоместокомећесерадовраћати.Такође, еду
кацијакрозкреацијуомогућилаједасамиизвођачи,млади
ученици глуме, бројним вежбањима и извођењима пред
ставеугалеријскомпросторулегата,трајноносеусвести
забележенесликеипричеоњему.Истовремено,применом
нових метода комуникације у музеју, представа може ин
спирисати сродне институције о могућностима формира
њаиразвојапубликекојакрознепосредандоживљајусваја
знањаокултурнојбаштини.

5 Šola,T.(2002)Marketingumuzejima,Beograd:Clio,str.35.
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Слика6ГлумциТеатрамладих„Мишоловка”
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MilanaKvas
PavleBeljanskiMemorialCollection,NoviSad

NEWLIFEOFTHELEGACY

SIXPORTRAITSOFPAVLEBELJANSKI–
APLAYATTHEMUSEUM

Abstract

Communicationof thePavleBeljanskiMemorialCollectionwith the
audienceisbasedonuniquepresentationofthevaluesrepresentedby
the donor and his legacy.The playSixPortraits of PavleBeljanski,
asoneofthemuseumprogrammeactivitiesplannedwithinnumerous
eventsofNoviSadEuropeanYouthCapital2019,hasachievedseveral
importantgoals: the connectionbetween the legacyand the citizens’
inclusion in the creative process, education of the audiences in an
interesting and funway, greater attendance ofmuseum programmes
andalsopromotionofthebequestconcept.JointeffortsoftheMemorial
CollectioncuratorsandthedramapedagogueoftheMišolovkaYouth
Theatre(MousetrapYouthTheatre)haveresultedinamuseumproduct
thatfulfilsthemaincriteriaofaudiencedevelopment:participationand
animation.With six stories about PavleBeljanski played throughout
theentiremuseumspaceininteractionwiththeaudience,someofthe
keyeventsfromthehistoryofthelegacywerealsopresented,drawing
not only the attention of young population but also the attention of
citizensacrossallagegroups.Innovativeandcontemporary,simplein
formandeasytomemorize,theplaySixPortraitsofPavleBeljanski
contributedconsiderablytotheimageofthemuseumasaplaceclose
tothepublic.Theplaycouldbeinspirationaltosimilarinstitutionsas
an example how the audience can acquire knowledge about cultural

heritagethroughdirectexperience.

Key words: Pavle Beljanski, legacy, communication, audience,
museumproduct
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    75.071.1:929 Гвозденовић Н.
                  75.071.1:929 Сокић Љ.
                  72.071.1:929 Дероко А.

оригиналан научни рад

ПРВИОБИМНИЈИПОКЛОНИ
АКАДЕМИКА–ЛИКОВНИХ
УМЕТНИКАУМЕТНИЧКОЈ 

ЗБИРЦИСАНУ
НЕДЕЉКОГВОЗДЕНОВИЋ, 

ЉУБИЦАСОКИЋ, 
АЛЕКСАНДАРДЕРОКО

Сажетак:УметничказбиркаСрпскеакадемијенаукаиуметности
формираласепаралелносаоснивањемсамеинституције.Умет
ничка дела су првобитно била намењена украшавању простора
Академије.Постепеносеколекцијаликовнихрадовапрофилишеи
почињепланскидаседопуњавапортретимаакадемика,авреме
номирадовималиковнихуметникаакадемика.Непосреднопосле
оснивањаГалеријеСАНУ,крајемседмедеценије20.века,наини
цијативуОдељењаликовнеимузичкеуметностиСАНУ,Уметнич
казбирка јепописанапомузеолошкимправилимаипланирајусе
систематскиоткупирадовауметникаакадемикаускладусаде
финисанимпрограмом.Ипак,највећибројрадовауЗбиркудоспева
као поклон члановаСАНУ, али и бројних других донатора.Нај
већипоклонпобројурадова,билајеколекцијацртежаирадова
напапируакадемикаИванаРадовићакојуАкадемијидарујеумет
никоваудовицаОлга.Ускороисамиакадемициликовниуметни
ципланскибирајусвојерадовекојимажеледабудузаступљениу

ЈЕЛЕНА МЕЖИНСКИ МИЛОВАНОВИЋ
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УметничкојзбирциСАНУитакопоклониНедељкаГвозденовића,
ЉубицеСокићиАлександраДерокаформирајутемељданашње
Академијинеколекције.

Кључне речи: Уметничка збирка САНУ, Недељко Гвозденовић,
Љубица Сокић, Александар Дероко, Галерија САНУ, поклaњање
уметничкихдела

НастајањеУметничкезбиркеСАНУ

Дружство србске / Друштво српске словесности, прете
чаСрпскеакадемијенаукаиуметности,основано је1841.
годинесациљемунапређењаиразвојанаукеикултурена
цијеувременустварањасрпскенововековнедржаве,апод
покровитељствомкнезаМихаилаОбреновића.1

Уметничкаделасу,каоибиблиотекаиархивскаграђа,по
степено улазила у посед Друштва српске словесности и
Српског ученог друштва (основаног 1864 године, после
гашењаДСС),којасупретходилаСрпскојкраљевскојака
демији основаној 1886. године „под заштитом краља Ср
бије” Милана Обреновића (прво као Краљевскосрпска
академија).2

Српскоученодруштво,окупившиузнаучникеиистакнуте
уметнике,организујућиистраживањанашегкултурногна
слеђа,патакоиликовног,подржавало јеиразвојликовне
уметности.ВештачкомодсекуДруштва1868.годинеузада
такједатоданабављауметничкадела,организујеизложбе,
предузимаподизањеспоменика.3

1 (1939–1941) Друштво српске словесности 1841–1864, Српско учено
друштво1864–1892,Српскакраљевскаакадемија1886–1936.Педесе
тогодишњицаСрпскекраљевскеакадемије,Посебнаиздањакњ.CXVI,
Споменице,VII,Београд:Српскакраљевска академија, 14, 18, 19,35,
40;Медаковић,Д.(1985)Истраживачисрпскихстарина,Београд:Про
света,стр.111;Макуљевић,Н.(2006)Уметностинационалнаидејау
XIX веку, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства – Београд,
стр.30;Никић,Љ.,Жујовић,Г.иРадојчићКостић,Г. (2008)Грађаза
биографскиречникчлановаДруштвасрпскесловесности,Српскогуче
ногдруштваиСрпскекраљевскеакадемије1841–1947,Београд:САНУ,
стр.V,VII

2 Межински Миловановић, Ј. Уметничка збирка САНУ – некад и сад.
КрозисторијузградеСАНУ,у:УметничказбиркаСАНУ,ликовниумет
нициакадемици,ур.Оташевић,Д.иМежинскиМиловановић,Ј.(2016),
Београд:САНУ,стр.10састаријомлитературом.

3 Исто;МежинскиМиловановић,Ј.(2011)ПоводомјубилејаСАНУ1841–
2011.Друштвосрпскесловесности,Српскоученодруштво,Српскакра
љевска академија, Српска академија наука, Српска академија наука и
уметностииликовнауметност.НастајањеуметничкеЗбиркеСАНУ,у:
Симовић,Љ.,Живковић,С.иМежинскиМиловановић,Ј.(2016)Акаде
мици–ликовниуметнициизУметничкезбиркеСрпскеакадемијенаука
иуметности,Београд;САНУ,стр.23састаријомлитертуром.
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Прва уметничка дела у фонд Академије улазе кроз про
јекте везане за прикупљање и проучавање „старина”, раз
личите просветне пројекте, али и циљним куповањем и
поручивањемуметничкихделарадиукрашавањановог„До
маАкадемије“,штојебилаиподршкаликовнимствараоци
ма.За ту сврхусуопредељивана средствапојединихАка
демијинихфондоваизадужбина.УвласништвоАкадемије
уметничкаделаулазеинепосредноуоквирусамедонације,
односнооставштинеоснивачафонда.4

Иакојејошкрајем19.векаАкадемијапланиралаизградњу
„Академијиногдома”наземљиштукојејекнезМихаилопо
клониоза„просветнециљеве”уКнезМихаиловој35,пред
виђајућидасеуоквируновезградепројектујеиизложбена
галеријазамузејскууметничкузбирку,поштојесвојузгра
дууцелини,каопросторнамењенискључиворадуАкаде
мије,институцијапреузелатекпослеДругогсветскограта,
осмишљавањупросторазаорганизовањеАкадемијинихиз
ложбиизачувањеиизлагањеделаизАкадемијинеумет
ничкеколекцијемоглосеприступититекпослеадаптације
иреновирањазграде(1949–1952).5

Осим бројних појединачних поклона уметникаакадемика,
посленизапортретапредседникаАкадемије,поручиваних
измеђудвасветскарата–одкојихсунекаЂорђеЈовановић
иУрошПредићдаривалиАкадемији,6уАкадемијинуколек
цију улази и неколико радоваПаје Јовановића које је сам
аутор,поусељењууновузградупочеткомшестедеценије
20.века,намениоАкадемији.

ОснивањеГалеријеСАНУидефинисањеЗбирке

ОдвеликогзначајазаконачноформирањеУметничкезбир
кеСАНУуданашњимоквирима,билојеоснивањеГалерије
САНУучијујенадлежностстављенабригаоАкадемијиној
колекцијиуметничкихдела.ИницијативузатоједалоОде
љењеликовнеимузичкеуметностиСАНУ.7

ПаралелносаактивностимаокооснивањаГалеријеСАНУ,
ликовни уметници у оквиру Одељења ликовне и музичке

4 МежинскиМиловановић,Ј.(2016)нав.дело,стр.10–16;МежинскиМи
ловановић,Ј.(2014)Љубица–ЦуцаСокићиУметничказбиркаСрпске
академијенаукаиуметности,у:Јованов,Ј.иМежинскиМиловановић,Ј.
иМаљковић,Р.Љубица–ЦуцаСокић1914–2009–2014,Београд:САНУ,
стр.11,12.

5 МежинскиМиловановић,Ј.(2016)нав.дело,стр.17,41–42.
6 Исто,стр.14–15.
7 Годишњак САНУ за 1973, ур. Лукић, Р. бр. LXXХ, (1976) Београд,

стр.610.
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уметности,већкрајемпетедеценије,тражеревизијуумет
ничких дела у власништвуАкадемије и залажу се зањи
хову даљу планску, контролисану набавку. После првих
поруџбинаодМилаМилуновићаиПетраЛубардезаопре
мање новоадаптиране Свечане сале Академијине зграде,
Одељењеликовнеимузичкеуметности1953.годинеуфо
кусстављаделаакадемикаииздвајањесредставаизбуџе
тазанабавкууметничкихдела,аидаљесеразвијајуини
цијативе за излагање уметничког фонда САНУ у будућој
АкадемијинојГалерији.8

Кадасу,наиницијативуОдељењаликовнеимузичкеумет
ности, 1966. године испражњени трговачки локали у при
земљузградеСАНУикадасеприступилоадаптацији„ли
ковнегалерије”узфинансијскупомоћизбуџетаРепублике
Србије,односноодСекретаријатаСаветазакултуруСрбије
иСкупштинеградаБеограда1967,пројекатпрвобитногиз
ложбеногпростораурадиојеархитектаГригоријеСамојлов,
који је раније извео и поменуту обнову и реконструкцију
читавеАкадемијинезградепослеДругогсветскограта.9

Гвозденовић,СокићеваиДерококаочланови
Одељењаликовнеимузичкеуметностиињихов
ангажманурадуГалеријеинаформирању

Збирке

Крајем1967.годинеименованјепрвиУметничкисаветГа
леријеАкадемијеинањеговочелојеизабран,тададописни
чланСАНУ–НедељкоГвозденовић(чланОдељењаликов
неимузичкеуметностиод1963).Убрзо,упролеће1968.го
дине,уновооснованојГалеријиСАНУотворенајепрваиз
ложбаподназивомСрпскиуметнициXIXвека–академици,
чимејеиозваниченооснивањеАкадемијинеГалерије.10

8 ГодишњакСАНза1951,бр.LХI,(1957)Београд:САН,стр.158;Годи
шњакСАНУза1973,ур.Лукић,Р.бр.LXXХ,(1976)Београд,стр.167;
ГодишњакСАН,бр.LVI,(1951)Београд:САН,стр.57,340;Годишњак
САН,бр.LVII,(1951)Београд:САН,стр.118,476–478,482;Годишњак
САН,бр.LХ,(1956)Београд,стр.88,309;АрхивСАНУ,Администра
тивнаархива,ЗаписницискуповаОдељењаликовнеимузичкеуметно
сти,4.скупОЛМУСАН,29.априла1949;8.скупОЛМУСАН,20.окто
бра1949;2.и3.скупОЛМУСАН,25.мартаи12.априла1950;1.скуп
ОЛМУСАН,11.фебруара1959;1.скупОЛМУСАНУ,2.марта1961;4.
скупОЛМУСАНУ,10.априла1970.

9 МежинскиМиловановић,Ј.(2016)нав.дело,стр.50.
10МежинскиМиловановић, Ј. (2018)ДелатностНедељкаГвозденовића
уСрпскојакадемијинаукаиуметностиињеговдопринососнивањуи
радуГалеријеСАНУ,Београд:САНУ,стр.14,15.
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Управоте,1968.године,задописногчланаСАНУизабрана
јеиЉубица–ЦуцаСокић,послеКатаринеИвановић,поча
сногчланаСрпскогученогдруштва(од1876),иЗореПетро
вић,дописногчланаСАНУ(од1961)–трећаженасликар
академик, а прва ликовна уметница изабрана за редовног
чланаСрпскеакадемијенаукаиуметности1978.године.11

Годину дана по пријему уАкадемију, крајем 1969,Љуби
цаСокићнаскупуОдељењаликовнеимузичкеуметности
иницира евидентирање Уметничке збирке САНУ дајући
предлог да запослени новоосноване Галерије САНУ по
пишу сва уметничка дела у власништвуАкадемије према
музеолошкимпринципима.12

ИзборНедељкаГвозденовићазаредовногчланаСАНУ28.
маја1970.годинепоклопиосесњеговимактивнимангажо
вањем у бројним сегментима руковођења новооснованом
АкадемијиномГалеријом.Он јеСаветомГалеријеруково
диоупериодуод1968.ипоновоод1974.године,кадајеи
ЉубицаСокићизабраназачланаСаветаГалеријеСАНУ.13

Аутовреме,1975.године,иАлександарДероко(од1955.
дописничланОдељењадруштвенихнаука,изкогасекасни
јеиздвојилоОдељењеисторијскихнаукаучијисаставДе
рокоулази;редовничланСАНУод1961),износижељуда
постанеичланОдељењаликовнеимузичкеуметности,што
уметничкоОдељењенасвојојседнициједногласноусваја.14

Патако,токомосмеидеветедеценије,Гвозденовић,Соки
ћева иДероко, сада као колеге у оквиру уметничкогОде
љења САНУ, настављају да се залажу за унапређење де
латности Академијине Галерије и даљи развој Уметничке
колекцијеинституције.

11Трећа,ипоследњасликаркакојајеучланствоСАНУушлау20.векуби
лајеМилева–МицаТодоровић(чланванрадногсаставаод1978).Тек
ћеу21.векуАкадемијапримитијошједнусликарку–МилицуСтевано
вић(дописничланод2009).Самојејошједнажена–вајарОлгаЈеврић
билачланОдељењаликовнеимузичкеуметностиСАНУ(дописничлан
од1974,редовниод1983)–МежинскиМиловановић,Ј.(2014)нав.дело,
стр.11.

12МежинскиМиловановић,Ј.(2016)нав.дело,стр.46.
13МежинскиМиловановић,Ј.(2018)нав.дело,19.
14ГодишњакСАНУза1958,бр.LXV,(1959)Београд:САНУ,стр.280;Го
дишњакСАНУза1971,ур.Мишковић,В.бр.LXXVIII,(1973)Београд:
САНУ,стр.679;АрхивСАНУ14678,ЗаоставштинаАлександраДеро
ка,фасциклабр.4/II,(ауто)биографија–рукопис,Стариреферат;Архив
САНУ,Административнаархива,ЗаписницискуповаОдељењаликовнеи
музичкеуметности,1.скупОЛМУСАНУ,13.јануар1975;Поповић,Р.
(приредио)(1984)Дерокоидругиоњему,Београд:Туристичкаштампа,
стр.11.
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Са академиком Пеђом Милосављевићем, као председни
комСаветаГалерије,узГвозденовићаиСокићеву,од1978.
годинеипочеткомдеветедеценије, уСавету је деловаои
АлександарДероко.15

Комисија за процену и откуп уметничких дела, али и ра
довапонуђенихнапоклонАкадемији,упочеткусесазива
одслучајадослучаја.НапредлогСтручногсаветаАрхива
Академије,Одељењеликовнеимузичкеуметности,почет
комседмедеценије, за овајпосаоделегираликовнеумет
нике–ЂорђаАндрејевићаКуна,НиколуДобровића,Мила
Милуновића, Марка Челебоновића, а члан Комисије је и
АлександарДероко.

ОдмахпопријемуНедељкаГвозденовићауСАНУ,одјану
ара1964године,ионулазиусаставтеКомисијекојасада
систематскиразматраипланскеоткуперадоваакадемикас
њиховихизложби.

Већ1969.годинепочиње,итокомседамдесетихгодина20.
векаустаљујесе,откупрадоваакадемикаподнадзоромКо
мисијезаоткупделаликовнеуметности.Комисијапонекад
предлажеиоткупеделауметникакојинисучлановиСАНУ;
честосеондарадиопортретимаакадемика.Уобезбеђивању
средствазаовеоткупепартиципираРепубличказаједница
културе–Фондзаоткупликовнихдела.

ГвозденовићјеуКомисијизаоткупебиоактиваникасније,
токомседамдесетихгодина,непосредноутичућинаформи
рањепрофилаУметничкезбирке.ПредседникКомисијеза
откупебиоје1975.годинеинатомместуостајеипочетком
осамдесетихгодина.

Ипак, и током осме и девете деценије 20. века, највећи
бројрадовауУметничкузбиркуСрпскеакадемијенаукаи
уметностипристижекрозпоклонеилегате.

Академијина Збирка ликовних радова значајно је увећана
1975.годинепоклономОлгеРадовићсапрекодвехиљаде
радова на папируњеног преминулог супруга – академика
ИванаРадовића (око 1.400цртежа, тридесетак блокова са
око1.000скица).

Крајем осме деценије, на иницијативу академика Ива
на Табаковића, за Уметничку збирку одабрано је неколи
ко његових радова намењених формирању Фонда „Иван
Табаковић”.

15МежинскиМиловановић,Ј.(2018)нав.дело,стр.13–22.
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Збогвеликепосетеиугледакоји јеГалеријаСАНУодмах
стекла,анаиницијативуИванаТабаковића,одлученоједа
сеГалеријаСАНУпрошири.Условизаспровођењетеидеје
стеклису се теккрајемседамдесетих година,последесет
годинарадаГалерије.Пројектомпроширењаруководио је
дописни чланОдељења ликовне имузичке уметности ар
хитектаИванАнтић.Приликомтеадаптације(1979–1982),
осимзначајногповећањапростораипобољшањаусловау
Изложбеномсалону,што јеомогућилоипочетакконцерт
не делатности, изграђени су и депо и радни простор за
опремањеуметничкихделаусутеренуГалерије,пасутако
знатнопобољшаниуслови засмештајиадекватночување
Академијинезбиркепомузеолошкимстандардима.

УновомпросторуГалеријесадајебиломогућностиизаиз
лагањеУметничкезбиркекојајеуГалеријиСАНУјавности
првипутпредстављенатокомлета1982.године.16

ШирењеЗбиркепослепреуређењаи
проширењаГалеријеСАНУ

УовомзначајномвременузаразвојГалеријеСАНУ,члано
виОдељењаликовнеимузичкеуметности–Гвозденовић,
СокићеваиДероко,одлучујудаАкадемијинојУметничкој
збирцидарујуобимнијецелинесвојихрадова.

Први је пристигао поклон председника Савета Галерије
САНУиуредникаГалеријинихкаталога,НедељкаГвозде
новића(162делапоклоњена1982–1983)–уједнопрвипо
клонкојијесамуметникосмислиокаоретроспективнуце
линуинамениогаАкадемији.17

Одмахзатим,1982.године,21своједелоУметничкојзбир
ципоклонилајеиЉубицаСокић(допуњеноједнимрадом
1984.изавештанимуљемпочетком21.века),адвегодине
каснијеприспеојеипоклонАлександраДерока(129дела
поклоњених1984године).18

Тек ће касније, у 21. веку, Уметничка збирка поново би
тиобогаћеналегатомсамог аутора који је обухватио већи
бројрадоваликовногуметника–чланаСАНУ–овогапута

16Исто,стр.29–36.
17ДокументацијаГалеријеСАНУ,Уговоропоклону,бр.122/2од21.јану

ара1982;ГодишњакСАНУза1982,ур.Крестић,В.бр.LXXХIX,(1983)
Београд:САНУ,стр.179,229;ГодишњакСАНУза1983,ур.Крестић,В.
бр.XC,(1984)Београд:САНУ,стр.95.

18(1983) Годишњак САНУ за 1982, бр. LXXХIX, Београд: САНУ, стр.
229;ГодишњакСАНУза1984,ур.Крестић,В.бр.XCI,(1985)Београд:
САНУ,стр.251;ДокументацијаГалеријеСАНУ,ДописЉубицеСокић
САНУбр.629/1од18.марта1982.
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вајараОлге Јеврићиз различитихфаза стваралаштва (147
скулптурамалогформатапоклоњених2006/2007.године)19.

Збиркасеиумеђувременуувећавалабројнимпоклонима,
какосамихаутора–уметникаакадемика,такоиприлозима
другихдародаваца,али,углавномсерадилоомањемброју
уметничкихрадова.

ПоклонНедељкаГвозденовића

КакосеГвозденовићкрајемосмедеценијеполакоповлачио
из „управљања” Галеријом, с руководећег места уСавету
иуредничкогместауиздањимаГалерије,осталомујеви
шевременадасепосветирегулисањусвојеуметничкезао
ставштине,патакоифондусликакојијеодлучиодапокло
ниАкадемији,штојеималоодјекаинапрофилисањесаме
УметничкезбиркеСАНУ.

НедељкоГвозденовићтоком1981. годинеприпремаизбор
својихрадовакојећедариватиСАНУујануару1982.годи
не.ОсмишљенкаоПоклонакадемикаНедељкаГвозденови
ћаСАНУ20–праваретроспективаод161рада(одкојихсу
многирађениобострано),пресекјекрозцелокупноствара
лаштвоуметника,допуњен1983.годинесликомМесоIIиз
1933. године  коју је аутор повукао са излагања уМузеју
савременеуметностиуБеограду.„Поклонодавацужељии
намеридаостависпоменнасвоједугогодишњечланствоу
Српскојакадемијинаукаиуметности,каоидаискажесво
јуприврженостовојустановичиниовајпоклон...”стојиу
првомчланударовногУговораСрпској академијинаукаи
уметности.Гвозденовићтадапоклањаивеликибројслика
родномМостаруиградуБеоградуукомејепровеонајвећи
деоживота.

САНУјеранијезасвојуколекцијуоткупилачетирирадаНе
дељкаГвозденовић,осамГвозденовићевихрадовајеУмет
ничкојзбирципоклонилаВераРадовић,једнутемперуГво
зденовићаАкадемијидарујеакадемикМладенЈосифовићи
јошједнауколекцијуСАНУулазииззаоставштинеакаде
микаЉубицеМарић,такодаукупнифондГвозденовићевих
радовауАкадемијиданасброји176радова.

Ауторјеусклопусвогпоклонаодабраонајрепрезентативни
јерадовезањегастандарднихформата(слика1ислика.2),
алиирадовемалихдимензијаодособеногдокументарног

19ДокументацијаГалеријеСАНУ,Записник12.седницеИзвршногодбора
ПредседништваСАНУ20.априла2006,тачка31.

20ДокументацијаГалеријеСАНУ, дефинисанопремаУговору о поклону
број122/2,21.јануара1982,члан4,инв.бр.2168.
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значаја, и то у различитим техникама, од скицаи крокија
оловком,угљеномизмладости,достудијазаслике–тушем,
акварелом, репрезентативних темпера и уља, као и мањи
бројграфика.ДанассууУметничкојзбирцизаступљенего
товосветехникеукојимасеГвозденовићопробао.

И у погледу темаГвозденовићев поклонАкадемији је ве
омаразноврстан.СветемеимотивикојисевезујузаГво
зденовића,ипокојимајеонпрепознатљив,постојеуУмет
ничкој збирци груписани у мале циклусе: студије актова
ижанрове са студија, предратне интимистичке породичне
портрете, ескапистичке ведуте предграђа Београда, бочне
улицепрестонице,градилишта,пијачнесцене,пиљарнице,
мртве природе, фигуре у ентеријеру или врту, послератне

Слика1.НедељкоГвозденовић,Грађевина(мала),1949,уљена
платну,420×365mm,поклонаутораСАНУ1982;Документација

УметничкезбиркеСАНУ,ГалеријаСАНУ;
ауторфотографије:ВладимирПоповић

Слика2НедељкоГвозденовић,Белизидсалествицама,
1962–1965,уљенаплатну,760×1000mm;поклонаутораСАНУ
1982;ДокументацијаУметничкезбиркеСАНУ,ГалеријаСАНУ;

ауторфотографије:ВладимирПоповић
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идеализованемонументалнијепејзажеиатељеесаженским
актовимаимртвимприродама.

Аутор је запоклонАкадемијибираорадовекојиихроно
лошки,алиистилски,представљајупресеккрозњеговце
локупни опус – од најстаријих датованих радова из 1923.
донајмлађегентеријераиз1985. године.Гвозденовић јеу
оквиру поклона заокружио причу о свом сликарству која
сепратиодшколскихцртежа,допознијихстилизацијасве
денихготоводоапстракцијеипоновногповраткареалном
изразу.21

ПоклонЉубицеСокић

КаопоклонСАНУЉубицаСокићје1982.године,узбога
ту документацију о свомживоту и раду, одабрала 12 уља
и9темпера–укупно21слику(једнаодтемперарађенаје
обострано).Тојцелинијепридодатаимртваприродарађена
темперомкојујеуметница1984.годинедодалапрвобитном
избору.

Послењенесмрти2009.године,Уметничказбиркајепреу
зелаКомпозицијууплавосивом–уљекојејеЉубицаСокић
завешталаАкадемији.

САНУусвомфондуимајошдеветрадоваСокићеве,одто
га јеАкадемија са изложби за своју Збирку купила седам
радова, а једно уљеЉубице Сокић је поклон Републичке
заједницезакултуруколекцијиСАНУ.

21МежинскиМиловановић,Ј.(2018)нав.дело,стр.35,36,41–86,састари
јомлитературомидокументацијом.

Слика3Љубица–ЦуцаСокић,Сточићсазеленомбоцом,1966.
година,уљенаплатну,505x650mm;поклонаутораСАНУ1982;

ДокументацијаУметничкезбиркеСАНУ,ГалеријаСАНУ,
ауторфотографије:ВладимирПоповић
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НајвећибројрадовакојејеЉубицаСокићпоклонилаУмет
ничкојзбирцисуапстрактне,геометризованекомпозиције,
мртвеприроде,ентеријериитерасенастајалитокомседме
идосрединеосмедеценије20.века(слика3).Другојполо
виниседамдесетих годинаприпадајудваженскапортрета
(из1977.(слика4)и1979)иједанПредеоиз1979.године.
Поклоњенаделанастајалаод1962.годинеприпадајуфази
активногиплодноградаСокићевеуновоматељеуузгради
Коларчевогуниверзитета,гдејеуметницастваралаод1960.
године.

ЉубицаСокићје,бирајућисвојесликезаУметничкузбир
ку,ималаувидуизложбенипросторобновљенеГалеријеи
планиралаједасеонеизлажукакоуоквирусталнепостав
ке,такоинаизложбамарадоваакадемика.Каопрваизложба
поклоналиковнихуметникаакадемикасвојојКући,удру
гојгодиниделовањапроширенеГалеријеСАНУупериоду
јануар–март1983.године,уГалеријиСАНУодржанајеиз
ложбапоклоњенихрадоваЉубицеСокић,аиздатјеипра
тећикаталогстекстомМићеПоповића.22

ПоклонАлександраДерока

ПремаДероковимсећањима,предлогдасвојесликеицрте
жепоклониСАНУуметникјеизнеосвомпријатељу,пред
седникуСАНУ,академикуПавлуСавићу,23штојерезултира
лоСавићевоминицијативомдаГалеријаСАНУорганизује

22М.Ж.ДелаЉубицеСокић,Политика,Београд,28.јануар1983;М.Ч.
М,НапоклонАкадемији,Политикаекспрес,Београд,28.јануар1983;
МежинскиМиловановић,Ј.(2014)нав.дело,стр.13,14.

23Поповић,Р.(приредио),нав.дело,стр.48.

Слика4Љубица–ЦуцаСокић,Девојкасасмеђимрукавима,1977
уљенаплатну,780x600mm;поклонаутораСАНУ1982;
ДокументацијаУметничкезбиркеСАНУ,ГалеријаСАНУ,

ауторфотографије:ВладимирПоповић
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изложбурадоваАлександраДерока1980.годинеуГалерији
културногцентра,(поштосууГалеријиСАНУутокубили
грађевинскирадовиипреуређење).Задовољановомпостав
ком,Дероко1984.годинеУметничкојзбирциСАНУпокла
ња129својихдела–уз19слика,целинучинии110цртежа,
скица,студија.

Скородеценијупослеуметниковесмрти–1997.године,још
једанаестцртежаАлександраДерокаАкадемијинојЗбирци
поклониојеуметниковмлађиколегаисарадник,архитекта
СлободанНенадовић,паСАНУданасчува140Дерокових
радова.24

Све Дерокове радове у фонду Уметничке збирке повезује
конзистентанекспресиванстил,пајенаосновуњегатешко
прецизниједатоватидела.Посебнозатоштонисмоувекси
гурнидалијегодинаусигнатуринаделу,којујеуписаоау
тор,временастанкадела,илисамовремекојеДерокослика.

Аутороваодредницананалепници,коју јесамизрадиона
фасцикли у којој је своје радове поклонио Академији, да
суцртежипоклоњениУметничкојзбирциизпериода1920–
1984.године,такођесеморатумачитиусловноивероватно
сеодносинапериодуметниковогживотанакојисеДеро
ко реферише, не обавезно и на време у коме дела реално
настају.

Са бројнихпутовањапо теренуДероко је доносио обиље
скицаистудијааутентичнеархитектонскепластике.Њихова
прецизна,техничкалинијаидословнобележењереалногиз
гледаповезујеихузасебнуцелину(слика5).Квантитативно

24ИнвентарнекњигеУметничкезбиркеСАНУ.

Слика5АлександарДероко,Шесткружнихрељефаизсредњег
века(сегментизОхрида),тушнапапиру,520×393mm;поклон
аутораСАНУ1982;ДокументацијаУметничкезбиркеСАНУ,

ГалеријаСАНУ
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заступљенијацелинаДероковихрадовауУметничкојзбир
цисуњеговиаутопортрети (слика6),углавномизпозније
фазе(слика7),допуњенанизомдвојнихпортретанакојима
уметникпредстављасебесасупругом.Посебнуцелинучи
нењеговиапстрактнирадови.

СликарствоАлександраДерокауУметничкојзбирциСАНУ
каоликовнидневник,каострипилисредњовековниживо
писанижитијнициклус,пратиидопуњавауметниковживот
ирад(слика8).КаодаготовосваделауУметничкојзбирци
чинепoвезанкорпусилустрација обједињенихДероковим
аутобиографскимбелешкамаукојимаонпишеосвомживо
ту,алиипрофесијииодносупремауметностиисликарству.

Слика6АлександарДероко,Аутопортретсакапом(1922)
тушнапапиру,292×210mm;поклонаутораСАНУ1982;
ДокументацијаУметничкезбиркеСАНУ,ГалеријаСАНУ

Слика7АлександарДероко,СликарпредпанорамомБеограда,
туш,оловка,белатемперанапапиру,453×370mm;поклон
аутораСАНУ1982;ДокументацијаУметничкезбиркеСАНУ,

ГалеријаСАНУ
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Mного је, у оквиру корпуса поклоњеног САНУ, конкрет
нихилустрацијазаштампанекњиге,нацртазакорице,ка
коДерокове аутобиографскепрозе, илустрација зањегове
стручне публикације, тако и илустрација за књиге других
аутора,честоДероковихпријатеља.25

***

Значајанрезултатделовањасликара,вајараиархитекатау
оквируОдељења ликовне и музичке уметностиСАНУ, од
ТомеРосандића,прекоРистеСтијовића,СтојанаАралице,
ИванаТабаковићаидругих,доНедељкаГвозденовића,Љу
бице Сокић и Александра Дерока, било је покретање Га
леријеСАНУ,која је,одоснивања1968.ипроширењаде
латностинаорганизовањеконцерата1982.године,постала
једаноднајзначајнијихкултурнихтопонимаБеограда.Га
лерија је прозор у уметничко, алии научно стваралаштво
иукупнуделатностАкадемијекрозизложбенуактивности
издавањекаталогаизложби.Прикупљањедокументацијео
радуликовнихуметникачлановаСАНУируковођењеУмет
ничком збирком САНУ значајни су сегменти делатности
АкадемијинеГалерије.

Генерација сликара, вајара и архитеката активна у САНУ
крајем седмеи токомосмеи девете деценије 20. века да
лајезначајандоприносдефинисањуправцаикритеријума
покојимаћесеУметничказбиркадаљеширити–углавном

25Дероко,А.(1983)АондакјелетијојеропланнадБеоградом,Београд:
Народна књига; Јовановић, З.М. (1991)АлександарДероко, Београд:
Републичкизаводзазаштитуспоменикакултуре–Београд–Друштво
конзерватораСрбије,стр.51–62.

Слика8АлександарДероко
РастконаЛиму(1922),оловканапапиру,291×200mm;поклон
аутораСАНУ1982;ДокументацијаУметничкезбиркеСАНУ,

ГалеријаСАНУ
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прикупљањемделауметникачлановаСАНУ,спровођењем
систематског откупа, алипрвенственоизпоклона.Управо
суГвозденовић,СокићеваиДерокосвојимчином,оставив
шиАкадемијиосмишљене,целовитеиобимнезбиркесво
јихрадова,далипримербудућимдонаторимаитакоформи
ралијезгроУметничкезбиркеококогасеонаиданасраз
вијачувајућиуспоменунаовевеликествараоцеикултурне
посленике.

ЧланствоНедељкаГвозденовића,ЉубицеСокићиАлексан
драДерокауСрпскојакадемијинаукаиуметности,њихово
учешћеупројектимаОдељењаликовнеимузичкеуметно
стииделатностуоквируГалеријеСАНУ,одрадауСавету
Галерије,прекоутицајанаформирањеАкадемијинеколек
цијеуметничкихделакрозактивностиуКомисијизаотку
пе, крунисани су поклонима уметничких дела које су ови
ауторинаменилиУметничкојзбирциСАНУ.

УметничказбиркаСАНУседаљеувећаваиобогаћујеспо
радичним откупима, углавном од средстава која додељује
Министарство културе РепубликеСрбије, а и даље најче
шћедаровимауметникаакадемикакојитежедаунапређу
јууметничкифондинституцијеоднајвећегзначајазасрп
скукултуруиуметност,чијисучланови.Одсамостотинак
првобитноевидентиранихрадова,захваљујућипримеруко
ји су далиГвозденовић,Сокићева иДероко,Академијина
колекцијаједанаснарасланаготово3000уметничкихдела
усвомфонду.
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SerbianAcademyofSciencesandArts,SASAGallery,Belgrade

FIRSTMORESUBSTANTIALGIFTSOFACADEMICS/
ARTISTSTOTHEARTCOLLECTIONOFTHESERBIAN

ACADEMYOFSCIENCESANDARTS

NEDELJKOGVOZDENOVIĆ,
LJUBICASOKIĆ,ALEKSANDARDEROKO

Abstract

ArtCollectionoftheSerbianAcademyofSciencesandArts(SASA)
hasformed inparallelwith theestablishmentof the institution itself.
Atfirst, artpieceshaveserved thepurposeofadorning thepremises
oftheAcademy.Gradually,theartcollectionhasbecomeprofiledand
intentionallycomplementedbyportraitsofacademicsandlaterwithart
workofacademicsandartists.ImmediatelyafterfoundingoftheSASA
Gallery,attheendof1970s,attheinitiativeoftheSASADepartment
ofFineArtsandMusic,theArtCollectionwasdulylistedaccordingto
rulesofmuseology.Systematicpurchaseofworksbyartists/academics
was planned, according to a defined programme. Still, the largest
numberofworkshasbecomepartoftheCollectionasgiftsofSASA
members and numerous other donors.The largest art donationwere
drawingsandotherartonpaperbyacademicIvanRadović,giftedto
theAcademybyhiswidow,Olga.Soon,otheracademics/artistsbegan
to select theirworks todonate, inorder tobe representativeof their
art.ThisishowthegiftsofNedeljkoGvozdenović,LjubicaSokićand
AleksandarDerokohavelaidthefoundationsfortoday’sArtCollection

oftheArtsAcademy.

Key words: SASA Art Collection, Nedeljko Gvozdenović, Ljubica
Sokić,AleksandarDeroko,SASAGallery,artdonations
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ЛЕГАТСТЕВАНА 
КРАГУЈЕВИЋАУ 

МУЗЕЈУЈУГОСЛАВИЈЕ
Сажетак:Предметовоградајестепрезентацијафотографског
ЛегатаСтеванаКрагујевићауМузејуЈугославијеизначајакоји
имасакултурноисторијског,друштвеногиуметничкогаспекта,
каоираднањеговојобрадиидигитализацији,приказсведочан
ственогикомуникацијскогпотенцијала.ОснивањеЛегатаСте
ванаКрагујевића2014.годинезначајнојезаразвојфондаМузеја
Југославије у коме препознатљиву улогу све више добија фото
графскаграђа,којујеМузеј,ограниченпросторомзасмештајкул
турнихдобара,могаодаприхвати,азахваљујућипомацимаучи
њенимнапољудигитализацијеиданаефектанначинкомуницира
са јавношћу. Модел сарадње успостављен с Тањом Крагујевић,
вредан је пример заједничког подухвата на примарној заштити
грађе великеисторијске вредности, раданањеној доступности
ивалоризацији.

Кључне речи: легат, Стеван Крагујевић, дигитализација,
доступност,фотоархив

KадасамступиоуФотослужбуПолитике,давне1964. године,
мојпрвиконтактјебиоуправосаСтевом,којијетадабиошеф
ифоторепортераифотолабораторије.Онјеснимаобуквално
све: од радиопрограма, реклама, дневних догађаја, београдске
хронике,доскупштинских заседањаипраћењаТита.Његовдо
приносфототециифилмотециПолитикејенемерљив.Упитању
сухиљадефилмоваидесетинехиљадафотографија.Тумунико
нијебиораванитешкодаћеганекоубудућностипревазићи.Од
фотоапаратасеникаднијераздвајао,абиојеспремандасвеоко
себезабележикамеромисачуваодзаборава.Иакосеобичнокаже
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да дневне новинеживе један дан,Стевин огроман опусживи и
живећеинаконњеговепреранесмрти.1

ОМузејуЈугославијеиискуствимаслегатима

МузејЈугославијесведочиоважностијугословенскогиску
стваглобалноилокалноичувакултурнадобраодизузетне
културноисторијскеиматеријалневредности,штогачини
неизоставнимизворомзапроучавањеиразумевањејугосло
венскогнаслеђауконтекстуисторије20.века.Својимпри
ступомуинтерпретацијиипрезентацијинаслеђаМузеј је
локалноирегионалнозапаженкаоинституцијакојаразвија
иновативнеипримењујесавременемузејскепраксе.Отуда
јеумеђународнимоквиримачестопрепознаткаоважани
релевантан партнер различитим институцијама, организа
цијамаипојединцимаупроцесима (ре)интерпретације ју
гословенскогнаслеђаиразвијањановихинституционалних
политикаиметодолошкихприступа.2

Музејјеформиран1996.године,спајањемдотадашњегМу
зејареволуцијенародаинародностиЈугославије(МРННЈ)
иМеморијалногцентраЈосипБрозТито(МЦЈБТ).Иакоје
досадачетирипутамењаоназив,садржајМузеја јеостао
у значајнојмеринепромењен–његовиогромнифондови,
с једне стране, састоје се одизузетно вреднихпоклона (у
историјском,уметничком,материјалноминематеријалном
погледу)којејеЈосипБрозТитопримиооддругихдржавни
ка,угледнихграђанаинародадржавеначијемјебиочелу,
алисеистотакодобардеоњихможесврстатиукатегорију

1 ПредрагМиросављевић,руководилацфотослужбеПолитикеоСтевану
Крагујевићуу:Миросављевић,Б.(2003)Људисатриока:антологија
фотографијеВојводине(књига4),НовиСад:Фото,киноивидеосавез
Војводине,стр.242.

2 ИзИзјавеоидентитетуМузејаЈугославије,усвојене2020.године.

Слика1Сатомега,поклонПолитикеСтевану
Крагујевићуза25годинарада
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„обичних”, у уметничком смислу тривијалних, материјал
нобезвреднихпредметасеријскепроизводњезасвакоднев
нуупотребу.3Заједно,онипружајуврлоспецифичанувид
удруштвене,политичкеикултурнефеноменедругеполо
вине20.века.МРННЈјепаксистематскиприкупљаореле
вантнуграђукојасведочиоисторијирадничкогпокретаи
социјалистичкојреволуцијинацелом југословенскомпро
стору. Скупа са осталиммузејима револуције у тадашњој
Југославијипредстављаојезначајанмузеолошкифеномен,
покривајућипросторЈугославијеивременскиопсегкојиод
говаратрајањуиотелотворењимајугословенскеидеје.4

Предметииисторијскаграђа,наслеђениодпретходноуга
шенедвеустанове,чинетемељнакојемсеразвијаМузејЈу
гославије.Mузејjeимеморијалиместосећања,јерсенала
зинаделунекадашњегрезиденцијалногкомплексаЈосипа
Броза,гдесуБрозињеговасупругаЈованкасахрањени,али
јеијавнаинституција,којаконтинуиранопромишљасвоје
позиције,функцијеиисторију.

Многивеликимузејисветанасталисуиразвијалисенате
мељималегата.Каоштолегатичувајупредмете,ипредмети
чувајулегате.Онинанајбољиначинпотврђујутезуда„ма
теријалнакултураобичноживидужеодиндивидуа,приче
мусепроизводњањенихзначењачестоможеразуметисамо
токомвременаилиретроспективно”.5

МРННЈ,интересантно,нијеусвомсаставуимаолегате.МЦ
ЈБТје,садругестране,читавбиоједанвеликилегат/остав
штинаЈосипаБрозаТита,састављенодвишеобјекатауко
јимајеживео,каоисвепокретнеимовине,пресвегакако
је већ наведено, огромног броја поклона, које је током 35
годинавладавинедобијаоизскоросвихземаљасвета.Недо
стацизаконскерегулативекојабидефинисаластатусТито
везаоставштинеоставилисуипакпросторанаследницима
(члановимапородице)дапокренуоставинскипоступактра
жећиделовевећмузеализованогнаслеђа,упроцесукојије

3 Цвијовић М. (2011) Уздарја ЈБТ као саставни део размене поклона
праћена кроз архивску грађу и протоколе Кабинета Председника
Републике,хабилитационирад,Београд.

4 Вишеоисторијатудвеустановекоје јеМузејЈугославијенаследиоу:
ErcegSarajčić,G.(1990)MemorijalnicentarJosipBrozTito–nastanaki
perspektive,magistarskirad,FakultetorganizacijeiinformatikeuVaraždinu,
SveučilišteuZagrebu,Zagreb;Васиљевић,M.,КастратовићРистић,B.и
Цвијовић,M.Предисторија:основазаразумевањеМузејаЈугославије,
у:Отварамо депо, приредила Сладојевић, А. (2017), Београд: Музеј
Југославије.

5 ОлсенБ.(2002)Одпредметадотекста,Београд:Геопоетика,стр.193.
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узпрекидетрајаопуних35годинаикојијеповременоживо
праћенодстранемедија.6

УсаставуМЦЈБТсеизмеђу1982.и1996.налазиокаопо
себнајединицаиМузеј4.јул.Формиранјекаосвојеврсни
легатпородицеРибар1950.годинеусаставуМузејаграда
Београда,комеје1996.годинепонововраћен.Кућа,укојојје
биосмештенмузејвраћенајепородици(фондацијаРибни
кар)2003.године,штонијезауставилодаљесудскеспорове,
аодразнихидејаувезисаовимобјектом–попутоснивања
МузејаПолитике,доданассениједнанијеостварила.

У периоду између распада Југославије до укидања Зако
наооснивањуМЦЈБТ,односнооснивањаМузејаистори
је Југославије (1991–1996) одржано је неколико скупова с
темомо трансформацијиМЦ ЈБТ.Наокруглом столуМе
моријалницентарЈ.Б.Тито–какодаље,којијеодржану
Музеју25.мајуорганизацијиДруштваисторичарауметно
стиСрбије,изнетојевишеинтересантнихпредлогаотран
сформацијипростораЦентра.Једанодњихбиојепредлог
дрЗоранаАврамовићаизЗаводазапроучавањекултурног
развитка.Он је наиме констатовао да „постојећи легати у
градунемајуадекватанпросторзадепоновањеиизлагање,
пабисемождадеопростораЦентрамогаокориститизату
сврху.”7Овајпредлог,каонимногидругипредлозиизнети
томприликом,нијереализован.ГашењемМЦЈБТиМРННЈ
ипотомоснивањемМузејаЈугославије,Музеј јенаследио
целокупнефондоведвеустанове,алисамодеообјеката,та
ко да од оснивањаимаогромнепроблеме са смештајеми
ширењемфондова.

Последњегодинемањесутурбулентнеидоносенаммало
вишеизвесностиупогледурадаУстанове,штосеодразило
инараднаразвојуиодржавањумузејскогфонда,каоиин
тензиванраднастратешкомпромишљањуистог.Моменат
легаторствауобогаћивањуфондапочињедаигразначајну
улогу када је 2014. годинеформиранпрви легат уМузеју
Југославије–ЛегатСтеванаКрагујевића,истакнутогфото
репортераПолитике.ЊеговаћеркаТатјанаТањаКрагујевић
јеМузејвиделакаоустановуодкредибилитетакојојможе
даповеривеликуулогуубаштињењулегата,заснованогпре

6 Видетинпр:http://rs.n1info.com/Vesti/a106257/Ostavinskarasprava
oimoviniTita.htmlиhttps://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/
drustvo/2141901/zavrsenaostavinskaraspravaotitovojimovini.html

7 Документација Одељења заједничких послова Музеја Југославије:
ИзвештајсаокруглогстолаМеморијалницентарЈ.Б.Тито–какодаље,
одржаног у организацији Друштва историчара уметности Србије
06. 11. 1992. године у згради Музеја 25. мај, упућен Триву Инђићу,
помоћникуСавезногминистразаобразовањеикултуру.
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свеганаауторскомделуњеногоца.Музејјепрепознаткао
установакојаћесачуватиповеренуграђу,радитинањеној
обрадиидоступностииучинитидатаграђапостанеживо
наслеђенашеземље.Овоћебитиузоризанеколикодругих
фотографскихлегатакојисуформираниунареднимгодина
ма.Збогограниченостипросторазасмештајкултурнихдо
бара,МузејЈугославијеипакнијемогаодаприхватииоба
везудасестараонеколикозначајнихлегатакојисуупрет
ходномпериодупонуђени.УпитањусубиблиотекаДрагана
Бабића, библиотека Богдана Богдановића и, као најновији
пример,библиотеканедавнопреминулогТривеИнђића.

Фотоколекцијеифотолегати
уМузејуЈугославије

Није случајно Тања Крагујевић одабрала Музеј Југосла
вијекаоустановукојојћеповеритиначувањелегатсвогa
оца,нити јеслучајнода јепрвилегатформирануМузеју
Југославије–фотографски.

МузејЈугославијејесвакакомузејскаустановасанајвећим
фотографским фондом у Републици Србији и последњих
десетак година је препознат као установа која је значајно
искорачила када је у питању дигитализација и промоција
таквеврстефонда.

Грађакојубаштинимоизузетнојебогата,разноврснаи,са
становиштадокументацијскеобраде,захтевна.Најмаркант
нијидеопредстављаФотоархивЈосипаБрозаТита,колек
ција која се састоји од више стотина хиљада црнобелих
негатива,колорнегативаидијапозитива,којимаједокумен
товано15210догађајаиз активностипредседникаТитау
периодуод1947.до1980.године.Делојечетворицефото
графа(ДрагутинаГрбића,АлександраСтојановића,Мило
шаРашетеиМиркаЛоврића)којисуунаведеномпериоду

Слика2Чистачиципела,Сента50ихгодина20.века,
црнобелинегатив,24x36мм(фото:СтеванКрагујевић)
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радилиуодељењузаштампуКабинетамаршала/Кабинета
председникаЈугославије.Посебандеоархивачини132000
фотографија,смештениху708кутија,наликкњигама.Као
таквацелинапредатесуТиту.

Овај фотоархив данас представља централни део фото
колекцијеМузеја,алииосталецелинепружајувреднуграђу
заистраживањејугословенскестварности.Напрвомместу
јевеликаколекцијафотоалбума,комплетаслајдоваиура
мљенихпортретакојисупоклоњениЈ.Б.Титу.Оваколек
цијаговориоразгранатојдипломатскојделатностиСоција
листичкеЈугославије,јерсадржиблизу150урамљенихпор
третасветскихдржавника,алиинизфотоалбумадржавних
посета.Албумисустизалиикаопоклонифабрика,школа,
културнихиздравственихустанова,армијеиопштина.

Колекцију под називомРепортаже 1944–1947. чини близу
1000 ролница негатива (са преко 20 000 снимака), које су
снимилирепортериТАНЈУГа.Нањимасузабележенира
знидогађајиупериодупоследњефазеДругогсветскограта
ипрвихгодинаслободе.

Једна мања колекција негатива и фотографија документу
јеактивностиАлександраРанковићаупериодукадајебио
потпредседник СФРЈ 1963–1966, док о фотоаматерској
страстиЈ.Б.Титасведочиколекцијаод683развијенихфил
мова,одређенаколичинаполароида,каоифотоапаратии
опремакојујекористио.

Јединствен поглед на историју Југославије нудиФототека
некадашњегМузејареволуцијесаблизу50000фотографи
ја, великим делом репродукција направљених умузејима,
архивимаимедијскимархивимаширомбившеЈугославије,

Слика3ИвоАндрић,60ихгодина20.века,
црнобелинегатив,24x36мм(фото:СтеванКрагујевић)
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али и оригиналних фотографија набављених откупом и
поклоном.

УпериодунаконформирањаЛегатаСтеванаКрагујевића,
захваљујући поклонима породица и откупом, формирано
је јошнеколикофотолегатаи једнафотоколекција.Легат
МиркаЛоврића, једног од најзначајнијих уметничкихфо
тографаСрбије(иједновремефоторепортерауКабинету
председника Тита), легатАлександраАцеСимића, истак
нутог фотографа Равногорског покрета, легат ЗоранаМи
лера,фотографакојијеизмеђуосталоградиоуТАНЈУГу,
Југословенском Аеротранспорту и Народном позоришту
у Београду и колекцијаПетраОторанова, фоторепортера
Политике.

Какојевећречено,мотивизаовакавприступудаљемраз
вијањуфотоархива јесуприхватљивигабаритипримљене
грађе(посебнокадсуупитањунегативи),8којистојеупот
пунојнесразмерисњенимисторијскимзначајем,сведочан
ственим и комуникацијским потенцијалом, али и искрена
жељадасерадистакнутихјугословенскихфотографаотрг
не од претећег заборава и додатно валоризује. Ово је ме
стогдесеинтересиМузејаЈугославијеипородица,којесу
углавномуулозилегатора,највишепоклапају.Накрају,не
требаизоставитиниизраженубојазандаовакавматеријал,
уколиконезавршиуустановизаштите,небудепрепуштен
намилостинемилостнебризи,распарчавањуичакдеструк
цији, што јесте нажалост судбина многих, пре свега фа
бричких,понекихмедијскихфотоархиваиличнихархива
појединихфотографа.

Речдвеотворцулегата,СтевануКрагујевићу

СтеванKрагујевић (Сента,4.фебруар1922–Београд,17.
април 2002), један је од најзначајнијих југословенских и
српских фоторепортера и фотоуметника. Фотографијом
сепочињебавитикаочетрнаестогодишњак,учећи занату
Сенти,кодМартинаРонаијаиДанила Јакшића.Наставља
рад и током мађарске окупације у Другом светском рату.
Наконослобођењаиодслужењавојногрока,токомкога је
радиокаоармијскифотограф,између1949.и1951.године
радиојекаопрвифоторепортерДирекцијезаинформације
приПредседништвуСФРЈ,којујеводила,каопредставник
запропагандууиностранству,ЕваБиро,аначијемсечелу
налазиоВладимирДедијер.Након тога ради каофоторе
портерТАНЈУГаод1951.до1953.године.Најдубљитраг

8 Комплетан фотоархив Музеја Југославије смештен је у фотодепо
површинесвега40м2.
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оставиојерадећиуредакцијидневноглистаПолитика,од
1953.допензионисања,1982.године,каофоторепортери
уредникфотографије.Утокучитавоградногвека,аинакон
пензионисања,сарађиваојеисадругимјугословенскимли
стовима,посебносановосадскимДневникомилистовима
намађарском језикуHetNap иMagyar Szo.Као сарадник
овихлистова,будућизапосленуПолитици,служиосепсеу
донимимаИштванКертесиИштванКормоши.9

УПолитицијепоредрепортерскогпослабиоируководилац
ФотолабораторијеиФотослужбеовекуће.Трагјеоставио
преношењемискустванамлађеколеге,организовањемди
намичноградафоторедакције, апосебноразвојемвисоке
свестиозначајучувањафилмоваиоснивањубогатефото
документације.Заједносауредником,ЉубомиромСтојови
ћем,основаојерубрикуУслицииречи,којајеистицалапу
нувредностфотографијеиукојојсууглавномобјављиване
његовефотографије.

Својим богатим деломКрагујевић је сачинио јединствену
документарнухронологијуоразвојуЈугославије,сведочећи,
каофоторепортер,освимзначајнимдогађајимаизполити
ке,културе,уметностииспорта.АкредитацијузаСавезну
СкупштинуЈугославиједобиоје1949.године,апродужена
мујеинаконпензионисања.Пратиоје,поредскупштинских
заседања,партијскеконгресе,првомајскепарадеиобележа
вањеДанамладости,алиибројнедогађајеодспољнополи
тичког значаја,попутпосетастранихдржавникаБеограду

9 Биографски подаци у: Миросављевић, Б. (2000)Људи са три ока:
Антологија фотографије Војводине (књига прва), Нови Сад: Фото,
киноивидеосавезВојводине,стр.88;Mirosavljević,B.(2003)Prostor
večnosti. Stevan Кragujević. Fotografije, Novi Sad: Foto, kino i video
savezVojvodine;Миливојевић,Д.(1984)Политика:сведокнашегдоба,
Београд:Народнакњига/Просвета,стр.241.

Слика4Породица,Сента,крај40ихгодина20.века,
црнобелинегатив,24x36мм(фото:СтеванКрагујевић)
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и Југославији.Објективом свог апарата бележио је и сва
кодневицуокосебе,посебноуБеограду,где јеживео,али
иуроднојСенти.Бележио једраматикустудентскихпро
теста1968.илиприроднихкатастрофа,попутземљотреса,
поплава,снежнихмећава.

Токомдеценијабављењарепортерскимпосломимаојепри
ликудапортретишебројнеславнеличности,измеђуоста
лих маршала Ј. Б. Тита, потом бројне државнике који су
посећивали тадашњу Југославију (Нехру, Насер, Индира
Ганди,Хрушчов,краљицаЕлизабетаII),алиимногедруге
истакнутефигуресветанауке,књижевностиифилма(Нил
Армстронг,МариоделМонако,БобиФишер,ЛоренсОливи
је,ЖерарФилип,ИвМонтан,ЕлизабетТејлор,ОрсонВелс,
ЈулБринер),каоибројнејугословенскекњижевнике,музи
чаре, глумце, сликареиспортисте–ИвуАндрића,Бранка
Ћопића,ДесанкуМаксимовић,ДобрицуЋосића,ЈованаЈо
вичића,ЛазараВујаклију,ДрагославаШекуларца,Радивоја
Кораћа.Утокусвогпрофесионалногживотаучествоваоје
набројнимгрупниммеђународнимијугословенскимизло
жбама,каоинеколикоауторских.Првасамосталнаизложба
СтофотографијаСтеванаKрагујевићаодржанајеуњего
вомродномграду,Сенти,од28. априладо5.маја1956,а
последњаизложба,уМузејуградаСенте,марта2000.годи
не.Добитникјемногихнаградаипризнањазасвојуновин
скуиуметничкуфотографију,додељениходстранеродне
Сенте, града Београда,Политике иСавеза новинара Југо
славије.УдружењеновинараСрбиједоделиломује13.јуна
1996.наградуСветозарМарковићзаживотнодело.Управо
образложењеовенаграденајбољеподвлачизначајСтевана
Крагујевића, јер уњему стоји да је додељена „за стотине
хиљадафоторепортерских записаисторијске вредностии
оданостпрофесији”.

Слика5Снимањеновогодишњегпрограмаза1964.годину,
ТВдрамеДугмезапетиспрат,Београд,1963,црнобелинегатив,

60x60мм(фото:СтеванКрагујевић)
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Ауторски радови Стевана Крагујевића (оригинални нега
тивиифотографије) данас сечувају унеколикоустанова,
пресвегауархивиПолитикеиАрхивуЈугославије(гдесе
налази комплетна фотоархива ТАНЈУГа), али и у уста
новамакојесуодпородицепреузелебригуочувањудела
богатог наслеђа. То суИсторијски архив уСенти (Збирка
Крагујевић),АрхивБеограда (ЛегатпородицеКрагујевић)
и,коначно,МузејЈугославије.

ФормирањеЛегатаСтеванаКрагујевића
уМузејуЈугославије

ПочетнидокументуформирањуЛегатаСтеванаКрагујеви
ћајестеПредлогзаоснивањеЛегата10поднетодстранеТа
тјанеКрагујевић,ћеркеСтеванаКрагујевића,6.марта2014.
године.11ПредлогисастанциодржанисдиректоркомМузеја
Југославијеикустосимабилисудовољнидасестекнеувид
утоштабипредстављалопредметЛегатаида,наоснову
тога,музејскаКомисијазааквизициједапозитивнуоцену.

На основуПредлогаТањеКрагујевић закључен јеСпора
зумо сарадњинаформирању легатаСтеванаКрагујевића
између (тада)Музеја историје Југославије и Татјане Кра
гујевић.12ОвимспоразумомдатјепрвиописштабиЛегат
СтеванаКрагујевићауМузејуЈугославијетребалодачини:
„Напрвомместутојефондфилмскихнегативаифотогра
фија из личне архиве Стевана Крагујевића, који говоре о
активностима председника Ј. Б. Тита, али и разним дога
ђајима из политичког, привредног, културног и спортског
животаЈугославије.Поредтога,ту јеграђакојасведочио
самојличностиСтеванаКрагујевићаињеговојактивности
као једног од најцењенијих фоторепортера Југославије:
ауторскекњиге,писмаидокумента,интервјуиинатписииз
штампе,каталози,признања...”Споразумомјеистовремено
одређенодаћеМузејграђупреузиматисукцесивно,узпот
писивањереверсаидаћепотомсвакацелина (негативии
фотографије)битидигитализованиуМузејуиједнакопија
потомдостављанаТатјаниКрагујевић.Наовајначинпочела
јеизузетноплодоноснасарадњаустановеипојединца,која

10Božić,J.(2019)LegatiukulturnojpoliticiRepublikeSrbije,doktorskirad,
Fakultetpolitičkihnauka,UniverzitetuBeogradu,Beograd,стр.32

11Документација Одељења заједничких пословаМузеја Југославије: IV
0210 број 138/1 Предлог за оснивање Легата Стевана Крагујевића у
МузејуисторијеЈугославије.

12Исто: IV 0210 број 138/2Споразум о сарадњи наформирању легата
СтеванаКрагујевића.
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траједоданашњегдана.Уговоропоклону13којимједота
дапредатаграђаЛегатапрешлаувласништвоМузејаЈуго
славијепотписанје1.априла2015.године.14Њимејеграђа
предатананеограниченоуправљањеикоришћењеМузеју,
уз „поштовање највиших стандарда архивистичке и музе
олошке струке” и обавезу „трајног поштовања морално
правнекомпонентеауторскогправа,штоподразумевадасе
приликомсвакогкоришћењаархивскеимузеалнеграђеиз
ричитонаведуподациопоклонодавцуидругирелевантни
подаци”.Такође,Уговоромјепредвиђенодасу:„Уговорне
странесагласнедаипослезакључењаУговораопоклонуи
извршенепримопредајеархивскеимузеалнеграђеизчлана
1.ПоклонодавацможедопуњаватиЛегатновимдонацијама
идаћесеновопримљенипредметисматратисаставнимде
ломовогпоклонаиевидентиратикаодопунауПописнојли
стиизчлана1.овогуговора”.Наосновуовога,унаредним
годинама,настављенјезаједничкирад,адотренуткакада
пишемоовередовеМузејЈугославијејеодТањеКрагујевић
преузеовреднуграђупописанунаукупно35реверса.Резул
татједасусвипреузетинегативиифотографиједоданас
дигитализовани,алијошјеважниједајеТањаКрагујевић
приликомприпремематеријалазапреузимањесачинилачи
тавједанкорпусдокументацијекојизначајноолакшаварад
кустосанаобрадиграђе,иобогаћује једномдозомличног
искустваизнања.ЗбогтогамиТањузовемокустоскињоми
придруженимчланомколективаМузејаЈугославије.

13Оуговоруопоклонукаоначинуформирањалегатау:Božić,J. (2019)
LegatiukulturnojpoliticiRepublikeSrbije,doktorskirad,Fakultetpolitičkih
nauka,UniverzitetuBeogradu,Beograd,стр.44.

14Документација Одељења заједничких пословаМузеја Југославије: IV
0209број75/5Уговоропоклону.

Слика6ЖелезараСисак,50ихгодина20.века,црнобели
негатив,60x60мм(фото:СтеванКрагујевић)
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СадржиналегатаСтеванаКрагујевићаи
његовсазнајниисведочанственипотенцијал

ЛегатСтеванаКрагујевићауМузејуЈугославијечиниунај
већој мери оригинални фотографски материјал. На првом
местутосунегативи,црнобелииколори,димензија24x36
мми60x60мм,углавном,алииједанмањибројнегативаве
ћихформатаинегативанастаклу.Доданасјеукупноинвен
тарисанооко26000појединачнихнегативснимакаи2913
фотографија,формата18x24цм,13x18цм10x15цм9x12цм
иједанмањибројфотографијавећихформата.Овајматери
јалјенајзначајнијидеоЛегатаиусведочанственомсмислу.

ИзпозицијеиинтересовањасамогКрагујевићапроистиче
итематскасадржина.Сампроцеспреузимањапочео јеод
снимакакојисеодносенаЈосипаБрозаТитаињеговеак
тивностиуЈугославији,попутпријемастранихдржавника,
путовањапоземљи,прославеДанамладостииизлагањау
Народнојскупштини,одпочеткапедесетихгодинадо1980.
године. Овај материјал представља одличну допуну бога
том фотоархиву Јосипа Броза Тита, којиМузеј баштини,
алии једнумалодругачију визуруодоненакоју смона
виклиимајућиувидуфотографекојисурадилиуКабине
тупредседникаРепубликеичији је јединизадатакбиода
фотографишуТитовеактивности.

Следећа велика тематска целина односи се на политички
живот СФРЈ и СР Југославије, попут заседања Савезне и
Републичке скупштине, политичких скупова, митинга де
ведесетих, портрета политичких актера. Централно место
свакакоимаСавезнаскупштина,закојујеКрагујевићимао
новинарску акредитацију од краја четрдесетих година до
крајасвоградногвекауПолитици,алиинтересантноикао
пензионер.ФондЛегатапружадовољноматеријалазаједну

Слика7ПредседнициТитоиНасернаВршичууСловенији,18.
06.1960,црнобелинегатив,60x60мм(фото:СтеванКрагујевић)
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исцрпну хронику ове институције, имајући у виду, како
главнеполитичкеактере,такоисвеменеуархитектонском
погледукрозкојејепрошлаунаведеномпериоду.

ЗначајандеоматеријалаодносисенакултурниживотБео
градаиЈугославије,попутснимакапозоришнихпредстава,
глумацаипевача,музејскихизложби.Интересантнисука
дровинаправљениприликомснимањапознатихТВемисија
исеријаустудијууКошутњаку,каоичитавнизпортрета
певачаизшездесетихиседамдесетихгодина20.века.

СнимциБеоградаињеговихстановника,честоправљениу
пролазу,напутуодкућедопосла,објављиванисууПолити
кинојрубрициУслицииречи.Овиснимцианонимнихљу
ди,старацаидеце,носезначајанпечатуметничкогусеби,а
представљајуивредносведочанствооживотуглавногграда
упериодуСоцијалистичке Југославије, о прожимању тра
диционалногимодерног.Сличносеможерећизаобимну
фотодокументацијуСенте,којајесададеоЛегатаСтевана
Крагујевића,иакотопрвобитнонијебилоуплану.Портрети
грађана,породичниснимци,алииснимциглавнихградских
обележјаиградскежилекуцавице,Тисе,чинеправуфото
хронику града, која секао студија случајаможепримени
тииуобјашњавањудалекоширихтокова.Коначно,никако
инајмањеважно,Легатсадржиизначајанбројприватних
снимакасамогСтеванаКрагујевића,његовесупругеЛепо
саве(спикеркеРадиоБеограда)ићеркеТатјане,познатепе
сникиње.Ту су забележени значајнимоментиизњихових
живота,породичнапутовања,пријатељииродбина,одзна
чајакакозапородичнуисторију,такоиуширемсмислуза
приказприватногживотауепохи.

Изворно, свакакоданајвреднијиматеријалчиненегативи.
ОнисуМузејупредатиуоригиналнојамбалажи,којанасе
биносиинформациједокументарногзначајаовременуи/
илиместуснимања,снимљенимособама.Овеинформације
сечувајуипредстављајуосновузадетаљнијудокументарну
обраду.ФотографијекојесупредатеЛегатууглавномимају
двојакзначај.Вредносторигиналаимајууслучајевимагде
негативнепостоји.Безобзиранатучињеницу,онедодатно
сведочеорадуфотослужбеПолитикеисамогаутора,попут
начинаразвијања,алиидодатнихинформацијанаполеђини
фотографије,којесеодносенаидентификације,алиинапо
даткеообјављивањууштампи,начинуштампе,илиизрезу.

Вредностснимака,негативаипозитиваједостаувећанау
случајевима гдеихпратии документација оњиховомме
дијском животу, односно пресклипинзи и фоторепорта
жеобјављиванеутадашњојштампи(Политика,Политика
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Експрес).Истудокументарнувредностимајуипубликације
укојимасеналазефотографијеСтеванаКрагујевића,књиге
икаталозичијајетемањеговрад,алиикњигеукојимасу
његовефотографијепубликоване.

Пореднегативаифотографија,ЛегатСтеванаКрагујевића
чинеитродимензионалнипредметииоригиналнадокумен
тација.Овајматеријалје,сједнестране,услужбидирект
ногсведочанстваоличностиСтеванаКрагујевићаињего
вог професионалногживота, док с друге стране посредно
говориоразличитимаспектимаживотауСоцијалистичкој
Југославијии,каотакав,представљазначајандодатакфон
дуМузејаЈугославије.Упрвојгрупинајистакнутијеместо
заузимајуличнадокумента,уговориопрофесионалноман
гажману,наградеипризнања,поклонсатови,фотоапарати
иопрема, једанбројпредметавезанихзарадуПолитици,
попутклишеазаштампуипропагандногматеријала.Тујеи
илустративанматеријал богатог сведочанственогпотенци
јала, каошто је изузетно очувана колекција позивница на
различитедруштвенополитичкеикултурнедогађајеупе
риодуодкраја40ихдокраја80ихгодина20.века,којеје
Крагујевићпрофесионалнопратио,каоиколекцијањегових
репортерскихлегитимацијаипропусница.Једанбројпред
метапосреднијеговориопрофесијифоторепортера,попут
одевнихпредметаиаксесоара,кравата,манжетни,шешира,
алиипоклонаодустановаипојединаца,којејеКрагујевић
добио.

Удругојгруписупредметикојисувишесведочанствовре
менаиземљеукојојјеКрагујевићживеоистварао.Између
осталог, ту суњеговеколекцијеразгледница,дописницаи
пригоднихковерти,значки,сатова,некиодпредметаиздо
маћинстваиуспоменеспутовања.Иаконисунајдиректније
везани за професионалну делатност Стевана Крагујевића,
која је и главни разлог формирања Легата, ови предмети
представљају значајну садржинску допуну фонду Музеја
изаједноспридруженимиминформацијамапредстављају
вредносведочанствоживотауЈугославији.

Раднадокументацијиидигитализацији
легатаСтеванаКрагујевића

Свакипроцесмузеализацијепочињеспровођењеммузеал
неселекције,односноустановљавањемкојијеодновопри
дошлихпредметаносилацаутентичног својствамузеалије
исведочиоизворномконтекстуизког јепотеклауновој,
музејскојреалности.
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УслучајуЛегатаСтеванаКрагујевићаовосерешавапрет
ходнимдоговоримакустоса салегатором,ТањомКрагује
вић,такодаусаставЛегатаулазепредметииисторијска
грађа за које је процењено да та својства имају. Основни
обухватЛегатадоговоренјеоснивачкимдокументима,али
управо постепеност преузимања грађе омогућава да се у
договору с легатором одређена грађа искључи уколико се
процениданемадовољноаутентичнихсвојставамузеали
је,илипакуколикосепроценидабибилапримеренијане
којдругојустановискојомтакођепостојисарадња(Архив
Сенте,Историјски архивБеограда).С друге стране, један
одрезултатаплодоноснедугогодишњесарадњејестеиобо
гаћивањеЛегатапредметимаиграђомкојинисупрвобитно
планирани,јерјепроцењенодамогуиматизначајзафонд
Музеја.

Свакопреузимањеграђепратиобимниреверсопреузима
њу,којисадржипописграђе,алиидетаљнијеинформације
освакомпредмету,каоиинформацијеоснимљенимфото
графијамаилинегативима.Овеинформацијепредстављају
почетакраданаобради,акаопочетнаинформацијауводесе
иукњигууласкамузејскихпредмета.

ПриликомобрадеграђеЛегата,предметимаидокументима
којиулазеуосновнифондЛегатадодељујусеинвентарни
бројевиускладусастандардомМузејаЈугославије.Према
томе,предметиуоквируЛегатаимајуинвентарнебројеве
почев од 3361, где 3 означава број фонда (фондМузеја
Југославије након 1996. године, поред затворених фондо
ваМЦЈБТиМРННЈ),36редниброј збиркеуМузеју, а1
реднибројпредметаузбирци.Једанинвентарнибројноси
једанпредмет,илипаквишеидентичнихилисроднихпред
метакојипредстављајулогичкуцелину.Такојеподједним
инвентарнимбројемобрађенагрупаразгледница,илизна
чака,комплетматеријалазаретуширањефотографија,или
фотоапаратсапратећомопремом.Предметисеобрађујуу
јединственоминформациономсистемуИМУС,одаклећесе
попотребикартоништампатиисортиратиупредметнере
гистраторе.

Посебан систем документовања уведен је за основну гра
ђуЛегата,негативеифотографије,имајућипресвегауви
дуњихову бројност.Свинегативи се попреузимањупре
ма формату смештају у нову амбалажу (архивске кутије
одкиселинскинеутралногкартонаипергаментскеилипо
лиетиленске омотнице) у оквиру које добијају јединичну
сигнатуру. Примери таквих сигнатура су: SK_1_A_01 или
SK_1_B_01,гдесеSKодносинаауторафотографије,самим
тиминалегаткомефотографијаприпада,1јеознаказаред



101

НЕДА КНЕЖЕВИЋ и РАДОВАН ЦУКИЋ

нибројреверсаопреузимањуграђе,ознакеАиBсуознаке
форматанегатива,димензија24x36мм,односно60x60или
60x90мм,док јеознака01реднибројснимкаутомделу.
Комплетна сигнатура омогућава да се снимак лакопрона
ђеусмештајнојкутијисапојединачнимнегативима,илиу
регистраторкутијисаалбумскимстраницама.

Процесдигитализације за тродимензионалнепредмете за
вршава се фотографисањем. Када је реч о фотографијама
и негативима, ово је много захтевнији део посла, који се
наставља на рад на основној документацији и предуслов
језадетаљнуобраду.ДигитализацијууМузејуЈугослави
јеспроводимоскенирањемфотографијаидокументацијеи
скенирањемнегативаидијапозитиваилињиховимфотогра
фисањемнарепростолуопремљеноммаскамаразличитих
формата(24x36мм,60x60мм,60x90мм,90x150мм).Наове
начинедобијенидигиталнифајловичувајусенамузејском
серверууrawформатуинањимаседаљекорекцијенераде.
СнимциразвијениупрограмуAdobePhotoshopчувајусеу
jpegформатуинањимасерадиосновнаобрадаувидуподе
шавањаекспозиције,корекцијебалансабелеиприказабоја
наосновупосебнокреиранихколорпрофила,каоидискрет
нарестаурацијакојомсеуклањајуогреботинеидругаоште
ћења.СнимциуЈPEGформатусепотомумаксималнимди
мензијаматакођечувајунамузејскомсерверу.15

Следећикоракјестетемељнадокументацијскоинформациј
скаобраданегативаифотографија,којасерадизахваљујући
створенојфотодокументацији.Утесврхе,Музејсекористи
форматираномекселтабелом,којасадржикатегоријеприла
гођенеприродиматеријала,укојесеуписујуследећеинфор
мације:којајеколекцијаМузејаЈугославијеупитању,које
уредник табеле, инвентарнибројпредмета, смештајпред
мета,насловнадсерије,описнадсерије,насловсерије,опис
серије,описсеријенаенглеском,којаједржава(садашњаи
историјска)упитању,онданеколикоколонакојесеодносе
налокацију(садашњииисторијскиназив,микролокација),
датум (тачандатум, ау случајуданедостајеинформација
уписујесеопсег)иауторство(којеаутор,далипостојидру
гиауторилијеупитањунесигурноауторство),потомследе
колонекоје сеодносенатипидимензијепредмета,кори
шћењеирепродуковањематеријала,језик,праваилиценцу.
Узадњемделујесегментвидијошкојислужикаоповезни
цасаосталимфотоколекцијамаМузеја.Обрадуфотомате
ријалапратиидопунаречникаконтролисанихтерминакоји

15Интерни протокол за дигитализацију Музеја Југославије развијен
токомраданапројектуVisualarchiveofYugoslavia(VAYU)усарадњиса
УниверзитетомуБазелу2015–2017.
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секористезасвефотоколекције.Упитањусуречницилич
ности,локација(имикролокација)итема.16

Основнајединицаописазафотограђунијеувекједансни
мак, односно једаннегативилифотографија.У ситуацији
гдејеустановљенодавишеснимакаприпадаједномфилму
(односнодадокументујуистидогађај),филм(серијафото
графија)постајејединицаописаипосматрасекаомузејски
предмет.Оваквеинвентарне јединицеуносесеиуоснов
ну базуИМУС, где дигитална контакт копија представља
фотографијупредметакојаомогућавабрзувидуграђу.Овде
примењујемопринципкојијевећопробаннадругимфото
колекцијамаМузеја Југославије и који је и једини могућ,
имајућиувидубројносттихколекција.

ЛегатСтеванаКрагујевићаукомуникацијским
активностимаМузејаЈугославије

ИакоМузејЈугославијеУговоромопоклонупотписанимс
ТањомКрагујевићнијепреузеостриктнеобавезеувезиса
излагањемматеријалакојичиниЛегатСтеванаКрагујеви
ћа,већсамообавезекојесетичуњеговогпрописногчувања
изаштитеморалнекомпонентеауторскогправа,јасноједа
јекомуницирањеовимматеријалом,увидумузејскихизло
жби,публикацијаипрезентацијаупосебноминтересукако
легатора,такоиустановекојојјелегатповерен.

Изложбајеглавниобликмузејскепрезентативнекомуника
ције, а стална поставка легитимација сваког музеја.17Му
зејЈугославијепокренуојепроцесраданасталнојпостав
ци2015.годинеуједномодобјекатаумузејскомкомплек
су (Старимузеј).У другојфази рада на сталној поставци
подназивомМузејскалабораторија,накојојјепредстављен
узорак свеукупног фонда Музеја, изложен је и део Лега
та Стевана Крагујевића, од 2017. године. Репродуковане
фотографије, фотоопрема, лични предмети, позивнице и
новинарске легитимације, награде и признања, сведоче о
хроничару једног времена и професији фоторепортера, а
изложенисуусегментупосвећеномновимаквизицијамаи
поклонимаМузеја,пристиглимоддеведесетихгодинапро
шлогвекадоданас.

16Табела јекреиранаусклопураданапројектуVAYUизаснована јена
Dublincore стандардузаметаподатке.Основа јеи завеббазу,којуза
МузејизрађујеМИСАНУ,којајејошувекутестнојверзији.

17Maroević, I. (1993)Uvodumuzeologiju, Zagreb:Zavod za informacijske
studije,стр.200,223.
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ЛегатСтеванаКрагујевићабићеипредметпосебне,темат
скеизложбеуМузејуЈугославије,већ2022.године,кадасе
навршава100годинаодСтевановогрођења.

ДеограђеЛегата,напрвомместутродимензионалнипред
мети,приступачнисуипрекоонлајнверзије јединственог
Информационог система музеја Србије (ИМУС), односно
претраживачакултурногнаслеђаСрбије.Требаиматиуви
дудабазаИМУС,собзиромдајетакоширокопостављена,
неможепружитидовољнопредностизапредстављањеспе
цифичнихврстаматеријала,унашемслучајуфотографског
материјала.

Управозато,великенадеуМузејуЈугославијеполажемоу
сопственепројектедигитализације,посебнокадајеупита
њу фотографски материјал. У једном од таквих пројеката
МузејЈугославијеједигитализовао132000фотографијаиз
фотоархиваЈ.Б.Титаиучиниоихдоступнимзапретрагу
навеббази,којајеидоданаснајвећаонлајнбазафотогра
фијаунашојземљи,узфинансијскупомоћТеленорфонда
ције (2012–2013. године).Управо је доступностдовеладо
тогадафотоархивЈ.Б.Титабудесвакакоинајкоришћенија
инајцитиранијафотоколекцијакоднас,аданамзахтевиза
коришћењефотографија стижуиз земље, регионаиз свих
крајевасветанаготоводневномнивоу.

Новиискоракнапољудигитализацијефотоколекцијабио
јепројекатВизуалниархивЈугославије(VAYU),којијере
зултатсарадњеМузејаЈугославијеиУниверзитетауБазелу,
захваљујући коме је значајно подигнут стандард техничке
опремљеностизадигитализацију,алиистандарднаобради
фотографскогматеријала (2015–2017. године). Круна про
јектабићеноваинтернетбазаМузеја,намењенапрезента
цијицелокупногфотографскогфонда(умеђувременузна
чајноувећаног).Кадатестнаверзијабазепостанедоступна
заинтересованимкорисницима,бићетоупуномсмислуре
чиједанонлајнВизуелниархивЈугославије.ЛегатСтевана
Крагујевића,односнофотографскиматеријалкојигачини,
бићенадостојанначинпредстављенуовомархиву,заједно
саосталимфотоколекцијамаМузејаЈугославије.

СадржинаЛегатаСтеванаКрагујевићакомуницирасјавно
шћуипутемопштепрепознатеиширококоришћеневир
туелне енциклопедије каква је Википедија. Захваљујући
сарадњиТањеКрагујевићсаВикимедијомСрбијазначајан
број фотографија чији је аутор Стеван Крагујевић (а које
су деоЛегата уМузеју Југославије) већ се налази наВи
кимедијинојостави,одаклесекористезаилустрацијучла
нака који судеоВикипедијена српском, алиинадругим
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језицима.Овакавначинсарадњесвакакодаутиченадисе
минацијуовогматеријалаињеговупрепознатљивост,чаки
усветскимоквирима.УсарадњусВикимедијомукључиосе
иМузејЈугославије,аједанодначинатесарадњебилојеи
учешћеустановеуВикимедијиномГЛАМпројекту,уфор
миорганизовањаборавкавикипедијанацастажистауМузе
јуиорганизовањемаратонауписањучланака.Највидљиви
јирезултатовесарадњебиојеписањечланаканатемекоје
суформулисанеуМузејуЈугославије,апотомсуобезбеђене
ифотографијекојимасутичланциилустровани.Фотогра
фијесусамимтимпостављенеинаВикимедијинуоставуи
могусекориститиизадругепотребе,узнавођењеизвора.

Коначно, алинеинајмањебитно,ЛегатСтеванаКрагује
вићапружаиобиљематеријалакојисекористизапласира
њепутемдруштвенихмрежа.ИскуствоМузеја,иначевео
маприсутногнадруштвениммрежама, јестедасууправо
постовикојисупропраћенипостављањемархивскихфото
графијанајвидљивијиисанајвишекоментара.Оноштоје
притом од посебне важности јесте да није у питању про
стопостављање/излагањематеријала,већформакојануди
имогућностактивногукључењапосматрача /посетилаца.
Управо оваквимеханизми коришћени на одговарајући на
чинмогубитиидеалносредстводасезаинтересованојпу
блицисадржајЛегатапредставииучиниатрактивним.
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ATTHEMUSEUMOFYUGOSLAVIA

Abstract

Thesubjectofthispaperispresentationofthephotographicbequests
of StevanKragujević at theMuseum ofYugoslavia and its cultural,
historical,socialandartisticsignificance.Italsocoversprocessingand
digitalisation of thematerial, with presentations and communication
potential.EstablishmentoftheBequestofStevanKragujevićin2014
wasofimportancetothedevelopmentofthefundsoftheMuseumof
Yugoslavia,whosephotographicmaterialgrewinscopeandimportance.
Withitsspatiallimitsforsafeguardingofculturalassetsandthanksto
improvementsbroughtbydigitalisation,effectivecommunicationwith
thepublicwasenabled.Aspecificmodelofcooperationwasestablished
withTanjaKragujević,asavaluableexampleofjointeffortsonprimary
protection of funds of great historic value and work on their wider

accessibilityandvalorisation.

Keywords: bequest, StevanKragujević, digitalisation, accessibility,
photoarchive
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ЕТНОГРАФСКАСПОМЕН-
ЗБИРКАХРИСТИФОРА 

ЦРНИЛОВИЋА, 
ДАРИОПОМЕНА

Сажетак:ХристифорЦрниловић(Власотинце1886–1963)биоје
сликар,професорсликања,етнографаматериколекционарпред
метаматеријалнекултуре,народнихзнањаиумотворина.Своју
велику етнографску збиркужелео је да поклони граду Београду
какобибиласталнопредочима јавности.Одпрвихразговорас
представницимаградаБеорада1958.године,кадајеустановљено
дазбиркаимавеликукултурнуиисторијскувредност,дореали
зацијењеговепрвобитнезамислиупотпуностиједошлотекна
кон10година,нажалост5годинанаконњеговесмрти.Ускладу
сасавременимтенденцијамаитеоријамаразвојамузејаимузе
ологије,каоиновимвизијамасхватањаулогемузејаудруштву,
поредвећустаљенихобликаактивности,организовањаповреме
нихизложби,предавања,просветнопедагошкограда,стручњаци
Етнографскогмузејапрепознајупотенцијалезановначинрадас
публикомуМанаковојкућикрозедукативнепрограмезаизучава
њестарихзаната,разноврснихвештина,народнихрукотворина
истарихуметничкихтехника.Овајиновативнивидукључивања
публикеупроцесочувањанематеријалногкултурногнаслеђаиса
радњасдругимустановамаиинституцијамакултуредеојепла
нарадауМанаковојкућиоддеведесетихгодинапрошлогвекаи
непрестанотраједоданас.

Кључне речи: Христифор Црниловић, Етнографска спомен
збирка,музеологија,едукативнипрограми
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ХристифорЦрниловић(Власотинце1886–1963)биојесли
кар, професор сликања, етнографаматер и колекционар
предметаматеријалнекултуре,народнихзнањаиумотвори
на.Својувеликуетнографскузбиркужелео једапоклони
градуБеоградукакобибилазасталнопредстављенајавно
сти.Међутим,одпрвихразговорасапредставницимаграда
Београда1958.године,када јеустановљенодазбиркаима
великукултурнуиисторијскувредност1,дореализацијење
говепрвобитнезамислиупотпуностидошлојетекнакон10
година,нажалост5годинанаконњеговесмрти.

БригаозбирциповеренајестручњацимаЕтнографскогму
зеја,азањенсмештајодређенајеМанаковакућа.Ратислава
ВукотићиЈаснаБјеладиновић,кустосиЕтнографскогмузе
ја,преузелесукомплетнузбиркуХристифораЦрниловића.
Колекцијусуобрадилеиприпремилесталнуизложбу„На
родненошњеинакитцентралнобалканскогподручја19.иу
првимдеценијама20.века”којајесвечаноотворена17.но
вембра1968.године.РодољубивичинХристифораЦрнило
вићаињеговраднаочувањукултурногнаслеђаомогућиоје
дастручњациЕтнографскогмузејауМанаковојкућивише
одполавекабудунепрестаноангажованинаактуелизацији
знањастеченихизучавањемнароднетрадиције,потрагомза
најбољимначиномкомуникацијеспубликомипрезентаци
јомрезултатаистраживањаразличитоинтерпретиранихна
пољумузеолошке етнологије. Етнографска спомензбирка
ХристифораЦрниловићаса2600предметаматеријалнекул
туре,1500фотографскихзаписананегативимаистакленим
плочама којима је документовао своја истраживања и 22
000 страна рукописне грађе, која прати овај колекционар
скииистраживачкиподухват,доступнајестручнојиширој

1 „Данасјесличнепредметеврлотешко,илисасвимнемогуће,набавити,
поштосу скупљанина теренупре3040 годинакада су се јошмогли
наћи,доксуданаснестали,асањимаиматеријалодкогасунаправљени,
начин рада и људи који су их израђивали. Као стручњак професор
Црниловићумеоједаодаберелепе,карактеристичнеиреткепримерке
честоуникате.Извеснипримерцииз збиркененалазесениу једном
одјугословенскихмузеја,апојединипредметизаступљенисусамоса
по једнимпримеркому неком одмузеја у земљи.Својом величином,
разноврсношћупредметапотериторијалномиетничкомпореклукаои
повременскомраздобљукојеобухватазбиркапрофесораЦрниловића
пружа драгоцене изворе за научна истраживања, нарочито упоредна.
У Етнографском музеју у Београду налази се прикупљени материјал
несамоизСрбијевећииздругихрепублика,алимузејнерасполаже
таквим вредностима какве има збирка професора Црниловића, па
бињено евентуално преузимање значило значајно културно и научно
обогаћењеБеограда.Збиркасвојомцелиномизраженомкрозбогатство
ретког етнографск ог материјала а такође и посебно значајним
примерцимапредстављакултурнуреткостивредност”изкомисијског
извештаја1958.године,документацијаЕтнографскогмузеја.
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јавности кроз изложбене и пратеће програме, педагошко
образовнипрограмиизложбесамосталнихуметника.Нај
већидеоЕтнографскеспомензбиркеХристифораЦрнило
вићанастајаојеизмеђудвасветскарата,завремењеговог
радногангажовањауСкопљуинаконДругогсветскограта
уродномВласотинцугдејеживеодосмрти(1963).Значај
овеколекцијејеутомештојеауторприкупљајућипредмете
изучаваоифеномененакојесеодносеипримењиваојасну
методологију рада којом је постигнуте резултате смештао
ушириконтекстпроучавањаматеријалнеидуховнекулту
реградскеисеоскесрединецентралногБалканаукојојсу
доминиралекаозасебнеестетике.2Тимејерукописнаграђа
узфотографијезаједносприкупљенимпредметимасеоске
иградскеношње,предметапокућства,занатскихпроизвода
иалата,накитаидругогнепроцењивакаоизворподатаказа
савременаистраживањаипоставкеупроучавањуиочува
њутрадиције,крозкојисустручњациЕтнографскогмузеја
својимстарањемуградилиисвојеличнеипрофесионалне
напореипостигнућа.

Пред нама је текст којим су обухваћене активности ко
је супратиле јубилеје везане заживотнипутХристифора
Црниловића и живот његове збирке након његове смрти.
Десетогодишњица отварања Етнографске спомензбирке
обележена је изложбомХристифорЦрниловић – сликар и
колекционар.УприземљуМанаковекућемогао се видети
животнипутХристифораЦрниловића,приказанисупред
мети из збирке који нису на сталној поставци (примерци
грађанскеношњеинакита, затиморужје,прибор записа
ње,бочицезамирис,зарфови,кутијезанакит).Изложбаје
представила уметничко стваралаштво Христифора Црни
ловића са 24 слике углавномженског акта и портрета ра
ђене у техници пастела, угља, уља.Приказане су и слике
АутопортретиМаслинасаКрфа,заовуприликупозајм
љенеодНародногмузеја.АуторовеизложбебилајеЈасна
Бјеладиновић,аликовниуредникРадмилаЛазаревић.3Ни
на Сеферовић (1947–1991), руководилац Збирке од 1984.
до 1989. године, 1986. године приредила је изложбуФо
тографије Христифора Црниловића којом је обележено
100годинаодњеговогрођења.Наизложбијеприказандео
његовог врло богатог фотографског рада. Највећу пажњу
приснимањуХристифорЦрниловић јепосветиоосновној
теми својих етнографскоколекционарских интересовања
–народнојношњиинакиту.СнимљенесууМакедонијии

2 РукописнаграђаХристифораЦрниловића.
3 Бјеладиновић, Ј. (1979) Десет година Етнографске спомензбирке

ХристифораЦрниловића,ГЕМ43,Београд,стр.193.
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Србијиизмеђудвасветскарата.4Те1986.годинедесиласе
тихаинаугурацијаурбанеантропологијеумузејскепостав
кеизложбомРеквизитинавијачаИванаКовачевићаиНи
неСеферовић,револуционарнапотемиипоставцикојује
реализоваоКостаБунушевац.НинаСеферовићкојајеуто
времебилазадуженазапрограмМанаковекуће,достасме
лојеунелапроменуупредстављањумузеолошкогпредмета
имузејскомпоставкомкаквасенијевиделадотада.Овом
изложбомосвешћенајепотребазаистраживањиманавија
чакаосубкултуреипренегоштосудобилизаслуженоме
стонапољуистраживања антропологије.5Периодукојем
је збиркуводилаНинаСеферовићобележен јестудијским
изложбамакојимајебилаауторизначајниммеђународном
сарадњом.Поводомобележавањастодесетгодинаодрође
њаХристифораЦрниловића1996.годинеприређенајеиз
ложбаИззанатскепрошлостиБалкана–ХристифорЦрни
ловићприкупљачетнографскогблагаДраганеСтојковић,уз
ликовнуреализацијуБранкеБоројевић–Џокић.Експонате
сучинилипредметииззбирке,фотографије,скицеиделови
Црниловићевогтекстаизрукописнеграђекојасеодносина
пореклоиразвојпојединихуметничкихзанатанацентрал
нобалканскомподручјуу19.ипрвимдеценијама20.века.
Приказанису следећи занати:дунђерство (народно гради
тељство), дограмаџилук (грађевинска столарија у служби
опремања ентеријера), копаница (уметники дрворез), зо
графија(поствизантијскоцрквеносликарство),кујунџилук
(израда накита), терзијски занат (израда градске ношње).
Представљањем сликарског опуса изложбом Христифор
Црниловић–слике,обележеноје30.годинарадаЕтнограф
скеспомензбиркеХристифораЦрниловића.Уоквируиз
ложбепредстављенесу34Црниловићевесликеидокумен
тациониматеријалкојисеодносинањеговсликарскирад.
Сликесурађенетехникомпастелаиуља,умањојмерисуу
питањуцртежирађениоловкомиугљеном.Теменасликама
сууглавномстудијељудскефигуре,затимпортретиимањи
број пејзажа имртве природе.Слике су настале у пероду
између1918.и1959.године.Активностивезанезаобележа
вања40годинарадалегатаХристифораЦрниловићазапо
четесу2008.годинеизложбомИстраживање–професија
илистраст.Уовојгодиниодржанајеилетњашколакојаје
ималазациљдаполазницимапружиосновнипојамопоро
дичномнаслеђукрозпредавањаирадионице.Каорезултат
овогдружењанасталајеизложбађакаЕтнолошконаслеђе

4 Сеферовић,Н. (1986)ФотографијеХристифораЦрниловића,каталог
изложбе,Београд.

5 Марко Стојановић, О Нини, навијачима, музеју и нама...., каталог
изложбеПричаоНини,уприпреми...
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моје породице на којој је представљенњихов самостални
истраживачкирад.Деведесетихгодинадвадесетогвекапо
редтешкихдруштвенополитичкихиекономскихприлика,
радЕтнографскогмузејауМанаковојкућизапамћен јепо
међуинституционалнојсарадњи,педагошкомрадукојимсе
културно наслеђе и традиција тековинама које легатХри
стифораЦрниловићаносиприближавашколскојпублици,
акрозунапређењерадарадионицаотрадиционалнимзана
тима иширој публици заинтересованој за овај део насле
ђа.Нарадионицамаишколаматрадицијекустосипредста
вљајузнањаопразницимагодишњегциклуса,аполазници
активнимучешћемусвајајунајважнијепојмове,вредности
иидејеоочувањутрадиције.Такосузапамћенерадионице
о Божићу које су пратиле, ликовне, књижевне и радиони
цеглумечији језаједничкирезултатбилапредставаШта
јеБожић? којомсудеца гостовалаиудому занезбрину
тудецу.Школанароднетрадицијеобележилајеипрославу
Ускрса1995.годинеузпредавања,радионицеукрашавања
јаја,арезултатјебилапредставаполазникадрамскесекције
ПричаоУскрсуиизборзанајлепшеукрашенојаје.

УовомпериодурадаМанаковекућезапочетајесарадњаса
студентимаФакултетапримењенеуметностиОдсекакости
ма,којисуинспирисанисталномпоставкомкреиралисво
јерадове.ТакосунасталициклусиизложбиОдстарогка
новомстуденатапрофесоркеЗореЖивадиновићДавидовић
који су сеодржавалиод1995. до1998. године.Сарадњом
студената Факултета примењених уметности и Филозоф
скогфакултета –Одељења за етнологију и антропологију
у 2000. години, настала је изложба цртежа ифотографија
Когјеродаодевање?–каорезултатзаједничкихтеренских
истраживањакрозкојесуанализиралиодевањестановни
каБеограда.Организованајеидискусијанатемукултурне
конструкције родакрозодевањекоја сеодржалауоквиру
овеинтригантнеизложбе.Раднаактуелизацијивредности
којелегатносипотврђенјеучешћемуманифстацијамакао
штосуМузејиуСрбији–10данаод10до10иНоћмузе
ја.ПоредактивностиЕтнографскогмузејакојијесамостал
ноиликрозмеђуинституционалнусарадњунадржавноми
међународномнивоуоствариозавидануспехнапољуму
зеологије,изложбенипросторМанаковекућебио јеместо
гдесуподршкумоглинаћииуметницинаразличитеначине
инспирисанинародномтрадицијом.Десетогодишњицаове
сарадњеобележена је догађајемИзложбе уМанаковој ку
ћи(1991–2001)–продајномизложбомсликаиуметничких
предметаауторакојисуод1991.до2001.годинесамостално
излагалиуМанаковојкући.
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Едукативнипрограмистарих
уметничкихзанатауМанаковојкући

Ускладусасавременимтенденцијамаитеоријамаразвоја
музејаимузеологијекаоиновимвизијамасхватањаулоге
музејаудруштву,поредвећустаљенихобликаактивности,
организовања повремених изложби, предавања и просвет
нопедагошкограда,стучњациЕтнографскогмузејапрепо
знајупотенцијалезановначинрадаспубликомуМанаковој
кућикроз едукативнепрограме заизучавање старих зана
та, разноврсних вештина, народних рукотворина и старих
уметничкихтехника.Овајиновативанвидукључивањапу
бликеупроцесочувањанематеријалногкултурногнаслеђа
и сарадња с другим установама и институцијама културе
деојепланарадауМанаковојкућиоддеведесетихгодина
прошлогвекаинепрестанотрајеиданас.Идејнаосноваце
логпројектаедукативнихрадионицастарихзанатаиумет
ничкихтехниканастала је завремеизложбеТорбеСрбије
уфункцијипреносадобра,ауторкеСофијеКостић,кустоса
ЕтнографскогмузејауБеограду,којајеодржанауМанако
вој кући 1990. године. У време трајања изложбе одржана
је радионица ткања као пратећи део програма изложбе са
циљемупознавањаиочувањатрадиционалногначинатка
њаињеговеприменеусавременимусловима.Радионицаје
изазвалавеликоинтересовањепублике,итојебилавелика
мотивацијазасарадникеизложбеБранкуБоројевићЏокић,
пројектантаизложбеиНадеждуРистићВлајковић,дипло
мираног сликара текстила да направе озбиљнији програм
закурсткањасапредавањемипрактичномнаставом.Овај
курс, одржан у оквиру изложбе Торбе Србије у функцији
преносадобарабиојепретечаиинспирацијасвихкаснијих.
Предавачиинструкториангажованиупројектуодпочетка,
билисуцењенистручњаци,примењениуметници,кустоси
исараднициЕтнографскогмузејауБеограду.

ДраганаСтојковић,кустосируководилацМанаковекућеод
1990.до2014.годинепреузимаулогуглавногорганизатора
икоординаторапројектаипрограмарадакурсевауфунк
цијипопуларисањаетнографскогнаслеђаумузеју.6Школа
ручногткањауМанаковојкућиимала јеупочеткуформу
курсакојијетрајаодвенедеље,аливременом,наинсисти
рањесамихполазница,продуженајенамесецазатимнатри
месеца.Наставнипрограмјеобухватао,поредпрактичног,и
теоријскидеонакомесусеполазницеупознавалесаисто
ријомткањаусветуикоднас,врстамаиделовимаразбоја,

6 Стојковић, Д. (1995) ГЕМ, књ. 5859, ур. Влаховић,П., Београд, стр.
207216.



112

МИЛЕНА ЂУРИЦА и МАЈА МАРЈАНОВИЋ

врстамапреплетаја,орнаментикомзаступљеномнаткањи
ма код нас и врстама финалне дораде тканина. Учеснице
курсасуипослезавршенеобукеостајалеуконтактуспре
давачемиорганизаторима;такосуорганизованизаједнички
састанци названи „Клуб ткаља”. Касније, у октобру 1997.
годинеприЕтнографскоммузеју,саседиштемуМанаковој
кући,оснивасе„Удружењезаочувањеиразвојручногтка
ња”.Првипредседник удружења, а потомипочасничлан
билајепрофесорНадеждаРистићВлајковић.Токомвреме
науУдружењејеучлањеновишеод60жена.Основнициљ
изадатакУдружењабиојеочувањеиразвојвештинеручног
ткањакаоделанашекултурнебаштинеињеговогприбли
жавањаурбанојсредини,односносензибилитетусавреме
ногчовека.УоквирусвојихактивностиУдружењеоргани
зујеколективнеипомажеауторскеизложбесвојихчланица.

Изложбе„Удружењазаочувањеиразвојручногткања”те
матски су одређене и организоване на високом дизајнер
скомнивоу.Прваизложбаприређенајеод2до11.јуна1998.
годинеуМанаковојкућистемомТканијастуци.Полазнице
ачестопотомичланице„Удружењазаочувањеиразвојруч
ногткања”различитихсупрофесијаистароснедоби.Један
бројјезапослениткањевидикаомогућностдопунепоро
дичногбуџета,анекиматкањепостајеосновнозанимање.
Међутим,овонијејединимотивсавладавањаовевештине,
већјемногоизраженијапотребазааутентичнимстварала
штвомкаоделомвишегстепенаразвојасопственекултуре
инеговањемтрадиционалногзаната.Интересовањезаовај
курснепрестанотраједоданас.

Првипредавачиедукаторкурсаручногткањаод1990.до
2001.годинебила је,каошто јепретходнонаведено,про
фесорНадеждаРистићВлајковић,дипломиранисликартек
стила,затимод2001.до2011.годинепредавањенаставља
мрВераМарковић,аод2011.доданас,можемослободноре
ћи,школуткањамаестралноводиИванаЧолић,академски
сликарсценограф,чланУЛУПУДСаиУдружењазаочува
ње и развој ручног ткања.Већ традиционално полазнице,
послезавршеногкурсаизлажуназаједничкојизложбисвоје
изведенерадове.КурскерамикеуМанаковојкућимотиви
санјевеликимуспехомкурсаткањааиницијаторисубили,
тадашњидиректорЕтнографскогмузејауБеоградуБранко
Радивојевић,професорипредавачнаФакултетупримење
нихуметностиБраниславСтајевићируководилацМанако
ве кућеДраганаСтојковић.Препознавањемпотребе да се
отргнеодзабораваједанодважнихтрадиционалнихиумет
ничкихзанатакаоштојегрнчарство,саставилисуозбиљан
стручнипрограмобукеприлагођенразличитимпрофилима
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полазника.Програмјекомбинованпрактичномнаставомса
Одсека керамикеФакултета примењених уметности и те
матскимпредавањимаизобластиетнографскогнаслеђагрн
чарскогзанатаодстранестручњакаизЕтнографскогмузеја.
Вештоуклопљенатеоријскаипрактичнаобукареализована
јетакокрозсарадњудвеинституције.Полазницисуупозна
ванисаисторијомиразвојем грнчаријеикерамикепутем
предавања. У практичном делу обука је рађена по основ
номпрограмуФакултетапримењенихуметности:припре
маглине,обликовањеруком,раднаточку,печењебисквита,
различитеврстедекорације,техникаглазирањаиглазурно
печење.Првипредавачиовогкурсабилисумлади,аливећ
истакнути академски уметници, керамичари: Александар
Куцина,МирољубДрамићанин,ЉубицаУзелациАнтонија
Драгутиновић.

Овај курс је од почетка такође изазвао велико интересо
вање.Велики број заинтересованих полазника подељен је
у неколико група.Свакупоједину групу водила суподва
предавача.ОгромнознањеиискуствопрофесораБранисла
ваСтајевићаодсамогпочеткаимало јевеликуулогу.Као
творацидејногконцептапрофесорСтајевићјебиоиглавни
надзорниккурса.Насамомпочеткуодржаоједвапредава
ња:КерамикаупедагошкомрадуиСкулптуралнакерамика.
Првопредавањебилојенамењенополазницимакурсаке
рамике,адругополазницимакурсевакерамикеивајарства.
Уоквируконцептакурсаодржано је јошниззанимљивих
предавањакаоштосу:Окинескојтрадиционалнојкерами
ци, предавањеодржано10. јануара1993. године,предавач
је била Бранислава Јевтовић, књижевник; затим др Биља
наЂорђевићкојајеупрвојгрупизавршилакурскерамике,
одржалајепредавање26.јуна1994.годинеРазвојкерамике
крозпраисторијуиантичкуГрчку.

Временом су курсеви керамике прерасли у праву школу
керамике.Прва изложба на којој су представљени радови
полазникакурсакерамикебилајезаједничкасполазници
макурсавајарстваиодржанаје1992.године,од30.јануара
до15.фебруара сназивомКерамичарии вајари–амате
ри.Изложбијепретходилопредавањепроф.БранкаСтаје
вића с темомСкулптурална керамика. Отварање изложбе
пропраћенојепригодномдоделомдиплома,штојекасније
усвојенокаомоделзасвекурсевеуМанаковојкући.Током
1997.годинеодржанајеЛетњашколакерамикеуЗлакуси,
што је резултирало отварањем заједничке изложбе радова
професорапредавачаиполазникалетњешколенасталихна
томкурсуподназивом„Злакуса’97”.Отварањејебило20.
новембра,аизложенисурадовиМиланаСавића,Антоније
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Драгутиновић,МирољубаДрамићанинаиполазникашколе.
Полазницинареднихкурсевакерамикеималисуупрогра
муредовнупосетуселуЗлакусаинатајначинприликуза
обукууизрадитрадиционалнегрнчарије.Безсумње,курс
керамикепривукаојенајвећеинтересовањеиоствариоза
паженерезултатеуодносунаосталекурсевеуМанаковој
кући. Курс, а садаШкола керамике уМанаковој кући на
мењенисусвимабезобзиранаузрастипрофесију.Често
полазницикојисутуодсамогпочеткакурсанастављајуда
долазеидаље јерпоред стручнеобуке, уМанаковој кући
владапријатнаатмосферауметничкогдружењаирелакса
цијеодсвакодневнихобавеза.Таквојуметничкојатмосфери
погодујеиамбијентстарекуће,којасасвојометнографском
спомензбиркомкаоивеликимуметничкимблагоминспи
ративно делује у овој области креативног стваралаштва.
Многиодполазникакурсаиданассебавепрофесионално
илиизљубавиовимуметничкимзанатом.Курсвајарствау
Манаковојкућитрајаојекратко.Предавањеиобукуводила
јеЛепосаваМилошевићСибиновић,нашпознати академ
скиуметник.Упочеткујекурснаишаонадобародзивјав
ности,очемунајречитијеговореизузетнирадовиполазника
курса.Програмјеобухватаоприменумоделовањаусвако
дневномживоту,израдуконструкцијазаодређенукомпози
цију,моделовањеу глини,припремнипоступак заливење
уметалу,воску,пластици,патинирање,могућностумножа
вања,итд.Знањестеченонаовомкурсубило јевеомако
риснокакозаполазнике,будућеаматере–вајаре,такоиза
музејскестручњаке–конзерваторекојигамогуприменити
умузејскомраду.

ШколатрадиционалногвезауМанаковојкућиодвијасеор
ганизовано од пролећа 2018. године.Пре тога, радионице
народног веза током деведесетих година у Етнографском
музејуиМанаковојкућиодржаванесуповремено,вишеу
формама пратећих програма тематских изложби. Оформ
љен је стручни тим који је урадиопрограм за четвороме
сечнушколутрадиционалногвезауМанаковојкући.Сва
ком новом почетку школе претходи стручно етнографско
предавање о народном везу на тлу Србије праћено фото
документацијомизфундусазбиркиЕтнографскогмузејаи
легата Христифора Црниловића. У стручном тиму налазе
се:ИренаФилеки,музејскисаветникируководилацзбирке
везаичипкеуЕтнографскоммузејууБеограду,Данијелка
Радовановић,конзерваторсаветникЕтнографскогмузејау
пензији,дрВераМарковић,ванреднипрофесорнаФДУуи
сарадникЕтнографскогмузејауБеограду,МиленаЂурица,
дипломиранисликаркостимографикустосМанаковекуће
каоиМајаМарјановић,кустосетнологуМанаковојкући.
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ОдсамогпочеткаосновнициљрадаШколетрадиционал
ног веза је да буде унајужој вези саистраживачкоопера
тивнимрадомстручњакаизовеобластиуЕтнографскоми
сродниммузејимакаоиповезивањусбројнимудружењи
маизовеобластидруштвенеактивности.Поредустаљеног
мишљењаунашемдруштвудасеумећаизовеобластимогу
стећисамостално,изразличитихизворакаоштосучасопи
си,брошуреисвечешћиизвориинформацијанаинтернету
идруштвениммрежама,управоискуствотематскиоргани
зованихрадионицапоказујенезаменљивостиважностра
дионицауочувањуовогнематеријалногкултурногнаслеђа
ињеговојзаштити.БогатифондспомензбиркеХристифора
Црниловића и стручна анализа техника показују неопход
ностоваквихрадионицакакобисесачувалааутентичност
нашегкултурногнаслеђауодносунаетничку,регионалнуи
временскуособеност.Поредосновнихтехникавезапопи
смуипоброју,обрађујесеитехникаКосовскогвезакојасе
налазиналистипредлогазапрограмзаштитенематеријал
ногкултурногнаслеђаРепубликеСрбије.Такође,полазни
циизучавајуистарутехникуапликацијакојаједостакори
шћенатокомсредњегвекаународномидворскомвезукао
итехника златовеза.Полазницешколесуодушевљенебо
гатствомнашегтрадиционалногвезакојиовдемогудаиз
учеидиректновиденаизложенимекспонатимасталнепо
ставкеуМанаковојкући.ОбнављањепрограмауМанаковој
кућипоследњихнеколикогодинапоновобудиинтересова
њепубликеидобијаназначајуустручнојјавности.Освеже
нојеувођењемшколетрадиционалногнакитаизКосовског
ПоморављаПлетењегривнеодманистра ирадионицама
Десетданафилиграна. РадионицеДесетданафилиграна
сууМанаковојкућиданасупосебнојсфериинтересовања
код публике а такође имузејских стручњака и сарадника.
Предавачинарадионицамафилигранасунашусветузапа
женмајсторфилигранаГоранРистовићПокимицаиИвана
Стојановска Станковић.Радионице традиционалних заната
тематскисенајчешћевезујузаетнографскуспомензбиркуи
богатистраживачкирадХристифораЦрниловићасачувану
његовојрукописнојграђи.Нетакодавно,8.фебруара2019.
годинеЕтнографскимузејпрославиојеполавекауМана
ковојкући.Овихполавекастручњацинашегмузејаулажу
стручненапоредасефасцинацијаликомиделомХристи
фораЦрниловићапренесенановенараштајеинанајбољи
начиноправдаповерењекојеимјеуказано.Надамоседаће
напримеручовекољубљаиродољубљанашегдародавцако
јинаспоучавасвојимживотомиделомовевредностинаста
витидасепреносеидаћеседаљимистраживањимадоћи
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доштобољихвидовапрезентовањазнањаивредностикоје
намњеговаоставштинапружакаоглавнересурсе.
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MEMORIALETHNOGRAPHICCOLLECTIONOF
HRISTIFORCRNILOVIĆ–LEGACYANDREMINDER

Abstract

HristiforCrnilović(Vlasotince)(18861963)wasapainter,professorof
painting,ethnographerandcollectorofobjectsofmaterialcultureand
folkknowledge.HeofferedhisgreatcollectiontotheCityofBelgrade
toestablishapermanentexhibition.Fromthefirstnegotiationswiththe
representativesoftheCityofBelgradein1958,whenitwasdecided
thatthecollectionhadgreatculturalandhistoricalvalue,therealization
ofhisoriginal ideawascompletedafter10years i.e.unfortunately5
yearsafterhisdeath.Inaccordancewithmoderntendenciesandtheories
of museum and museology development as well as new visions of
understandingtheroleofmuseumsinthesociety,inadditiontoalready
establishedformsofactivities,organizationofoccasionalexhibitions,
lectures, educational and pedagogical work, Ethnographic Museum
expertshaverecognizedpotentialfornewwaysofworkingwiththeir
audiencethrougheducationalprogrammesofoldcrafts,variousskills,
folk handicrafts and old artistic techniques.This innovative form of
involving the public in the process of preserving intangible cultural
heritageandcooperationwithotherculturalinstitutionshasalsobeen
partoftheworkplanoftheHouseofManak,fromthe1990stothisday.

Kewwords:HristiforCrnilović,EthnographicMemorialCollection,
museology,educationalprogrammes
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ЛЕГАТУСРПСКОЈ 
МУЗЕЈСКОЈПРАКСИ

ПРИМЕРМУЗЕЈАГРАДАБЕОГРАДА
Сажетак:Радсебавипитањемстатусалегатаусрпскојмузеј
скојпракси.Упрвомделусуприказанасхватањапојмалегатакод
неколикоаутора,каоиправнотумачењеиважећалегислатива
увезислегатима.Посебно јенаглашенонепостојањенеупитне
законскепроцедурекојомсерегулишепоступањемузејскихуста
новаслегатима.Другидеорадајепосвећентретмануиположа
ју легатауМузеју градаБеограда,музејске установе којаруко
водисањих28.Наведенисусвилегатикојисетренутноналазе
подуправомовогМузеја,адетаљнојеанализирановишењихкоји
представљајукарактеристичнепримерекакодобре,такоилоше
праксе.Накрајурадаје,крозприказранијезаконскерегулативеи
приступаупракси,предложенотумачењеразличитихтретмана
овеврстемузејскихзбиркиупериодупослеДругогсветскограта.

Кључнеречи:легат,МузејградаБеограда,културнаполитика,
законскарегулатива,музејскапракса

Урадујеприказанокакојелегат,икаопојамикакокон
кретна форма даривања, третиран у домаћој легислативи,
теорији и пракси, с посебним освртом на примерМузеја
градаБеограда,којируководиса28легатаразличитихка
копосадржајуиврстиматеријалатакоипоначинунабав
кеитретмануунутарсамогмузеја.1Разматрано јекаконе

1 Радјенастаоусклопуистраживањазадокторскудисертацију„Одпри
ватне заоставштинедомузејске збирке.ПроблеммузеализацијеЛега
таМиланаЗлоковићауМузејуградаБеограда”,којајеуприпремина
ОдељењузаисторијууметностиФилозофскогфакултетаУниверзитета
уБеограду.
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постоје јасно дефинисане процедуре нити јасно утврђена
легислативарадаслегатима,иаколегатиимајудугутради
цијуусрпскојисторијиикултури.Ускладустимјепредста
вљенокакосеидалисеуопштепојамиинституцијалегата
третирајууЗаконуокултурнимдобрима,предлогунацрта
ЗаконаокултурномнаслеђуиЗаконуонаслеђивању,каоиу
стручнимупутствимамузејскимустановама.Разматранјеи
појамлегат,којиауторикористенаразличитеначине.Као
репрезентативанпримерприказанјеслучајМузејаградаБе
ограда,којисасвојих28легатапредстављамузејскууста
новукоја,уБеограду,руководинајвећимбројемњих.2Кроз
типизацијуразличитихформилегата,каоианализуважеће
законскерегулативеувременукадасудоспевалиуМузеј,
предложени су закључци у вези са одабраним третманом
унутармузејскеустанове.

Легатутеоријииважећојлегислативи

УЛексиконустранихречииизразаМиланаВујаклијелегат
једефинисанкао„завештање,остављањеунаследствојед
ногделаоставштиненекомлицукојеиначенеби,позакону,
ималоправананаследство.”3

Порекломречиињеним значењем сепозабавиоиБранко
Лазић, према којем: „У комуникацијским оквирима сада
шњице,појамлегата,каотаутолошкиразумљивсампосе
би,прећутнојеприхваћениодстранелаика,иодмноштва
професионалацаупућенихуовутематику”.4Лазићсебавио
иодносомпојмалегат, спојмовиманаслеђе, односно за
оставштина илиоставштина, у том контексту тумачећи
легаткао„оставштинузабудућност”.Унаставку јенавео
да појам легат може да се подведе подпојампоклон, ко
јисматраширим,икоји„неподразмеваникаквеусловеза
примопредају.Акосеусловаљавањеидогоди,ондатоиније
поклон[...]”.Онсматраданијесвакипоклонилегат,јерста
туслегатазависииодвременаиначинанакојигајелегатор
прикупио,аможе,приликомдавања,битииусловљен.Он„у

2 Попислегатаумузејскимиосталимустановамазаштитедатјеу:Avra
mović,Z.(1994)LegatiukulturiBeograda.Stanje,problemiimogućare
šenja,Kulturabr.93/94,Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,
str.222–224.

3 Вујаклија,М.(2002)Лексиконстранихречииизраза,Београд:Просве
та,стр.482.

4 Лазић,Б.(2004)Легат–проблемилибогатство,у:Огледиизмузеоло
гије,Лазић,Б.(2004),Ваљево:НароднимузејуВаљеву,стр.43.Лазић
јеконсултоваовећибројречникаиенциклопедијаизакључиодаједе
финицијаувећинињихвеомаслична,каоитодасепојамнепомиње
уЕнциклопедији ликовнихуметности,нитиуЛиковној енциклопедији
Југославије;напомена1.
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себисадржинотудуговременскогличногангажовањавла
сникаустварањуисакупљању,чувањуизаштитипредмета
којичинелегат”.5Изсвеганаведеногможесезакључитида
Лазићлегатомсматрапоклонкојијенекипојединацдаоне
којустанови, с тимдатајпоклонмораподразумеватиод
ређенузбиркупредметакојујетајпојединацсмишљенои
токомдужегвременскогпериодасакупио.6Идругиаутори
бавилисусепојмомлегата.КакоЗоранАврамовићнаводи:
„Легат(лат.legatum)јеоставинановцаилидругеимовине
којасеопорукомостављаодређеномлицуилиустановина
чувањеилиупотребу.Успостављасеуговорнимодносомиз
међулегатораипримаоца,причемуможедасекористии
тестаменткаоосновазазаснивањеуговора[...]Подлегатом
сенајчешћеподразумевадаривањеисторијскоуметничких
предмета одговарајућој установи културе.”7 Дакле, према
Аврамовићу, легат може бити остављен тестаментом, али
се његов настанак може формулисати и уговором између
легатораилегатара.ЈаснаЈовановнеулазиурасправуоко
термина,користећинаистиначинпојмовелегат,поклони
завештање,8штојеприступ,какоћесевидетииизовогра
да,којијеуобичајенумузејскојпраксиуСрбији.

Наконразматрањавишеслојностизначењатерминалегат,
НадаАрбутиназакључуједа„можемопоједностављено,али
итачно,легатомубиблиотеци(архивиилимузеју)назвати
ону библиотеку целину коју је некој институцији културе
тестаментарнозавештаоиливласникилињеговправнина
следник”.9Сдругестране,усвојојдокторскојдисертацији,
ЈадранкаБожићнаводидаселегатом,укултуролошкомсми
слу,алииупракси,сматрајусвипоклонинекојинституцији/
установи,поред,наравно,онихостављенихтестаментом.10

У српској легислативи, легатом се бави само Закон о на
слеђивању(чл.141–154).11Међутим,уњемусенекористи
термин легат, већ испорука, за чију садржину се наводи:
„Завешталацможе једнуиливишествариилиправаоста
витинекомодређеномилиодредивомлицу,илиналожити

5 Исто,стр.44.
6 Исто,стр.45.
7 Avramović,Z.нав.дело,стр.214.
8 Јованов,Ј.(2010)ЛегатиуСрбији,РадмузејаВојводине52,НовиСад:

МузејВојводине,стр.257–269.
9 Арбутина,Н.(2016)Легатубиблиотеци,докторскадисертација,Фило

лошкифакултет,УниверзитетуБеограду,Београд,стр.11.
10Božić,J.(2019)LegatiukulturnojpoliticiRepublikeSrbije,doktorskadiser

tacija,Fakultetpolitičkihnauka,UniverzitetuBeogradu,Beograd,str.2.
11Закон о наслеђивању, Службени гласник Републике Србије 46/95 и

101/2003.
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наследникудаизоногаштомујеостављеноданекуствар
илиправонекомлицу,илимуисплатисумуновца,илига
ослободикаквогдуга,илигаиздржаваили,уопштеуње
говукористнештоучиниилисеуздржиодкаквогчињења,
илиданештотрпи.Таквимсе завештањемпоправилуне
постављанаследник,већсеононазиваиспоруком,лицеко
мејенамењеноиспорукопримцем,аонајкогаиспорукате
ретиназиваседужникомиспоруке”(чл.141).Истовремено,
Законокултурнимдобрима, засада јединизаконкојим је
регулисанрадмузеја,уопштенепомињелегате.12

Легатом,каоправниминститутом,подробносебавилаСне
жанаМиладиновић.13Она јерасправљалаопојмовимале
гатииспорука,наводећида,иакосеусамомЗаконуона
слеђивањуидаљекориститерминиспорука,утеоријииу
праксисудалекоприсутнијитерминилегат,односнолега
тор(завешталац)илегатар(испорукопримац).Наглашава
да термин легатозначава „одредбу у тестаменту којом је
завешталацизразиосвојувољудаодређеномлицуостави
имовинску корист у виду легата”.14 Тако легатор одређује
предметлегатакојимостављанештолицукојенијењегов
законскинаследник.Легат семоже завештати самопутем
тестамента,апредставља„располагањеимовиномзаслучај
смртисадржанојупуноважнојизјавипоследњевоље–те
стаменту”.15Миладиновић је у свом раду закључила и да
легатуниједатодовољнопросторауЗаконуонаслеђивању
(само14чланова),16каоидасењиметеоретичаринисудо
вољнобавили.Каопоследицу,онавидимногобројненеја
сноћедокојихдолазиупракси,каоинедовољнодефини
санеулоге главнихактера–легатора,онерата (извршиоца
тестамента) и легатара, због чега се завештаоци радије

12Законокултурнимдобрима,СлужбенигласникРепубликеСрбије71/94
и52/2011.Наовучињеницуосврћусеи:Лазић,Б.нав.дело,стр.47;Bo
žić,J.нав.дело,стр.41.ПојамлегатсенепојављујениунацртуЗакона
окултурномнаслеђу,којиједатнаувидјавности2019.годинеикојије
доступан на http://www.kultura.gov.rs/lat/dokumenti/javnaraspravaona
crtuzakonaokulturnomnasledju(приступљено:20.5.2020).Истоважи
изаранијезаконекојисусеодносилиназаштитукултурнихдобра:За
конокултурнимдобрима,СлужбенигласникСавезнерепубликеСрби
је6/90;Законозаштитикултурнихдобара,СлужбенигласникСавезне
републикеСрбије28/77.

13Miladinović,S.(2000)Legat–krozpravnunaukuizakonodavstvo,Beograd:
ZadužbinaAndrejević.

14Исто,стр.11.
15Marković,B.Legat,u:Enciklopedijaudruženogpravaipravaimovinskog
rada, tom I (ALj) (1978),Beograd:Službeni listSFRJ, str.889.Citirano
prema:Miladinović,S.nav.delo,str.12.

16НаконизменаЗаконакојесууследилепослеобјављивањарадаС.Мила
диновић,кадаихје,какоонаинаводи,било10.
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одлучујудаодређенипоклонучинејошзаживота,негода
завештајулегат.17ЈадранкаБожићподвлачиидауговороле
гатуниједозвољенусрпскомправу,каоидасеуместоње
ганајчешћекористиуговоропоклону.Његоваприменајеу
складусаопштеприхваћенимприступомистањемупракси,
премакојемселегатомсматрасвакипоклон,пасетако,пре
маистој ауторки, савременотумачењелегаторстваодноси
наостављањеимовинепутемтестаментаилипоклонанеко
мекозаконскинијењенвласник.18Сличнотумачењенала
зисеикодЛазића,премакоме,„полазнамузеолошкатачка
зареализацијулегаторствајестестановиштедајеупитању
примопредајаоставштинебезикаквихновчанихтрансакци
ја,алисамогућношћудругих,нефинансијскихусловакоји
могубитичистоетичке,ачестоорганизациономатеријалне
природе.”19

Легатудомаћојпракси

ЈадранкаБожићконстатуједакултурнаполитикаРепублике
Србијепремалегатиманиједефинисана,каоиданедостају
подзаконска,паизаконскаактаофункционисањумузејана
овомпољу.20

Јединипокушајутомсмислуучињенје1981.године,пот
писивањем Договора о спровођењу јединствене полити
кеприхватања,чувања,одржавањаиизлагањапоклонаи
легата (даље:Договор).21ПотписнициДоговора су, поред
органаградскевласти,били:Етнографскимузеј,Музеј„25.
мај”,МузејградаБеограда,МузејНиколеТесле,Педагошки
музеј,Музејпозоришнеуметности,Музејафричкеуметно
сти,Музејпримењенеуметности,Музејсавременеуметно
сти,Природњачкимузеј,Народнимузеј,Библиотекаграда
Београда, Југословенска кинотека, Историјски архив Бео
градаиЗаводзазаштитуспоменикакултуреградаБеограда.
Учлану3.јејаснонаглашенода„Подпоклономусмислу
овогдоговораподразумевасестицањествариизпретходног
члана,којесопственикускладусазаконом[...]безнакнаде
трајнопоклањаипредајеудржавнусвојину[...]”,каоида
се„Подлегатомусмислуовогдоговораподразумевастица
њествариизпретходногчланакојезавешталацускладуса
закономостављаучесникудоговоранаосновутестамента”.

17Miladinović,S.нав.дело,стр.88.
18Božić,Ј.нав.дело,стр.3,38,44.
19Лазић,Б.нав.дело,стр.50.
20Božić,Ј.нав.дело,стр.31.
21Договор јеобјављену:СлужбенилистградаБеограда6,27.фебруар

1982.
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Треба,међутим,нагласитидаДоговор,наконштопостави
јаснуразликуизмеђупоклонаилегата,оведвеврстедари
вања третира наистиначин.УчеснициДоговора су утвр
дилиизаједничкекритеријумезаприхватањепоклона,од
носнолегата,премакојимаонморада„[...]представљадо
приносразвојуиширењукултуреикаотакавзаслужуједа
будедруштвенозаштићен[...]”,„даузначајнојмеридопри
носи употпуњавању и заокруживању појединих уметнич
киходносноисторијскихцелинаилиуметничкихправаца
уорганизацијамазаштитеодноснотематскиипроблемски
одражававременастајањауметничкихвредностиуодређе
номисторијскомпериодуиликонтинуитету”и„дајевезан
зазначајанисторијскидогађајодносноисторијскуличност
[...]” (чл.5).Даље јеутврђенодаћеодлукуоприхватању
поклона / легатадоносити телокоје је за тоодређеноСа
моуправнимопштимактомучесникадоговора,анаоснову
процене комисије коју ће претходноформиратинадлежни
органучесникадоговора(чл.6).Уговорсадародавцембиће
потписантекнакондоношењаовеодлуке(чл.7).

Савременији документ, који је још увек на снази, донео
је Народни музеј у Београду, 2001. године, под називом
Стручноупутствооусловимаиначинучувањаикоришће
њауметничкоисторијскихдела(даљеУпутство).22Појам
легатсеуУпутствупомињеучлану6ичлану8,уоквиру
сегментапосвећеногнабављањупредметазамузејскезбир
ке.Легатсенаводикаоједанодначинанабавкемузејских
предмета,заједносаоткупом,поклоном,завештањем,архе
олошкимископавањимаитд.(чл.6),доксеуописупоступка
набавке и роковима зањегово спровођење говори о „пра
воснажностирешењаолегатуили завештању” (чл. 8).Из
поменутогсевидидаУпутстворазликујепојмове„легат”и
„завештање”,мадасенебавизначењемниједногнидругог.
Такођесе,наосновуупотребљеногизраза„правоснажност
решења”,можезакључитидаселегатоми/илизавештањем
сматрасамоонајмузејскипредметилигрупапредмета,који
сумузејудодељенинаосновусудскогрешења.

У Упутству је детаљно објашњен процес набавке му
зејских предмета, али без икакве диференцијације изме
ђуразличитихначинанабавке,односно,легат је третиран

22УпутствоједоступнонавебсајтуНародногмузеја:http://www.narod
nimuzej.rs/wpcontent/uploads/2018/06/Strunouputstvoouslovimaina
inuuvanjaikorienjaumetnikoistorijskihdela.pdf (приступљено:
18.12.2019),адонетојеускладусачл.79ичл.90Законаокултурним
добрима, којима су прописане обавезе централних установа заштите,
измеђуосталогидадонесу„стручнаупутстваоусловимаиначинучу
вања,коришћењаиодржавањаодговарајућеврстепокретнихкултурних
добара”(чл.90).
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истоветнокаоибилокојидругиначин(чл.6–11).Комисија
којаодлучујеотомедалипредметтребадапостанедеому
зејскезбирке је,заразликуодонеуДоговору,састављена
од стручњака из самогмузеја који предмет набавља, зове
сеКомисија занабавкумузејскихпредмета, иформира је
директормузеја (чл.9).Комисија заседанапредлог,упи
санојформи,кустоса,којиће,наосновусистематизацијео
раднимместимамузејаиорганизацијезбиркиумузеју,бити
задужензапредметекојисенабављају(чл.8).Акојеодлука
Комисијепозитивна, „директормузеја доносирешењеко
јимсеутврђујесвојствокултурногдобраинабављениму
зејскипредметразврставасеуодговарајућузбиркумузеја”
(чл.10).Решењеседостављанадлежномкустосукојиима
рокод30дана, који сеузоправданеразлогеможепроду
житидогодинудана,дапредметунесеумузејскекњигеи
формирапотребнудокументацију(чл.11).

МузејградаБеоградаилегатикојечува

Имајући у виду раније поменута тумачења појма легата,
уМузејуградаБеоградаданаспостоји28легатаицелина
којеимајутајстатус.23Наиме,називлегатсеуМузејугра
даБеограда,поредлегатакојитоформалноиправнојесу,
односноонихкојесусвојимтестаментомоставилињихови
власници, користи и за целине, колекције и заоставштине
којејеМузејдобионапоклонодвласникаилињиховихна
следника,илинауправљањеодГрадаБеограда,којемсу,у
ствари,поклоњени.

Легатакојитозаиста јесу,ускладусаЗакономонаслеђи
вањуиДоговоруоспровођењу јединственеполитикепри
хватања,чувања,одржавањаиизлагањапоклонаилегата,
тојестонихкојисууМузејдоспелинаосновутестамента
својихвласника,имадевет.ТосулегатиЈованаСуботића,
БранимираЋосића,БетеВукановић,ИванаБожића,Петра
Одавића, Милоша Ђурића, Даре Милошевић, Владимира
Мариновића и Добривоја Радосављевића. Материјал који
садржејеразноврстанисастојисеодпородичнихмемора
билија (легат ЈованаСуботића), предмета који су настали
токомпериодасопственогстваралаштва(легатиБранимира
Ћосића,БетеВукановићиМилошаЂурића)илиуметнич
кихпредметаиколекцијасакупљенихтокомживота(лега
тиПетраОдавића,ДареМилошевић,ИванаБожића,Вла
димира Мариновића и Добривоја Радосављевића).24 Број

23Ова бројка обухвата и Легат Милана Злоковића, који је још увек у
формирању,збогчеганећебитиразматранудаљемтексту.

24Подациолегатимакоји сенаводеуовомрадуприкупљенисуистра
живањемдокументацијеМузејаградаБеограда,којаседеломналазиу
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предметакојисадржесекрећеодсамо10уЛегатуДобриво
јаРадосављевића,дочак2.284уЛегатуБранимираЋосића.
ЖивотнипутовихлегатауМузејуподједнакојеразнолик.

Већина легата, попут оних ВладимираМариновића и Бе
теВукановић,формиранисукаозасебнецелине.Сликарка
БетаВукановић(1872–1972)јесвојимтестаментомостави
лаМузејуградаБеоградалегатукојемсеналазе293њена
уметничкарада,личнипредметиипредметикојисусачиња
валињенатеље(слика1).25ЛегатВладимираМариновићаје
власниктакођеоставиотестаментом,асадржи172предме
таликовнеипримењенеуметностикојесуонињеговасу
пругауглавномсакупилинапутовањимапоДалекомистоку,
АфрицииЈужнојАмерици.26Супротанпримерпредставља
јулегатиМилошаЂурићаиПетраОдавића.ДрМилошЂу
рић (1892–1967)био јеистакнутикласичнифилолог,про
фесоричланСрпскеакадемијенаукаиуметности.Његова
супругаЗоркаЂурићобратиласеМузејуписмомнаводећи
даће,ускладусажељомсвогсупруга,Музејутестаментом
оставитињегову заоставштину, смолбом да буде изложе
на.27 Примопредаја је обављена 1991. године, непосредно
пред њену смрт, а одлука је потврђена током оставинске

оквируадминистративнеархиве,аделомуоквирудокументацијесамих
легата.

25Rešenjeonasleđivanjubr. 774/72od20. 3. 1973. године;фасциклаПо
клониилегатиМузејуградаБеограда,АК73,ААМГБ;документација
Збиркезаликовнуимузичкууметностдо1950.године.

26КрстићПоповац, Љ. (2011) Легат Владимира Мариновића, Београд:
МузејградаБеограда,стр.5–6;RešenjeIVopštinskogsudauBeogradubr.
6058/982od24.6.1983;фасциклаLegatVladimiraMarinovića,АК451,AA
МГБ.ОвајЛегатби,заправо,требалоданосиназивЛегатВладимираи
ЕленеМариновић,собзиромдајетобиојединиусловкојијелегатор
поставиоусвомтестаменту.

27Писмо Зорке Ђурић Музеју града Београда бр. 784/1 од 17.2.1980;
фасциклаЗаоставштинаЗоркеЂурић,АК451,ААМГБ.

Слика1ИзложбаЛегатаБетеВукановићиз1983.године,
власништвоМузејаградаБеограда
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расправе.28УМузејујезатимодлученодаселегатподели
надвадела,такодаједан,којиобухватаЂурићеверукописе,
документа,фотографијеиличнепредмете,припаднеЗбир
цизапросветуинауку,докједруги,библиотекаса103на
словамеђукојима суимногиЂурићевипреводи,предата
библиотециМузеја градаБеограда, у оквиру које је обра
ђенаиинвентарисанакаобиблиотечкаграђа.29Таквомоб
радомматеријала се изгубила целовитостЛегатаМилоша
Ђурића,којисечакиневодикаомузејскилегат.Истоважи
изаЛегатПетраОдавића,којијеМузејуоставио16слика,
узмолбудасвебудузаједноизложене,узнапоменудасу
поклонЛепосавеиПетраОдавића.30Умузејскојдокумента
цијијенаведенодасерадиопоклонуП.Одавића,алислике
нисуизложене,нитисеводекаолегат.Наиме,условвласни
кадањиховлегатилипоклонбудесталноизложенчестосе
постављамузејима,алиониувеликомбројуслучајеванису
умогућностидагаиспуне.31

Легатакојисетаконазивајусамозатоштосетерминуста
лиоупраксиимадалековише,чак20.Онисе,преманачину
накојисудошлиуМузеј,могуразврстатиутригрупе.

28RešenjeIopštinskogsudauBeogradubr.805/2od19.2.1993;фасцикла
ЗаоставштинаЗоркеЂурић,АК451,ААМГБ.

29Zapisnikoizvršenojprimopredajibr.658/4od11.11.1991иZapisnikoizvr
šenojprimopredajibr.658/2od21.8.1991;фасциклаЗаоставштинаЗорке
Ђурић,АК451,ААМГБ.Закључносазавршеткомовограда,предмети
нисубилиуведениуКњигеинвентара.ТребапоменутиидајеЗбирка
запросветуинаукуумеђувременуспојенасаЗбиркомзаисторијукњи
жевностиикултуре.

30ПисмоПетраОдавићаМузејуградаБеограда,бр.785од31.12.1949.го
дине;фасциклаЛегатПетраЈ.Одавића,АК46,ААМГБ.Писмојепу
бликованоу:Непознатиаутор(1954)ЛегатиМузејуградаБеограда,ГГБ
I,стр.407–411.

31Отомеидругимпроблемимау:Avramović,Z.(1994)LegatiukulturiBeo
grada.Stanje,problemiimogućarešenja,Kulturabr.93/94,Beograd:Zavod
zaproučavanjekulturnograzvitka,str.216–218.

Слика2Реконструкцијауметниковогатељеа,
МузејПајеЈовановића,власништвоМузејаградаБеограда
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Првугрупучинеоникојусу,уствари,поклонивласника,и
обухватајулегатеСветозараДушанића,ДаринкеСмодлаке,
ПајеЈовановића,РобертаЦихлерГашпаровићаикомпаније
Југоекспорт.32СаизузеткомПајеЈовановића,којијеМузеју
поклониопредметеизсвогатељеаидеосвојихуметничких
радоваиличнихпредмета(слика2),осталилегатиподразу
мевајуколекцијекојесусакупилињиховивласници,нуми
зматичку (С.Душанић),уметничку (Југоекспорт)избирке
уметничкихипредметапримењенеуметности(Д.Смодлака
иР.ЦихлерГашпаровић).Њихов садржај се веома разли
кујеипо врстиипобројупредмета, па јенајмањиЛегат
Југоекспортаса75предмета,анајвећионајСветозараДу
шанића,са2.178.Вероватнозбогтогаштосувласницибили
директноукључениупреговоресаМузејем,овагрупалега
тајетретиранаадекватнијеодпретходне,пасусвиинвен
тарисанииобрађеникаозасебнецелине.Првобитнидого
вор,узсавангажманМузеја,нијереализовансамоуслучају
ЛегатаРобертаЦихлерГашпаровића.Он јеМузеју, поред
предметапримењене уметностии уметничкостилскогна
мештаја,оставиоикућууУлициПерсидеМиленковић12
(слика3).33Уписмуиз1975.годинејеизразиожељудаМу
зејуостависвојупородичнувилуподигнуту1940.годинеи
предметеуњој,узусловдаМузејпомогнедаседенациона
лизуједеокућекоји је,премањеговимречима,бесправно
национализован.Нијетражиодасетајдеокућевратињему,
већдасевласништвопребацидиректнонаМузеј.34Ипоред
покушајакоји сунаправљениутомсмислуипрепискеса
ГрадскомопштиномСавскивенац,којајепосталавласник
национализованогделакуће,денационализацијанијеуспе
ла.35Уговорјеипакпотписан,стимштосеМузејобавезао
дапредузмесвенеопходнемередасенационализованидео
кућештопрепренесеуњегововласништво(чл.4),штони
доданаснијереализовано.

Другугрупучинеколекцијеипредметикојесупоклонили
наследници власника и обухватају легатеЉубице С. Рок
сандић (тј.СимеонаРоксандића),ЂорђаНоваковића,Бра
нислава Нушића, Стевана Мокрањца, Петра Коњовића и

32Б.Лазић, на пример, наглашава да легаторимогу бити самофизичка
лица,аникакофирмеиликомпаније:Лазић,Б.нав.дело,стр.45.

33Ugovorbr.3366od17.6.1976;фасциклаПоклониилегатиМузејуграда
Београда,АК73,ААМГБ.

34Pismobr.695/1od25.4.1975;фасциклаПоклониилегатиМузејуграда
Београда,АК73,ААМГБ.

35ПрепискаизмеђуМузејаиГОСавскивенацсечувасаосталомдокумен
тацијом;фасциклаПоклониилегатиМузејуградаБеограда,АК73,АА
МГБ.
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ЈосифаМаринковића.36ОсимлегатаЂорђаНоваковића,од
носнобогатеколекцијепапирногновцакоју јеМузејупо
клонилањеговасупруга,уосталимслучајевимасерадио
збиркамамеморабилијазначајнихличностиизуметничког
животаСрбије.Бројпредметатакођеварираикрећесеод
16гипсанихрадоваСимеонаРоксандића,дочак7.436пред
метауЛегатуЂорђаНоваковића.Начиннакојисуовиле
гатитретираниуМузејујеподједнакоразнолик,пасунеки
одњихсамопридодативећпостојећојзбирци,безназнака
дасерадиолегату.Тоје,например,биослучајсЛегатом
СимеонаРоксандића,којије,каоиЛегатПетраОдавићаи,
највероватније,уследчињеницедајепоклоњенамањагру
папредмета, самоприпојенЗбирци заликовнуимузичку
уметност до 1950. године.37 Ту су затими легатиСтевана
МокрањцаиЈосифаМаринковића,којинисуобрађенииин
вентарисанисамостално,већуоквируКултурноисторијске
збирке,којапредстављазасебнуцелинуусклопуЗбиркеза
ликовнуимузичкууметностдо1950.године.38Осталатри
легатасуобрађенаиинвентарисанакаосамосталнезбирке.

КаоначиннабавкеданашњихлегатаМузејаградаБеограда
требапоменутии једну врсту споразумапремакојемвла
сници неке колекције исту уступају у замену за одређену
финансијску надокнаду.39 Тако су уМузеј доспели легати

36УовугрупуспадаиЛегатМиланаЗлоковића,којисетренутноналазиу
процесуформирања,аобухватамеморабилијеирадовеархитекте.

37ДокументацијаЗбиркезаликовнуимузичкууметностдо1950.године.
38ДокументацијаЗбиркезаликовнуимузичкууметностдо1950.Уистој

ЗбирцисеналазиифондЂорђаКрстића.
39Безобзиранатоштоовајначиннабавкепредметапредметаформално

представљаоткуп,овезбиркесеуМузејуградаБеоградатретирајукао

Слика3ЕнтеријерЛегатаРобертаЦихлерГашпаревића,
власништвоМузејаградаБеограда



128

АНГЕЛИНА БАНКОВИЋ

КсенијеиРаденкаПерићаиПетраПоповића,којисеуоба
случајасастојеодколекцијакојесуприкупиливласници.

Збирка Ксеније и Раденка Перића садржи етнографске и
предметеликовнеипримењенеуметности,углавномиз19.
века.40БрачнипарПерићје1972.годинепотписаоУговорса
Музејем,којимсусеспоразумелидазбиркаможедаоста
неустанупоклонодавацадокрајањиховихживота,алии
даМузејимаправадапојединепредметеизнесезапотребе
излагања,обрадеиликонзервације(чл.3).41Музејсеобаве
заодаћеПерићимаисплаћиватификснугодишњуновчану
суму,зарежијскетрошковеитрошковеодржавањазбирке
(чл.5).Додатно јенеуобичајенотоштосупредмети,иако
суосталиустануПерића,билиинвентарисанииуписани
умузејскекњиге.Осимтога,надлежностнадпредметима
је,премањиховојврсти(уметнички,односноетнографски
ипредметипримењенеуметности)подељенаизмеђуЗбирке
запримењенууметностиЗбиркезаликовнуимузичкуумет
ност,пајеЛегатинвентарисанкаодвезасебнеисамосталне
целинеусклопуоведвеЗбирке.42

легатииимајутакавстатус,каоиназив.
40Баришић,Р.(1981)ИзколекционарскоградаРаденкаПерића,Београд:

Етнографскимузеј,безпагинације.
41Ugovorbr.OV8153/72od15.11.1972,АКЛегатКсенијеиРаденкаПе

рића,ЛегатJugoexporta,ЛегатЈелисаветеЋ.Петровић,ЛегатСтевана
Ст.Мокрањца,ЛегатПетраКоњовића;документацијаЗбиркезаликов
нуимузичкууметностдо1950.године.

42Збирка за ликовну и музичку уметност је 1992. године подељена на
Збиркузаликовнуимузичкууметностдо1950.годинеиЗбиркузали
ковнуимузичкууметностод1950.године,пајеутомсмислуиЛегат
даље подељен на предмете настале пре и после 1950. године;Статут
МузејаградаБеограда,02бр.128/2од1.7.1992,члан19,архиваПравне
службеМГБ.

Слика4ЗбиркаПетраПоповића,деосталнепоставкеу
МузејуПајеЈовановића,власништвоМузејаградаБеограда
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ЗбиркаПетраПоповићасесастојипретежноодуметничко
стилскогнамештајаистареиреткекњиге(слика4).43Њује
комисијаЗавода за заштитуспоменикакултуре градаБео
градапрогласилазаспомениккултуреиуписалаурегистар
подбројем162иназивомЗбиркаПетраПоповића,1965.го
дине.44Поповић је1969.годинепотписаоуговорсаМузе
јемградаБеограда,наосновукојегјеМузејупоклонио91
предметизсвојеколекције.45Музејјезаузвратприхватиода
Поповићуобезбедисмештајуједномделустана(ипомог
неуњеговомопремању)начетвртомспратууУлицикраља
Милана21(чл.2и4),каоидагаангажујекао„водичаичу
вара”поставкеупреосталомделустанагдесузаједнобили
изложениатељеПајеЈовановићаиЗбиркаПетраПоповића
(чл.3),да„збиркуниукомслучајуниподкаквимусловима
нећеделитиупогледусмештајаипрезентирања,нитијебез
споразума сПоповићПетромпремештати на другоместо
иизлагатиизванпросторијаукојимаће збиркабитисме
штена“(чл.2).Додатно,Музејјепристаодаплаћаивећину
режијскихтрошкова,каоимесечнунадокнадузаангажман
Поповићу (чл. 2).Овакав аранжманусловио јениздаљих
изменакојесусеодносиленасталноповећањеизносакоји
јетокомгодинаисплаћиванзаодржавањестанаинадокна
дуПоповићу,каоипотписивањеновогУговора1973.годи
не,којимјејаснијеутврђенокојетрошковеплаћаМузеј,а
којеПоповић,икојим је јошједномповећанаПоповићева
месечнанадокнада.46

ОдукупногбројалегатауМузејуградаБеограда,петје,по
различитимосновама,уступљеноГрадуБеограду,којиихје
затимпредаонауправљањеМузеју.ТосулегатиТомеРо
сандића,ПавеиМиланаСекулића,ЛелеиСлавкаФлегела,
ЈованаЦвијићаиИвеАндрића.СаизузеткомЛегатаФлегел,
којијеуМузејдоспео2013.године,47осталисусмештени
укућамаистановимасвојихнекадашњихвласникаичине

43Vujović,B.(1965)ZbirkaPetraPopovića,Beograd:Zavodzazaštituspome
nikakulturegradaBeograda,str.5–8.

44RešenjeZavodazazaštituspomenikakulturegradaBeograda04br.943/3од
3.12.1964;АКЛегатПетраПоповића,документацијаЗбиркезаликовну
имузичкууметностдо1950.године.

45Ugovorbr.3145/69од20.5.1969;АКЛегатПетраПоповића,документа
цијаЗбиркезаликовнуимузичкууметностдо1950.године.

46Ugovorbr2879od21.5.1973;АКЛегатПетраПоповића,документација
Збиркезаликовнуимузичкууметностдо1950.године.

47Реверс02бр.19/17од8.10.2013;ААМГБ.ПреузимањуовогЛегата
претходиојевишедеценијскиспоризмеђунаследникапородицеФлегел
иГрадаБеограда,иако јеуговоркојимсурегулисаниправаиобавезе
какоФлегеловихтакоиГрадаБеоградапотписанјош1957.године;Ugo
vor406/57od30.1.1957;АККућалегата,ЛегатиуМГБ,ЗбиркаФлегел,
документацијаЗбиркезаликовнуимузичкууметностдо1950.године.
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музејеусаставуМузејаградаБеоградасасталнимпостав
камаотворенимзапублику.48СвионисууМузејуобрађени
и инвентарисани као засебне целине.И неки одњих, по
путлегатаФлегел,ПавеиМиланаСекулићаиТомеРосан
дића, су као и претходно представљена група, уступљени
Београдузаодређенуфинансијскунадокнаду.

ВајарТомаРосандић је1955.годинесНароднимодбором
градаБеоградапотписаоУговоркојимјесвусвојуимови
ну,укључујућиикућусаатељеомуКозачкојулицибр.30,
пренеонаБеоград.Град се заузврат обавезаодаРосанди
ћуисплатиодређенификсниизнос,каоидамудоживотно
плаћамесечноиздржавање.Уговором јеуступљено37ва
јарскихделакојасусеналазилаукући,акојасу,претходно,
стављенаподзаштитурешењембр.643/55Заводазазашти
туинаучнопроучавањеспоменикакултуреНароднерепу
блике Србије (данас Завод за заштиту споменика културе
РепубликеСрбије).49Народниодборје,затим,донеоРеше
њедасе„ПриГрадскоммузејууБеоградуосниваОтсекде
лаТомеРосандића, вајара” (слика5), чиме је надлежност
надмузејемуоснивањупренетанаМузејградаБеограда.50

48МузејТомеРосандићаје,збогстањаукојемсеналазиобјекатирекон
струкцијекојасеочекује,затворензапублику.

49Уговорбр.3108/55од22.8.1955;АКЛегатТомеРосандића,Конаккне
гињеЉубице,Музеј савремене уметности, Душан Јовановић Ђукин,
Легат Бете Вукановић, документација Збирке за ликовну и музичку
уметностдо1950.

50Решење бр. 1740/55 од 20. 1. 1956;АКЛегатТомеРосандића,Конак
кнегињеЉубице,Музеј савремене уметности, Душан Јовановић Ђу
кин,ЛегатБетеВукановић,документацијаЗбиркезаликовнуимузичку
уметностдо1950.

Слика5Уметниковатељеискоришћенкаопросторзасталну
поставку,МузејТомеРосандића,власништво

МузејаградаБеограда
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МиланСекулићињегова супругаПава су прикупили 164
иконенасталенатериторијибившеЈугославије,Русије,се
вернеИталијеиГрчке,упериодуод16.до19.века.Поред
икона,њиховузбиркучинииједанбројуметничкихсликаи
археолошкихпредмета,каоиуметничкостилскинамештај.
ЊујезакултурнодоброутврдиоЗаводзазаштитуспомени
какултуреградаБеограда1968.године.51Посмртисупруга,
1970. године,ПаваСекулић јепотписалауговор сГрадом
Београдомкојимјесваправаназбиркуистанукојојсена
лазипренеланаБеоград.52ТимуговоромсеГрадобавезао
даћедокрајаживоталегатистаностатиувласништвуПа
веСекулић (чл. 1) и да ће јој бити плаћани сви режијски
трошковии,додатно,месечнановчананадокнада,каоида
ћепоњенојсмртиистумесечнунадокнадуплаћатињеним
двемасестрама(чл.4и5).Музеолошкинајпроблематичније
одредбеУговорасутоштораспоредпредметаустанумора
остати„трајноонакокакогајеуговарачизвршиозаживота”
иштоГрад„нијеовлашћеннитиможенабилокојиначини
подбилокаквимусловимаЗбиркууцелиниилипојединач
не делове да отуђује, замењује, премешта или било какве
измененањојиувезисњомдаврши.”(чл.2),штоономогу
ћујебилокаквеизменеумузејскојпоставци(слика6).Пава
Секулићјепреминула1980.године,аГрадјењенузбирку
уступиоМузејуначувањеуговоромиз1987.године.53

51Rešenjebr.302/1od1.4.1968;фасциклаУговорзаЗбиркуСекулић,АК
451,ААМГБ;Радојчић,С.,Павловић,А.иБајићФилиповић,М.(1967)
Збирка икона Секулић, Београд: Завод за заштиту споменика културе
градаБеограда.

52Ugovorbr.804/1od1.8.1970;фасциклаУговорзаЗбиркуСекулић,АК
451,ААМГБ.

53Ugovor02br.178/1od6.2.1987;фасциклаУговорзаЗбиркуСекулић,
АК451,ААМГБ.

Слика6Рускасоба,деосталнепоставкеЗбиркеиконаСекулић,
власништвоМузејаградаБеограда
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Уместозакључка

НаосновуприказанеанализелегатакојисечувајууМузеју
градаБеоградауочаваседанепостојијединственапроце
дуразањиховопримањеитретман.Свакако јенеопходно
иматиувидудасерадиорелативнодугомвременскомпе
риоду,од1947.годинекадасууМузејстиглипрвилегати
(БранимираЋосића,СтеванаМокрањцаиЈосифаМаринко
вића)до1991.кадајестигаопоследњи(МилошаЂурића),
токомкојих јеувишенавратамењаналегислативакојасе
односиланарадмузејаизаштитукултурнихдобара.

ПрвизаконкојисеодносионаовуобластдонетпослеДру
гогсветскогратајебиоЗаконозаштитиспоменикакултуре
иприроднихреткостииз1948.године,54докјепрвиЗаконо
музејимадонет1951.године.55Наосновутогасеможеза
кључитидајенабавкапрвихлегатапретходиладоношењу
законаидајеобављанаупрвимпослератнимгодинама,ка
дамнога питања, укључујући и ово, нису билаформално
регулисана.Са изузетком неколико легата (И. Божића,М.
Ђурића,В.МариновићаиД.Милошевић),свиосталисуу
МузејстиглитокомважењаилиЗаконаозаштитиспомени
какултуреиприроднихреткостииз1948.годинеилиЗако
наозаштитиспоменикакултуреиз1966.године.56Иакоу
њиманепостојејаснесмерницезарадслегатима,одређене
одредбеутицалесунапроцедурењиховогпримањаитрет
мана.Напрвомместутребаистаћидасу,каконаосновуЗа
конаиз1948.(чл.3,чл.23)такоионогиз1966.године(чл.
3,чл.6),каоинституцијенадлежнезарадсаспоменицима
културе,билопокретнимбилонепокретним,одређенизаво
дизазаштитуспоменика.ДодоношењаЗаконаомузејима
уњиховојнадлежностијебилоиодлучивањеотомекојој
установићенекокултурнодобробитипредатонастарање
и управљање, док је након 1951. годинењихова позиција
потомпитањупосталавишеконсултативна.57Тообјашња
ва чињеницуда је неколико легата који се данасналазе у
МузејуградаБеоградазаправотудоспелопрекоЗаводаза
заштиту споменикакултуре, билоРепубликеСрбије, било
градаБеорада,којисуихпретходнопописалиипрогласили

54ТекстЗаконајепубликовану:ПанићСурепМ,ур.(1949)Музејскипри
ручник.Основна упутства о организацији и раду завичајних музеја,
Београд:Просвета,стр.55–65.

55Закономузејима,СлужбенигласникНароднерепубликеСрбије4/51.
56Закон о заштити споменика културе, Службени гласник Савезне
републикеСрбије3/66.

57ПанићСуреп,М.нав.дело,стр.55–56,62;Законозаштитиспоменика
културе,СлужбенигласникСавезнерепубликеСрбије3/66;Законому
зејима,СлужбенигласникНароднерепубликеСрбије4/51,чл.19–20.
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за културно добро (легати И. Андрића, Ј. Цвијића, П.
Поповића,Т.Росандића,П.иМ.Секулића,Флегел).

Дабисеразумелеипојединеодлуке,којесепресвегаод
носенафинансијскуподршкуједномбројулегатора,треба
имати у виду да је већ Закономиз 1948. године одређено
да„споменицикултуреиприроднереткостинатериторији
НароднерепубликеСрбије,каокултурневредности,науч
неиестетске,стојеподзаштитомдржавебезобзираучи
јојсусвојини,управиилидржавини”(чл.1).Тимејерегу
лисан статусионихпредмета који сеналазеуприватном
власништвуидатесусмерницедасеонитретирајунаисти
начинкаоионикојисеналазеуустановамазаштите.Од
ређени су и права и обавезе сопственика ових предмета,
измеђуосталоги тода „ако суупитањувећебиблиотеке
и збирке слика или друге уметничке вредности, стамбени
органинапредлогзаводазазаштиту,приликомрасполага
њасастановимаипословнимпросторијамамогудатипо
требнеолакшицерадибољегочувањаовихпредмета”(чл.
15).Билојетовремеинтензивногразвојакултурнеполити
кеимузејскогбумакојијеуследиоод1950ихгодина,што
јеусловилоиповећањебројапримљенихлегатаиформи
рањемеморијалнихмузеја.58Спремностдржавенавелика
улагањаукултуруиатмосферакојујетодонело,допринели
сумногобројнимситуацијамаукојимасудржава,илиГрад
Београд,билиспремнидауложезнатнафинансијскасред
ствауповећањемузејскихфондоваи,нанекиначин,„отку
пљивање”колекцијапојединацакојесузатим,ускладуса
уобичајеномпраксом,називанелегатима.Подршкуоваквом
приступуналазимои 1965. године, у предговору каталога
збиркеПетраПоповића,којијенаписаотадашњидиректор
ЗаводазазаштитуспоменикакултуреградаБеограда,Јован
Секулић.Збиркекојесеналазеу„грађанскојсвојини”Секу
лићсматраспецифичнимуодносунадругефондове,иод
посебног значаја заБеоград.Њихово стањеиугроженост,
узнапоменудаихјеевидентирано45,Секулићповезујеса
смештајемистварањемусловазаредовноодржавање,чува
њеипрезентацију.Онзаговарасмештајоваквихколекцијау
зградекојесуисамеспоменицикултуре,ачијисепростори
користенеадекватно,замагацине,продавницеислично.Го
ворећиконкретнооПоповићевојколекцији,Секулићисти
че:„Убољимусловимасмештаја,збиркапрофесораПетра

58Завишеоовоме:Banković,A.CulturalPolicyandFormationoftheMuse
umNetworkinFederalPeople’sRepublicofYugoslavia.ExampleofBelgra
de,in:ProceedingsoftheSummerSchoolofMuseologyDiscussingHeritage
andMuseums:CrossingPathsofFranceandSerbia,eds.Krstović,N.and
Stanković,I.(2016),Sirogojno:OpenairMuseumOldVillage,рp.224–241.
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Поповићаимасвеусловедасекаоспецифичнауметничка
колекцијапрезентиракаојавназбиркауБеограду.Сдруге
стране,проширењемпросторавласникзбиркеимаобимо
гућностидадаљеупотпуниикомплетираовуколекцијувећ
постојећимуметничкимпредметима,данасрастуренимна
вишестраназбогнедостаткапростораида,узодговарајуће
обавезеграда,оставикаолегатзбиркуутрајновласништво
градуБеограду.”59

Наведене„обавезеграда”заистасуреализованекакоуслу
чајуПоповићевезбирке,такоинекихдругихпоменутиху
овомраду.Међутим,можесепретпоставитидасупромена
економскеситуације1980ихгодинаиконстантноувећање
финансијскихиздатакаусмеренихнаодржавањелегатадо
велидопотписивањаДоговора,каопокушајадасеограничи
иконтролишеприливовогматеријала,каоидасесмањевећ
постојећитрошкови.НаконусвајањаДоговора,уМузејгра
даБеоградасудоспеласамочетирилегата,свиостављени
наосновутестамента(И.Божића,Д.Милошевић,В.Мари
новићаиМ.Ђурића).Чиниседасуупериодукојијеусле
диоимузејскеустановеистручњаци,алиипотенцијални
легатори,променилиодноспремапитањулегата.Искуство
упраксипоказуједајесвемањеонихкојисуспремнидане
штооставемузејима,алиидамузејимногопажљивијепри
ступајупотенцијалнимпоклонима.Разлозизаоваконешто
сувероватномногобројни,алисесвакакомогупотражити
усмањењимабуџетазакултуру,перманентномсмањивању
броја запослених,60 каои све строжимифинансијски зах
тевнијимусловимазачувањекултурнихдобаракојенамеће
савременапракса.Томеуприлогговориичињеницадаод
1991.до2018.године,кадајепотписанУговоропоклонуса
ФондацијомМиланЗлоковић,уМузејуградаБеограданије
формиранниједанновилегат.61

Свеизраженијипроблемиуруковођењумногобројнимлега
тимаупоследњојдеценији20.векавероватносуусловили
иидејуооснивањуКућелегата.ЊупомињеЗ.Аврамовић
усвомрадуиз1994,ананекиначин,увидугалеријезаза
једничкоизлагање,она јепоменутаиуДоговору из1981.

59SekulićJ.Predgovor,u:ZbirkaPetraPopovića,Vujović,B.(1965),Beograd:
ZavodzazaštituspomenikakulturegradaBeograda,str.1–3.

60На пример, у периоду од 1999. до 2019. године, број раднихместа у
МузејуградаБеоградајесмањенса60на39;Правилникоорганизацији
исистематизацијираднихместaМузејаградаБеограда,02бр.643/1од
23.10.1999,архиваПравнеслужбеМГБ;Правилникоорганизацијии
систематизацијипословауМГБ,бр.7/4од24.10.2019,ААМГБ.

61Уговоропоклону39/35од26.11.2018,ААМГБ.
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године(чл.10).62Ипак,Кућалегатајеоснованатек2004.го
дине.Иакојеиницијалнаидејабиладаћеонаводитирачуна
о 18легата завештанихГрадуБеограду, било самостално,
билонадгледајућирадустановаукојимасуселегатинала
зили,данассеКућалегатастараоњихдевет,докосталима
идаљесамосталноруководеустановекојимасупрвобитно
поверененачување.63Тимениоваидејанијереализована
докраја,апитањелегатаидаљенијерешеноформалнои
једнообразно.
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BEQUESTINTHESERBIANMUSEUMPRACTICE

THEEXAMPLEOFBELGRADECITYMUSEUM

Abstact

This paper dealswith the status of bequest in the Serbianmuseums
practice.Thefirstpartcoversunderstandingoftheconceptofbequest
byseveralauthors,aswellaslegalinterpretationandvalidlegislation
relatedtobequests.Specialattentionisdrawntothelackofadefinitive
legalprocedurewhichwouldregulatewhatmuseumsshoulddowith
such bequests. The second part of the paper covers the treatment
and position of bequests at theBelgradeCityMuseum– amuseum
institution which manages twentyeight bequests. All the bequests
currently managed by the Museum are listed and detailed analyses
ofseveralbequestsaregivenasexamplesofgoodandpoorpractice.
In the end, an interpretation of different treatments of suchmuseum
collections afterWW2are reviewed from the angle of historic legal

regulationsandpracticalapproaches.

Key words: bequest, Belgrade City Museum, cultural policy, legal
regulations,museumpractices
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ПОДСТИЦАЊА 
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Сажетак:Овај рад бави се анализом економскихмера културне
политикеуСрбијисааспектањиховогделовањанаподстицање
дародавстваилегаторства.Упрвомделурададајесепојмовно
одређењеосновнихобликафилантропије.Удругомделурадараз
матрају се економскемерекултурнеполитикeуобликовањуин
ституционалногокружењазаразвојиодрживостлегаторствау
Србији.Накрајурадаизносесепрепорукезаунапређењекултурне
политикенанационалномнивоу.

Kључне речи: економске мере, легаторство, дародавство,
културнаполитика,Србија,економикакултуре

Филантропија:одмеценадо
дисруптивногдоброчинства

Феномен доброчинства се углавном повезује са античким
добом. Порекло овог термина потиче од грчке речи phi
lanthropos (philos/phileo – пријатељ, љубав, брижност и
anthropos–људскобиће),апојединиауторињеговозначење

ХРИСТИНА МИКИЋ



139

ХРИСТИНА МИКИЋ

одређујууширемсмислукаочовекољубље.1Улитератури
сенаводидајезачетникдоброчинства,првенственоуобли
кумеценарства,биоримскиполитичарГајКлинијеМецена,
познатипокровитељуметникаипесника.2Латинскитермин
charitas,сличногрчком,означавачовекољубље,чињењедо
брихдела,акористиседаопишепракседоброчинствакоје
себазирајуназаоставштини.Вујанићидругинаводедво
јакозначењеречифилантропија:љубавпремаљудима,чо
векољубивост3(каопринципипоступањепрематомприн
ципу).

Појединиаутори,анализирајућиисторијуфилантропије,на
воде да је темеље задужбинарства поставио царКонстан
тинI321.годинен.е.успостављајућипрвезадужбине.4У
основидоброчинствајемотивдасеучинидоброделобез
противуслугеиликористи.Доброчинствосепојављујекао
људскаврлина,доброта,благонаклоностпремадругимљу
димаиуразличитимдруштвеноекономскимпериодимаје
попрималоразноликепојавнеоблике.Усредњемвекупоја
вљујесeуупотребиитерминктитор,напросторуВизанти
је.Њимесеозначаваоснивачманастираодноснолице–соп
ственикцрквеилиманастира.5Ктиторисуподизалиобјекте
својим средствима и поклањали своју имовину и прилоге
верскимзаједницама.

У Европи, институционализација филантропије десила
се почетком 16. века доношењем закона о друштвено ко
рисним давањима којим је Елизабета I регулисала област
доброчиних давања у домену религије, образовања, зајед
ничких потреба и помоћи сиромашнима.6 Економски раз
вој,индустријскареволуцијаирастмеђународнетрговине
створиће нове услове за развој филантропије. Појава бо
гатих појединаца и индустријалаца погодоваће креирању

1 Bond,S.(2011)Philantrophyinancienttimes:someearlyexamplesfromthe
Mediterranean” http://sofii.org/article/philanthropyinancienttimessome
earlyexamplesfromthemediterranean(приступ,1.12.2019).

2 Микић,Х.(2011)Културнаполитикаисавремениизазовифинансира
њакултуре:међународнаискустваиСрбија,Културабр.130,Београд:
Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.75103;Микић,Х.(2015)
Привреда и култура: нове визије сарадње у креативној економији,
Интеркултуралностбр.9.

3 Вујанић, М. и др. (2011) Речник српског језика, Нови Сад: Матица
српска,стр.1407.

4 Pavlović,B.(2007)Tragprošlihvremena–istorijaitradicijafilantropijeu
SrbijiuXIXIXXveku,Beograd:Balkanskifondzalokalneinicijative.

5 Marković,V.(1925)Ktitori,njihovedužnostiiprava,Prilozizajezik,knji
ževnost,istorijuifolklorbr.5,str.100.

6 Gareth, J. (1969)History of the Law of Charity 1532–1827, Cambridge:
CambridgeUniversityPress,pp.1618.
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новихобликадародавства.Средином50ихгодинапрошлог
века,стварањевеликихмултинационалнихпредузећадоно
сикорпоративнуфилантропијукаоновиобликдруштвене
одговорностипривредногсектора.

Сразвојемдародавствајављаосеиповећанинтересистра
живачададођудосазнањаоличнојмотивацијидародаваца,
областимаукојимасенајвишеангажују,каоимеханизмима
даривања.Истраживањеурађенонаузоркуод500филан
тропа,показалоједапостојеодређенимотивационифакто
рикојисеучесталопојављујукадајеупитањуфилантропи
ја:ургентностпотребе,потенцијалнекористикојећеимати
прималацдонације,репутација,психолошкекористипопут
уживањаудавању,вредностикојесеподржавајуовимчи
ном,каоиефективностфилантропије(степенукомедава
њедоприносирешавањуодређеногпроблема).7Скорашње
истраживање спроведено у италијанским корпоративним
иприватанимфондацијамаотишлојекоракдаље,иденти
фикујућитримоделапокровитеља:дародавце–идеалисте
којисуусмеренинастратешкуфилантропију,склонитрага
њузановимидејамаипонашањусличномпословним„ан
ђелима”8, затим институционалне филантропе посвећене
традиционалнојфилантропијииподршципројектимакоји
су показали одређени резултат и у које имају поверење и
накрају,филантропедоносиоцеодлукакодкојихјекарак
теристичнодаучествујуиууправљањуфондацијама,али
иуспровођењуполитикедародавства.9Поменутифактори
непогодујуумногомефилантропијиукултури,штопотвр
ђује и глобални извештај о тенденцијама у дародавству у
2018. (Trends inGivingReport).10Oко 41%испитаника до
нирао јесредствакрозплатформеза групнофинансирање
(crowfundingplatform),авеликидеоњихтакођекористион
лајнканаледонирањаикредитнекартице.Уструктуридо
ниранихсредставакултураимаудео4%,аштосетичежи
вотнихстиловафилантропа,каоињиховихмотиваинтере
сантноједајеоко72%испитаниканавелодајепоклањало
средстваувидузаоставштинеилилегата(илииманамеруда

7 Bekkers,R.andWiepking,P.(2011)Testingmechanismsforphilanthropic
behaviour.IntroductiontospecialissueofInternationalJournalofNonprofit
andVoluntarySectorMarketing,InternationalJournalofNonprofitandVo
luntarySectorMarketing,16(4),pp.291–293.

8 Инвеститорикојиулажуновацупројектесависокимризиком,пружају
мунефинансијскупомоћудаљемразвојуикомерцијализацији.

9 Boesso,G.andCerbioni,F.(2019)GovernanceandStrategicPhilanthropy
inGrantMakingFoundations,Cham:PalgraveMacmillan,p.119.

10Узоракзаистраживањечинилојевишеод6000филантропау119зема
љаширомсвета.NonprofitTechforGood.2020;TrendsinGivingReport
2018.https://www.nptechforgood.com/(приступ14.04.2020).
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тоучини).Овиналазиуказују(иакосенеодносеконкретно
налегатеукултури),дадародавствоувидулегаторстваи
задужбинарстваидаљезаузимајувисокоместонаскалижи
вотнихстиловафилантропа.Такођесуинтересантниина
лазидасулибералнијиљудисклонијифилантропији,насу
протонимакојиимајуконзервативнијаубеђења,11штоопет
можеиматиреперкусијенадародавствоукултури,посеб
нокадајеречоулагањимаузаштитукултурногнаслеђаи
очувањетрадиције.Специфичностфилантропијеуобласти
културеогледасеутомедаљудичинедоброчинствозато
штоједоживљавајукаојавнодобро,заједничкуиунивер
залнудимензијуживотасвихграђана.Чакикадаостављају
својувреднууметничку,документационуиличнуимовину
увидулегата,ониимајуутисакдатимедајудоприносра
зноликостикултурногнаслеђаидаулажуустварикојесуод
општегинтересазацелузаједницу.Такавначиндаривања
честонијеповезансаургентношћупотребе,ефективношћу
филантропије и користима које прималац донације може
иматиутекућимоколностима.Краткорочно,ефектиовакве
филантропије могу бити потпуно невидљиви за друштво.
Међутим, посматрано дугорочно, легаторство има непо
битнидруштвени,културни,историјскииекономскизначај.

Данасфилантропијапредстављавеомакомплексанфеномен
ионасепојављујеуразличитимоблицима:каоиндивидуал
на, корпоративна, ризична,партиципативна,филантропија
садруштвенимучинцима,дисруптивна,паметнафилантро
пија.Промене које седешавају у еволуцијифилантропије
показујуда јеонаидаљезадржалаобликдобровољнепо
моћи.Ипакприметно једапостојеинекињениоблициу
којиманеизостајуиочекиванекористи,којефилантропско
давањетребадапроизведе.12

Индивидуалнодоброчинствојеједаноднајстаријихоблика
филантропије. Оно представља појединачно хумано дело,
којеможебитиједнократноилиуконтинуитету.Једнократ
надавањаимајузациљдасепомогнеодређеномлицуили
организацијиувидупреносаправатрајнограсполагањанад
одређеним имовинским користима (новац, потраживање,
правоинтелектуалнесвојине,предметиисл).Континутира
нафилантропијаподразумевасталнадоброчинадавања,ди
ференциранапремасврси,примаоцимаилиобластима.Ин
дивидуалнодонаторствоможесеостваритиувидупоклона
(кадасеимовинскекористипреносеизмеђупоклонопримца

11Исто,стр.5,12.
12Mintz,J.(2016)EmergingFormsofPhilanthropy:TransformingtheFieldor
OldWineinNewBottles,Chicago:MacArthurFoundation,рр.25.
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ипоклонодаваоца),наменскихдонација13(кадасеимовин
ске користи преносе с тачно одређеном наменом), меце
нарства (личног покровитељства усмереног ка појединцу
или некој институцији), легата (у облику давања имовине
по смрти оставиоца лицима или организацијама које ни
сунаследниципозакону),задужбинарства(увидудавања
имовинепослесмртизаостваривањедруштвенокорисних
циљева) ифондација (у облику давањаимовине за опште
кориснесврхе).

Корпоративна филантропија подразумева доброчино да
вање компанија и привредних лица. Компаније могу реа
лизоватисвојадоброчинстваинституционално(путемкор
поративнихфондацијакојемогуосновати)илистратешки
(крозактивностиуоквирупрограмадруштвеноодговорног
пословања).

Партиципативнафилантропијанасталајенаидејамами
крофинансирањадруштвенихпројекатакојимајепретеже
ноограниченприступфинансијама.Заснивасенапринципу
ангажовањавеликогбројафилантропакојималимизносима
подржавају одређени пројекат.14 У новије време појављу
јусеиразнеплатформезагрупнофинансирање.Иакосеу
случајуоваквихдонацијамогудобитипроизводи,одређене

13Речdonatioлатинскогјепореклаиозначавапоклањање,давањепокло
на.Унашем законодавствуподједнако се употребљавају терминипо
клонидонација,углавномкаосиноними.Законодонацијамаихумани
тарнојпомоћинепрецизираовајпојам,већсамоговорикомогубити
примаоци,каоидаседонацијемогудаватиувидуновца,ствари,права,
предмета....(„Сл.листСРЈ”,бр.53/2001,61/2001–испр.и36/2002и“Сл.
гласникРС”,бр.101/2005др.закони).ПоклонједефинисанЗакономо
порезиманаимовину(“Сл.гласникРС”,бр.26/2001,“Сл.листСРЈ“,
бр.42/2002–одлукаСУСи“Сл.гласникРС”,br.80/2002,80/2002–др.
закони,135/2004,61/2007,5/2009,101/2010,24/2011,78/2011,57/2012–
одлукаУС,47/2013,68/2014–др.закон95/2018,99/2018–одлукаУС
и86/2019).Онпредстављапреносбезнакнадеправасвојинеидругих
имовинскихправафизичкимиправнимлицимаувидуготовогновца,
непокретности,покретнихствари,штеднихулога,праваинтелекуталне
својине,правауправљањанамоторнимвозилимаидругимпокретним
стварима.Удомаћојрегулативи,непостојиразликаизмеђунаменских
донацијаипоклона,заразликуоддругихземаља.Умеђународнојфи
лантропскојпракси(последичноирегулативи)прависеразликаизмеђу
поклонаидонације.Донацијесудобровољнадавањакојаимајунамен
скикарактер–тачносезначемуслужедониранасредстваиствари,што
сеипрецизирауговоримаодонацији.Заразликуодњих,поклонису
добровољнадавањакодкојихнепостојиусловљеностнекомконкрет
номнаменоми прималацможе са поклоном располагати у складу са
сопственимпотребама,собзиромнатодајепоклонизразунутрашње
жеље за даривањем, а не нужно и одговор на неке потребе поклоно
примца(којиихможеподмиритипримљенимпоклоном).

14Микић,Х.(2015)Привредаикултура:новевизијесарадњеукреативној
економији,Интеркултуралностбр.9.
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симболичне услуге или поклони, улагања ове врсте нису
примарномотивисанапротивуслугом,већжељомдасепо
могнереализацијанекогпројектаоддруштвеногзначаја.

Ризична филантропија подразумева дугорочни облик до
брочинствакојистварадруштвенеучинкекрозвисокуан
гажованост филантропа, прилагођено финансирање, ор
ганизациону подршку, мерење резултата и управаљање.15
Њу најчешће практикују богати појединаци и пословни
„анђели”16.Примаоцидонацијадоживљавајусекаопартне
ри, а најчешће се улаже у пројекте који имају потенцијал
забрзрастисамоодрживост,акојимогурешитинекедру
штвенепроблеме.Иакосеовеинвестиционепраксеназива
ју„филантропским”,онеипакимајумногекарактеристике
класичног инвестиционог подухвата. Пре свега, овај вид
подршкеподразумевастратешкоулагање–филантрописе
углавномфокусирајунапројектекојимогуостваритинај
већедруштвенеучинкеифинансијскуодрживост,анеретко
сеодњихочекујеипротивуслугаувидуучешћаубудућем
приходуилиодређенастопаприносанауложеникапитал.
Туреч„филантроп”немакласичнозначење,већсе„добро
чинство”огледаучињеницидаћеинвеститориулагатисвој
новацупројектекојинемајувисокестопеоплодњекапитала
(каошто је то уобичајено), већ друштвене ефекте. Ризич
ност оваквогфинансирања условљено је улагањему нове
пројекте,којичестонемогуиспунитикритеријумезабан
карскофинансирање,приносисумалиилиихнема,иречје
опројектимакојистварајуновевредности.Упогледуфи
нансијске подршке практикује се неколикомодела: мешо
витофинансирање(комбинацијафинансирањаузвласничко
учешће),зајмови(којисекаснијемогуинвестиратиувла
снички капитал), надокнадиве донације (донаторска сред
ствакојаслужезафинансијскуодрживосторганизације,али
семогувратитиназахтевинвеститора).Осимфинансијске
подршке(увидувласничкихулога,позајмица),овајоблик
филантропије подразумева и добровољну размену знања,
вештина и контаката. Према истраживању Оргaнизације
заекономскубезбедностисарадњу (2018),нефинансијска
подршканајприсутнијајеуобликуприступамрежиконта
ката, стратешког саветовања и менторске подршке.17 Пре
маистраживањуЕвропскемрежезаризичнуфилантропију
(EVPA),најзначајнијеобластиризичнефилантропијеу2015.
билесуекономскиидруштвениразвој(24%),финансијска

15EVPA.(2018)Venturephilanthropyandsocialimpactinvestment–Apracti
calguide,Brussels:EuropeanVenturePhilanthropyAssociation,р.1.

16Видетинапомену8.
17OECD(2018)PrivatePhilantrophyforDevelopment,Paris:OECD.
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инклузија(14%)иобразовање(13%).Културајебилау7%
случајеваприоритетризичнефилантропије.18

Филантропијазасновананадруштвенимучинцимаутеме
љенајенапринципудавањакојазависеодуспешностидру
штвеногпројекта(нпр.доброчинадавањаседодељујусамо
уколикосењимапостижудруштвенекористиирезултати
одопштегдруштвеногинтереса).Честојеназивајуикола
боративнафилантропија,уследчињеницедадонаторико
рисникдонацијесарађујууостваривањуциљевапројекта.
Овуврстуфилантропијекарактерише:усмереностнаучин
кесамогинвестирања,проценаорганизацијекојаћедобити
филантропску подршку, вишегодишња подршка са флек
сибилнимоблицимакоришћењасредставаимониторинги
евалуацијадониранихсредстава.19

Дисруптивнафилантропијајеобликфилантропијекојиме
њаодносизмеђукорисникаидржаве,акарактеристичнаје
по томештосефинансирајупројектикојипружају алтер
нативнарешењанапостојећедруштвенепроблеме.20Натај
начин,мењајусеоколностикојесудоводиледопојавеодре
ђеногпроблема,аалтернативнимрешењиматежисепружа
њуодређенихкористизациљнугрупупогођенупроблемом
нановначин.Хорватс (Horwats) иПовел (Powell) наводе,
даиакоуслуге које сепружају крозовај обликфилантро
пијемогубитиконкуренцијадржавнимактивностима,њен
основнициљједасепруживећиобимјавнихдобараиуслу
гаграђанима.21Онинаводетрикарактеристикеовефилан
тропије:прва,дајеречофилантропијикојамењаодносиз
међукорисникаипружаоца јавногдобра;друго,да јеона
засновананаконкуренцијикаопозитивнојстраниупроцесу
тражењарешењазаконкретнипроблем;каоидаонаствара
новемоделефинансирањајавнихдобара.22

Паметнафилантропија(smartphilantrophy)јеобликстра
тешкефилантропијеоријентисаненарезултатекојисепо
стижуодређенимдоброчинством.Основнипринципнакоме

18EVPA(2018)Venturephilanthropyandsocialimpactinvestment–Apracti
calguide,Brussels:EuropeanVenturePhilanthropyAssociation,р.39.

19Costa,N. (2017)ThinkBeforeYouGive: ImpactPhilanthropyvsImpulse
Philanthropy; https://medium.com/@Nico_Crost/impactphilanthropyvs
impulsephilanthropy7e8f516c2cb6(приступ1.12.2019).

20Horwats,A.andPowell,W.ContributoryorDisruptive:Donewformsof
philanthropyerodedemocracy?, in:Philanthropy inDemocraticSocieties:
Reich,R.,Cordelli,C.andBernholzL.(eds.)(2016),Chicago:Universityof
ChicagoPress,pp.87122.

21Видетивише:Исто,стр.3.
22Детаљнијеокарактеристикамавидетиу:Исто,стр.4.
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сеоназасниваједасесредствимакојасеулажууодређени
пројекатпостигнуциљевинаефикасанначин.23

Економскемерекултурнеполитикеи
дародавствоуСрбији

НизУнесковихизвештајаокултурнојполитицитокомше
здесетих и седамдесетих година24 прошлог века, показују
даекономскемерекултурнеполитикенисубиленарочито
афирмисане и да се овим термином углавном апострофи
ралонајавнофинансирање.Већиупливекономијеупоље
културе догодио се почетком 80их година прошлог века.
Трозби (Throsby) узроке ове промене проналази у декон
струкцији феномена високе културе и глобализацији. Пр
ви једопринеоширењудефиницијекултуреиизванпоља
уметности,штојезапоследицуималоивећиопсегкултурне
политике,докјеглобализацијаутицаланаприхватањееко
номскихначелаукреирањунационалнихимеђународних
политика.25

Повећањембројаактераикултурнихактивностиуказаласе
потреба и за различитим комбинацијама економскихмера
којимасеможеделоватиупољукултуре.Економскемере
културнеполитикепредстављајуразличитемеханизмекоји
масепостижефункционално,ефикасноиодрживооствари
вањеодређенихекономскихикултурнихциљева,акојисе
немогуостваритиспонтано.Њиховоделовањетребадапод
стакнеактереуекосистемукултуредасепонашајунаодре
ђенначин(нпр.повећаноулагањеприватногсектораукул
турнеактивности,подстицањелегаторства,већибројпред
узетникаукултури,повећаникапацитетустановакултуреза
иновације,бољиприступкултурнимсадржајимаислично).
Разноликост економских мера зависи од модела културне
политике. У либералнодемократским моделима (које ка
рактеришевеликибројактераукљученихустварање,про
дукцијуидисеминацијукултурнихсадржаја)онићеимати
већизначајиодређенарешењабићеостваренакомбинаци
јом различитих економских мера, него ли у бирократско
административним моделима културних политика (где

23Brest,P.andHarvey,H.(2018)Moneywellspent:AStrategicPlanforSmart
Philanthropy.Stanford:StanfordBusinessBooks.

24Видети: UNESCO (1969) Cultural Policy: A Preliminary Study, Paris:
UNESCO;UNESCO(1970)IntergovernmentalConferenceonInstitutional,
AdministrativeandFinancialAspectsofCulturalPolicies,FinalReport.Pa
ris:UNESCO;UNESCO(1983)Culturaldevelopment:documentarydossi
er,No.1,Paris:Unesco.

25Throsby,D. (2011)EconomicsofCulturalPolicy,Cambridge:Cambridge
Press,рр.23.
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је држава кључни актер усмеравања културног развоја) у
којимасуовемерепретежноконтролногкарактера.

Уосновикреирањаекономскихмеракултурнеполитикена
лазесеекономскиинструменти.Онисемогуподелитина:
фискалне(порезиијавнефинансије),кредитнофинансијске
(камате, зајмови, концесије...), спољнотрговинскеинстру
менте (царине, таксе, дозволе...), инструменте регулације
(нпр.препоруке,квоте,сагласности,дозволе...).Економске
мерекултурнеполитикеунекимситуацијамапредставља
јунеопходан, алинеидовољанусловдабисеостварили
одређени циљеви.Оне семорају комбиновати са осталим
инструментимакултурнеполитикепопутправнополитич
ких, вредносноидејних и организационих.У другим слу
чајевима, актериукултурисензибилнијисунањих, те се
економским инструментима могу ефикасно постићи од
ређенициљевикултурнеполитике.Стога је важноистаћи
данемауспешногмоделауовојобласти,већсеекономске
мереморајуконтекстуализоватиуодносунадруштвении
економскисистем,прилагодитиспецифичностимаактерау
култури, културним вредностима и обрасцима понашања,
пословниммоделима,нивоукултурногразвојаисл.

Упоследњихнеколикогодина,унашојземљивладаповећа
ноинтересовањезафилантропију.Оваобластјеипредмет
разнихadhocистраживањакојимасеприкупљајуодређе
ниподационивоу,интензитетуидругимкарактеристикама
филантропијеуСрбији.Крозпројектнеиницијативеневла
диногсекторазаговарасебољарегулативазадародавство,
акрозкампањерадинаподизањујавнесвестиозначајуфи
лантропије.Овеиницијативесуувеликојмериоријентиса
ненапромовисањефилантропијекаоодговоранасоцијалне
изазовескојимасесусрећуграђаниуСрбији,докјеафир
мацијафилантропијеукултурикаоспецифичнаобластуве
ликојмеризапостављена.

Резултати извештаја „Србија дарује непрофитним органи
зацијама”показујуда јеу2018.годинизабележенонешто
вишеод2300доброчинихакција,одчеганајвећибројњиху
Београдскомрегиону(вишеод50%).Поменутимистражи
вањемутврђеноједа29%корисникадонацијаукултурии
уметности представљају непрофитне организације, док су
70%други субјекти.26Може се закључити, да се донатор
ствоукултуризаразликуоддругихобласти,јошувекнај
већим делом одвија у јавном сектору и да је усмерено ка
традиционалним установама културе. Ипак, општи развој

26Tragfondacija(2019)Srbijadarujeneprofitnomsektoru2018,Beograd:Trag
fondacija.
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филантропије код нас није на задовољавајућем нивоу. Ре
зултатио стањуфилантропијеизмеђународногизвештаја
Светскогидексадавањау2019.години(WorldGivingIndex)
тоипотврђују.27Овајиндекскрозтристуба(помоћнепозна
тима, донирање новца, волонтирање) прати стање филан
тропијеу145земаља.Међупрвихпетземаљависокогсте
пенафилантропијеналазесеИндонезија,Аустралија,Нови
Зеланд,САДиВеликаБританија.Србијајепремаовомин
дексурангиранана зачељу, чакна129месту, изаБоснеи
Херцеговине(90место),ЦрнеГоре(116место)иАлбаније
(108место).

Изуглакултурнеполитике,подстицањефилантропијенор
миранојекаоопштиинтересукултуризаједносарегулиса
њемтржиштаукултури,подстицањемспонзорисања,меце
нарстваидонаторства(члан6,тачка29.Законаокултури28).
Тимесустворенирегулаторниусловидасемерамакултурне
политикеделујеуправцуостваривањаовихциљева.Међу
тимпостојећипредлозиСтратегијеразвојакултуредо2029.
године и Акционог плана за њено спровођење у периоду
20202022.29овој теминепосвећујускороникаквупажњу,
па се стиче утисак да доносиоци одлука на националном
нивоунеперципирајуфилантропијукаоважнутему.Лега
торствојенормираноикаоекономскамеракултурнеполи
тике,гдејепрописанодасекултурнипрограмиипројекти
установакултуреидругихсубјекатаукултурифинансирају
[...]одлегата,донација[...].30Ипак,остајенепознаницана
којиначинћесеовиоблицидародавстваподстицатиуокви
рукултурнеполитике,каоипословнихполитикаустанова
културе,собзиромнатодаактуелнапраксапоказуједасеу
видулегатаустановамакултурепретежнопоклањајувредни
артефакти и документациониматеријал, али не и ликвид
наимовина (новац, хартије од вредностии сл.) којаможе
служитизањиховофинансирање.

Унашемпорескомсистемунеколикојепорескихобликако
јитангирајулегаторство.Тосупорезинанаслеђеипоклон
ипорезнадобитправнихлица.Првипредвиђаослобађање
одпорезанаимовину,уколикоселегатипоклањајујавним
установама и постају државна имовина.31 Ослобађање од

27CAF(2019)WorldGivingIndex,CAF.
28Службенигласникбр.72/09,13/16,30/16–исправкаи6/20.
29Видетивише:ВладаРепубликеСрбије,Седница13.02.2020.https://

www.srbija.gov.rs/prikaz/444414(приступ,15.03.2020).
30Члан10Законаокултури.
31МишљењеМинистарствафинансијабр.4300600250/200804од6.4.

2009.год.
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овог пореза представља значајан подстрек за легаторство.
Међутим,одњегасуослобођенисамолегатикојипрелазе
ујавнусвојину.Уколикосеонипоклањајуприватнимуста
новама,порескеолакшиценисупрописане.Утомслучају,
вредностлегатабићеосновицазаобрачуниплаћањепореза
нанаслеђеипоклон(2,5%)натеретлицакојелегатприма.
Оваквеодредбемогуспутатииницијативедругихправних
лица,дапримајулегате,старајусеоњимаиизлажуих.

Уоквирупорезанадобитправнихлица32задоброчинаула
гањаукултурупредвиђенесуолакшицеуизносуод5%од
укупног годишњегприходаправноглица.Додатнимправ
ним актом33 Министарство културе и информисања пре
цизиралојекојисерасходисматрајуулагањемукултуруу
смислуовепорескеолакшице.Анализомовогакта,можесе
недвосмисленоутврдитидаулагањапривредногсекторау
легатемогу уживати пореске олакшице само уколико они
имајустатускултурногдобра.Уосталимслучајевима,оста
јенепознаницадалијеодржавање,афирмацијаиизлагање
легата који нису у режиму заштићених културних добара
расходукултурикојијеизузетизопорезивањапорезомна
добитправнихлица.Овдетребаистаћидаумалиммести
маширомСрбијеуметничкиилегатизнаменитихличности
могупредстављативажанразвојниресурс,несамоусмислу
богаћењалокалнекултурнебаштине,већиусмислутуризма
илокалногекономскогразвоја.Легатисуинеодвојивидео
културног идентитета одређених простора. Било да је реч
означајнимуметничкимзбиркама,библиотечкој,архивској
грађиилиличнимстваримазнаменитихличности,њихове
културне и историјске вредности уткане су уширу слику
друштвеногживотаместаукомесуживели,боравилиили
стварали.Међутим, легати често нису доступни јавности,
јернемадовољносредставазањихововредновање,зашти
туиизлагање.Прецизирањеиексплицитнијенавођењеула
гањаулегатекаорасходакојиуживајупорескеолакшице,
омогућилобидасестекнуосновниусловизауспостављање
различитих облика њиховог финансирања из привредних
извора.

Заразликуоддонаторствакојејеунашемпорескомсисте
мудефинисанокаодоброчиноулагање,спонзорствапред
стављајукомерцијалниуговорниодносукомеседефинишу

32Закон о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС“ бр.
25/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010,
101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – др. закон, 142/2014,
91/2015–аутентичнотумачење,112/2015,113/2017,95/2018i86/2019.

33Правилникоулагањимауобластимакултурекојасепризнајукаорас
ход,СлужбенигласникРепубликеСрбијебр.78/2018.
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користи за једну и другу страну. Расходи који настану на
име спонзорства културних пројеката признају се у цело
купном износу као расход пореског периода.Иако се ови
облицифинансирањалегатамогупојавитиупракси,безве
ћеафирмацијезначајаивредностилегатанеможесеочеки
ватидаонимогупостатизначајнијиизворњиховогфинан
сирања.Свеликомсигурношћуможесеочекиватидаћесе
привреднисубјектичешћеопредељивати заспонзорисање
комерцијалнихкултурнихдогађаја,неголегата.Разлогзато
не треба тражити само у циљној публици легата, већ и у
томештосуупитањупројектикоји захтевају софистици
ранијеобликемаркетингаипажљивеканалекомуникације
спонзорскихпорука.

Замоделирањеекономскихмеракултурнеполитикеважна
јеичињеницадалегатинемајунекуправнуформу,већсу
тоскуповиодређенихимовинскихправакојисеуступајуна
чувањеиизлагање,претежнојавнимустановамакултуре.34
Збогтогајенеопходноекономскиммерамастворитиуслове
зафинансирањетрошковањиховогодржавањаиизлагања.
Удоменујавнихфинансијалегатисефинансирајууоквиру
редовноградаустановакултуре.Уколикосуониурежиму
заштићеногкултурногдобра,финансирањесеможеоства
ритииизпрограманамењенихзаштитииочувањукултур
ногнаслеђа(музејсконаслеђе,стараиреткакњига,архивска
грађа).Међутим,иакојеовакавначинфинансирањалегата
нормативномогућ,оннијеостваривупракси.Наиме,мно
геустановекултуренедобијајудовољносредставазасво
јередовнепрограме,тесулегатиутаквимоколностимана
маргинамањиховихпрограмскихпланова.Сдругестране,
многилегатииакосувредниизначајни,нисуурежимуза
штићеногкултурногдобра,пасењиховомодржавањуииз
лагањунепридајенекивећизначај.Таконастајеситуација
укојојсесамоустановекултуребринуозаштитииодржа
вањулегата,аличестобезпартнерствасдругимактерима.
ПостојећиконкурсиМинистарствакултуреиинформисања
спроведени у последњих неколико година, показују малу
заступљеност легата у конкурсном финансирању.35 Укљу
чивањелегатауопштиконкурсзазаштитуиочувањекул
турногнаслеђа,можедадоведеидотогадауодмеравању

34Оправном третманулегатаиизазовимау овој области видети више:
Божић,Ј.(2019)ЛегатиукултурнојполитициСрбије,Београд:Факул
тетполитичкихнаука(докторскадисертација),стр.3246.

35Напримеру2019.годиниподржано је5пројеката,укупневредности
нештомањеод1,7милионадинара(конкурсмузејсконаслеђе),1про
јекат у области библиотечкоинформационе делатности (нешто мање
од800.000динара),1пројекатуобластистареиреткекњиге(300.000
динара).
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финансијскихприоритета,превагуоднесунекидругипро
јекти,анелегати.

Препорукезаунапређењекултурнеполитикена
националномилокалномнивоу

Многеколекције,појединачниартефактииимовинакојису
данасдеоприватнихиницијатива,могуубудућностипоста
тијавнадобра.Збогтогајеважнодасеекономскиминстру
ментимаделујеуправцуподстицањалегаторства,одрживо
стилегатакојисупохрањениуодређенимустановамакул
туре,каоиукључивањувећегбројаактерауњиховофинан
сирање.Овдетребаиматиувидудаподстицањелегаторства
нетребаспроводитисамоудоменуекономскихмера,већи
ширеафирмацијомвредностилегатаикултуредародавства.
Препорукезаунапређењекултурнеполитикенанационал
номнивоумоглебибитизаснованенатристуба:

Пореске мере: у оквиру пореских мера неопходно је по
штоватипринципправичноститеомогућитиустановамау
свим власничкимоблицима да уживају пореске олакшице
за примљене легате.Како би сепобољшалофинансирање
одржавањаиизлагањалегата,порескемеретребанормира
типрецизније,узуважавањесвихспецифичностиулагања
улегате.Афирмацијомлегатакаоважнихкултурних,исто
ријских,туристичкихиекономскихресурсатребаподизати
свестпривреднејавностиоиновативнимпројектимаусфе
ридруштвеноодговорногпословањакојисемогуостварити
њиховимвећимангажманомуовојобласти.

Јавнофинансирање:упоредо с порескиммерама, требало
би и кроз јавно финансирање афирмисати приватнојавна
партнерствауфинансирањулегата.Тобиподразумевалода
сеуоквируМинистарствакултуреиинформисањаформи
рапрограмскиконкурснакомебисеподржавалипројекти
којисебавеафирмацијомиширимукључивањемлегатау
локалниодрживиразвој.Пројектиуовојобластиморалиби
дапруже,осимсвеобухватнихусловазаистраживање,вред
новање,чувањеиизлагањелегата,ииновативнеприступе
њиховомширемукључивањуулокалниекономскиразвој.
Тобидопринелодасепоступноствориодрживимоделочу
вањалегата,ањиховоафирмисањекаоважнихресурсало
калне заједнице засигурно би привукло и друге изворе за
њихово финансирање (међународни фондови, привредна
предузећа).

Афирмација дародавства и легаторства:иако је мера из
домена вредносноидејног корпуса инструмената култур
неполитике, онаима економске последице.Афирмацијом
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културедародавства,легатаиунапређењемзнањаширејав
ностиоњиховимвредностима,допринелобисестварању
позитивнедруштвенеклимеукојојлегатизаузимајуономе
стокојебиудруштвуитребалодаимприпада.
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Сажетак:Постављамоакционуосновузаизрадустратегијегра
ђења савременог концепта легата у оквиру културне политике
РепубликеСрбије.Унапређењесферелегатстваизадужбинарске
делатности уопште као вида културног наслеђа од непроцењи
вогјезначајазакултурнуполитикуРС.Каонераскидивисегмент
свеопште културнематрице, легатиделе судбину друштва као
иизазовескојимасемузеји,галерије,библиотекеиархивиданас
суочавају.НаосновусагледанесликелегатствауСрбији,мапира
лисмокључнепроблемеуовојсфериделатностиукојојје,поред
осталог,неопходноустановитиједанопштизаконскиоквиркојим
бисерегулисалакомпликованаматеријалегатстванатеритори
јицеледржавеикојимбисеобухватиоцеокомплекспотешкоћа,
питањаидилемаскојимаселегаториилегатарисусрећу.Дефи
нисањекултурнеполитикејепредуслов,темељзадаљеразреша
вањесвихпроблемаипитањавезанихизмеђуосталогизалегате.

Кључнеречи:филантропија,задужбинарство,легати,колекци
онарство,културнонаслеђе,културнаполитикаРепубликеСрбије

Увод1

Однастанкасрпскедржавенаовимпросториманизалису
седобротвори,дародавци,хуманистикојисубилиспремни
да оставе своје богатство у наслеђе генерацијама које до
лазе.Усредњемвекузидалесусецрквеиманастириака
сније,у19.векунарочито,богатииучениљудиостављали
сусрпскомнародусвојезадужбине,школе,палате.Легати
сведочеозначајнојкултурнојтрадицијикаоиознаменитим,

1 Радјенастаонаосновумоједокторскедисертације„Легатиукултур
нојполитициРепубликеСрбије,”одбрањене15.јула2020.годинена
ФакултетуполитичкихнаукаБеоградскогуниверзитета.
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часним људима који су допринели општем напретку од
лучившидасвојеколекцијеилизаоставштинупоклонена
добробитсвима.Прваполовина20.векабилајезлатнодоба
за легате у Србији. Данас смо у ситуацији да држава ви
шенијетакојаможедасестараосвакомкултурномдобру
каковаља,апојединцикојибитотребалодарадевише–
једноставнонемајуосећајзато.

Морамопосебнонагласитидасеподлегатомукултуроло
шкомсмислу(легатиукултури)подразумевајусвипоклони
остављениинституцијама,паиониупућенитестаментом.И
генерално,умузејима,библиотекама,архивима,кинотеци–
свугдесеговорећиолегатимамислипресвеганапоклоње
нуграђу.Упраксијепосталосасвимуобичајенодасулега
тисвепоклоњенеколекције(некадчакизбиркепримљене
откупом).

Функционисање сфере легатства посматрамо обједињене
усвимбаштинскимустановама–музејима,библиотекама,
архивимаикинотеци–којесесвечешћепозивајуназајед
ничкудруштвенумисијуизаједничкевредности.Баштин
ске институције су природни партнери, служе заједници
насличненачине,штитекултурноиисторијсконаслеђеи
обезбеђујудоступностинформација.

Разлозипокретањапитањалегатасупрактичниикултуро
лошки.Практичнисуунедостаткупростораумузејимакоји
ихизтихразлоганемогунипримати,ниlegeartisчувати.
Последњијетренутакдасеуземљизадржедрагоценезбир
ке,честоодизузетногзначаја,пренегоштосенаслеђеми
продајомизделе,распуиналегаланилиилегаланначинна
пусте земљу.Културолошки разлози су у потребињихове
потпунијеевиденцијеиобраде,каоиуподстицањувласни
кадаихуступајудруштвукојепримаморалнуобавезудаих
изложи,обрадиипубликује.

Унапређење сфере легатства и задужбинарске делатности
уопштекаовидакултурногнаслеђаоднепроцењивогјезна
чајазакултурнуполитикуРепубликеСрбије.Пресвега,ле
гатинемајуадекватнусистемску(законску,друштвену,фи
нансијску)подршкубудућиданеманиподзаконскихаката
којимабисерегулисалофункционисањеустановакултуре
(пре свега музеја). Друга нелогичност која омета систе
матичнорегулисањеовематерије је у томешто сулегати
поднадлежношћуградскеуправе,докзадужбинеифонда
цијеводирепубличкозаконодавство,пајетимеоваобласт
неприродноресорнораздвојена.

УЗаконуокултуриРепубликеСрбијестојидасеРепублика
Србија„стараоостваривањуопштегинтересаукултурии
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оспровођењукултурнеполитикекаоскупациљеваимера
подстицањакултурногразвоја”2,аопштиинтересукултури
обухвата,измеђуосталог,и„регулисањеиподстицањетр
жиштауметничкихдела,спонзорисања,меценатстваидо
наторстваукултури”3.Културнипрограмиипројектиуста
новакултурефинансирајусе,измеђуосталог,„изприхода
остварениходлегата,донација,спонзорства.”4

Уусловима„ускотрачнетранзицијеуСрбији,”5културани
је одређена као референтни оквиризван којег се неможе
конституисатиниједандруштвениодноснитииндивидуал
нопонашањечлановадруштва.Културниобрасцинисуде
финисаникао„смисаониоквироријентацијеиинтеграције
једнезаједнице”,тенијеразрађенникорпусзаконакојиби
деловаликаосистемподстицања,омогућавањаирегулиса
ња добротворног понашања појединаца, група и корпора
ција6. На питање како је могуће у транзиционом периоду
круцијалнихдруштвенихисвојинскихпроменарачунатина
филантропијупојединацаикорпорација,МиленаДрагиће
вићШешићодговара:„Коднасионоштојебилатрадиција
задужбинарстваугашенојепрезиромдржавепремафилан
тропији,којајенационализовалафилантропскипоклоњене
институцијеикаснијенијепоказалапремањимареспект.”7

Осимопштељудскихистручнихнорми,уовомтренуткуне
постојиоптималназаконскаосновакојабидетерминисала
штојемогућевишемиранисигурантоклегатствазаобеза
интересованестране.Легатство,посвојојприроди,предста
вљапремошћавањеизмеђупропадањаиочувања,приватног
ијавног,прошлогибудућег...ДалијекултуриСрбијесаса
дашњимибудућимлегатимапотребностварањепроблема
илизадобијањебогатства?

ГоворећиопозитивнимаспектимарадалегатауРепублици
Србији,ослањамосе,једнимделом,натекстЈаснеЈованов

2 Закон о култури,Сл. гласник РС бр. 72/09, 13/16, 30/16, чл. 1, (ПДФ
формат), доступно на: www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/
zakoni/2016/200915%20lat.pdf

3 Исто:чл.6.
4 Исто:чл.10.
5 Видети:Голубовић,З.Културнипредусловидемократскетранзиције,

у:Култураиразвој,(2004),Београд:Центарзаекономскаистраживања
Институтадруштвенихнаука,стр.105.

6 Видети:Голубовић,З.иЈарић,И.(2010)КултураипреображајСрбије:
вредноснаусмерењаграђанаупроменамапосле2000,Београд:
Службенигласник,стр.28.

7 Видети:Вулићевић,М.(20.март2009)Културасеучидоживотно,По
литика. Доступно на: http://www.politika.rs/sr/clanak/79854/Kulturnido
datak/Kulturaseucidozivotno.
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ЛегатиуСрбији8.Легатствокаозначајанвидбогаћењаму
зејских,библиотечкихиархивскихфондоватребаозбиљно
узетиуобзирприликомконципирањакултурнеполитикеу
РепублициСрбијибудућидачиндаривањаилизавештава
њаимовиненадобробитдруштвенезаједницепредставља
племенитциљкојимсепоказујебригазаочувањетрадици
је;ономогућавадасепопунефондовимузејаисроднихин
ституцијапредметимадокојиховеустановеизразличитих
разлоганемогудадођукуповином,пасамимтимуглавном
нису умогућности да воде политику систематског откупа
ипопуњавањазбирки.Усвакомслучајујепозитивнодасе
радпојединихнепокретнихлегатавежезарелевантноме
сто,јертакодолазидопроширивањазнањалокалнезаједни
цеоњиховимзначајнимсуграђанима.Оваквапраксауједно
омогућавадецентрализацијуидеметрополизацијукултуре,
односно,измештањеизцентра,штостварамогућностдале
гатфункционишекаонекаврсталокалногилитериторијал
ногкултурногцентра.

Проблемиуобластирадалегата

Миодраг Б. Протић, један од заговорника и иницијатора
формирањаКућелегата,овакоосликавалегатствоуСрбији
усвојиммемоарима(2009)9:„УВрњачкојБањисамскици
раопроблемзавештања,легата,ипосебнолегатМаркаРи
стића...Текуњојсамсудбинулегатаразумеокаознаккризе
српскогдруштва.Ониготовопрограмскинисудеопросвет
ногсистема.Усветусупротно–понекадсумузеји,асвагда
њихова допуна, прилог (допринос) културномидентитету.
Анашизаборављени,нестали...Културнаполитиканесамо
даихнијеукључилаусистемваспитања,већчестонисачу
вала.Зашто?Натопитањемогуодговоритиинформативни
иистраживачкимедији…Иолакшатиразумевањегашења
традицијезавештања19.ипрвеполовине20.века.”

НаосновусагледанесликелегатствауСрбији,мапираћемо
кључнепроблемеуовојсфериделатности:слегатомсе,не
ретко,непоступаускладусвољомоставиоцанитисепо
штујуодредбеуговораопоклонуилитестаменталнеизјаве;
законски нису јасно дефинисани критеријуми прихватања
легата;простор,којијежељомдародавцаилиуговоромна
мењенискључивочувањуиизлагањулегата,неретко,запу
штенјеикаотакавнеподесанзаизлагањеуметничкихдела;

8 Упоредити:Јованов,Ј.(2010)ЛегатиуСрбији,РадмузејаВојводине,
бр.52,НовиСад:МузејВојводине,стр.257–269.

9 Протић,М.Б.(2009)Нојевабарка3,Београд:СКЗ(Главадвадесета
Надреалнасудбинабеоградскогнадреализма–Легати,ЛегатМарка
Ристића),стр.99–104.
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захтевилегаторакојенијемогућеостваритидоводедома
ратонскихсудскихспорова;садржиналегатанијепописана,
нити заведенауулазнуинвентарнукњигу;предметинису
музеолошки обрађени; легат није публикован (са текстом
тестаменталневољеилиуговораопоклону,фотографијом
ибиографијомлегатора);предметисуулошемстању,без
конзерваторскезаштите;легатпостојиунаменскомпросто
руалијезатворензапосетиоце.10

Легатиданасимајувеликипроблемсапростором за само
чувањеартефакатаалиизањиховоизлагање.Тосенарочи
тоодносинаМузејградаБеоградаинаМузејепозоришне
уметностиСрбијеиВојводине.Њиховипредметисучесто
расутинавишеадреса,апотенцијалникорисницичестоне
знајуукојојинституцијисеналазинекилегатјерјечесто
невидљивзајавност.Али,иуовакотешкимусловима,ове
институцијевреднорадеиприређујуизложбе.

„Начинпримањапоклонаилегатанијејаснодефинисанза
конски,недовољносуодређеникритеријумиприхватања”–
сматраИванаСимеоновићЋелић.–„Честоседогађалода
појединипредметипотпаднуподвласништвоодређенихин
ституција,попринципупоклонусеузубенегледа,адакасни
јениконезнаштаћесњима.Већинапоклонаизавештања
јемртвословонапапиру,односнонемајуправоместоукул
тури.Проблемпредстављаинедостатакрепрезентативног
просторазаизлагање.”11

МиодрагБ.ПротићсматрадајеЛегатМаркаРистићатра
гичнатемазаБеоград,СрбијуиЕвропу.Легаткојиобухва
та визуелну продукцију групе београдских надреалиста и
садржи78уметничкихделапоклоњенјеМузејусавремене
уметности.Ристићевајежељабилададругим,главнимде
ломлегата(архивибиблиотекаод10.000капиталнихкњига,
преписка)управљабеоградскаУниверзитетскабиблиотека.
Утврђеноједајеречонајвећемдокументациономцентру
иархивупарискогисветскогнадреалистичкогпокрета.На
консмртиРистићевесупруге,Протић јереаговаои захва
љујућиНикшиСтипчевићуСАНУ јепреузела онај други,
неликовни,баснословнидеоњеговогзавештања.Апсурдје
дастанМаркаРистића,просторлегата,бивадодељендру
гојпородици!ГојкоТешић12наглашавада јеМузејсрпског

10Упоредити:Јованов,Ј.нав.дело,стр.264.
11Матовић,Д. (2. фебруар 2014)Лубарда под кључем,Црњански у ку

тијама,Вечерњеновости;Доступнона:http://www.novosti.rs/vesti/kultu
ra.71.html:476306LubardapodkljucemCrnjanskiukutijama.

12Тешић,Г.(8.јун2006)Скандалознатишина/Мржњасрпскетрадиције,
НИН.
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надреализмамогаобитиуРистићевомстануитакобисеБе
оградуписаоулистуважнихинституцијамодернеевропске
културепаисветскекњижевнеавангарде.13

СкандалснестанкомстотинаккњигаизлегатаДанилаКиша
уБиблиотециСАНУпредесетакгодинабрзо језаташкан.
Наиме,КишовапрвасупругаМирјанаМиочиновићјењего
вуличнубиблиотекупоклонилаСАНУ(претходнидоговор
саУниверзитетскомбиблиотекомнијеуродиоплодом).14

Индикативанјеслучајбившефабрике„Синтелон”изБачке
Паланке,којује2006.годинепреузеламеђународнакомпа
нија„Таркет”.Собзиромнатодаје„Синтелон”имаовеома
вредну уметничку колекцију, намера овог предузећа била
је да је поклониМузеју савремене уметности у Београду.
Проблемјенастаокадаједржаватражиладасенатајпо
клонплатипорез.„Порезјеизносио450.000евра.Нашана
мерабилаједаовувреднуколекцијуповеримомузеју,упра
возатодабијечувалииизлагали,”15речисуНиколеПави
чића,почасногпредседникакомпаније„Таркет”.Узбирци
сеналазиоко60слика,18иконаидеветскулптура,анајвећи
деоколекцијечинеделаПетраЛубардеиРистаСтијовића,
НадеждеПетровић.–Колекцијајеипакудомљена,алитек
2017.године.

ИдаљетрајуконтроверзеоколегатаОлгеОљеИвањицки.
Због одуговлачења с решењем спора измеђуФондаО.О.
Ивањицки који је сликарка основала заживота и државе,
нипитањеатељеаницелокупнезаоставштиненеможеда
сереши.

Многе драгоцене поклоњене библиотеке (али и колекције
слика и других уметничких предмета) запуштене су и те
шкоприступачне.Збогнедостаткапростора,аделомизбог
друштвенокултурне климе која није наклоњена оваквом
видудоброчинства,многебиблиотекереткопримају књи
геирукописнуграђунапоклон.„Отудасемногедрагоце
не библиотеке истакнутих стваралаца и јавних делатника,

13Исто.„Несхватљивоједадоданасникоододговорнихнијепредузео
никаквеистражнерадњејерјеречовероватнонајвећемскандалуу
српскојкултури.Далићеодговорниућиутрагонимакојисуотуђи
лидесетинеБретоновихписама,некихизузетнихиреткихуметнич
кихвредности–остајенамдајош,кознаколиковремена,чекамона
одгонетку.”

14М.С.(16.јун2009)САНУнадокнађујеукрадено,Политика;доступно
на:http://www.politika.rs/sr/clanak/91563/SANUnadoknadujeukradeno

15Видети:Ђорђевић,М. (10. април2014)Колекција бившегСинтелона
одлазиуГалеријуМатицесрпске,Политика;доступнона:http://www.
politika.rs/scc/clanak/289616/KolekcijabivsegSintelonaodlaziuGaleriju
Maticesrpske.
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наосновукојихбисемогаореконструисатинесамоњихов
животвећидухвременаукомесустварали,честопродају
уантикварницаманакомад,аупонекомслучајуикаоста
рипапир,накилограм!Итајподатакнасвојначинсведо
чиодухувременаибеспућунакомесусенашлилегати,
којимаосимправногнедостајеикултурнисубјективитет.16”
Додалибисмо–идигнитет.

У законодавствимадруштава у којима јефилантропија на
вишемнивоунегокоднас,знатносуповољнијепорескеи
другепогодностикоједржаваобезбеђујепојединцимакоји
желедадео свогбогатствапрелију у задужбине, легатеи
хуманитарнефондове.

Институцијакултурекојабринео19легата,акојаје,иако
основана1903.године,доскоро(пуних115година)билабез
својезграде,јестеМузејградаБеограда.Усаставуовеуста
новесуидвалегатачијејестањеобјекатапроблематично,
мадасуотворенизајавност–МузејТомеРосандићаиМузеј
ЈованаЦвијића.Музеј градаБеограда је, суочавајући се с
вишедеценијскимпроблемимавезанимзачување,одржава
њеиизлагањекултурнебаштине,ипак,самањеиливише
успеха, предузимаомере заштите и представљао јавности
вреднукултурнубаштинукојупохрањује.

У Београду је за легате задужен Секретаријат за културу.
Имовина је основ настанка, трајања или нестанка легата,
аликоднаслегатинефункционишукаоправналица(зараз
ликуодзадужбинаифондација),и,строгоузевши,немају
својупосебнуимовину.Уорганизационом,материјалноми
правномсмислулегатсенаслањанаустановукултурекојој
јепридодат.Индикативноједалегатинисуузадовољавају
ћојмерипрепознатиодстраненашегзаконодавца,упркос
својојплеменитојсврси.АктуелниЗаконозадужбинамаи
фондацијама17 и не спомиње легате.Уоквирупоглављао
наслеђивањунаоснову завештања (завештајнонаслеђива
ње),олегатима(испорука)говорисамоЗакононаслеђива
њуРС18(само14чланова)19.

16Алексић,М.(2010)ЗадужбинекултуреСрбијеијавност,Београд:
Чигојаштампа,стр.102.

17Законозадужбинамаифондацијама,Сл.гласникРС,бр.88/2010и
99/2011–др.Закон.Доступнона:https://www.paragraf.rs/propisi/za
kon_o_zaduzbinama_i_fondacijama.html.

18Закононаслеђивању,чл.141–154.
19СправногстановишталегатомсебавиСнежанаМиладиновићусвојој

студији„Легат–крозправнунаукуизаконодавство”(2010)Београд:
ЗадужбинаАндрејевић.
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Кућалегата

Кућалегата је јединственаинституција задужена зареша
вање проблематике легата у Београду и посредноСрбији.
Требалобидапредстављакрунулегатстваудржави.Годи
намасегрупаистакнутихјавнихрадникаукултуриборила
дасеформираКућалегатаикадаје2004.годинеСкупшти
на градаБеоградаконачноосновалаовукултурнуустано
ву–онаједобиласамоделимичнеингеренције,недовољно
званичнеподршкеивеомамалофинансијскихсредстава.У
оквирувизијеимисијеУстановекултуре–Кућелегата,из
међу осталог, предвиђено је установљење сталне изложбе
уметничкихделаизбеоградскихлегата,постојећихиново
примљених,каоиформирањедокументационогцентрако
јибисакупљаосвеважнечињеницеолегатимауБеограду,
Србијиисвету.

У(рестаурираној)зградиуКнезМихаиловој46требалоби
даегзистирасталнапоставка–изборизлегатакојабисе
повремено мењала. Упркос околностима, ова институција
ипакширисвојуделатност,повећавабројлегатаусвомса
ставу;урађенесузначајнепоставкеипубликације,рестау
рациједела(пресвегаПетраЛубарде)исл.,алисматрамо
да су могућности зањену делатност велике, а потребе за
тим јошвеће (јермузејивеома тешкофункционишу),под
условомдазаконскиКућалегатадобијевишеодговорности
инадлегатимакојинисууњеномсаставуапоклоњенису
градуБеоградуод1955.године,штосаданијеслучајишто
свакаконезависиодКућелегата.20

ОснивањеирадКућелегата,представљавеликиуспех,али,
истовременоиодређенипромашај.Усвом16годишњемпо
стојањуирадуКућалегатапреузелајевеомаозбиљнобригу
онеколикопостојећихлегатакојисубилиувеомалошем
стању,каоионеколиконовихлегатачијајеобрадазапоче
та.Урелативнократкомроку,тако,решенисунекинереши
видугогодишњипроблеми,каоштојекатастрофалностање
бившегАтељеаПетраЛубарде...Кућалегата,нажалост,ни
данаснемасталнупоставкулегатакојисујојповерени,што
сматрамо неопходношћу. Такође, Кућа легата ни до данас
није добила статус установе заштите –музеја па такони
јерешенњенформалноправнистатус.Највећипромашај,
међутим,промена јеиницијалнеидејеидатостидафокус
КућелегатабудеузградиуКнезМихаиловој46,каоу„дому
засвелегате”поиницијалнојидејибеоградскихуметника,
историчарауметностииинтелектуалаца.Овазграданикад

20Видети:ИзодговоранаУпитникИринеСуботић(уоквирудокторске
дисертацијеБожић,Ј.ЛегатиукултурнојполитициРС).
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нијереновирана,условиуњојсувеомалоши.Награђивани,
грандиознипројекатМузејана1300м²је,умеђувременуза
старео,канцеларијезапосленихнисупресељенеуовузгра
дувећулегатПетраЛубарде,итимесуизгубљенепочетне,
задатедимензијеизначајовеустанове,тејеКућалегатау
суштинисведенанасвојеврсни„сервис”залегате.21

Оваустановаданасудомљујеједанаестлегата,одкојихсу
два(РистаСтијовићаиВељкаПетровића)улошемстању
инисудоступназајавност.Ониделеистусудбину–никада
нисубилиотворенизајавностасанацијајошувекнијемо
гућајерградБеоградидаљеводидугогодишњеспоровеса
станаримаупоменутимобјектима.

ОсврнимосенаисторијатКућелегата.Наконмногобројних
проблемаспостојећимлегатимакоје је градБеоградпри
хватио (преко 60) током осме деценије 20. века, Недељко
ГвозденовићиЉубицаЦуцаСокићпокренулисуиниција
тивуоснивањаинституцијекојабисебринулаолегатима.
Године1982.уБеоградујепотписан„Договороспровође
њујединственеполитикеприхватања,чувања,одржавањаи
излагањапоклонаилегата.”ИзовогДоговорасевидидаје
материјапоклонаилегатаобједињенапроблемски.

Томприликом је првипут верификована замисао да се за
потребеизлагањалегатауБеоградуотвори заједничка га
лерија.Најугледнији представници старије послератне ге
нерацијеуметника(НедељкоГвозденовић,ПетарЛубарда,
РистоСтијовић,ОлгаЈанчић)већсубилизавешталисвоја
делаградуилисубилиспремнидатоучинеуколикобуду
утемељенипрописиидонет законолегатима.Овимлега
тима придружили би се и опуси Љубице Сокић, Стојана
Ћелића,МиодрагаБ.Протића,МиленкаШербанаимногих
другихуметника.МиодрагБ.Протић(1922–2014)ипакније
оставио свој легат новоформираној „галерији легата”, већ
Музејусавременеуметности.22

Јуна1993.годинеуПанчевујеодржансимпозијумнарепу
бличкомнивоу„ЛегатиибудућилегатиуСрбији”сважним
закључцимаидаљимсмерницама23.УстановљенјеОдборза
формирањеустанове„Кућалегатаипоклонаувласништву
градаБеограда”14.јуна1995.године.УимеОдборањегов

21Видети:ИзодговоранаУпитникАнеПоповићБодрожа(уоквиру
докторскедисертацијеБожић,Ј.ЛегатиукултурнојполитициРС).

22Запитајмосезаштоједонеобаштаквуодлуку...?!
23Видети:Гласник(1994)Прилозизанауку,уметностикултуру,бр.5,

стр.3.ОрганизаторскупабиојеНароднимузејуПанчеву.Уорганиза
циономодборусимпозијумабилису:ВераЈовановић,КсенијаМарко
вић,ИринаСуботић,СветланаМихајловић,БранкоЛазић.
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председникМиодрагБ.ПротићСкупштиниградадоставља
елаборат„ПроблемлегатаипотребаоснивањаГалеријеле
гатауБеограду”13.12.1995.године–накојиникадније
добијенодговор.

Одборсеникаданијесастао,аПротићевојстудијизамеосе
траг.МаријаАлексићпокушала једауђеутраговомела
боратууСекретаријатузакултуру,нажалост,неуспешно.24
Срећом, захваљујући Ивани СимеоновићЋелић, пружена
намјенаувидцелокупнадокументацијаооснивањуКуће
легата,којасведочиоупорнојборбизаформирањеједнеГа
леријелегатагрупеизузетнихкултурнихпосленикакојису
седеценијамабезуспешнообраћалиградскимирепублич
кимоцима.25

ШтосетичеизлагачкеполитикеипраксеКућелегата,изло
жбелегатасеугалеријскомпросторууКнезМихаиловој26
неприређујудовољночесто;овагалеријамоглабидаима
вишединамичнијихсопственихизложби,едукативнихпро
грамаисл,амањегостујућих,тачније,данебуде(често)са
мопросторзаизнајмљивањеиизлагање.Кућалегата,нажа
лост,нијепосталадомзасвелегате,премаиницијалнојиде
јичлановаОдбора.ИзузетназградауКнезМихаиловој46
никадније адекватнореновирана, канцеларије запослених
пресељенесууЛегатПетраЛубардеи„тимесуизгубљене
почетне,задатедимензијеизначајовеустанове”.27

Легати–примеридобрепраксе

Кадјеупитањусистемска,целовитазаштита,коришћењеи
презентацијалегатауСрбији,примернајбољепраксесвака
копредстављајуСпомензбиркаПавлеБељанскииГалерија
Матице српскеуНовомСаду.Треба свакакоистаћииове
легате:СпомензбиркуХристифораЦрниловића(Манакова
кућа,Етнографскимузеј),Музејафричкеуметности(Збир
каВедеидрЗдравкаПечара)уБеограду,ГалеријуМилене

24Видети:Алексић,М.навдело,стр.98.
25Међуњимасу,измеђуосталих,министрикултуреЖељкоСимићиЂоко

Стојичић,помоћникминистраЈованДеспотовић,градоначелникНебој
шаЧовић,ГорицаМојовић,ТањаПетровићиНадаПоповићПеришић
изСекретаријатазакултуру,секретарСекретаријатазакултуруБојана
БорићБрешковић,МиленкоКашанинизСкупштинеградаидр.).Но
винарСавоПоповићсликовито јеописаонапорешачицеентузијаста:
„Какокојаекипадођенавласт,аоникуцкуцнаврата!”

26Преманашимсазнањимаиувиду,просторуКнезМихаиловој46јене
услован(прокишњава,немагрејања,канцеларијезакустоса,тоалета).

27ИзодговоранаУпитникАнеПоповићБодрожа(уоквирудокторске
дисертације;Божић,Ј.ЛегатиукултурнојполитициРС).
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ПавловићБарилиуПожаревцу,ГалеријуМиланКоњовићу
Сомбору,ГалеријуСаваШумановићуШиду.

Нову музеологију препознајемо у антиелитизму, култури
свакодневља, акценту на публици, презентацији, интер
претацији, интерактивности. Изграђујући нови идентитет
у циљу репозиционирања својих збирки као савремених
музејскихустановаоријентисанихпремапотребамапотен
цијалних посетилаца и новим трендовима у музеологији,
стручњациСпомензбиркеПавлеБељанскииГалеријеМа
тицесрпскепосебнупажњусупосветилионлајнидигитал
нојпрезентацији.ТакојеЗбиркаБељанскипостала31.окто
бра2012.годинепрваизасадајединамузејскаинституција
уСрбијиукљученаумултинационалнипројектGoogleArt
Project28којиокупља180елитнихмузејаиз40земаљасве
та. Спомензбирка Павле Бељански живо је и динамично
културноместогдесепоредсталнепоставкенижуиакту
елнеизложбекојесеувек,тематскиилинанекидругина
чин,надовезујунајезгроколекције.Овајизузетакпотврђује
правилоополумртвимлегатиманашепрестонице.

ГалеријаМатицесрпскесведочио175годинабогатетради
цијекојасеуовомчасуасолутноприлагођавасвимпотреба
ма,могућностима,жељама;Галеријаимасвојефондације,
пријатеље, великупотпору, прима велики број легата које
на најбољи начин збрињава; ти легати су достојанствено
примљени, још лепше приказани, као недавно легат Саве
Степанова (2019). Једном речи – ГалеријаМатице српске
представљаузорсавременемузеологије.29Уконтекстуна
шегдискурсаолегатима,требасвакаконагласитиустано
вљивањемоделапоклонзбиркикаопосебногтипаизложби
ГМСкојиуспешнотрајевећтридеценије.

Спомензбирка Христифора Црниловића (Манакова кућа,
Етнографски музеј) и Музеј афричке уметности (Збирка
ВедеиЗдравкаПечара)уБеоградуистичусеусвомраду,
поредбогатеизложбенеделатности, и радионицама (шко
лама) традиционалних заната и посебним едукативним
програмима.

СагледавајућирадуспешнихлегатауСрбијикојесмовећ
апострофирали, постаје много јасније зашто су баш ове
институцијепосебнеумузејскомсветуимогупослужити
као узор. Предуслови које је неопходно обезбедити како

28Видети:https://artsandculture.google.com/partner/thepavlebeljanskime
morialcollection.

29Видети:Остависвеичитај:ИринаСуботић,(разговорсаГорицомЗа
рић),28.јануар2020.https://www.youtube.com/watch?v=EzFHYQyp2As
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бичитавасфералегатствабољефункционисалабилиби:30
стварање јединственогрегистралегатауСрбијиињихова
класификација; стратегија ревитализације легата у оквиру
јединствене националне културне стратегије; повезивање
мреже или појединих легата са системом образовања (са
Одељењимазаисторијууметностиитуризма,Центромза
музеологију и херитологију Филозофског факултета, фа
култетимаиакадемијамазаликовну,примењенуидрамске
уметности,Катедромзабиблиотекарствоиинформатику).

Елементистратегијеза
будућностлегатауРепублициСрбији

Небитребалогубитиизвидадасутричетвртинемузејских,
библиотечких,папонегдеиархивскихфондовадоспелиу
баштинске установе управо као легати појединаца. Стога
јеправноиматеријалносређивањеовематеријеодизузет
ногзначајазацелокупнодруштво.Али,поштотазначајна
областнијеваљанодефинисана,долазимоуредземаљаода
кле,сблагословомнадлежнихилибезњега,најдрагоцени
јипредметизадуховниразвојнародаодлазенетрагомиу
огромнимколичинама.КултурнаполитикаРепубликеСрби
јенепоклањалегатимадовољнопажње,нијенаправиначин
схваћен значај збирки културних добара и хуманистичких
порукадародавацазабудућностдржаве.

С обзиромна прелиминарни увид до кога смо дошли кад
јеупитањуместолегатаукултурнојполитициРепублике
Србије(поготовонаидаљегенералнонесређенеприликес
београдскимлегатима),сматрамодајенеопходноустанови
тиједанопштизаконскиоквиркојимбисерегулисалаком
пликованаматеријалегатства.Озаконскомуређивањусфе
релегатстваговоримосамокаоообавезномполазишту,као
ооријентиру,потпуносвеснидајеовуширокуиразнородну
материјунемогуће „покрити једнимкишобраном”, будући
даћеувек,упракси,битипримерарешавањаовепроблема
тикеadhoc.

У домену законске регулативе предлажемо да се сачини
посебан Правилник о легатима као подзаконски акт За
кона о културним добрима, чиме би се утврдила мерила
пријема легата и поступања с њима.31 Наравно, претход
но јенеопходнодонетиновиЗаконокултурнимдобрима,
будући да је постојећи из 1994. године одавно застарео и

30Упоредити:Јованов,Ј.нав.дело,стр.265.
31ПравилникопријемуновихлегатакојијеКућалегатадонела2006.го

динемогаобигенералнобитимоделипутоказзабудућиПравилнико
легатима.
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практичнонеупотребљив.Можесеразмотритиипредлогда
сеобластлегатарегулишеуделуЗаконаозадужбинамаи
фондацијама,односнодасепридодаовомЗакону.

ПредлажемодасеприМинистарствукултуреиинформиса
њаРепубликеСрбијеоформиспецијализованиОдборсаста
вљенодврхунскихстручњакаразличитихпрофилакојиби
имаоовлашћењедауодређеномрокуначиниосновниувид
уцелокупнофункционисањелегатствананивоудржаве.

Усветусулегатитретирани,изједначеникаоисвакодруго
културнодобро.Коднасинституцијалегатанеманедвосми
сленправнистатус,нијесасвимјаснодалијекодлегатареч
окултурномдобруиличинударовања.

Можесеразмишљатииуправцуформирањаједногмеђуми
нистарскогтелакојебибилозадуженозалегате,аподразу
мевалобисарадњунеколикоминистарстава–Мининистар
ствакултуреиинформисања,Министарствапросвете,науке
итехнолошкогразвојаиМинистарстватуризма.Узто,про
блематикулегатабитребалорешаватикрозмеђусекторску
сарадњујавног,приватногиневладиногсектора.

Узакону(правилнику)олегатиманужнојеутврдитипојам,
карактеристикеизначењелегатабудућидасеончестомеша
саинституцијомзадужбинеифондације.Докузадужбини
задужбинаростављановчаниизносилиауторскаправаза
радодређененамене,легаторостављасвојапокретнаине
покретнакултурнадобранабригуистарањедруштву.Ато,
заразликуодзадужбинеифондације,изискуједаљастална
улагањау одржавање, проучавањеипрезентовањеобјека
та.Требапорадитиинафинансијскомстатусуиподршци
легатима.

Функционисање институције легата у Србији у условима
транзиције, односно у међусобном прожимању политике,
економије,бурногтехнолошкогразвоја,демографскихпре
мештањаидруштвенихпромена,сложен јепроцесукоме
семораобезбедити:реафирмацијаипопуларисањекултуре
филантропије;чвршћакомуникацијасразнороднимсегмен
тима јавности иширење доброчиних идеја и активности;
информисање шире јавности о традиционалној утемеље
ности и циљевима легатства; усклађивање с променама у
целокупнојзаконодавнојсфери;требананивоуРепублике
сачинитиобједињенипописсвихзаоставштина,легата,би
блиотекацелина,библиотекалегатаиархивскогматеријала
усвиминституцијамауСрбији.

Сматрамодајепрвикоракуочувањубаштине–њенопо
штовање, постојање развијене свести и односа према
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сопственојпрошлостиитрадицији.Напутустварањаправе
интелектуалне,моралнеидуховнеелитекојаимаосећајза
општедобро,неопходноједециимладимнараштајимаиз
грађиватисвестовредностикултурногиуметничкогнасле
ђа.Натомпутунемерљивјезначајуметничкогобразовања
ушколамазаформирањеобразоване,оплемењенепублике
којаћеценитиилегате.

Дабиседошлодомогућихрешењабољегфункционисања
легатауСрбијипресвегатребазаинтересовати,анимирати
културнуиширујавностзаовуматеријудабиседоспело
доинституцијакоједоносеодлуке.Најпретребаспровести
обимноистраживањестањаипроблемаулегатству,азатим
организоватисеријејавнихдебатазаинтересованихстрана
каопартиципативнимоделодлучивања.

За оптимално позиционирање легата на културној мапи
Србије неопходно је побољшати њихову комуникацију с
публикоми презентовати их на прави начин.У културној
политициРСважно јеиматинаумуновасветскарешења
кад јеупитањуизлагачкаделатностуметничкихколекци
јапаилегата.Традиционалнеуметничкеколекцијеизбир
ке добијају ново, значајније место унутар система нових
комуникацијскихвредности.

Укључивањебаштинеуживотзаједницеисавременогдру
штвакултурнуполитикусвевишеусмераванамеђуресорну,
међусекторскуимеђуминистарскусарадњуизмеђукултуре,
просвете, туризма и других ресора унутар јавног, приват
ног и цивилног сектора.У контексту културног предузет
ништва,брендирањаградоваи„економијеискуства”,сарад
њеинституцијакултуреспривредом,бизнисомитуризмом
видимопростори атмосферу за значајнију улогу легата у
креирању културолошке матрице локалне заједнице и по
дизању едукативних и туристичких потенцијала. У овом
контекступриматдобијаинституцијакреативнихиликул
турнихиндустрија,којапредстављафинансијскубудућност
културеуРепублициСрбији.32

Оптималанначинзаштитекултурнихдобара,паилегатакао
важногелементакултурногиуметничкогнаслеђа,свакако
јењиховадигитализација.РепубликаСрбијаиСАНУзала
жусезауспостављањестандардазадигитализацијукојиби

32Видети:Божић,Ј.(2019)ЛегатиукултурнојполитициРепублике
Србије,докторскирад,Факултетполитичкихнаука,Универзитету
Београду,Београд,стр.254257.
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билисагласнисапрописимаЕвропскеуније.Јошувекуна
шојдржавинепостојиправнарегулативауовојобласти.33

ВажандатумуисторијидонаторствауСрбијипредставља
17. октобар 2017. године када је потписивањемпротокола
о донацији колекције компаније Таркет ГалеријиМатице
српскенаправљенпреседан,будућидајеadhocВладаРе
публикеСрбије (премијеркаАнаБрнабић)наиницијативу
МинистарствакултуреиинформисањаРСиминистраВла
данаВукосављевића,пронашлапорескимоделпокојемје
компанијаослобођенадодатнихфинансијскихтрошкова,јер
јошувекнепостојезакономрегулисанепорескеолакшице
задонаторство.

„ТојеизузетноважнозаСрбију,посебноуљудскомсмислу,
јерпримерадонаторстваизадужбинарстванедостаједаби
друштвобилодругачије.НајмањештојемоглаВладајесте
даиздвоји11,64милионадинараизбуџетазаплаћањепоре
занадодатувредностзадонацијууметничкихдела”,навела
јеАнаБрнабић.34

МинистаркултуреиинформисањаРСВладанВукосавље
вићрекаојетомприликомдапредложенастратегијаразвоја
културепредвиђапорескеолакшицекојенедостајудабидо
наторствобиловраћенонаглавнусцену.35Уметничкадела
којасуовомприликомпоклоњенапроглашенасузакултур
нодоброСрбије,чимеје,какојереченонасвечаности,омо
гућенодадеокултурногнаслеђаједнепривреднекомпаније
постанедржавновласништвоиодприватногпостанејавно
добросвихграђанаСрбије.

Управница Галерије Матице српске Тијана Палковљевић
Бугарски и генерални директор компаније Таркет Миро
славОкукапотписалисууговоропоклону.Брнабићева је
посебно захвалилаНиколиПавичићу, некадашњем дирек
тору„Синтелона”аод2002.годинепочасномпредседнику
Таркета,којиниједошаоуискушењедаовауметничкадела
проданатржишту,домаћемилииностраном,већих јеса
чуваоипомогаодаонадоспејунаправоместо–угалерију

33Видети:Културнадобракаонеобновљивресурс/применадигитализа
цијеузаштитикултурнихдобара,Фира.рс.16.10.2018.Доступнона:
https://fira.rs/kulturnadobrakaoneobnovljivresursprimenadigitalizacije
uzastitikulturnihdobara/.

34Видети:Брнабић,А.(17.октобар2017)НемаразвојаСрбијебезфоку
сирањанакултуру,Н1,Доступнона:http://rs.n1info.com/a335611/Vesti/
Kultura/BrnabicNemarazvojaSrbijebezfokusiranjanakulturu.html.

35Исто.



169

ЈАДРАНКА БОЖИЋ

најстарије културне институције српског народа.36 Никола
Павичић добио је национално признање „Капетан Миша
Анастасијевић”372018.годинезаживотнодело,континуи
ранидоприноспредузетничкекултуреиподстицајправих
вредностиусвимсферамадруштва.

Легатииприватнеуметничкеколекције

Коликонегујемокултурусећања,филантропију,коликопод
стичемо бригу о заоставштини великана, легатима?Арте
фактиизбиркеприватнихгалеристаиколекционараданас
сучестобољипоказатељионогаштовредииштајеакту
елноутомдоменустваралаштва,негооноштовидимона
самимизложбамапаиумузејима.

Последње три деценије музејске установе у Републици
Србијичестонисубилеуфинансијскојмогућностидаот
купљујууметничкадела,доксубољестојећиприватнико
лекционаридолазилиупоседдрагоценихзбирки.Приват
не збирке представљају огроман неискоришћени фонд у
култури Републике Србије. То је читав блок културе који
једноставнонеживи, односноживинамаргинидруштве
несвестиибриге.Указујемоназначајформирања,заштите
и представљања приватних уметничких колекција, будући
дане треба губитииз видада сумногеозбиљније збирке
упрошлостинакрајупоклоњенедруштву.Подповољним
условимамногиколекционарибилибииданасспремнида
теколекцијеуступедржавикаолегате.38

Каозначајантренд,уоченоједаданасусавременојкултур
нојполитици,односнопонуди,мањимузејипривлачесвеве
ћупажњујавности.Онисууприлицидадиктирајудешава
њанакултурнојсцени,посебноумањимсрединама.Затоје
честслучајдаприватнеколекције,адекватнопредстављене,
привлачевећупажњупубликеодвеликихмузеја.Истичемо
Балканкултфондацију која ради на промовисању вредно
стиприватнихколекцијакаокултурнихресурсауконтексту
привредногразвоја,алиинаунапређењуположајаукомесу

36Симић,Ј.(17.октобар2017)Матицисрпскојремекделанапоклон,
Вечерњеновости;Доступнона:http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.
html:691190Maticisrpskojremekdelanapoklon

37Видети:http://backapalankavesti.com/2018/04/23/tarkett;Национално
признање.„КапетанМишаАнастасијевић“додељујесеод2001.
године.

38Видети:Божић,Ј.(2019)ЛегатиукултурнојполитициРепублике
Србије,докторскирад,Факултетполитичкихнаука,Универзитетубе
ограду,Београд,стр.244254.Доступнона:http://www.fpn.bg.ac.rs/wp
content/uploads/Jadranka_Bozic_Disertacija_FPN.pdf
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сенашлеприватнеколекцијеињиховивласницивољнида
ихставенаувидјавности.

Искуство нас учи да је судбина готово свих озбиљнијих
збиркидамахомзавршекаопоклондруштву,паподсећамо
наСпомензбиркуПавлаБељанскогиПоклонзбиркуРајка
Мамузића,атусуиМиленаБарили,Лубарда,Христифор
Црниловић,ВедаиЗдравкоПечаримногидругидародавци.
Питањејекојибибионачиндаседанашњеприватнезбир
ке, уз потпуну сатисфакцију власника, једног дана уступе
друштву.

Награда„Златнивенац,”39којуМинистарствокултуреСрби
једодељујезапосебандоприносразвојукултурекрозмеце
натствои донаторство, додељена јеМадлениЦептер40 27.
децембра2010.године.Онаје,какосенаводиусаопштењу,
,,високимкритеријумимауградиласвојеимеизначајнама
теријалнасредстваукултуруиуметностданашњице,што
представљаправиподвигкојитрајевећдеценијама”.

Закључци

Обројнимлегатимакојисечувајууоквиримаинституција
културеиликојипостојекаозасебнемеморијалнеустанове
уСрбији, нарочитоБеограду, последњих деценија чују се
углавномкритикеижалопојке.Таквостањејесвакакоалар
мантно, нарочито када се има у виду да супрве збирке у
текоснованиминституцијаманационалнекултуренастале
управозахваљујућиличномзалагањуидонацијамаистак
нутих грађана, уметника, књижевника, научника и других
стваралаца.

Легат је галантан гест оног који поклон даје, али и вели
каобавезазаоногкојигаприма.Коднастидаровичесто
заврше далеко од очију јавности – у депоима, архивима,
оронулимкућамаистановима.Збогбеспарицеилинебри
ге,текмногобројнилегатиуБеоградуиСрбијидраматично
су запуштени.Легатисусамо једандеокомплекснеслике
баштинекојомуовомчасукоднасдоминираодсуствојасне
културнеполитике.Дефинисањекултурнеполитикејепред
услов,темељзадаљеразрешавањесвихпроблемаипитања
везанихизмеђуосталогизалегате.

39Видети:https://www.b92.net/kultura/vesti.php?nav_cate
gory=1087&yyyy=2010&mm=12&dd=27&nav_id=482183;Нијенампо
знатодалијеованаградадодељиванапосле2010.године.

40Њене задужбине су: здање Опере и позоришта Мадленијанум, Му
зеј Цептер, фонд за стипендирање младих уметника, спонзорисање
културнихманифестацијаидр.
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Свестљудиофилантропијикаобитнојдимензијибудућно
стикултуресрпскогнародаапсолутнониједовољноразви
јена: у време комунизма / социјализма та грађанска свест
јесматранабуржоаскимдевијацијама,амисмоикасније,
од деведесетих година прошлог века, перманентно рање
но друштво промењених критеријума, оштећеног морала,
без осећања за праве вредности. Затим, постоји значајно
неповерењепремадржавиињениминституцијамазбогпре
вишезлоупотребаинемарногодношењапремакултурним
добримаупрошлости.

Ситуацијаслегатимајеодразсвеукупнеполитичкоеконом
скеситуацијеуРепублициСрбији,спосебнимосвртомна
немаранодноспремакултури.Потребнојепресвегалуцид
ноикритичкисуочитисеспостојећимстањемствари,затим
„сејати”добреидејеиумрежаватисе.ДоброједауСрбији
постојесветлијипримери(пресвегауВојводини),алиова
квостањејемогућекориговати,променитииакосутоспори
процесикојисеипакмогузнатноубрзатикадпостојесна
жнавољаиправаинтелектуална,моралнаидуховнаелита.

Легатиговореовеликојкултурнојтрадицијикаоиознаме
нитим,часнимљудимакојисудопринелиопштемнапретку
такоштосуодлучилидасвојеколекцијеилизаоставштину
поклоненадобробитсвима.Значајсвегаовогазаграђење
националногикултурногидентитетаРепубликеСрбијесе
недовољно користи, с обзиромда се 90%легата налази у
депоимамузеја,галерија,библиотекаиархива.Данас80%
светских музејских фондова сачињавају легати, па је већ
овајподатакдовољандасхватимодабезлегатанебибило
музејанитисветскекултурнебаштине.

Култураикултурнаполитикаупосттоталитарнимземљама
утранзицијикаоштојеРепубликаСрбијаидаљесудубоко
зависнеодстарог,традиционалногмоделакултурнеполити
кеиорганизацијесистемаинституција.Савременакултурна
политика,тржишнооријентисана,уфункцијикултурногме
наџментазаснованогнаконцепту„мешовитекултурнееко
номије”икомерцијалногспонзорства,требалобиданаста
некаорезултатдијалогамеђусекторимакојисвиносесвој
деоодговорностизањенразвој.Кључнуфункцијузадефи
нисањекултурнеполитикетребаидаљедаимадржава,тј.
јавнисектор,(установекултуренанационалномиградским
нивоима);приватни,профитнооријентисанидеокултурног
сектораносисобомспремностнаризик,окренутостбудућ
ности,експерименту,докутрећем,цивилном,невладином
секторупостојинајвећаспремностинајвећастручност за
питањарадаспубликом.
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Посебан проблем представљају непокретни легати – куће
споклоњенимуметничкимколекцијама(пресвегаусаста
вуМузејаградаБеоградаиКућелегата)збогнемогућности
финансирањаовихобјекатаипроблемасастанарима.По
редсанацијенепокретностииконзервацијепредмета,посао
анимацијепосетилацаморадасерадистручноиконстантно
јерјеусупротномобновалегатаузалудна.

Сматрамо да би задужбинарство и легатство најбоље би
ло ујединити у једну природну целину, будући да је заса
даоваобластподељеналегатисуподнадлежношћуград
ске управе, док задужбине и фондације води републичко
министарство.

Собзиромнатодаселегатиданасналазеуправномбеспу
ћуидасукултуролошкиидруштвенонедовољноподржани
ипромовисани,морасепорадитинаподизањуњиховогдру
штвеногзначајаиугледа.Ипоредзнатнихнапораучињених
уовојобласти,измеђуосталогиоснивањемКућелегата,а
потомитрудоммногихустановаипојединаца,стањелегата
јевеоманеуређено,запуштеноитешко,захтевамногопожр
твованограда.Легатисупоследњихдеценијабилисматра
нибаластомпренегопоклоном.Успостављање системске
бригеолегатиматокомпротекледеценије(Кућалегата)до
водидоодређеногпомакауовојсферикултурнеполитикеи
схватањалегатствакаотемељамузеологије.

УСрбијијејошпрејакоослањањенајавнисекторињегове
институције.Приватнасвојинаиинституцијецивилногдру
штвајошувекнисуразвијенеиправнопозициониранетако
дамогудаподстичуфилантропију.Требауспоставитијав
ноприватнопартнерство, алинаше јавне установенемају
довољнокапацитетааприватналицанемајуиницијативу.

У културној политици Србије још увек доминира буџет
ско финансирање културе. Кад је у питању обезбеђивање
средставаизпредприступнихфондоваЕУ(ИПАфондови),
пројеката УНЕСКОа и других међународних извора фи
нансирањапредвиђенихзакултуру−нажалост,заовајвид
директног финансирања културе у Србији карактеристи
чанјеизузетномалипроценатинтересовањаиискоришће
ња.Обезбеђивањесопственихприходасубјекатаукултури
пресуднојезаопстанакнашекултуреунаредномпериоду
(самофинансирање).

Легати тек треба да изграде, односно поврате, постојани
јијавниугледирепутацију.Неопходанјераднанеговању
филантропије кодмладих (кроз образовни имедијски си
стем),бољакомуникацијаспотенцијалнимлегаторима,кон
тролаинадзорнадлегатима.Односисјавношћуимедији
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имају незаобилазну улогу у раду легата. Та комуникација
морабитиконтинуирана,доброорганизованаиобострано
мотивишућакакобисеповратилоповерењенајширејавно
стиуделатностлегатораилегатара,побољшаларепутација
непрофитногсекторауцелинииувећалаармијаљудивољ
нихдадеосвојеимовинедарују„наползуотечеству.”

***

НајвећазбиркаиконауСрбији,ЛегатПавеиМиланаСеку
лићакојиjeусаставуМузејаградаБеоградаакојијегоди
намабиоскрајнут,последњихмесецисеобнављаидокраја
годинебитребалодабудеотворензапосетиоце.41Надамосе
даћеидругилегатипоћизаовимпримером!
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Abstract

Wearecurrentlylayingdownabasisforthedevelopmentofastrategy
for building amodern concept of legacieswithin the cultural policy
of the Republic of Serbia. Improvement of the concepts of legacy
and endowment activities in general, as part of cultural heritage, is
of incomparable importance for the cultural policy of the Republic
ofSerbia.Asaninseparablesegmentoftheuniversalculturalmatrix,
legaciessharethefateofsocietyaswellasthechallengesthatmuseums,
galleries,librariesandarchivesfacetoday.Basedonthestateoflegacy
in Serbia, we havemapped key problems in this area of activity in
which,amongotherthings,itisnecessarytoestablishagenerallegal
framework that would regulate the complicated issues of legacy on
a national level,whichwould cover (and ultimately solve) an entire
conglomerate of difficulties, issues and dilemmas that legators and
legateesface.Definingculturalpolicyisaprecondition,afoundation
forfurtherresolutionofallproblemsandissuesrelated,amongother

things,tolegacies.

Keywords: philanthropy, endowment, bequests, collecting, cultural
heritage,culturalpolicyoftheRepublicofSerbia

АнаЦакић,Ходпожици,
уљенаплатну,80x120цм,2015.
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УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА
ЕСТЕТИКАТЕЛАУХРИШЋАНСТВУ
Естетикателанијетекузгредноилирубнопитањезахри
шћанскутеологију,већсетичетемељногодређењаонтоло
шкогиантрополошкогстатусачовековогтела,паиљудског
бићауопштесастановиштахришћанскогучења.Ухришћан
ствуБоглегитимноможебитипосматрансаестетичкоггле
дишта,што је непосредно повезано са основномистином
хришћанске вере: оваплоћењем и васкрсењем Бога Исуса
Христа,другоглицаСветеТројице.Оваплоћењеиваскрсе
њеподразумевајутело,самимтимонипостајучулни,тиме
иестетскифеномен,паједаклеиестетика,каофилософска
дисципилина,устањудапосведочиБогауњеговојестетици
иестетскомподложнимманифестацијама.

Ово има непосредне импликације на хришћанско „оправ
дање”уметности:Богсеоваплотио,даклеон јеподложан
естетском поимању, па тиме и уметничком представља
њу.Има импликације и на поимање културе, каољудског
стваралаштва и његових производа, које може да посре
дује искуство истините реалности, односно да сведочи о
божанском.

Какољудскобићенечинисамотело,алијебезтелесности
незамисливо,свакиестетичкиприступљудскомтелуухри
шћанствумораподразумеватисвестоцелиниљудскогбића,
иакојејединотелооноштојенепосредночулноопажљиво
и тиме естетски спознатљиво и уметнички представљиво.
Овајпокушајестетскеспознајецелинељудскогбићаједан
јеоднајвећихизазованесамозаестетичкутеоријуиумет
ничкупраксу,негоизасамутеологију,повезаносакључним
питањем спознатљивости и представљивости невидљивог
(путемвидљивог).

У нашој теолошкој и философској средини није било пу
норадованаоветеме,алипоредпреводанезанемарљивог
бројакњигаичланакаопитањиматеологије,метафизикеи

ВЛАДИМИР КОЛАРИЋ и БЛАГОЈЕ ПАНТЕЛИЋ
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естетикетелаухришћанству,каоииконописаихришћан
скогсхватањауметностиикултуре,неможемоданепоме
немозначајноделоМилорадаЛазића,којије,поредтемељ
нихрадовапосвећенихвизантијској естетиции „естетици
аскетизма”, аутор и јединствене књиге Естетика тела и
тајнаполности,којомјепонудиоглобалнорелевантанувид
уназначенетеме.Утомсмислу,моглибисморећидаовај
тематучасописуКултурапосвећујемоделуМилорадаЛа
зића,којепредстављаједанодугаонихкаменовазасвеоне
којисе,итонесамоунашојсредини,бавеовомизазовном
темом.

АнаЦакић,Пољубљац,
акрилнахамеру,70x40цм,2008.
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ОДИКОНИЗАЦИЈЕТЕЛАДО
НАЛИКОВАЊАХРИСТУ

ТРАГОВИМАПРОЦЕСА
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ

ИКОНИЧКОГПОРЕТКАУ
ПЕРИОДУКАСНЕАНТИКЕ

Сажетак:Представљањељудиувизуелним(уметничким)медији
мајеједаноднајстаријихинајширеприсутних,тестогаите
оријскиодличноосветљенихобразацасемиотичкеразмене.Теку
последњевреме,међутим,пажњуистраживачапочињедапри
влачисазнањедаодносналиковањасликеономе–човекуилидога
ђају–којијенањојпредстављеннеморабитиједносмеран,теда
суљудичесто(били)склонидасвојепонашањеиодноспремате
лесностисаобразе(сопственим)сликама.Другачијеречено,напо
редосаосновноммедијскомпретпоставкомпокојојсу(миметич
ке/уметничке) слике задуженедаподражавајуљудскимтелима,
могућејепратитиипроцесеподражавањакрозкојетелапостају
својеврснесликетихистихслика.Начиннакојисусеовомврстом
подражавањакористилиљудипознеантике,каоиначиннакојије
такавобликзначењскеразменеутицаонателеснепројавењихове
побожности–резултујућипостепенимбрисањемсазнајнеграни
цеизмеђутелеснихииконичкихмодалитетаприсуства–темасу
истраживањакојеследи.

Кључнеречи:познаантика,римскицар,статуа,тело,столпник,
наликовањеХристу

Акозаљудестарогасветаможеморећидасуволелидасе
поредесасвојимбоговима,ондајезањиховевладаретосва
какобиланасушнапотреба.Спрамовећепотребедревна
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божанстава,ууметностикојаихјенанајеминентнијиначин
оприсутњавала(скулптури,например),редовнобитипред
стављана уз помоћ различитих атрибута земаљске власти.
Реципрочносу,наравно,исамиатрибутиињиховиземаљ
ски поседници задобијали небеске прерогативе, а цирку
ларна значењскаразмена згушњавалаокофигуревладара,
везујући небо и земљу управо преко концепата власти и
моћи.Поменутиуметничкипроизводису,дакле,обављали
својупрепознатљивуулогусазнајнихпосредниказахваљу
јућикојимајеневидљивисветпостајаовидљивимуједном
врлоспецифичномиконичкомконтексту,укомеселогика
подражавањамоглаодвијатиунајразличитијимправцима.1
Следственоћебитиуплитаниусложенумрежуиконичког
посредовања, у којој су сазнајне границе између ликов
нихпредстава,оногашто јенањимапредстављеноижи
вихљудикојимасубиленамењенесистемскинарушаване
ипре(вази)лажене.Уоваквомсусвету(миметичке)слике,
поприродисвојеосновнесемиотичкефункције,наликовале
људскимтелима,алисеничињеницадасуљуди–тачније
њихователа–реципрочноналиковалисликаманијесматра
ласазнајнонеупотребљивом.Штавише,специфичнаисто
ријаовеврстесемиотичкеинверзијемоглабинампомоћи
дабољеразумемомногенеобичнеуметничкеирелигиозне
феномене везане за христијанизацију европске културе, а
припадајућепрелазномисторијскомпериодукојиседанас
најчешћеозначавафразомпознаантика.

Првеупотребљивеподаткеосиметричномиконичкомути
цајуконкретнихсликанаконкретна(људска)тела–тачније
охотимичнојманипулацијиовомврстомразмене–могућеје
пронаћивећуантичкомРиму,нештопренегоштоћевласт
припастивладаримасамодржцима.Генералукојибиизвоје
ваонекуважнупобедуСенат(позне)Републикејеодобра
ваојавни/ритуалнитријумфалниулазакуРим,којијепод
разумеваоњеговооблачењеуспецифичнупурпурну,златом
украшенуодећу, тепрекривањелицаиосталихвидљивих
делова тела јарко црвеном бојом (минијумом/цинобером).
Разлозизанастанаковеспецифичнеритуалне„декорације”

1 Подиконичношћусеурасправикојаслединећеподразумеватисамоона
значења која се – у савременом српском језику – односе на богослу
жбенеиконе(каосликарскепредставе),већибазичнасазнајнарелација
сличностиизмеђузнакаиозначеног,уономсмислуукомесетермини
каоштосуиконаилииконичносткористеусавременимсемиотичким
дисциплинама; упореди у: Sebeok, T.A. (2001) Signs: An Introduction
to Semiotics, Toronto: University of Toronto Press, рр. 103114; Sebeok,
T.A.(1976)Iconicity,MLNvol.91,no.6,рp.14271456;DeCuypere,L.
(2008)Limiting the Iconic: From theMetatheoretical Foundations to the
CreativePossibilitiesofIconicityinLanguage,Amsterdam:JohnBenjamins
PublishingCompany,рp.7478.
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јошувексупредметспорењамеђуисторичарима,алијеса
свимсигурнодајењенапоруканајнепосреднијевезаназа
чињеницуда јенаовајначин(генерал)Тријумфаторико
ничкиналиковаостатуикоја је–саистомодећомиистом
бојомлица–представљалаврховногзаштитникаРепубли
ке, бога Јупитера, и била крајње одредиште тријумфалне
процесије(ухрамунаКапитолу).2

Идокћеналиковањебожанствима(њиховимскулптурама)
за најуспешнијемеђу грађанимаРепублике очигледно би
типривилегијакојојсусемоглинадатисамоспорадично–
у изузетним историјским околностима – преузимање ап
солутневластиуруке једногачовека јенапољуиконичке
симетриједоносилоновумогућност:трајнијувезуконкрет
ногчовекасанебескимсферама.Наравноантропоморфне
представебожанстава,пресвегаонескулпторалне,билесу
одвајкадакључнеумеханизмимасиметричнеиконичкесуп
ституције.ДабиАлександарВеликииливладаридинасти
јеПтоломејаналиковалинаДиониса,ОктавијанАвгустна
Аполона, аХадријаннаЗевса,њихови скулпторалнипор
третисуморалибитидоведениуштотеснијесазнајневе
зесастатуамаовихбожанстава–несамокрознепосредно
формалноииконографскопарфразирање,већимеђусобним
ритуалнимсадејствомилипажљивимподешавањемширег
(архитектонскоурбанистичког) контекста у који су поста
вљане.3Иако је јаснодаконцептдовођењавладараувезу
сабожанскимсфераманијеспецифичноримски,пачакни
хеленистички изум,4 ни са чим упоредива заоставштина

2 Gradel,I.(2002)EmperorWorshipandRomanReligion,Oxford:Clarendon
Press,рp.3435;BonfanteWarren,L.(1970)RomanTriumphsandEtruscan
Kings:TheChangingFaceoftheTriumph,JournalofRomanStudiesvol.60,
no.1,рp.4966;Versnel,H.S.(1970)Triumphus.AnInquiryintotheOrigin,
DevelopmentandMeaningoftheRomanTriumph,Leiden:Brill,рp.5693.

3 Versnel,H.S. (1970)Triumphus, рp. 6970;Friesen,C. J. P. (2015)Rea
dingDionysus:Euripides’BacchaeandtheCulturalContestationsofGre
eks,Jews,Romans,andChristians,Tübingen:MohrSiebeck,рp.7185;Fis
hwick,D.AugustusandtheWest,in:TheImperialCultintheLatinWest:
StudiesintheRulerCultoftheWesternProvincesoftheRomanEmpire,Part
I,Volume1,ed.Fishwick,D.(1993),Leiden:Brill,рp.8088;Miller,J.F.
(2009)Apollo,Augustus,andthePoets,Cambridge:CambridgeUniversity
Press,рp.1530,186196;Gradel, I. (2002)EmperorWorshipandRoman
Religion,рp.132146;Zanker,P.(1988)ThepowerofimagesintheAgeof
Augustus,AnnArbor,MI:TheUniversityofMichiganPress,рp.4465.

4 О (иконичкој) улози владара у религији/митологији блискоисточних
култура, видетиу:Frankfort,H. (1978)Kingshipand theGods:AStudy
ofAncientNearEasternReligionastheIntegrationofSocietyandNature,
Chicago:TheUniversityofChicagoPress,рp.312,337344;Winter,I.J.
TouchedbytheGods:VisualEvidencefortheDivineStatusofRulersinthe
AncientNearEast,in:ReligionandPower:DivineKingshipintheAncient
WorldandBeyond,ed.Brisch,N.(2012),Chicago:TheOrientalInstituteof
TheUniversityofChicago,рp.75101;Smith,G.V.(1982)TheConceptof
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којујеримскакултурадалауобластипортретскеуметности
омогућићедетаљнијеистраживањеулоге коју су визуелне
уметностиигралеулогицииконичкогпосредовањаизмеђу
вишихинижихстварности,алииначинанакојисуутицале
наодноспрема(конкретној)људскојтелесности.

Међу безбројним портретима које су Римљани иза себе
оставили, они империјални се у сваком погледу издвајају
посилиникојомсуутицалинауметност/културуовогапе
риода.5Спрампотребаистраживањакојеследићенас,пак,
нарочитоинтересоватињиховутицајнанивоустилскограз
војапортретскеуметности.Наиме,чиниседаћесекључне
променекојећеводитикаспецифичнимуметничкимфор
мама касне антике догодити онда када је изворни римски
портретски веризам, који јецветаоу времерепублике (од
IIIвекадопочетканашеере),увременупринципатаморао
битиприлагођенпотребамадржавеукојојграђанскеслобо
деииндивидуалностинисувишебилетакодрагоценекао
некада.Централизована власт је са великим ентузијазмом
(ис)користила портретску уметност за дистрибуцију соп
ственемоћи,анезаустављивоумножавањецарскихпортре
тајеутицалоинатрендовеуизрадиграђанскогпортрета.
Веризамнаравнонијеодмахнапуштен,алисезаграђанство
иплемство(тачније,заонекојисусебимоглиприуштити
портрет)временомкаостварпрестижанаметнулапотреба
данасопственимпортретиманаликујусамомимператору.6
Језиком касније (византијске) естетске теорије: владарски
портрет је био архетип коме би остале иконичке предста
ветребалодатеже.Увеликојмеризахваљујућиовојврсти
модесеуримскууметност–којајеизворнобилапосвећена
управоверистичкомдиференцирањупредстављенихликова
–усељавапотребазапортретскомстандардизацијом,којуће
савременатеоријаозначитикао:лицепериода(zeitgesicht).7

God/TheGodsasKingintheAncientNearEastandtheBible,TrinityJour
nal,NSvol.3,рp.1838;Herring,S.L.(2013)DivineSubstitution:Huma
nityastheManifestationofDeityintheHebrewBibleandtheAncientNear
East,Göttingen:Vandenhoeck&Ruprecht,рp.3748.

5 Оовимутицајима,упоредитиу:Zanker,P.(1988)Thepowerofimagesin
theAgeofAugustus,рp.335339;Elsner,J.(1998)ImperialRomeandChri
stianTriumph:TheArtoftheRomanEmpireAD100450,Oxford:Oxford
UniversityPress,рp.5387;Stewart,P.TheimageoftheRomanemperor,in:
Presence:TheInherenceofthePrototypeWithinImagesandOtherObjects,
eds.Maniura,R.andShepherd,R.(2006),Aldershot:Ashgate,рp.243258;
Fejfer,J.(2008)RomanPortraitsinContext,Berlin:WalterdeGruyter,рp.
373429;Gradel,I.(2002)EmperorWorshipandRomanReligion,рp.198
212.

6 Zanker,P.(1988)ThepowerofimagesintheAgeofAugustus,рp.292295;
Gradel,I.(2002)EmperorWorshipandRomanReligion,рp.236239.

7 Fejfer,J.(2008)RomanPortraitsinContext,рp.268275.
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Међутим, нису само слике требале подражавати сликама:
каоштосмоуправовидели,исамиљудисуторадочинили.
Наовемеханизме,наравно,нијемогаоостатиимуннисам
император.

Штавише,напутуразвојаовеврстеуметностимогућејере
гистроватикако јемоћкоја сетокомдуготрајнеишироко
распрострањенеупотребеуселилауримскецарскепортрете
временомпочеласиметричнодасеокрећеудругомправцу,
дефинишући, реципрочно, начин понашања самога влада
ра.Уколикојежелеодаоставијачиутисакнапосматраче,
императору је,већкрајемпозноантичкеепохе,ваљалона
ликоватисопственојиконичкојпредстави(попреимућству
скулптури).Заправо,онајидеалмоћикојисеманифестовао
универзалномдистрибуцијомцаревогпортрета,дефинисао
јеипонашањепортретисаног:битиуниверзалноприсутан
насвојојикони је постало једна од битних ознака царске
моћи,теје–макародвременапознеантике–ималосми
слаискориститиовуврступривилегиједабисесопствена
појавностучинилајошспектакуларнијом,амоћнагласила.8
ЗбогтогаћеучувеномМарцелиновомописуКонстанције
вогуласкауРимцаризгледати,заданашњегчитаоца,пома
лонеобично:„Каодајељудскикип,онниједрхтаокадасу
сеточковитресли,нијепљувао,нитичешаоибрисаонос,
иниконијевидеодајепокренуобаремједнуруку”.9Ине
самошто„никонијевидеодајеонпредљудимабрисаонос”
нити„пљувао”,већнијебиломогућевидетичакнито–ен
комијумћеовдепостатиготовофилмскипедантан–да је
владар уопште „покренуомишиће лица!”10Подржаван та
дашњом дворскоммедијском пропагандом, цар очигледно
потпуно свесно покушава да наликује безбројним скулп
турамакојесугарепрезентовалеширомимперије.Његова
контролисананепокретностибезизражајност јенаграђена
поређењемса„кипом”,коједанасизгледапомалонеобич
но,алијетадаочигледноималонедвосмисленопозитивну
конотацију.

Новосткојудоносиоваквапредстава владара врло ефект
ноисликовитосумираћеСергејАверинцевуоквирусвојих

8 Francis,J.A.(2003)LivingIcons:TracingaMotifinVerbalandVisualRe
presentationfromtheSecondtoFourthCenturiesC.E.,AmericanJournal
ofPhilologyvol.124,no.4,рp.577578.Гореописаналогикамеђусобне
зависностивладараивладарскогпортрета је,у значајноуопштенијем
теоријскомконтексту,врлопрецизноанализиранавећ(1960)у:Gadamer,
H.G.(1978)Istinaimetoda,Sarajevo:VeselinMasleša,str.170174.

9 Преузето из:Аверинцев,С.С. (1982)Поетика рановизантијске књи
жевности,Београд:Српскакњижевназадруга,стр.135.

10Исто.
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знаменитих истраживања рановизантијске књижевности.
„Монарх,сагледанједноставнокаочовекодвласти(какавје
грчкиполисни’тиранин’)или’просто’земаљскибог(какав
јеАлександарВелики),можесебидадозволидасепонаша
мањеиливишенеусиљено.Иуједномиудругомслучају
претпоставља се да нема противречности измеђуњеговог
постојања ињеговог значења. Сасвим друга ствар је тео
кратскаидејасредњовековногхришћанства(...)Констанци
јепостајесвојвластитискулптурнипортрет(...)Какоод
говаразнаку,статуи,икони,Констанцијепажљивоослобађа
ипрочишћавасвојупојавупредљудимаодсвихслучајности
телесноприродног (...) Тако имора да се понаша владар,
коме јеуливеноуглавуда јепосвојојприроди(уреалној
равни)самогрешничовек,алипосвомчину(усемиотичкој
равни)репрезентујетрансцендентнувеличинуБога(...)Ово
више није древна концепција непосредне божанствености
монархавећсредњовековносхватањепосредовањаипосре
дујућекорелацијеличностимонархасабожанскомсфером
наосновамаживогзнакаилиживоглика.”11Докјеналико
вањебоговимазаантичкевладаре–надовежимосенаово
тумачење–билозаправоклизавпутдоапотеозеиуласкау
многобожачкипантеон,захришћанскевладаре,увекнеумо
љивоподсећањенасопственуљудскуприроду,улогаиконе
којапостојизарадуказивањанавишустварностбићетрајно
стање(духаитела)иоптималниначинпостојања.12

Специфичнаскулпторалнаметафорикакаква јеовдепред
стављенасвакаконијебилаоткрићеспецифичнохришћан
скелитературе,13алићесепоказатидасујеуправохришћа
ни здушноприхватилииразрадилинакрајњеинвентиван
начин. Тачније, дубока и вишезначна интеракција између
иконе и стварности, портрета и архетипа, уметничке
представеитела(...)бићеједнаодважнихсазнајнихино
вацијапозноантичкекултуре,којућехришћаниусавршити
донеслућенихразмера.Дабисеоводогодило,доживљајчо
векакаоиконеје,наравно,мораоизаћиизван(при)дворских

11Исто,стр.134135;поредовогтумачења,упоредии:Ivanovici,V.(2019)
IconicPresences.LateRomanConsulsasImperialImages,Conviviumvol.
6,no.1,рp.132133;Francis,J.A.(2003)LivingIcons,рp.577578;Mac
Mullen,R.(1964)SomePicturesinAmmianusMarcellinus,TheArtBulletin
vol.46,no.4,рp.438441.

12Детаљноиврлоубедљивотумачењеовеврстекултурнихпроменавидети
у:Elsner,J.(1995)ArtandtheRomanViewer:TheTransformationofArtFrom
thePaganWorld toChristianity,Cambridge:CambridgeUniversityPress,
рp.159189.

13CoxMiller,P.(2009)OntheEdgeofSelfandOther:HolyBodiesinLate
Antiquity,Journal ofEarlyChristian Studies vol. 17, no. 2, рp. 182183;
Francis,J.A.(2003)LivingIcons,рp.580590.
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оквираипостатиширепрепознатаљив.Не само у центру
политичкевласти,стога,уовомвременуможемопрепозна
ти„артикулацију једног специфичногначинапосматрања/
гледањаукомејезначењесликеконструисанозахваљујући
размениизмеђупосматрачаипосматраногзаснованојнапо
сматрачевој оспособљености да препознаје релације/пози
цијемоћи–религиозногпосвећеникаилиличностимонар
ха.”Друговажнокултурноархеолошконалазиштегдећемо,
дакле–напутухристијанизацијеевропскекултуре–мотив
живе иконемоћи дапронађемо у посебноиновативноми
изражајномобликујестефигурасветогчовекакаснеанти
ке.Посебанодноскојијеграђенусемиотичкојразменииз
међувладара,његовогпортретаи(њиховог)посматрачапо
чеоједаутиче,несамонанекедругеслике/портрете,већ–
штоћебитипосебноважнозанашудаљурасправу–ина
некедругеличности.„Динамикагледања,виђењаибивања
виђеним, јефундаменталназаовајоднос,дотемереда је
моћимператораилисветитељазаправопојачавана/наглаша
ванањиховомтрансформацијомуслике.Наовајначин,сли
кесупосталеживе,иживисупосталислике.Овадинамика
постајенајочигледнијанадвепривилегованелокације:све
титељуиимператору.Њихдвојицасучестопортретисана
наизненађујућесличанначин(...).”14

Каоипозноантичкипортрети,литерарниописиликовави
зантијских царева нуде, на нивоу специфичне врсте фор
малне анализе, изненађујући степен сличности управо са
описималицавеликихаскета,којисунастајалиупотпуно
различитомконтексту.ТеодоритКирскина следећиначин
описујеједногодчувенихпустињакасвогавремена:„Виде
лисмодасењеговолиценијенинакојиначинмењало.(...)
Насличанначин,његовпогледнијебиочасстрогчасрадо
стан(спрамдругих),већсуњеговеочинепрекидночувале
исту сталоженост; оне субилеодговарајућапотврдамира
који јевладаоуњеговојдуши.”15Садругестране,фигура
испосникакојинепомичностојинамолитвибићеидеалан
литерарниоквирзаскулпторалнеметафоре.16ЗасветогТе
одораСикеота се ужитију кажеда је: „стајао као гвозде
настатуатокомноћи,неспавајућивећнепрекиднославећи
Бога.”17ЈеднаанегдотаизЛавсаикадоносиврлоизражајну

14Francis,J.A.(2003)LivingIcons,p.593.
15Преузетоиз:Frank,G.(2000)TheMemoryoftheEyes:PilgrimstoLiving
SaintsinChristianLateAntiquity,Berkeley:UniversityofCaliforniaPress,
p.154.

16CoxMiller,P.(2009)OntheEdgeofSelfandOther,рp.184185.
17Преузетоиз:Dawes,E.andBaynes,N.H.(1948)ThreeByzantineSaints:
Contemporary Biographies translated from the Greek, Oxford: Basil



186

ТОДОР МИТРОВИЋ

илустрацијуначинанакојијеоваврста„понашања”могла
импресиониратихришћанскузаједницу.Када јесветиМа
каријеАлександријскипосетиоПахомејскобратствоуТи
ваиди,токомвеликогпостасеприкључиолокалнојпракси
свеноћногстајањанамолитви.Међутим,доксусеостали
монаситокомданавраћалиуобичајенимпослушањима,све
типодвижник јеидаљенепрекидно стајао у свомћошку,
даниноћћуткенамолитви,те„нитиседе,нитилеже”током
целогпоста–сведоВаскрса.Овојерезултираложалбама
монаха своме игуману, Светом Пахомију, на „овог бесте
лесника(τὸνἄσαρκον)”,укојимасутражилидаонодеили
ћеониотићи.18Текнаконсазнањаоовимнатчовечанским
подвизимаигуманућечудеснимпутембитиоткривенМака
ријевидентитет,којијевеликианахоретапретходносвесно
скривао,тећеоснивачмонашкогопштежићасаодушевље
њемсхватитидајетајнеобичнибестелесникнекокогаон–
заправо – врло добро познаје по подвижничком чувењу.19
Нарација једног од најдревнијих и најпопуларнијих спи
са о раном монаштву, дакле, јасно сугерише да је „идеал
светог човека доживљаван непокретним попут статуе,”20
теда је„Макарије’бестелесан’затоштогањеговонадчо
вечанско стајање доводи у везу, преко његовог непокрет
ног скулпторалног тела, са стабилношћу трансцендентног
света.”21

Мождасе,међутим,јошважнијиаспектиконичкеметафо
рике–на који јеминуциозноизучавајућиранепоклонич
кепутописеуказалаЏорџијаФранк[GeorgiaFrank]–може
препознатиучињеницидасуликовиаскета,запосматраче
којисуихупознавали,посталисвојеврснеиконебиблијских
личности.Гледајућиуегипатскестарце,поклоницисугото
вопоправилупрепознавалиликовеАврама,Мојсија,Аро
на,илипакнекогаоданђела.22Наовајилионајначин,човек

Blackwell,p.164.
18Паладије,епископХеленопоља,Лавсаикиликазивањеоживотимасве
тихиблаженихОтаца, превеоПродић,С. (2004)Шибеник:Истина,
стр.25;TheLausiacHistoryofPalladius.TheGreektexteditedwithintro
ductionandnotes,ed.Butler,C.(1904)Cambridge:CambridgeUniversity
Press,p.53.

19Паладије,епископХеленопоља,Лавсаик,стр.2526.
20Brown,P.ADarkAgeCrisis:Aspectsof the IconoclasticControversy, in:
SocietyandtheHolyinLateAntiquity(1982),Berkeley:UniversityofCa
liforniaPress,p.269,n.84.УпоредиизвештајизИсторијеЕгипатских
монаха,оАваЈовану,којије„стајаоисподстененепрекиднонамолитви
тригодине”,у:CoxMiller,P.(1994)DesertAsceticismand“TheBodyfrom
Nowhere”,JournalofEarlyChristianStudiesvol.2,no.2,p.149.

21CoxMiller,P.(2009)OntheEdgeofSelfandOther,p.184.
22Frank,G.(2000)TheMemoryoftheEyes,рp.163170.
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јепостепенопостајаоиконом–некогаилинечегадругога
–алогикаразменеизмеђувизуелнихмедијаиживогљуд
скогтелабиваласвегушћоминеразговетнијом.Иако,убо
гословскимоквиримакојесупутописиморалипоштовати,
чувене аскете нису ни могли бити доживљени – као што
је то био случај са владарем – као властити скулптурни
портрети, ова теологизована нарација претвара их у мо
нументалнеживе иконе библијске/небеске стварности око
којихсусесасвихстранаокупљалимонасиипоклоници.
УтомсмислуФранкћезакључитикако„поклоничкинара
тивистварајуамбијентукомесеживисветитељдоживља
вакаоспоменик”уономзначењуречиукомејезаримску
културу„непокретниспоменик[monumentum]биопункон
традикција,каогласизпрошлостипозивајућионекојисуу
садашњости,задржавајући(успутног)пролазникадовољно
дугодабигапретвориоу(пажљивог)посматрачаизахтева
јућидасекратакпоглед[fleetingglance]претвориуистрајно
посматрање[stationarygaze].”23

Тешкојепосумњатидајеуправоовакав(аскетски)сазнај
ни контекст навео светог Григорија Назијанзина да у по
хвалномсловусвомепријатељу,светомВасилијуВеликом,
представи идеалног јерарха управо у иконичкоскулпто
ралномметафоричкомкључу:„ИмногоћешвидетиВаси
лијâпоспољашњости,алисамокаосенке,нацртезакипо
ве[ἀνδριάντας];јермногозаостају,дакажем,каоодјекиза
гласакојиседокрајаречипротеже(...)”24Метафоричкипо
тенцијаличврстихинепоколебљивихскулпторалнихфор
мисуихришћанскимаскетамаихришћанскомбогословљу
очигледно одговарали онда када је, на хоризонту по коме
се углавном крећу бледе „сенке” и недовршени „нацрти”,
требалопредставитинепоколебљивостипостојаностаутен
тичногсветитеља.Међутим,тражећибољеибољепохвале
почившемпријатељу,великиБогослов(иретор)нећесезау
ставитисамонапрепознатљивимскулпторалниммотивима,
већћеунаставкубеседеизнаћијошјачуслику,представља
јућистабилностичврстинубеспрекорногпастира:„стојећег
усправноиспреднарода(...)непоколебљивогителомили
цемиумом,(...)усправностојећегкаостуб[ἐστηλωμένον],
датакокажем,Богуиолтару.”25Акопоетсконаглашавање

23Исто,стр.7072.
24Григорије Богослов, Свети, Беседа 43: Надгробна Василију Великом,
ЕпископуКесаријеКападокијске,у:ТриБеседеоЕпископима,прев.Јев
тић,А.(2009),Врњци:БратствосветогСимеонаМироточивог,стр.224
[упоредигрчкитексту:PG36,600A].

25ГригоријеБогослов,Свети,Беседа43,стр.194[PG36,561D–564A;под
вукаоТ.М.];расправнооовомцитатувидетиу:CoxMiller,P.(2009)On
theEdgeofSelfandOther,рp.182186.
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специфичних иконичких веза између човека и скулптуре
заистапредставља аутентичанизраз сазнајних стремљења
епохекојомсмоседосадакретали,ондасеувођењеммоти
вастубаудотичниметафоричкиспектаровакавначинса
моспознајесвакакодоводидосопственогпароксизма.Како
уантичком,такоиусавременомконтекстујезаистатешко
замислитибољуметафорузаврлинунепоколебљивостиод
слике–стуба.

Својомприродномвезомсапредстављачкимуметностима
старогасвета,мотивстубаће,пак–стицајемспецифичних
историјских околности – кроз конкретне аскетске праксе
бити доведен у везу самотивоможивљене скулптуре по
зне антике на крајње инвентиван начин. Наиме, идеалан
пример скулпторалне/монументалне непокренутости о ко
јојовдеговоримоможемопронаћипосматрајућиулогусве
тихстолпникаутадашњојпобожности.Неподношљивост
инесхватљивостподвигакојимајесветиСимеонстолпник,
каопрвиинајчувенијимеђуњима,себеизложио,навелаје
поклоникедагазапитају:„далисити(уопште)људскоби
ће?”Или пак, наговештавајући сазнајни оквир из кога би
желелидадобијуодговор:„далиситинекаврстадуха?”26
Агиографскиописаскетскогпреображајањеговогтела,ко
јије,каокодсвакогаутентичногхришћанскогподвижника,
биозалогвишегциља–преласкаизсмртиуживот–напро
стонијемогаозаобићискулпторалнеасоцијације:Теодорит
Кирски ужитију светогСимеона извештава како је тело
највећегмеђустолпницимачакипослењеговесмртиоста
лоусправнодастојинањеговомстубу,одупирућисе„као
непоражени атлета” законима гравитације.27Иако је кори
шћенаусасвимновомконтексту,стилскафигураатлетена
стубувероватнонијенитребаланимогладазаобиђеасо
цијацијенакласичне(грчко)римскескулпторалнепортре
те.28Међутим,једнамедијскикомпатибилнаализначењски
значајнодругачијаврстаасоцијацијећебитимноговажнија
занашудаљурасправу.„Визуелнасличностизмеђувеликих
монументалнихстубова,начијемсуврхустајалестатуеим
ператора,исветогСимеонакакостојинаврхусвогастубау
сиријскојпустињијенепорецива,алипоређењеможеданас

26Brown,P.(1971)TheRiseandFunctionoftheHolyManinLateAntiquity,
TheJournalofRomanStudiesvol.61,p.91;CoxMiller,P.(1994)Desert
Asceticismand“TheBodyfromNowhere”,p.147.

27Marsengill,K.(2013)PortraitsandIcons:BetweenRealityandSpirituality
inByzantineArt,Turnhout:Brepols,p.272.

28Оподвижникукао„атлети”,видетиу:Brown,P.(1971)TheRiseandFun
ctionoftheHolyManinLateAntiquity,рp.9495;Eastmond,A.Bodyvs.
Column:theCultsofStSymeonStylites,in:DesireandDenialinByzantium,
ed.James,L.(1999),Aldershot:Ashgate,p.88.
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одведејошдаље.Дватипастубамеђусобносуналиковалии
поначинуфункционисања.Наистиначиннакојијестатуа
императоранапиједесталуилистубубилаобјекатдостојан
поклоњења(veneration),такосуљудидолазилидасемоле
Симеону(...)Каоштојенаимперијалномстубустатуаста
јалауместосвогпрототипа,такојеуКалатСиману,Симеон
постаослика.Икаоштојеимперијалнасликабиламоћни
симбол ауторитета, исто су се тако људи могли окренути
Симеону у потрази за правдомипомоћи.”29Овоизузетно
проницљивозапажањеЕнтониИстмонда[AntonyEastmond]
ваљалобисадапоставитиспрамширесхваћеногиконичког
сазнајногконтекста:какозасветогСимеонатакозасваког
оддревнихаскета,убилокомеодњиховихнадљудскихпод
вига,наликовањеХристубилојенеприкосновениживотни
идеал. По завршетку епохе мучеништва, једини доследан
облик подражавања Христу – подражавање у страдању –
билојемогућеспроводити(готово)искључивоупустињи,
гдесусемонасиистјазаваликаоновагенерација„мученика
савести”.30Каоједаноднајупадљивијихмеђуовим„неви
дљивиммученицима”,чијејестрадалнотелосвесноидо
следноуздигнутонајавниувид,светиСимеонСтолпниксе
несамосараспињаозаједносаХристомкаосвојимличним

29Eastmond,A.(1999)Bodyvs.Column,p.98.Римскикултурниоквирни
је,наравно,јединипросторукометребатражитиузрокекојисумогли
утицати на настанак аскетских пракси које су увели рани столпници.
ПрехришћанскојрелигиознојтрадицијиБлискогистокаовајмотивта
кођеније био стран;Frankfurter,D.T.M. (1990)Stylites andPhalloba
tes: Pillar Religions in LateAntique Syria, Vigiliae Christianae vol. 44,
no. 2, p. 184. Са друге стране, познији византијски столпници, као и
њихова врло широко распрострањена популарност, захтевају да се
овој тематици приступи и изван блискоисточних оквира. Врло убе
дљива тумачења односа према столпницима у византијском култур
ноисторијскомоквирувидетиу:Eastmond,A.(1999)Bodyvs.Column,
рp.96100.

30Поређење са мученицима је један од топоса монашке мисли, нашта
најдиректније указујуформулације каошто су „мучеништво савести”
илипак„невидљивомучеништво”,којимасумонашкопризвањеописи
валиаторитетипопутсветихИсакаСиринаиТеодораСтудита;видети
у:ЕмилијанСветогорац,Архимандрит(1982)Мучеништвокаополазни
елеменат православног монаштва, Теолошки погледи год. 15, бр. 34,
стр. 105113; упоредити и: Ladner,G.B. (1995)God,Cosmos andHu
mankind:TheWorldofEarlyChristianSymbolism,Berkeley:Universityof
CaliforniaPress,рp.196198;Радовановић, Ј. (2008)Монашкажитија
нафрескамаприпратекраљаМилутинауХиландару,Београд:Акаде
мијаСПЦ за уметностии консервацију, стр. 5557.По светом Јовану
Дамаскину,мучеништвосавешћуможечакдасепротумачиикаотеже
одмучеништвакрвљу(какојеназиванострадањеисторијскихмучени
ка;видетиу:исто,стр.56).ОсамојидејиImitatioChristi,умонашком
контексту,видетии:Bartelink,G.J.M.Monks:TheAsceticMovementas
aReturntotheAetasApostolica,in:TheApostolicAgeinPatristicThought,
ed.Hilhorst,A.(2004),Leiden:Brill,рp.204218.Обиблијскомучењуо
човекукаослициБожијој,видетидоле,нап.34.
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иконичкимархетипом,већјезамноштвонародакојесеоко
њега окупљалонесумњивопостаоистинскомикономРас
петога.31Живомикономкоја је, својимстрадањемипрко
шењемзаконимаприроде,узводилапоклоникедиректнока
најузвишенијемнебескомпрототипу.

Парадокс изненађујуће успешне примене ове необичне
врстеиконичкелогикеуоквиримаспецифичнохришћанске
побожности се састојаоу томешто јеистинскоидослед
нопретварањетелаустатууподразумевалонеподношљиво
физичкострадање,којеје–реципрочно–претваралоаске
туунајизражајнијузамисливуиконуархиузорасвакогхри
шћанског страдања, самогаХриста. За разлику од правих
мученика,којисуоваквуврстуиконичкепозицијезадобија
лиуправоутренуткуукомејењиховотелолишеноживота,
страдалникукојијестајаонастубусемоглозаживотапри
ћи,одњегајебиломогућезатражитисаветилиблагослов,
тесенанајнепосреднијизамисливначинприближитионој
границиизмеђу светова на којој је он каожива икона ис
трајностајао.Овакваврстасазнајногпреокретаће–какосе
чини–иматинесагледивепоследицезаевропскукултуруна
најразличитијимнивоима.

Већјенапрвипогледјаснодаћеованова,живаслика,са
момчињеницомдајесачињенаодкрви,телаидуха,демон
стриратидареалностнакојууказујерадикалнопревазилази
свеоноочемусуговорилесликеодкамена(метала,дрве
та...).Узпретпоставкудабиреториционогавременабило
ближенештопоетичнијеобразложење,новооткривенаврста
дијалектикебисемогласумиратиинаовакавначин:жива
статуа/икона (Христа) јеуказиваланапуткојиводиужи
вот,амртвастатуа/икона(цараилипаганскогбожанства)на
путкојиводиусмрт.Дакле,каовимновим„атлетама”,који
су–претварајућисвојетелоустатуу–превазилазилизако
неприроде,масенароданисухрлилеслучајно.Следствено,
нећебитислучајнанитензијакојаћесенеизбежнопојави
тиизмеђуњиховехаризмеимоћиинституционализованог,

31Уколико се узме у обзир податак да су неки од столпника стајали на
крстураширенихруку,каоипотоњевезивањетемекрстазапредставе
столпникаувизуелнимуметностима,јошћејаснијебитисагледаноне
посредноприсуствоидејеImitatioChristi–какоуживотустолпниката
коиуњиховојкаснијојцрквенојрецепцији;упоредити:Verdier,P.(1980)
AMedallionofSaintSymeon theYounger,TheBulletin of theCleveland
MuseumofArtvol.67,no.1,рp.1726;Vikan,G.IconsandIconPietyin
EarlyByzantium,in:SacredImageandSacredPowerinByzantium,chapter
II(2003),Adershot:Ashgate,p.11;Gavrilović,A.Đ.(2014)HolyStylitesin
theChurchoftheVirginHodegetriainthePatriarchateofPeć,Патримони
ум.мк.бр.12,год.7,стp.154155.
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црквеноимперијалног иконичког поретка.32 Питер Браун
[PeterBrown]ће,устудијисадалекосежнимутицајемнаса
временутеорију,осликатиовајфеноменуздозупоетичног
хумора,наговештавајућипредусловезапотоњипроцватте
лесноиконичкихсазнајнихмоделауспецифичнохришћан
скимкултурнимоквирима.„НапроцесијиуРиму,Констан
цијеДругијестајаонепокретноусправљен,теуздржавајући
сеодпљувања,неколикосати:међутим,СимеонСтолпник
јестајаонепомерајућистопаланоћимаиноћима;докМа
каријеЕгипатскиније никада пљунуо од тренутка када је
крштен. Можда најуверљивији индикатор особености по
зноримскогдруштвеногживотаможемопрепознатиутоме
штоистинитост(objectivity)којајељудимабилаочајнички
потребнанијебилаоваплоћенакрозбезличнеинституције,
каоштојепророчиште,илиобезличенефигуре,каоштоје
поседнути медијум (possessed medium), већ је могла бити
прихваћенасамокрозчовекакојијемогаобитисагледану
актумоделовањапотпуногбестрашћаусеби,искивајућига
каохладниметалниоткивак,кроздоживотниаскетизам.”33

Наравно, не треба очекивати да ће се ова врста промене
светоназора дешавати у револуционарним категоријама:
империјалнамрежавластисебрзоприлагодилазахтевима
новерелигије,поставившицараусредиштеновогиконич
когсазнајногпоретка–каонајверодостојнијумогућуикону
Христа.Међутим,наосновусвегаштојеречено,стичесе
утисакда јеонаврстаиконичкеалтернативекоју јенуди
ла фигура светог човека (подвижника) касне антике, сва
ком искреном хришћанину – који није могао/морао бити
„купљен”империјалномпомпомипиротехником–морала
деловатизначајноуверљивијом.Уколикосе,најзад,присе
тимодајепретварањеиконичкиходносауједнооднајва
жнијихвезивнихткивахришћанскогсазнајногуниверзума
ималонајдубљебиблијскекорене(уучењуослицииподо
бију),34ондасебезустезањаможезакључитидапреузимање

32Brown,P.(1971)TheRiseandFunctionoftheHolyManinLateAntiquity,
рp.8496;Brown,P.(1982)ADarkAgeCrisis,рp.295301;Rousseau,P.
Asceticsasmediatorsandasteachers,in:Thecultofsaintsinlateantiquity
andtheMiddleAges:essaysonthecontributionofPeterBrown,eds.Ho
wardJohnston,J.andHoward,P.A.(1999),NewYork:OxfordUniversity
Press,рp.4559.

33Brown,P.(1971)TheRiseandFunctionoftheHolyManinLateAntiquity,
p.93.

34Оовомчувеномстиху[1,26]изКњигеПостањаитерминимаṣelemи
dĕmût–којисунагрчкипреведеникаоείκώνиὁμοίωσις,налатински
као imagoи similitude, а на српски као слика иподобије – те о неки
маодосновнихмогућностињиховогтумачењаубиблијском,теширем
богословскомиисторијскомконтексту,видетиу:Garr,R.W.(2003)In
HisOwnImageandLikeness;Humanity,Divinity,andMonotheism,Leiden:
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„ингеренција”наддоменомиконичкотелесногпосредова
њаникаконеможебитисхваћенокаоприватнасубверзивна
забава (затворене) мањине екстремно настројених аскета.
Штавише,чакинајсуптилнијепромененамапииконичког
поретка–учијемсеепицентруодвајкада(наовајилионај
начин)налазилафигуравладара35–билесуочигледновред
ненајекстремнијихподвигаинемогусетумачитикаонебит
не.Оногатренуткакадајевододелницаотворенаимоћкоју
јеподразумевалаконтроланадиконичкимпореткомпочела
дасепреливасаимперијалнеструктуренапојединцекојису
надљудскимподвизимапретворилисвојателаунајуверљи
вијеинајекспресивнијеХристовеиконе,започетјеједанне
самерљивоважанразвојнипроцес.Другимречима,истин
скипокушајизворногјеванђељскогподривањалогикедру
штвене(империјалне)надмоћиподразумеваоје–усазнај
ним оквирима грчкоримског, паниконичког универзума –
продирање уњено иконичко везивно ткиво и преузимање
утицајауовомдомену.Безобзиранатохоћемолисеодлу
читидаовуврступроцесапосматраноизагонистичкепер
спективе, или ћемоих схватити као спонтану и неумитну
разменуукојојсуобестранепокушаваледаискористеједна
другузапромоцијуидејаилиинтересаизакојихсустајале,
чињеницаједасефигуревеликихпозноантичкихаскетамо
гусхватитикаоњиховикључнипокретачииакцелератори.
Чињеницудасупроменеуиконичкомпореткузаљудеоко
јимајеовдебилоречинештозаштасе–свесноилинесве
сно–ваљаложртвоватипотврдићеиосвеститипоследујућа

Brill,рp.117176;Кубат,Р.(2008)Основестаросавезнеантропологије:
теолошка перспектива, Београд: Православни богословски факултет
УниверзитетауБеограду,стр.2844;Brunner,E.(1939)ManinRevolt:A
ChristianAnthropology,Philadelphia:TheWestminsterPress,рp.499503;
Pelikan,J.(2000)WhatHasAthenstodowithJerusalem?TimaeusandGe
nesis inCounterpoint,AnnArbor,MI:TheUniversity ofMichiganPress,
рp.5459.

35О (иконичкој) улози владара у религији/митологији старог света, ви
детигоре,нап.34;оиконичкојулозивладарауоквиримаспецифично
хришћанског светоназора, упоредитиу:Ladner,G.B. (1995)God,Co
smosandHumankind,рp.201212;DeBlois,L.EmperorshipinaPeriodof
Crises.ChangesinEmperorWorship,ImperialIdeologyandPerceptionsof
ImperialAuthorityintheRomanEmpireintheThirdCenturyA.D.,in:The
ImpactofImperialRomeonReligions,RitualandReligiousLifeintheRo
manEmpire,eds.DeBlois,L.,Funke,P.,andHahn,J.(2006),Leiden:Brill,
рp.274278;Setton,K.M.(1941)ChristianAttitudeTowardstheEmperorin
theFourthCentury;EspeciallyAsShowninAddressestotheEmperor,New
York:ColumbiaUniversityPress,рp.4751;Elsner, J. (1995)Artand the
RomanViewer,рp.177189;Ladner,G.B.(1953)TheConceptoftheImage
intheGreekFathersandtheByzantineIconoclasticControversy,Dumbar
tonOaksPapersvol.7,рp.2022;McGuckin,J.A. (1993)TheTheology
ofImagesandtheLegitimationofPowerinEighthCenturyByzantium,St
Vladimir’sTheologicalQuarterlyvol.37,no.1,p.55.
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иконоборачкакриза,укојојћеимператориборбомпротив
иконазаправопокушатидапреузму(поврате)потпунукон
тролунадмеханизмимаиконичкогпосредовања,докћемо
наси – стајући у непоколебљиву одбрану икона – заправо
успешно довршити процес децентрализације иконичког
поретка,чијесмопочеткеовдепокушалидарасветлимо.36
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Abstract

Representinghumansinvisualartsisoneoftheoldest,mostaccessible,
and theoretically thoroughly studiedmodes of semiotic interchange.
Only lately, though, attention of researchers has been drawn to the
factthattherelationoflikenessbetweentheimageandtheperson(or
event)representedbythesameimageisnotaonedirectionalcognitive
formula, and that people often tend to identify their behaviour and
their bodies with (their own) images. In other words, together with
the basic semiotic proposition implying that the (mimetic/artistic)
images are supposed to represent the bodies, it is possible to notice
the representational processes through which bodies are becoming
imagesofthoseveryimages.Thewaysthisalternativerepresentational
modehasbeenusedinLateAntiquity,togetherwiththewaysthiskind
of semiotic interchange influenced thebodilyexpressionsofpiety in
thoseperiods–resultingingradualerasureofthecognitiveborderlines
betweenbodilyand iconicmodalitiesofpresence–are the topicsof

thisresearch.
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вог васкрслогтела која сумом симболичких релација отвара са
свимновогносеолошко,теолошкоиестетскопољезаразумевање
васкрсењателомкаонајзначајнијетајнељудскогпостојања.
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Нијесвакотијелоједнотијело...

1.Кор.15,39.

Иживи:ибијахмртавиевосамживвавијеквијека,амин.

Отк.1,18.

Напочетку...

Одвременапрвиххришћанаиуспостављањацркве,трају
расправеоприродиваскрслогтелакојеХристоспреузима
након искупљујуће голготске смрти, као и о специфичној
улозиљудскогтелауоквиримаидејаоСтрашномсуду,Оп
штегваскрсењаикрајавремена.Јошјеудобаранепатри
стике, дошло до диференцијације хришћанске теологије/
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христологијенаспрамгностичкихучења,акаснијахерези
олошкаисторијаосликаванамборбумишљењаувезифор
ме,значењаизначајаваскрслогтелакаосотериолошкогин
струментаpar excellence.Данас, двехиљаде годинанакон
драменакрсту,јошувекпостојеегзегетскеполемике,каои
мишљењезначајногбројахришћанскихверникакојаидуу
правцуразумевањаваскрсења,васкрслогХристаиОпштег
васкрсењаванконтекстаСветогписма,Светогпредањаали
исавременихшколатеолошкехерменеутике.

Духовностновогдобаиизузетан,алипонекаднедовољно
маркантаноприказанутицајсинкретистичкихипсеудохоли
стичкихспекулацијакојасеодносенатрадиционалнохри
шћанство,усмерилисупажњунаспиритуалнизначајваскр
сења,безјасногодговорагдејеместотелаусотериолошком
домостроју,односнокаквогквалитетајеобновљенавезана
релацијитело–душа–духусмислубудућеегзистенцијеу
вечности.Каоштоћемовидети,Светописмонавишеместа
наглашава телесни аспект васкрсења као елемента без ко
гасенеможеразуметиквинтесенцијахришћанскерелиги
је,штоподразумевапостојањеуприсуствуБожијеславеса
трансфигурисаном,аликомплетномчовечношћу–свесног
актуализирајућег обновљеног сопства као органског дела/
целинебудућегЦарства.Таквотелоподразумеваодсуство
(физикалнепрепознатљивостииндивидуе)имодификацију
(телесногстатуса),доксвестостајевиталнаусопственом
(ре)активномконтинуитету.Иакосеваскрсење,каоштосмо
већнаписали,честоразумеаноргански,писциЈеванђеља,а
посебноапостолПавле,такавстав,несамодадоводеупи
тање,већгадиректнооповргавајупримеромваскрслогХри
ста који остварује епистемичку заједницу предголготског
Исуса и већ – васкрслогЛогоса у личностиСветогСина,
каоархетипомпотпуности,извесностиипунинеживотаван
крлеткесмрти.

Наравно,потпунобипогрешнобилосвестиидејуваскрсења
настрогофизикалнураван,простозатоштосеваскрслате
лесностнеможеразуметибезцелокупнеприродеимисије
ХристакаоСпаситељакојајеMysteriumMagnumхришћан
скогтеолошкогпромишљањаипраксецрквекрозисторију.1

1 Парацелзус (Theophrastus PhilippusAureolus Bombastus von Hohenhe
im;1493–1541)терминомMysteriumMagnumозначавапримордијалну
материју–онукојајенуклеусбудућееманацијеелеменатаусвомјош
увек недиференцираном стању. Јакоб Беме (JakobBöhme, 1575–1624)
такођепредстављаMysteriumMagnumкаостањепотенционалности,од
носнокаохаосизкогаизвиреБожанскастваралачкамудрост.Завише
информацијавидети:Paracelsus(1988)SelectedWritings,Princeton:Prin
cetonUniversityPress;Andersson,B.,Martin,L.,Penman,L.andWeeks,A.
(2018)JacobBöhmeandHisWorld,Leinden:Brill.
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Напочетку,интересујенасгенеричковрелоидејеваскрсења
чијетраговеможемопратитикрозкњигеСтарогзавета,па
прекоНовогзавета,сведоКур’ана,ализанимајунасипро
тивречностионогштоданасподразумевамоподтелесним
васкрсењемињеговимвишеструкимтеолошко–филозоф
скимимпликацијама.

Старизаветоваскрсењу

Јудаизам, чија богата историја открива почетак, развој,
алииотпадништваизабраногнародаодБожијегЗакона(2.
Мој.20,1–17;5.Мој.5,6–22)садржиклицуидејетеле
сногваскрсења,чијиодјецидосежуупериодзначајнопре
Вавилонскогропства.2

КњигапророкаИсаије(VIIIвекпреХриста)доносинамја
снуодредницуотелесномваскрсењу:„Оживјећемртвитво
ји,имојећемртвотијелоустати.Пробудитесе,ипјевајте
којистанујетеупраху;јерјетвојаросаросанатрави,изе
мљаћеизметнутимртваце’’(Иса.26,19).Уконтекстуално–
егзегетскомсмислу,недвосмисленајевезаизмеђуиндиви
дуалногиопштегваскрсењамртвихкојејеутелу,односно
којеобухвататвар.Записца,пробуђењејеколективноидео
јеБожијегпланазаИзабранинарод,простирућисе,прак
тично,насвеаспектеСавезаилиЗавета.Написаноподра
зумева и ослобођење (од страних завојевача), и изливање
благослованаБожијудецуиопште/индивидуалнотелесно
васкрењемртвих.

Јошконкретније,уКњизиоЈовуможемоприметитиназна
керазвојаидејеоваскрсењутела:„Ализнамдајеживмој
искупитељ,инапошљедакдаћестатинадпрахом.Иако
сеовакожамојаирашчини,опетћуутијелусвомвидје
ти Бога’’ (Јов. 19, 25 – 26). Наведени онтолошки искорак
представљаMomentumоднедовољномаркантнихпредста
ва оживоту после смрти, небеске правде и бивања уше
олудоконкретизацијекојуналазимокодХристаиапосто
лаПавлауНовомзавету.3Какоустаројеврејскомјезикуне
постојиконкретантермин,као,например,у старогрчком,

2 Видети:Levenson,J.(2006)ResurrectionandtheRestorationofIsrael:The
UltimateVictoryoftheGodofLife,NewHaven:YaleUniversityPress.

3 Због ограничености простора, нећемо улазити у подробну анализу
садржаја јеврејскогМидраша, као и односа рабинске текстуалне тра
дицијеиранохришћанскеегзегезе.Такође,састранећемооставитии
ставовеКумранскезаједницепопитањимаваскрсењаиесхатологије.За
вишеинформација видети:Novakovic, L. (2014)Raised from theDead
AccordingtoScripture:TheRoleoftheOldTestamentintheEarlyChristian
InterpretationsofJesus’Resurrection,London/NewYork:BloomsburyТ&
ТClark.
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непостојањедиректногјезичкогпојманеимплицираапри
орностнепостојањаидејногконцепта.Чакнапротив,текст
изКњиге о Јову су ретки старозаветни стихови који упу
ћујучитаоценаидејуиндивидуалногтелесногваскрсења,
стављајућиихпозначајунаистуравансауверењемоГе
нералном,односноОпштемваскрсењусвихљуди.4Јевреј
скиписацнедвосмислено сведочиоБогу каоискупитељу
појединаца који, задржавајући одређени вид телесности и
индивидуалности,непосредноучествујууБожијојслави.За
писца,Богнијеудаљениспиритуалниконцепт,већомнипо
тентноБићекојеостварујеживувезусафизичкимсветоми
човекомуњему,штобацановосветлонаиначеопорнара
тивнаведенекњиге.5

Накрајуовогкраткогосвртанапроблемтелесногваскрсе
ња јудејскетрадиције,поменућемоТринаестпринципа је
врејскеверекојисублимирајуучењакојаизвируизсписаи
искуствајудаизма:1.Богпостоји;2.Богјеједаниједини;
3.Богјебестелесан;4.Богјевечан;5.Молитвасеупућује
Богуиникомедругом;6.Речипророкасутачне;7.Мојси
јевопророштвојетачно,aМојсијејебионајвећиодпроро
ка;8.ПисанаиусменаТора (Талмуд)супредатиМојсију;
9.НећебитидругеТоре;10.Богзнамислииделасмртни
ка;11.Богћенаградитидобре,аказнитизле;12.Месијаће
доћии13.Мртвићеваскрснути.6

Јасноједасејеврејскарелигијскатрадицијаослањанаиде
јуваскрсењамртвих,штоподразумеваителесноваскрсење,
којесматрамоосновомтумачењаиразвојаучењахришћан
скецрквекрозвекове.Новизавет,Симболвереипредање
црквесведочеонепоколебљивомставуувезисателесним
васкрсењемињеговимсотериолошкимимпликацијама,што
најдиректнијеизлажеусвојимписмимаапостолПавле.

АпостолПавлеоваскрсењу

Обраћајући се вернима у Риму иКоринту, апостолПавле
указује о неопходности вере у телесно васкрсење: „Јер

4 Акценатјенаизабраномјеврејскомнароду,алиинаправедницимасвих
нација.

5 АкобисмосеудаљилиодканонаСветогписмаСтарогзаветаиподвр
глианализиодређенеапокрифе,уочилибисмо,какоимплицитне,такои
експлицитнеидејеотелесномваскрсењумртвих.Добарпримерјеспис
ВазнесењеИсаијино(IвекпреХриста–крајаIIпослеХриста)чијиса
држајописујемучеништвопророкаИсаијеињеговувизијуоовапло
ћењу,смртииваскрсењуобећаногМесије.Завишеинформацијавиди:
Knibb,M.A.TheOldTestamentPseudepigrapha,Vol.2,ed.Charlesworth,
J.(1985)NewYork:DoubledayandCompany,рp.143–177.

6 Видети: Kaplan,A. (2002)Majmonidovi principi: osnove jevrejske vere,
Beograd:KnjiževnodruštvoPismo.
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знамодасватваруздишеитужиснамадосад.Анесамо
она,негоимикојиновинудухаимамо,имисамиусеби
уздишемочекајућипосињењаиизбављењатијелусвојему”
(Рим.8,22–23).ВеомајеинтересантнодаапостолПавле
доводи у непосредан однос термине каошто су „посиње
ње”7и„избављење”сателеснимваскрсењем,штопредста
вљапоследицеобновљеногдуха,односноновогживотапо
иуДуху.Коринтскимхришћанимаистиапостолпредочава
учењеоваскрсењутеланадетаљнијиначин:

„Алићевамрећико:какоћеустатимртви?иукаквомће
тијелудоћи?Безумниче!тоштосијешнећеоживљетиако
неумре.Иштосијешнесијештијелокојећебити,негоголо
зрно,билопшеничноилидругокако.АБогмудајетијело
какохоће,исвакомсјеменусвојетијело.Нијесвакотијело
једно тијело, него је друго тијело човјечије, а друго скот
ско,адругорибље,адругоптичије.Иимајутјелесанебеска
и тјелеса земаљска: али једруга славанебескима, адруга
земаљскима.Другајеславасунцу,адругаславамјесецу,и
другаславазвијездама;јерсезвијездаодзвијездеразликује
услави.Такоиваскрсенијемртвијех:сијесезараспадљи
вост,аустајезанераспадљивост;Сијесеусрамоти,аустаје
у слави; сије се у слабости, а устаје у сили;Сије се тије
лотјелесно,аустајетијелодуховно.Иматијелотјелесно,
ииматијелодуховно.Такојеиписано:првичовјекАдам
постадеутјелесномживоту,апошљедњиАдамудухукоји
оживљује.Алидуховнотијелонијепрво,неготјелесно,па
ондадуховно.Првијечовјекодземље,земљан;другијечо
вјекГосподснеба.Какавјеземљанитакисуиземљани;и
какавјенебескитакисуинебески.Икаконосимообличје
земљаногатакоћемоноситииобличјенебескога.Аового
ворим,браћо,датијелоикрвнемогунаслиједитицарства
Божијега,нитираспадљивостнераспадљивостинашљеђује.
Евовамказујемтајну:јерсвинећемопомријети,асвићемо
сепретворити.Уједанпут,утренућуокаупошљедњојтру
би;јерћезатрубитиимртвићеустатинераспадљиви,ими
ћемосепретворити.Јеровораспадљивотребадасеобуче

7 Термин„посињење”заузимаврловажноместоупротестантској,апо
себно у реформатској теологији и долази у оквируOrdo salutisнепо
средно након оправдања. Поред откупљења и помирења, посињење
означаванепосреднупоследицусамогоправдања,саједне,инедвосми
сленоитрајноприпадништвопородициспасених,садругестране.Ordo
salutisозначаванизконцептуалноразличитихкоракаделовањаСветог
Духауостваривањупланаспасењаверникаиподразумевадеветсеквен
ци:1.Изабрање;2.Позвање;3.Обновљење;4.Обраћење;5.Оправдање;
6.Посињење;7.Посвећење;8.Постојаност(Светих)и9.Прославље
ње.Завишеинформацијавиди:Westminsterskovjeroispovijedanje,Veli
kikatekizam,Malikatekizam(2008),Tordinci:Reformiraniteološkiinstitut
„MihaelStarin.”
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унераспадљивост,иовосмртнодасеобучеубесмртност.
Акадсеовораспадљивообучеунераспадљивостиовосе
смртнообучеубесмртност,ондаћесезбитионаријечшто
јенаписана:побједапрождријесмрт”(1.Кор.15,35–54).

ИакоКалвин (JeanCalvin)проблематизује,несамоверуу
васкрсењетела,већиверуубесмртностдушеуоквирима
коринтске заједнице верних, што радикално осуђује,8 са
свимјеексплицитнапотребаапостолаПавлазатеолошким
појашњењемнаведеногпроблема.НаистомтрагујеиМар
тинЛутер(MartinLuther)којиизносиставдајечитавопо
стојањепре(општег)васкрсењапопутсневањауодносуна
свеживот поХристу у васкрсломи обновљеном телу: „За
садајеневишеодсна.АзаХристаноћпренегоштонасиз
тогснапробуди.”9Дакле,утемељивачипротестантизма,за
којесечестотврдидасуонитикојисунаправилирадика
ланотклонододређенихтрадицијаипраксицркве,потвр
ђујуусвојимделимасвеоноштооваскрсењутеламожемо
пронаћи код, на пример, светогКлиментаРимског, светог
ЈустинаМученика,светогИринејаЛионског,светогЈована
Касијана,удокументимакаоштосуАтанасијевовероиспо
ведањеиНикео–цариградскиСимболвереиканонимаВа
сељенскихсабора.10БилодаговоримооЗападном11илиИс
точномхришћанству,верауваскрсењетелабилајеодсамих
почетакаисторијецркведоктринарноприхваћена12иувеку
непосреднојвезисаесхатолошкомизвесношћупарусијског
обећања.

8 НеразумевањеилиодбацивањедоктринеоваскрсењутелаЖанКалвин
назива„...лудимсномСадукеја.”Завишеинформацијавидети:Calvin,
J.(2013)Calvin’sCompleteCommentaryontheBible,Harrington:Delmarva
PublicationsInc.

9 Luther,M.(1973)Luther’sWorks,Vol.XXVIII,ed.Oswald,H,SaintLouis:
ConcordiaPublishingHouse,p.110.

10Видети:Поповић,Ј.(2004)Догматикаправославнецркве,ТомI–III,
Ваљево:МанастирЋелије.

11У катехизму римокатоличке цркве, у 11. поглављу које носи наслов
„Вјерујем у ускрснуће тијела” можемо прочитати: „По смрти, дије
љењемдушеитијела,тијелосечовјековораспада,докмудушаидеу
сусретБогу,чекајућидасепоновносјединисасвојимпрослављеним
тијелом.Богћесвојомсвемоћуконачноповратитинепокварљивживот
нашимтијелимасједињујућиихснашимдушама,снагомИсусоваускр
снућа”;Katekizamkatoličkecrkve(2016)Zagreb:Hrvatskabiskupskakon
ferencija,str.280.

12ИакоучењеоваскрсењутеладолазиуцрквуодсамогХристаи апо
стола,блажениАвгустинконстатуједаниједаннаукнијетоликовехе
ментноиконтинуиранодовођенупитањекаоидејаоваскрсењутела.За
вишеинформацијавидети:Augustine(2005)TeachingChristianity,New
York:AugustinianHeritageInstitute.
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Иакохришћани,одапостолскогдоба,верујууваскрсењете
ла,мало јеонихкоји  јасновиде13иразумејуспецифичну
трансформацију о којој је писао апостолПавле.И заиста,
ако покушамо да анализирамо наведене стихове из Прве
посланицеКоринћанимадоћићемодоконтрадикторнихза
кључакаинеочекиванихпретпоставкикојихћемосеуовом
радудотаћи.

Особиневаскрслогтела

Апостолнаводиследећеособинетеланаконсмрти:1.Вас
крслотелопоседуједуховнуструктуру;2.Свиљуди,безоб
зирана личну веруи/илидела ће васкрснути; 3.Промена
настајетренутно;4.Догађајпретварањаодигравасеувреме
седме трубе14 односно током једнеод епизодапредДруги
Христовдолазаки5.Васкрслотело јенераспадљиво.Ме
ђутим,ипореднаведеног,васкрсењетелаостајеудомену
спекулације,безјаснихназнаканакојиначинсетакодубока
истинауопштеможеразумети?

Библија,Светиоцииранохришћанскауметностчестокори
стеаналогије(Јонаутрбухукита,ВазнесењеИлијеиЕноха,
Данилоулављојјами,УстајањеЛазараисл.)иконгруитет
природнихпроцеса(клијањесемена,сменагодишњихдоба)
кадаописујусамфеноменХристовогваскрсења,15алиосо
бинетелауоквиримаОпштегваскресењајављајусесамо
каоназнакеипретпоставке.ЧакиповршночитањеПисма
имплицирапотенцијалностширокогспектратумачењакоја
обухватајувишезначнеисторијске,теолошкеифилозофске
премисе,али,увећини,безнаглашенетежњезапосебним
ифиналнимодгонетањемвеликетајнетелесногускрснућа.
Тосвакаконезначидатаквихпокушајанијебило,напро
тив, међутим присутност генерализација и савремени от
клон од тема каошто су смрт, васкрсење, реалностпакла
исл.доводенасдозакључкадаиданаспостављамовише
питања него што налазимо конкретних одговора.16 Такво

13Видети:СветиСимеонНовиБогослов(2005)Сабранебеседе,Београд:
ОбразСветачки.

14ПоследњаилиседматрубарефериракатекстуизОткривењаапостола
Јована.Наиме,седампечата(Отк.6,1–17;8,15),седамтруба(Отк.
8,6–21;11,1519),каоиседамчаша(Отк.16,121)представљају
триузастопнаочитовањаБожијегсуданакрајувремена.Постојијасна
етиолошкадимензијаизмеђуседампечата,седамтрубаиседамчаша,
аседматрубапосебиозначавапретходништвоседаманђелазаједноса
седамчашаБожијеггнева(Отк.11,15–19;15,18).

15Maas,A. General Resurrection, The Catholic Encyclopedia, 22. february
2020.http://www.newadvent.org/cathen/12792a.htm

16Видети:Davies,S.(1993)RisenIndeed:MakingSenseoftheResurrection,
GrandRapids:WilliamB.EerdmansPublishingCompany.
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стањенечуди,јерјошувектрагамозазначењем,реалношћу
исмисломХристовепобеденадсмрћуипатњомкојанам
је,каољудскомроду,неузрокованосанашестране,дарова
на:„Акобисмопризналичудесностовогдогађаја,моглоби
сеговоритиоИсусовомваскрсењукаоо ’темељномчуду’
хришћанства.“17

ИмајућиувидусвеонестиховеНовогзаветакојиговореока
рактеристикамателанаконваскрсења,можемозакључити:

1.Таквотелоимаизгледбиолошког,људскогтела;

2.Припадаистомполукаоипреваскрсења;

3.Телосеможедодирнути;

4. Унутрашњи биолошки процеси (нпр, варење хране),
каоичулабивајунетакнути;

5. Васкрсла особа поседује кохерентну индивидуалну
свест;

6.Васкрслотелопоседујенатприроднеспособности;

7.Гласиговоростајуидентични;

8.Меморија остаје неоштећена, као и основне емоцио
налнеособине.18

Закључујемодасуапостолибезусловноверовалиуваскр
сењетела(билионинепосреднисведоциХристовогваскр
сењаилине),пишућиипроповедајућимеђувернима,што
сеодносиинапрвехришћанекојисутаквупорукуширили
међустановништвомЈерусалима.Дакле,Христјеустаоиз
гроба,Христјетелеснобиоприсутанназемљитокомчетр
десетданаиХристсеузнеонанебо–такавСпаситељјеза
Првуцрквубионепобитнареалноствере.Следствено,људ
ска бића васкрсавају и наконСуда одлазе на место/стање
наградеиликазне.Међутим,проблемнастајеуправонаба
зичномнивоутелесности:какољудскотеломожеиматисве
наведено,штоподразумеваиодређенивиднематеријалних
особина,адасеупотпуностиможеназватителом?Какваје
супстанцијалносткојачиниваскрслотело?Накрају,накоји
начинсеостварујесинергијаматеријалногинематеријалног
усветуприродеифизике?

17Kinzig,W.„Gründungswunder“desChristentums?DieAuferstehungChristi
in der altkirchlichenDiskussion, ImGlaublich–aberunwahr?,Band10,
(2013),Würzburg:ErgonVerlagGmbH,s.42.

18Мт.28,5–6;Мк.16,6;Лк.24,6–7;Јн.11,25–26,20,8–9;Дел.26,
22–23;1.Сол.4,14;1.Пет.1,3;2.Кор.5,14–15;Рим.6,5–6;Фил.3,
10;Јев.13,20–21;1.Пет.3,21;Отк.20,6,20,12–13.
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Наведениодностварногиметафизичкогпредстављавелику
енигму,несамохришћанства,већсеонопреливаначитаву
људскуврсту,безразликекојојкултури,временуилирели
гијиприпадали.Универзалистичкаусвомкорену,верауре
алносттелеснеегзистенцијенаконсмрти,маукомсевиду
испољавала,представљакључниелементразумевањатајне
смрти,постојањанаконњеипоимањавечности.Остајемо
натрагуапостолаПавла.

Наговештајоткривања:месои/илитело

ПисацПосланицаКоринћанимапружанамувидусопстве
ну спознајну елаборацију наглашавајући одређене терми
нолошкеигносеолошкедиференцијацијекојесматранеоп
ходнимзадаљеразумевањеБожијегпланаспасења.Изнето
ћемопокушатидадокажемонапримерустихаизПослани
цеРимљанима:„НегосеобуцитеГосподаИсусаХриста;и
тијелунеугађајтепожељама”(Рим.13,14).Напрвипоглед,
наведенистихнеоткривамногоотелесномваскрсењу,ме
ђутимакоусмеримопажњунаоригиналантекстможемодо
ћидонеочекиванихзакључака.

Наиме,грчкаречsarxобичносепреводикаомесоиознача
васмртност,стањепада,односно,онотелокојејерезерво
аргрехољубивостисвакеврсте.Таквомесо/тело,уширем
смислу, означаваљудскепотребе, каои читав спектарне
гативних особина, емоција и мотива. У ужем смислу, ме
сојепостављенонасупротобновљеном,пробуђеномивас
крсломстањубићанаконфизичкесмртии,каотакво,без
сотериолошкогкапацитета.

Следствено, soma иако означаватело, представља, запра
во,јединственентитеткојисепосвојојприродиразликује
од смртне твари, који надилази природу телесности и ко
јипредстављаактивнувезуизмеђуземаљскогпостојањаи
бивањаувечности.ИакосеуСветомписмуНовог завета
оберечикористенаизменично,апостолПавлеинсистирана
дистинкцијимесо/крв –тело/дух уводећи нас у предворје
хришћанске есхатологије, али и сасвим нове хришћанске
антропологије,премакојојличностнадилазисмртуједној
обновљенојдимензијипостојања.Такотелопостајееписте
мичко–егзистенцијалнирепозиторијумновихквалитетаи
особина,прилагођенихБожијојОбјави(Тело–РечЛогос),
БожијојостваренојВољи(Богочовечанствености)иБожијој
Промисли (Миленијум).Акобисможелелидабудемо још
прецизнији,реклибисмодатело(soma)подразумевамесо/
телотокомживотакаохрам(„удовиХристови”–1.Кор.6,
15),докваскрслотело јестедуховнотелоукоменемани
трагамеса/пропадљивости.Уизнетојрелационојдимензији
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примећујемоиприсуствоелементарнеплатформехришћан
ске етике,што подразумева христоцентрично саображење
духаисрцаускладусаХристовимречимаиделима(Јн.11,
15),путемвере(Solafide),Откривења(Solascriptura)ими
лости(Solagratia):„Циљхришћанскеетикејеспасењељу
ди.ТојепуткојидоприносииспуњењуБожјевоље.Сваки
другициљдовеобиупитањеовоосновноназначењехри
шћанскеетике.”19

Примећујемоодређениконтинуумизмеђуземаљскогиду
ховногчовека–оногкојијеуземаљскомтелуикојиможе
слободном вољом одабрати сопствени спиритуални пут и
васкрслогчовекакојинастављаживотпослесмртиикоји
након Суда прима награду или казну.Међутим, крв нема
приступаЦарству,путеноитварнoостајуприкованизама
терију,алитрансфигуративнителеснимоменатваскрслости
подразумевавезусмртногибесмртног,пролазногинепро
лазног: „Старо телопостаће ново тело.Али то ће и даље
битивашетело...Васкрсењенијеописаноусмислусасвим
новекреације,већизмењенестарекреације.”20ПоПајперу
(JohnPiper),новоподразумевастаро,астаросадржипотен
цијубудућег,новогтела–новогживотаукомеједефинисан
прошлииостваренбудућивек.Оваквутврдњупоткрепљу
јемопримеромсамогХриста:каоБогомладенац,каоИсус
Назаренћанин,каоваскрслиМесијаи/иликаоПреображена
Светлост–ОнјесталноиувекистиСветиСин,истински
БогиСпаситељсвета.

На крају овог кратког поглавља, осврнули бисмо се и на
проблемнадеухришћанству–кодапостолаипрвиххри
шћана.21Онасеодносила,несамонаочекивањевечногжи
вота,већинапроцеспреласкаизсмртиусвеживотучемује
идејаоваскрсењутелапредстављаласвојеврснуповезаност
између два света, без губитка личних особености, о чему
смо већ писали. Држећи се Христовог учења, сваки члан
цркве је равноправно био део јединственог грандиозног
Божијегдела,аХристоважртваиваскрсењејединимодел
ипутдосезањациља.Уњемусубилиутканеидејеправ
де, равноправности и једнакости, чему и данас хришћани
стремеичемусенадају.

19Живковић,И. (2011)Хришћанска етика,Београд:Свети архијерејски
синодСрпскеправославнецркве,стр.9.

20Piper,J.(1995)FutureGrace,ColoradoSprings:MultnomahBooks,p.372.
21Видети:Wright,N.T.(2003)TheResurrectionoftheSonofGod,Minneapo

lis:FortressPress.
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ДруголицеЈедног

Наовомместубисможелелидасемалоудаљимоодвећпо
стојећихдоктринаоваскрсењутелаипознатихтеолошких
реминисценција на исту тему, урањајући у спекулације о
самомизгледуиквалитетуХристовогваскрслогтела.Уту
сврху, осветлићемо проблем из перспективе Јеванђеља по
Луки и познате епизодеПут за Емаус која на јединствен
начинпредстављаИсусовуваскрслутелесност:

„Аупрвиданнедјељнидођошеврлоранонагроб,идоне
сошемирисештоприправише,инекедругеженесњима;
Алинађошекаменодваљенодгроба.Иушавшиненађоше
тијелаГосподаИсуса.Икадсеонечуђахутоме,гле,двачо
вјекасташепредњимаусјајнијемхаљинама;Акадсеоне
уплашишеиоборишелицак земљи,рекошеим:штотра
житеживогамеђумртвима?Нијеовдје;негоустаде; опо
менитесекаковамказакадбјешејошуГалилеји,говорећи
дасинчовјечијтребадасепредаурукељудигрјешникаи
дасеразапнеитрећидандаустане.Иопоменушесеријечи
његовијех.Ивратившисеодгробајавишесвеовоједанае
сторициисвимаосталијем.АтобијашеМагдалинаМарија
иЈованаиМаријаЈаковљеваиосталесњимакојеказаше
овоапостолима.Ињимасеучинишењиховеријечикаолаж,
иневјеровашеим.АПетаруставшиотрчакагробу,инат
кучившисевидјесамехаљинегдјележе,иотидечудећисе
у себишта би.И гле, двојица одњих иђаху у онај дан у
селокојебијашедалекоодЈерусалимашесетпотркалишта
извашесеЕмаус.Аониговорахумеђусобомосвимаови
јемдогађајима.Икадсеониразговарахуизапитивахуједан
другога,иИсусприближисе,ииђашесњима.Аочиимсе
држахудаганепознаше.Аонимрече:какавјеторазговор
којииматемеђусобомидући,иштостеневесели?Аједан
поименуКлеопа,одговарајућиречему:зарситиједанод
цркварауЈерусалимукојинијесичуошта јеуњемубило
овијехдана?Иречеим:шта?Аонимурекоше: заИсуса
Назарећанина,којибјешепророк,силанудјелуиуријечи
предБогомипредсвијемнародом;Какогапредадошегла
вари свештенички и кнезови наши те се осуди на смрт, и
разапешега?Амисенадасмодајеононајкојићеизбавити
Израиља;алисврхсвегатогаовоједанастрећиданкакото
би.Ауплашишенасижененекеоднашијехкоје субиле
ранона гробу,Иненашавшитијелањеговадођоше гово
рећидасуимсеанђелијавиликојисуказалидајеонжив.
Иидошеједниоднашијехнагроб,инађошетакокаошто
иженеказаше,алињеганевидјеше.Ионимрече:обезум
нииспорогасрцазавјеровањесвегаштоговоришепроро
ци!НијелитотребалодаХристоспретрпиидауђеуславу
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своју?ИпочевшиодМојсијаиодсвијупророкаказиваше
имштојезањеганаписаноуСветомписму.Иприближише
секселуукојеиђаху,иончињашеседахоћедаљедаиде.И
онигаустављахуговорећи:останиснама,јерједаннагао,
иблизујеноћ.Иуђесњимаданоћи.Икадсјеђашесњима
затрпезом,узехљебиблагословившипреломигаидадеим.
Тадасењимаотворишеочиипознашега.Ињеганестаде”
(Лк.24,1–31).

Изнетисветописамскистиховиоткривајузагонетнуфизику
телакојомсеХристпоновообјављујесвету.Кључнистих
„aочиимседржахудаганепознаше”(Лк.24,16)22,каои
остатактекста,имплицирајуследећезакључке:

• УченицинисучулиИсусовекораке

• Исусанисупрепознали

• Исусовгласјебиоизмењен

• Тек након ломљења хлеба ученици су схватили са
кимразговарају

• Исусовотелоседематеријализује

УчудесномописуапостолаЛукевидимоизмењеногХри
стакоганајближиапостолииученицинепропознају,кога
третирају,упрвимтренуцима,каостранца,каонепознатог
мушкарцакојинепредстављаништавишедосаговорника.
Иакосмонасамомпочеткуовограданагласилидаваскр
слотелопоседуједругачијуфизиономију,унаведенимсти
ховиманазиремоинекењеговеособинекојесеодносена
Општеваскрсењеителесностуоквиримакрајавремена.На
пример:језиккојимсмокомунициралиостајеисти,култур
никонтекстукомесмообитавалиостајенамблизак,свест/
сазнањенамјепроширено,манипулацијаматеријалнимста
тусомтелазависиоднашевољеитд.Свенаведеноговори
уприлогчињеницидаваскрслотелосвакеособезадржава
основнеособинематеријалности,алидаистојнеподлеже,
даодњенезависи.Онозаузимапросторидогађасеувре
мену,нонинакојиначинодтихкатегоријанезависи,већ
представљаизузетостиизузетностнаспрамзаконаприро
де.Обновљенотелонијесмртно–носилацјебожанскоги
пре–падаАдамитскогчовекакојијесвестанБожијегпосто
јањаичијеобличјејеуподобљеноплануспасења.Тако,це
лочовечанствоимајединственуицеловитубудућност,асви
свети/спасеничиненародБожијикаоТелоХристовоувеч
ности.Он/ОнапредстављаграђевинуДуха,Храмицрквуи
интристичкисадржајНовогЈерусалимаукоместолујеБог

22Упоредити:Јн.20,14;21,4.
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насвомсветлосномПрестолу.ТелоХристовојеистање,и
целовитост и остварена индивидуална посебност. Вечна,
бескрајнаиуједињујућадатостсветихостваренауапсолут
нојинедељивојПресветојТројици.

Безтежњедаседајуфиналниодговори,овимкраткимосвр
томжелелисмода,коликојетоуопштемогуће,подсетимо
дајеХристбиоиостаоизузетнозагонетналичносткојуни
каданеможемодокрајаоткрити.Каоуосталомисамживот.

Естетикаваскрслогтела

Да бисмо говорили о иконографскоестетским приказима
васкрсењаИсусаХриста,моралибисмосепресвегаосвр
нути на суштинску дистинкцију представа Источне и За
паднехришћанскеиконографијекојанастајекаорезултанта
расколахришћанскецркве1054.године.Какосехришћан
скаиконографијатемељиланаизворимакаоштосуСтари
иНовиЗавет,хагиографскисписи,апокрифи,житијасветих
илегенде, каоинаприсутномлитургијскомутицају,иако
стилскиразличити,доXIIIвекасунегованисличнииконо
графскинаративи,накончега јеприметандисконтинуитет
ИсточнеиЗападнеструје.

ПриказваскрсењаХристовогприпадакомпозиционојструк
турициклусаподназивомВеликипразницикојиуисторији
уметностиозначаванизод12сценакојимасуописанидога
ђајиодБлаговестидоУспењаБогородице.Приказеваскр
слогХристаможемовидетиусценамакаоштосуСилазак
уАд,Мироносицена гробуХристовом,Страшнисуд,Ве
чера уЕмаусу,Неверовање Томино иНе додируј ме (Noli
metangere),гдеможемоприметитидаиконографскеинтер
претацијекојепратитипологијаликова,одећеиатрибута,
подлежу одређеним одступањима у представама Источне
иЗападнехришћанскеуметности.Акобисмосеосврнули
на православну хришћанску иконографију, приметили би
смодасенајчешћеуисторијиправославнесредњовековне
уметностиинтерпретиралапредставаВаскрсењаподнази
вомСилазакуАд.УвидубиблијскеизворенампружаЈеван
ђељепоМатејукојесадржипророчанстваосиласкуГоспод
њемуподземљеиопролазуправденихдуша:„Игле,завеса
црквенараздресенадвојеодгорњегкрајадодоњег;иземља
сепотресе,икамењесераспаде;Игробовисеотворише,и
усташемногателасветихкојисупомрли”(Мт.27,5152).

Каоилустрацијуовогпримеранавешћемоиконографскуце
линусценеманастираГрачаницеХристовогваскрсењаоли
ченогупредставиСилазакуАд,којадатираиз1320.године,
икрасиисточнизидизнадолтарскоглукакојиделиолтар
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одсолеје.23Фрескајеподељенаудвасегмента,аЈанкоРа
довановићјеукњизиИконографскаистраживањасрпског
сликарстваXIIIиXIVвекаописујенаследећиначин:

„Угорњемделуприказанојезвезданонебоучијојсесре
дининалазихетимасијасаеванђељем.Позадиње јевели
ки шестокраки крст са трновим венцем, копљем и губом
(сунђером).Левоидесноодпрестоланалазесеосаманђе
ла.Првадваносеурукамарипидуиобученисууђаконски
стихарсаораромнакоме јенатписAГIOC.Осталихшест
анђелауруцидржиполабарумсанатписомAГIOC,AГIOC,
AГIOC.

Удоњемделу композиције приказан је планинскипредео
сапећиномАда.Христосјенасликануславикакостојина
персонификацијиАдаучовечијемобликуинаразваљеним
вратимаада,поредкојихстоједваанђела.Христосјеобу
чен у тамноцрвени хитон и кестењасти хематион; у левој
руцидржикрст,адесномизбављаАдамаизада.Налевом
делусценеклечипраотацАдам;изањегаусаркофагусто
јичетрнаестлицасаиспруженимрукамауположајумоли
тве, аисподњих једруги саркофаг самноштвомљуди.У
десномделукомпозицијеклечипрамајкаЕва,апозадиње
у саркофагу стоји више лица са светачким ореолима.Пр
вијеЈованПретечакојидесномрукомблагосиљааулевој
држисвитак,симболпророчкеиучитељскеделатности.Иза
ЈованасуцаревиДавидиСоломон,апозадињихјејошје
данцар.Удоњемдесномсаркофагустојимноштвољудиу
молитвеномположајупремаХристу.Левоидесноодврата
приказанисукључеви,браве,клинови,гредеидругиоста
циразрушенихвратаада.Тусунасликанадваанђелакако
окивајусатану.’’24

Иакоможемоприметитиалтерацијеуовојкомплекснојком
позиционој структури која се за разлику од уобичајених
сценаСилазакуАд,очитујууодређенимдетаљимакаошто
сухетимасија саоруђима страдањакојој се клањају анђе
ли и небо са звездама,што указује на литургијски карак
тер.Што се тиче приказаИсусаХриста након васкрсења,
онвизуелнозадржавасвојликиопштекарактеристике.Бо
жанскуприродуХристауочавамоуначинунакојијеприка
зан:услави,каопобедникнадАдом,очемуговориикрст
улевојруци–симболпобеденадпакломисмрћу;ранена
шакама и стопалима представљају подсетник самог чина

23Видети: Радовановић, Ј. (1988)Иконографска истраживања српског
сликарстваXIIIиXIVвека,Београд:Српскаакадемијанаукаиуметно
сти/Балканолошкиинститут.

24Исто,стр.90.
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разапињањанакрст,алиичињеницедајеупитањуваскр
слотелоИсусаХриста;онсилазиумандорли(представља
визуелнисимболбожанскеславеибожанскесветлости,ко
јасеухришћанскојиконографији,појављујеусценамакао
штосуХристовоПреображење,Васкрсење,Вазнесење,као
иУспењеБогородице)обасутојзвездама,јерјеувремеХри
стовесмртизавладалатаманадземљом(Мт.27,45;Мк.15,
33).Крстастог нимба, одевеног у тамно црвени хитон ко
јинедвосмисленоуказујенабојуГосподњекрвипроливене
зараднашегспасења,атрибутиваскрслогХристаисеман
тичкисадржајовекомпозицијенамуказујунањеговувечну
месијанскуприроду.

Слика1СилазакуАд,манастирГрачаница,1320.године
Узевши у обзир дивергентне обрасце ликовних предста
вакултаВаскрслогХристовогтелауИсточнојиЗападној
хришћанској иконографији, на основу примера компози
цијеподназивомВечерауЕмаусу,МикеланђелаМеризија
даКаравађа(MichelangeloMerisiilCaravaggio)којадатира
из1601. године,увиђамостилскеи садржајно–симболич
ке структуралнеразлике.Приказ ове сценеилуструје тре
нутак кадаХристнаконВаскрснућавечерасаученицима
којиганисуупрвомтренуткупрепознали:„Икадсјеђаше
сњимазатрпезом,узехљебиблагословившипреломигаи
дадеим;Тадасењимаотворишеочиипознашега.Ињега
нестаде”(Лк,24,3031).

Каравађојеприказаодраматичанврхунацтренуткаспозна
је,којиједочараонаглашеномгестикулацијомученика,пу
темликовногобликовањакомпозиционоритмолошкецели
не,типичнезабарокносликарство,којудоминантнограде
односисветлостиисенке.Пластичнаенергијасеогледау
дубинипростораиреалистичномприказу сцене.Христ је
приказан у тренутку када благосиља хлеб и открива свој
идентитет, младалачког лица без браде која одражава чи
стотуњеговебожанскеприроде,каоијединиатрибутикоји
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симболичкиговореуприлогтојчињеници,атосуцрвени
хематионибелихитон.

Слика2ВечерауЕмаусу,МикеланђелоМеризидаКаравађо,
1601.године,Националнагалерија,Лондон

Богатетрадицијеобеструјехришћанскецркве,сходносво
јим разноликим сензибилитетима и уметношћу путем ди
стинктивних композиционих и стилских иконографских
структура славе култ васкрсења, у чијем репозиторијуму
представаимамоприликудавидимоинтерпретиранепри
казедругог–обновљеногтелаХристовог.Акобисмоизузе
лиатрибутекојиуказујунањеговубожанскуприроду,каои
ранекојесведочеочинураспећа,схватићемодасевизуелни
идентитетИсусаХристаинтерпретиранаготовоистоветан
начин.Недвосмислено,недоумицалежиутајниХристовог
тела,које јепотпунонепрепознатљивосвету,сведоњего
воготкривања.Дали јењеговатрансформативнаприрода
заслепила ученике, или се пак вера у његово Васкрсење
доводилаупитање?

СвакаконамСветописмосведочиосумњиученика,оњи
ховојзапитаностиуистинитостХристовихтврдњи,али је
инепрепознавањењеговихосновнихфизичкихкарактери
стикаприсутна.Такву тврдњупоткрепљујемо, додуше са
моуназнакама,управокодМикеланђела,кодкогајеХрист
младићлепоглицасведенихцрта,склопљенихочијуими
стичног спокоја. Христ, несумњиво, јесте присутан, али
дистанцираниконтеплативан.

Било даиконографскиприказипрате самбиблијски текст
илидаодњегауодређенојмериодступају, васкрслотело
Христовоприказанојекаованредно,каосидералноиликао
непоновљивоштопредстављамодусОпштегваскрсењакао
будућегидеалногстањаегзистенције.
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Закључнаразматрања

Анализирајући хришћанскуидеју о васкрсењу тела, пола
зећиоддистинктивнихпремисаиимајућиувидускупове
сваковрсних(кон)текстуалнихзначења,готово јенемогуће
пружитифиналнеисказе,јерсвакипокушајдоношењасуда
насдоводидоноведиференцијацијеулогичком,семантич
комитеолошкомсмислу.Акобисмозакључилидаваскрсло
телонијетело(уфизикално–биолошкомсмислу),ондаби
смодовелиупитање, какоСветописмо, такоиреалност/
објективностваскрсењакаодогађаја–у–свету.Акобисмо
изнели претпоставку да је васкрсење само описанофизи
калнимелементима,алидаје,заправо,стриктноспиритуал
нидогађај/стање,поставилобисесаправомпитање:зашто
Библијаиисторијацрквесведочедругачије?Откудпотреба
Христа,апостолаипрвезаједницевернихданеодступају
одидеје телесностиваскрсења?Накрају, акобисмоизне
линеки (замишљени) синтетичкисуд (имајућиувидуод
ређенаучењаАвгустина,Анселма,Бонавентуреидругих)
примењујућиганаидејуваскрсењаperse,осталибисмоу
кругусхоластичкихзакључакакојинамосамомодносувас
крсење– телонедовољно говоре.Понекадсечиникаода
испитујемограницечовекаисвета,аданамсвакимкораком
натојстазињиховасуштанственостостајеједнакоудаљена,
магловитаихипотетичка.

Најмудријиприступбибиопочетиизавршитипромишља
њеоваскрсењутелаидејомоБогочовеку:иљудскобићеи
Бог;ичовеккојијебиоиБогкојијеувек;иИсусизНазарета
иСветиСин.Теловаскрсењајеиљудскоианђеоско,посе
дуједвострукуприроду,јерћеседогодитиусветуфизичких
закона,алићеихипревазићисвојомструктуралномдато
шћу.Билодатаквотелопосматрамоизперспективаестети
кеи/илитеологије,његоваенигматскаприродаостаје,али
обрисисеназиру:да,човекостајенедељивобиће,међутим
смрћу живот добија нову димензију и реализује се недо
вољно познатим законитостима, чинећи унију временског
континуумаивечноснебити.

Још увек не знамо, али ћемо знати: „Да, дођи, Господе
Исусе”(Отк.22,20).
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Abstract

The problem of resurrection of the bodywas and has remained the
cornerstoneoftheChristianfaithandhope,butalsoacrossingpointof
differentdoctrinalattitudesthatmarkedtheentirehistoryofChristianity.
Thispapertriestoilluminatethephenomenonofthebodyfromseveral
angles, throughperspectiveof thedoctrineof the resurrectionof the
dead,providingsomeof themoderntheologicalanswers.References
arealsomadetotheChristianiconographyoftheEastandtheWest,
regarding the aesthetics ofChrist’s resurrectedbody,whichwith the
sum of symbolic relations opens a completely new epistemological,
theologicalandaestheticfieldforunderstandingtheresurrectionasthe
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Сажетак:Човекјетелеснобићеипуноћусвогживотаостварује
несамокроздуховно,негоителесноискуство.Односпремателу
честосекрећеизмеђудвекрајности–ододбацивањаиобезвређи
вања,довеличањателакаообјектакојијеизворзадовољставаи
ужитака.Ухришћанскомпогледунасветтелонијеизолованобје
каткојиимасамочулнуиестетскуфункцију,негојеиинтегрални
деочовековеличностисакојомтребадабудепреображеноунову
димензијупостојања.Имамовеликибројсведочанставаодости
зањутогблагодатногстањакодсветитеља,којесеманифестује
каоозарењебожанскомсветлошћукојапредстављавидљивика
рактеренергијаБожјих.Затојеосновнакатегоријахришћанске
естетикеоностранатрансцедентналепотакојасеизливакаоне
створенабожанскасветлост.Традиционалнаестетичкатеорија
ниједовољна заразумевањеметафизичког статусаи естетике
телаухришћанскомискуствуибогословљу.Збогтогајенужнода
поредпојмаестетикеунашеразматрањеуведемоиадекватнији
исвеобухватнијипојамметаестетике.Кодметаестетскогиску
ствапосматрачнеопажателосамокаоспољашњиматеријални
објекаткојирепрезентује,рефлектујеилиисијаванеизрецивубо
жанскулепоту,негоисамкаореципијентпостаједеоње.

Кључне речи: тело, плот, преображење, светлост, мета
естетика

Увод

Савремени појам естетике први је увео немачки фило
зоф Александар Готлиб Баумгартен (Alexander Gottlieb
Baumgarten)уXVIII веку,изводећигаодстарогрчког гла
голаἀισθάνομαιчијеизворнозначењесеодносинаопажа
њечулима.УсвомделуМетафизикаестетикувидикаона
укукојасенеослањанаинтелект,негоначула:„Наукао
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сазнавањуипроизношењусобзиромначулајеестетика”1,
повезујућијеисапромишљањемлепог.УСветомписмуНо
вогзаветастарогрчкаименицаἡαἴσθησιςпојављујесесамо
једномуПосланициФилипљанима:„ИзатосемолимБогу
даљубаввашасвевишеивишеизобилујеупознањуисва
комрасуђивању(αἰσθήσει),[…]”2Уновозаветномконтексту
естетикасенеодносипримарноначулноопажање,негона
способностдоношењаодлукенаосновудубљегувидапри
каквомморалномизбору.Сличнотоме,иуширембиблиј
скомконтекстуСветогписмаСтарогзаветаупреводуСеп
туагинте,нпр.уПричамаСоломоновим,именицаἡαἴσθησις
употребљавасередовноза„мудрост”,„знање”и„спознају”,
икористисекаоеквивалентзастаројеврејскоda’ath(תַעַּד).
Библијскаупотребапојмаестетикенамвећдајенаговештај
да се естетско искуство у хришћанству неможе уско по
сматратисамоуоквируперцепцијепосредованетелесним
чулима.3Овавезаизмеђуестетикеирасуђивања,значајно
проширује домен естетике схваћен на традиционалан на
чин.Естетикасетакосаједнестранеприближаваметафи
зици,асадруге,естетскоискуствонетребаограничавати
самонаупотребутелеснихчула.

Плотитело

Хришћанско богословље није дуалистичко, што значи да
Богу као принципу добра не супроставља еквивалентан
принципзла,нитидушукаопожељнудуховнуибесмртну
стварностсупростављанепожељном,материјалномисмрт
номтелу.Захришћанствојекарактеристичанафирмативан
односпремателу–ононијетамницаилигробницадуше,
какоучемногерелигијскеифилозофскетрадиције,негоје
храмДухаСветога4.

1 Baumgarten,A.(2014)Metaphysics,London:Bloomsbury,p.205.
2 Филипљ.1,9.
3 Дабиперцепцијакаотаквабиламогућа,нашасвестморадаседистан

цираодтелаињеговихорганатакодаонинеулазеуперцептивнопоље
нашегопажања.Нпр.токомвизуелногопажањафокусјенаономешто
гледамо.Утомпроцесуминевидимонашеочикаоорганекојивизу
елнуперцепцијучинемогућом.Истотако,миосећамомирис,алинеи
нос,чујемозвук,алинечујемоуши,осећамоукус,алинеијезик.Када
пијанистасвиранаклавируонјесвестанмузикекојуизводи,алинеи
свакогтелесногичулногпокретаутомпроцесу.Затокадаговоримоо
перепцији,миустваривећподразумевамоозбиљанискоракиздомена
чулногискуства.

4 СветиапостолПавлепишехришћанимауКоринту:„Илинезнатедаје
теловашехрамСветогаДухакојијеувама,којегаиматеодБога”(ἢοὐκ
οἴδατεὅτιτὸσῶμαὑμῶνναὸςτοῦἐνὑμῖνἁγίουπνεύματόςἐστινοὗἔχετεἀπὸ
θεοῦ),1.Кор.6,19.
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Човекбезтеланеможебитипотпунољудскобиће.Швај
царскипсихологКарлГуставЈунг(CarlGustavJung)јеобја
сниодателослужизачовековудиференцијацијукаопосеб
ногбићауодносунаосталисвет:„Детенесумњивопочиње
у стању кад ега нема, а око четврте године, или нешто
раније,уњемупочињедасеразвијаосећајега–’Ја,јасам’.
Идентитетсателомједнајеодпрвихстварикојечинеего;
управопросторнаоделитостуводи,очито,појамега.”5Чи
њеницапостојањаљудскевољемењаразумевањепростор
ноститела.Телонијесамообичнастваркојазаузиманеки
простор,негодеоличностикојаимасвојевољноусмерење:
„Психолозичестокажудајесликателадинамична.Преци
зноречено,овајтерминзначидамисетелојављакаостав
усмеренканекомпостојећемилимогућемзадатку.Изаиста,
његовапросторностнијепопутспољнихобјекатаили’про
сторнихсензација’,просторностположаја,негопростор
ностситуације.”6Телонијеобјекатсампосеби,негоживи
инеодвојивидеонашеличности:„Кључнастваркојасетиче
телаједасеонанемогуодвојитиодособакојимаприпадају.
Телоједубокоиспреплетаносанечијимидентитетомиосе
ћањемсебе,иестетскоразматрањетелатакопостављаакут
наетичкапитања.”7Етичкиаспекттелесностинеодносисе
самонатоштасасвојимтеломчинимо,негоикакоточини
мо,очемуимамобогатосведочанствоуПсалмима8.Важан
деотелакојисепомињејелицеpanim Окренутисе.(םיִנָפ)
некомелицемклицу,забиблијскогписцазначиуспостави
тикомуникацију.Телоактивноучествујеууспостављању
односаизмеђудвеличности.Кадапсалмисттражипажњу
одстранеБога,оннежелидаБогсакријесвојелице:„Не
мојодвратитиодменелицасвојега,[…]”9Духовнадистан
цајеуједноителеснадистанца.УПсалмимајеперцепција
других,Богаиљуди,неодвојивоповезанасасвешћуосвом
телу.Карактерособеописујесепомоћуизабранихделова
тела.10Телонеозначавасамоодређенуврступокретаили
кретања, него навике и етичке ставове. Делови тела слу
жеизадиференцијацијуизмеђуексплицитногговорауста

5 Evans,R.(1988)Graditeljipsihologije,Beograd:Nolit,str.308.
6 MerleauPonty, M. (2005) Phenomenology of Perception, London:

Routledge,pp.114115.
7 Irvin,S.WhyBodyAesthetics?in:BodyAesthetics,(2016)Oxford:Oxford

UniversityPress,p.1.
8 Перцепција тела је за аутораПсалама од највеће важности за прика

зивањечовекакаоцеловитогбића.УПсалмимаимамопрекохиљаду
експлицитнихреференцинателоилињеговепојединеделове.

9 Пс.27,9.
10Пс.24,35.
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и унутрашњег говора срца.11Соматоцентрични језикПса
ламаподвлачинераскидивостдуховне,душевнеителесне
димензијечовека,дајућивеликизначајтелесномискуству.
Терминологијаповезанасателомињеговимделовима,ука
зујенатодајесвестосебииодругиманераздвојиваодсве
стиотелукаотаквом.Иовдећемојошједномистаћиважну
библијскуистину–човекнематело,онјестетело.

Кадаговоримоотелу,естетичкаформаодређеногпоступ
каманифестованапосредствомтелаодређујеињеговетич
кикарактер.Чакикададајемоестетичкисудотелу,сматра
јућигалепимилиружним,складнимилинескладним,тоје
увекиетичкисуд.АустријскобританскифилозофЛудвиг
Витгенштајн(LudwigWittgenstein)је24.7.1916.забележио:
„Етикаиестетикасуједно.”12УсвојимбелешкамаВитген
штајнпојашњаватувезутакоштосупоњемуиделоумет
ности(естетика)иначинживота(етика)ванвременевред
ности(subspecieaeternitatis),атоихузајамноповезује.13На
сличанначин,гледаноизхришћанскеесхатолошкеперспек
тивевечности,естетикаиетикасенемогуразматратиодво
јено,штотакођеспадаудоменметаестетике.Кадаговори
отелу,Витгенштајнсматрадасеононеможепосматрати
каопросторноиздвојенобјекат14,негосамокаодеоцелине
света.15

Највећузабунустварагледањенателокаодајеонопроста
ствар, анеинтегралнидеочовековеличности.Завећину
људителојесамоорганизованскупкоже,костију,крви,ми
шића,органа,нераваителеснихтечностикојисуумеђу
собнојинтеракцији.Међутим,телојеувекинтегралнидео
човековогбића, чакиондакада гане водињеговомкрај
њемдуховномназначењу:„Овде’плот’(тј.тело,ἡσάρξ),на

11Пс.45,1.
12Wittgenstein, L. (1998) Notebooks 1914–1916, Oxford: Blackwell

Publishers,p.77.
13Исто,стр.83.
14Ухришћанствувећимамоидејудателонијеобјекатсампосеби,не

гоаспектчовековеличностикојигаповезујесацелокупнимствореним
светом.СветиЈованДамаскинтопотврђује:„Требазнатидачовекима
учешћеуживотуинеживихибесловеснихбића,апримиојеодразума
словеснихбића.Санеживомприродом,наиме, заједничарипотелуи
његовомсаставуизчетириелемента;сабиљкама,опет,заједничарии
потоме, алиипомогућностихрањења,растаипроизвођењасемена,
односно,помогућностирађања;доксабесловеснимживотињамазајед
ничариипотоме,алиповрхтогаипостарости,односно,расположењу
ижељи,каоипочулностииинстиктивномпориву”;Дамаскин,Ј.(1994)
Тачноизложењеправославневере,ЛучаXIЧасопис зафилософијуи
социологију,Никшић:ДруштвофилософаЦрнеГоре,стр.82

15Wittgenstein, L. (1998) Notebooks 1914–1916, Oxford: Blackwell
Publishers,p.82.
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пример,нијесамо једандеочовековогбића, земљаниили
материјални, насупрот неком другом делу који је духован
ибожански.’Плот’јецелокупночовековобићеуодричном
односупремаБогу.”16Хришћанствонезназаодвајањедуше
и тела, јединораздвајањео коме говори је одвајањечове
каодБога.Библијскијезикјеутомсмислуврлопрецизан
ијасноразликујепојмоветела(старогрч.τὸσῶμα)иплоти
(старогрч.ἡσάρξ)17.Плотсеодносинастањечовекакојини
јепреображенблагодаћуБожјом.Робовањеплотикаоизбо
руживотабезБога,водисмрти(Рим.8,6).Нашателесност
означаваставиодноспремаБогу,анематеријалнудатост
која заробљава човека. Преподобни Макарије Египатски,
позивајућисенаантропологијуСветогапостолаПавла,ис
тичеважностбригеотелу:„Јер,каоштосетрудимодасачу
вамоодвидљивихсагрешењаспољњегчовека,атојетело,
каоХрамБожији,каошторечеапостол(Павле):Коупропа
сти(=поквари)храмБожији,говорећи(овде)отелу,тогаће
покваритиБог,[…]”18Изтогаследидаседуховнаборбао
којојговориподвижничкоискуствоневодиизмеђу„душе”
и„тела”,негоизмеђу„унутарњегчовека”и„греха”.

Грехитело

Падпрвихљудиоставиојевеликепоследиценесамонањи
ховедуше,негоинањихователа.Кадасечовекокренуоод
Богаидуховногподвига,телесначулапочињудаодређују
критеријумепокојимачовектребадасевлада.Телопостаје
изворплотскогуживањакојепоСветимоцимаводиусамо
љубље(ἡφιλαυτία).СветиМаксимИсповедниксамољубље
видикаопоследицунаглашенеобездуховљенетелесности:
„Себељубљејестраснаинеразумнаљубавпремателу,ко
јојсепротивељубавиуздржање.Онајкојипоседујесебе
љубље–имаисвеосталестрасти.”19Страстисеразвијају
уместоврлина,ачовексеокрећечулнојстварности.Уместо
даседуховноослободи,постајеробтелеснихстрастииза
довољстава.Човексеналазиизмеђуизбораузимањаестет
скидопадљивогплодасадрветапознањадобраи зла, где
желидаостварисвојеназначењебезикаквограданасеби,и

16Јанарас, Х. (2005) Метафизика тела (прев. С. Јакшић), Нови Сад:
Беседа,стр.1920.

17Старогрч.ἡσάρξ=месокојепокривакости,оноштојераспадљивои
пролазно;старослов.плоть=месо.

18Египатски,М.Великапосланица,у:Отачник,Часописзасветоотач
купраксуитеорију,број2, година3, (1998),ВрњачкаБања:Црквена
општинаврњачка,стр.31.

19Исповедник,М.(2006)Четиристотинеглаваољубави,ЛучаXXIXXII,
ΑΡΧΗΚΑΙΤΕΛΟΣАспектифилософскеитеолошкемислиМаксимаИс
поведника,Никшић:ДруштвофилософаЦрнеГоре,стр.121.
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евхаристијскогузимањахранегдејепозвандасеизграђује
иусавршавауврлинамаитакоостварипунинулепотесвоје
човечанскеприроде.20Упрвомслучајусмисаосвогпосто
јањапокушавадапронађеусамомесебиодлазећиодБога,
а у другом случају се креће ка Богу.Прародитељски грех
АдамаиЕвеимаојепоследиценесамонањиховедуше,не
гоинањихователакојапостајуподложнапропадљивости,
трулежности,болестиисмрти.

Одуховнојважностителаињеговомизопачењупослечо
вековогпада,СветиАтанасијеВеликикажеследеће:„Иако
телоимаочидабипосматралотворевинуидаби,крозње
носвескладноустројство,позналосвогТворца;иакоимаи
слухдабичулобожанскеречииБожијезаконе;иакоима
рукедабињимаостварилоштомујепотребноидабиих
пружилонамолитвиБогу–душаипак,удаљившисеодпо
сматрањадобараиодкретањамеђуњима,доспеваузаблу
дуикрећесекаономештојесупротнодобру.Стога,уместо
дапосматратворевину,окрећетелеснеочикажељи,пока
зујући да је и тело у стању то да учини, имисли да оно,
самим тимшто је делатно, задржава своје достојанство и
негрешикадачинионоштомујемогуће.Незна,међутим,
данијесазданосамозатодабудепокретно,негодасекре
ћепремаваљаномциљу.Затоапостолскеречиигласе:Све
ми је дозвољено, али све не користи.”21Првобитни естет
скискладчовековедушеитела,нарушенјегрехом,тј.одва
јањемчовекаодБога.Када говоримоовеомачестој теми
односателаигреха,важноједапрворазјаснимоштајеу
стваригрех.Старогрчкиглаголἁμαρτάνωкојипреводимоса
„сагрешити”имаосновнозначење„промашитимету”,као
у ситуацији када ратник нациљамету, баци копље и про
маши.УХомеровомепскомспевуИлијадинаписаному8.
векупреХристаовакојеописанједантакавдогађајкадаје
напочеткуборбеАгамемнонкопљемпромашиоИфидаман
та:„Акад једандругомвећблизуприступеони,промаши

20Честосезанемаруједајетокоммногихвекова,јошодстарогвека,пре
косредњегвекапасведоренесансе,највећаестетскавредностбилане
спољашњалепота,негопоседовањеврлине.Утомсмислу,карактери
стична јемисаокојуДиогенЛаертијеприписујеСократу:„Говорио је
такођедасечудидасевајаримермернихкиповатрудедакаменучине
таквимдапотпуноличиначовека,адасенетруденималосамизасебе
данепостанусличникамену.“(ἐλεγέτεθαυμάζειντῶντὰςλιθίναςεἰκόνας
κατασκευαζομένωντοῦμὲνλίθουπρονοεῖνὅπωςὁμοιότατοςἔσται,αὑτῶνδ᾽
ἀμελεῖν,ὡςμὴὁμοίουςτῷλίθῳφαίνεσθαι),Laertije,D.(1985)Životiimiš
ljenjaistaknutihfilozofa,Beograd:BIGZ,str.52.

21Велики,А.(2003)Противидола/ОочовечењуБогаЛогоса,НовиСад:
Беседа,стр.3031.
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(ἅμαρτε)Атрејевсин,инастранускренемукопље.”22Глагол
јошзначи„неостваритисвојциљ”,„неиспунитисвојусвр
ху”,„пропуститиприлику”,„погрешитиупроцени”,„лоше
чинити”,„грешити”.Истаројеврејскиглаголchataאָטָחкоји
такођепреводимоса„сагрешити“значи„промашитимету”.
УСветомписмуСтарогзаветаовакосеописујепрецизност
бораца:„[…]исвакигађашекаменомизпраћкеудлакуне
промашујући(אֹ֥לְואִֽטֲחַי).”23ГрехјепромашајБогакаоциља
какометребадасекрећемоизбогкогапостојимо.Затопри
суствогрехадоводидонескладаизмеђудушеитела,идо
раскидањањиховог јединствакојесезавршавасмрћу.Го
ворити о естетици тела, значи посматрати тело уњеговој
хармоничној вези са човековом душом и Богом. Издваја
њемтелаизтогодноса,добијамосаморужноћунеумитне
пролазности, труљења и распадања. Сукоб у човеку тако
нијеизмеђудухаитела,негоизмеђувољеБожјеигрехом
искваренељудскеприроде.

Естетикатела

Аскетскепраксебогоугоднихподвижникачестосевидекао
изнуривањетеласациљемјачањадуха,доксесâмотелопо
тискујеунекидругиимањеважанплан.Међутим,засвете
подвижникебилојеважнодасеузвеликитрудителомпоп
нунанебо:„Људимакојисусеподухватилидасесателом
попнунанебо,потребанјезаистакрајњинапор,праћенбез
граничномпатњом(нарочитоупочеткуњиховаодрицања),
доксесластољубиванашанаравинеосетљивосрцепомоћу
правогаплачанепретвореубогољубљеичистоту.”24Узми
мо као пример преподобногСимеонаСтолпника25, који је
сазидаостубицеосвојживотпровеонањему,дагамноги
ходочасницинебидодиривалииузнемиравали.Занимљив
детаљједањеговотело,којеонжелидадистанцираодљу
ди, постаје критеријумом избора његовог подвига, а сам
подвигомогућавателупревазилажењењеговихприродних
ограничења.Дуготрајнонепрекидностајањеуместуучини
лоједамусенаногамаотворенезарастивегангренознера
неизкојихјецуриогној,осећаосесмрадиодаклесуиспа
далицрви.Карактеристичнајеепизодаукојојјесараценски
кнезВасилникузеоцрвакојијеиспаоизсветитељеверане

22Илијада, Једанаесто певање, 233. стих; Хомер (1985) Илијада (прев.
МилошЂурић),НовиСад:Матицасрпска,стр.272.

23Књигаосудијама,20,16.
24Лествичник,Ј.(1963)Лествица(прев.Д.Богдановић),Београд:Свети

архијерејскисинодСрпскеправославнецркве,стр.19.
25Поповић, Ј. (1976)ЖитијаСветих за септембар,Београд:Манастир

Св.Ћелије,в.под1.септембар.



224

МИЛАН РАДОВАНОВИЋ

наземљу.Кадајеотвориошаку,уњојсеналазиоскупоцен
бисер.Било јеи тадаљудикоји сумислилида јеСимеон
збогсвогневероватногподвигабестелеснобиће.Једногод
њих,некогсвештеникаизАрабије,преподобнијепозваода
сепопнекњемунастуб,идозволиоједамувидииопипа
његовугнојавуранунанози.Тојебилапотврдапотпунере
алностињеговогтелакојекаотакво,сасверанама,гнојем,
смрадомицрвима,учествујеуњеговојсветости.Докмује
телобилоувеомалошемстању,докседословнораспада
ло,његоволицејекаоикоддругихсветихбожјихугодника
исијавалобожанскусветлост:„Исвисенемогахунаситити
гледањасветоликоглицањеговогислаткоречивебеседење
гове,јерустањеговабехупунаблагодатиСветогаДуха.”26

Овајпримерпоказуједаестетскидоживљајружноћепропа
дљивости,парадоксалноуступаместоестетскомдоживљају
лепотецеловитости,сличнопретходномпримерусабисе
ром.ЗасвеходочасникекојисуприсуствовалиСимеоновом
подвигу,онјесвакакобионекокоулепшаваовајсвет.Ре
алностствореногсветанијенегирана,успостављенајевеза
ипрожимањествореногинествореногсвета.Подвижничка
праксанедехуманизујетело,негогаузводиуцеловитости
пуноћупостојањакојепревазилазипостојећаограничења.
Симеонјеупотпуностичовек,нијебестелеснобиће,икао
такавомогућавадругимадаусусретусањимеињеговим
теломдоживецеловитостипунинуискуствапостојања.Ме
таестетскидоживљајтелаухришћанскомискуствујеисто
временоичуланинадчулан.ПреподобниСимеонСтолпник
јепримераскетскепраксекодкоје јеоностранорепрезен
товано посредством тела. Тело изложено подвигу, омогу
ћило је кодприсутнихпотпунонове услове перцепције и
естетскогдоживљаја.Натајначин,телодобијаипотпуно
новозначење.УслучајупреподобногСимеона,категорија
временајепреображенаритуалномпраксомперформатив
ногпонављањапоклонакојејечиниосвојимтелом,акате
горијапросторасталнимиспошћавањемтела.Репетицијаи
субтракцијасуомогућилетелудаусходиуновубогочове
чанскуреалностпостојања.Орепетицијиууметностиигре
СузанФостер (SusanFoster) уочава сличанфеномен: „Ве
жбањејенеопходнојерјециљништамањенегокреирање
тела.Понављањем,сликекојеслужедаопишутелоињего
воделовањепостајутело.”27Ибалетскииграчикаоипод
вижници пролазе болан и мукотрпан процес трансформа
цијеодпартикуларногограниченогтела,капреображеном,

26Исто,стр.1819.
27Foster, S. Dancing Bodies, in: Incorporations (Zone 6), ed. Crary, J. and

Kwinter,S.(1992),NewYork:Urzone,p.484.
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слободном и целовитом освешћеномтелу. Када говоримо
осубтракцијителааскете,тосенајвишеодносинапраксу
строгогпостаииспошћивањатела.Уклањањеммасногтки
ваимишићнемасе,аскетапреображавасвојетелодопро
слављења. Затоу аскетској литературиимамобројнеопи
се анђела који подвижнике хране небеском храном. Једна
краткахимнапосвећенаЈефремуСиријскомговориотоме:
„Гладкојаједетвојемесо,нудитиблаженствораја;жеђкоја
пијетвојевене,обезбеђујетиизвореживота.”28

Када се говори о естетици тела, увек се првопомислина
опажањетелеснеспољашњости,одкојесеочекуједапружи
естетскозадовољствоономекотелоперципирасвојимчу
лима,путемвида,додира,мириса,исл.Опажањефизичке,
спољашњелепоте,заподвижникатакођеможедабудебого
угоднадуховнапракса.УжитијупреподобнематиПелагије,
описанједогађајизњеногживотадокјејошбилаантиохиј
скаблудницачувенапосвојојизузетнојтелеснојлепоти.На
једномсабрањуепископауцрквисветогЈулијана,поучавао
јевеликиподвижникепископНон.Утовреме,онајелепо
намирисанаидотеранаизазовнимхаљинамаискупоценим
накитом,бестиднопрошлапоредцрквеисабранихеписко
па.Свисузатворилиочиданепаднууискушење,осимепи
скопаНона.Он језаразликуодњих,пажљивоидугопо
сматраоњенутелеснулепотуизадивљенпрославиоТворца
збогње.Лепотаовежене,њенабригаосвомтелуипосве
ћеностугађањудругима,подстаклага јенадубокоразми
шљањеоњеговомодносупремаБогу.29ОњемуСветиЈован
Лествичниккаже:„Ибилојечудновидети,какотомчовеку
доносивенацнебескеславеуправооноштобидругогасур
валоупропаст!”30Естетскоискуствоспољашњелепотеили
ружноћетела,превазилазисеметаестескимискуствомкоје
подвижникаводикаизградњидубљегодносасаБогом.

Преображењекаометаестетичкакатегорија

У контексту духовног искуства, истражићемо на који на
чин тело учествује у естетском доживљају оних који га
опажају.ФранцускифилозофМорисМерлоПонти(Mauri
ceMerleauPonty)анализирадваначинанакојасуобјекти
конструисаниупроцесувизуелнеперцепције.Упрвом,ми
опажамообјекте„споља”ионићеузависностиодпозиције

28Vööbus,A. (1958)History of Asceticism in the Syrian Orient, Louvain:
SecretariatduCorpusSCO,pp.152153.

29Поповић, Ј. (1976)Житија Светих за октобар, Београд: Манастир
Св.Ћелије,стр.170.

30Лествичник,Ј.(1963)Лествица(прев.Богдановић,Д.),Београд:Свети
архијерејскисинодСрпскеправославнецркве,стр.109.
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коју заузмемо, свакипутдругачијеизгледати.Објекат сам
посебинијениједнаодовихпојава,тосусвесамоњего
вепројекције.Удругомслучају,објекатпостојинезависно
одбилокојеодовихмогућностипосматрањаинањегамо
жемогледатиниоткуда,не заузимајућиниједнуконкретну
просторнуиливременскупозицију.МерлоПонтиидекорак
даљеикажедаобјекатсампосебинијеобјекатвиђенниот
куда,негообјекатвиђенсасвихстрана,избесконачномно
гопозиција.31Овај последњи апстрактнии целовитначин
гледања,кодкогасуактуелнапросторнаивременскадимен
зијапревазиђени,близакјеперцептивномискуствупосма
трања преображеног тела као таквог.32 Зато се у аскетској
литературичестоговорио„анђеоском”обличјутела.Дру
гимречима,тојеперцептивноискуствоесхатолошкогтела,
којеукључујенесамосадашње,негоињеговобудућестање.
Кадаподвижникжелида„умртви”својетело,онсеодноси
премањемунеизтренутнеисторијскеперспективеукојој
битозначилодажелидагасеодрекнеилидагауништи,
негоискључивоизесхатолошкеперспективевечностиуко
јој је телодостиглосвојеконачноодређењеикрајњусвр
ху.Присуствонестворенебожанскесветлостикојомисијава
преображенотелоуправопотврђујењеговуесхатолошку,а
неисторијскуперспективуизкојегапосматрачопажа.

Учинакдуховногживотана тело јењегово облагодаћење.
Несамодателопочињедаисијавабожанскулепоту,него
успеваидапревазиђемногаприроднаограничењакаошто
сустарење,болестипропадљивост.Затосумногисветите
љииудубокојстаростисачувалимладоликостивиталност.
СветиЈованЛествичникотомепише:„Кадајесрцевесело,
илицечовекузасија.Кадајесавчовектакопрожетљубављу
Божјом,тадасеиспоља,нателуњеговом,каонанекомогле
далу,примећујесјајњеговедуше.[…]Сматрамданитело
овихбесмртникавишенијеподложноболестима(противно
свимприроднимзаконима).Јер,телоњиховојеочишћено,
инаизвестанначин,дејствомпламеначистотекојијепре
секао у њима пламен страсти, начињено нетрулежним.”33
Односхришћанствапремателунезаснивасенатрадици
оналниместетичкимкатегоријама,негонаметаестетичкој
категоријипреображењацелокупнечовековеличностикао

31MerleauPonty, M. (2005) Phenomenology of Perception, London:
Routledge,pp.7783.

32Увизантијскојиконографијизбогслободногначинапростирањабожан
скесветлости,имамомноштвовиднихпозицијакоједајуесхатолошку
перспективудуховнереалности.

33Лествичник,Ј.(1963)Лествица(прев.Д.Богдановић),Београд:Свети
архијерејскисинодСрпскеправославнецркве,стр.205.
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највеће естетске вредности. Зато гангренозна нога подви
жника столпника, или потамнело телоПреподобнеМари
јеЕгипћанке34неозначавајупропадљивосттелаитежњуза
његовимодбацивањем,негоозначавајупочетакитокпро
цесапреображења.

Уестетицивизантијскеиконографијезначајноместозаузи
мајуприказителауприсуствунестворенебожанскесветло
сти.Светитељисунасликанитакодаупотпуностизадржа
вајусвојефизичкеителеснекарактеристике,препознатљи
ви су, и даље имају своје сопствено тело, али на духовно
преображенипрослављенначин:„Ако,дакле,иконажели
дапредставиХристаилидругељудекојићесвакиуЦарству
НебескомпостатиХристоспоблагодати,морадакренеод
њиховогопипљивог,конкретног,историјскогтела.”35Цркве
науметностјеважносведочанствооучешћутелаучовеко
вомобожењуиспасењу.36Светиоцисуувекправилијасну
разликуизмеђусликекаообичногликачовека,ииконекао
образакојиуказујенасједињењечовекасаБогом.Наико
нинепреносимосвакодневнолицечовека,већњеговпро
слављениивечнилик.Зато јеителонаиконамаприказа
но другачије од свакодневног пропадљивог тела.Каошто
сетелоГосподапрославилоипреобразилоубожанствену
славуинестворенусветлост,такосеителасветих,преобра
жавајућисесиломБожанскеблагодати,прослављајуипо
стајублистава.37Светитељостварујепрвобитнисмисаосвог
постојања, јер се облачи у непропадљиву лепотуЦарства
Божијег. Преображено и просветљено тело које је у хар
монијисадухомјехришћанскиодговорнасвакидуализам
илимонизам,иливеровањеусељењедуше.Нитисетело
одбацује,нитисеутапаудух,нитијепривременоборави
штедуше.Физичканепокретносттеланаиконамаизражава

34„[…]нагаицрна,одсунцаопаљенатела,сабеломкаоснегкосомнагла
ви,којајебилакраткаидосезаладоврата”;Поповић,Ј.(1973)Житија
Светихзааприл,Београд:МанастирСв.Ћелије,стр.8.

35Склирис, С. (2005) У огледалу и загонетки, Београд: Православни
БогословскифакултетУниверзитетауБеограду,стр.114115.

36„ТелоХристово, пошто је преображено и прослављено наконЊегове
смртииваскрсења,постајеизворобожења:такосеиконаоваплоћеног
Слова,одстранеосмовековногправославногбогословља,сматрасведо
комобоженељудскеприродеИсуса,атојесредишњасотириолошказа
мисаораногсветоотачкогбогословља”;Мајендорф,Ј.(1994)Христосу
источнохришћанскојмисли,СветаГораАтонска:МанастирХиландар,
стр.181.

37Једноодважнихесхатолошкихпитањабилојеидалићечовекпосле
васкрсењауЦарствунебескомиматисамодуховнуегзистенцијуилии
телесну.Хришћанствоједалојасанодговор–приваскрсењу,душаћесе
поновоупотпуностисјединитисателом.
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непоколебљивдуховниподвигсветитеља.38Мировањетела
светитеља означаваљуде који су примилиБожју благодат
ипронашлисвојмируБогу.Људекојинисуоблагодаћени,
којијошнисудостиглициљсвогживотногпута,карактери
шедуховнии телеснинемир.НаикониПреображењаГо
сподњегмирујуСпаситељ,МојсијеиИлија;насупротњима
светиапостолисуоборенисилиномдоживљајатеофанијеи
приказанисудословноуположајунаглавачке.Каоштосу
духителонераздвојивиделовичовековеличности,такосе
илепотаисијавањанестворенебожанскесветлостивидии
духовнимителеснимочима.ДогађајсличанПреображењу
Господњем, описао је сибирски велепоседникМотовилов
кадасесусреосаСветимСерафимомСаровским.Светитељ
усвомтелупоказујебожанскублагодаткојујепримио,као
реалностбудућегваскрсења,кадаћепреображенотелобити
смирено,непропадљивоибесмртно.39

Аскетскепраксеподвижникаслужедапреобразепостојеће
телоуесхатолошкотело,којепревазилажењемпостојећих
ограничењанесамоштоулазиуванпросторнуиванвреме
нудимензију,негонајпотпунијемогућеповезујеконкретног
човекасацелимстворениминестворениомсветом.Телесни
подвиг40 није у функцији уништавања тела, него његовог
преображавања,увођењауновудимензијупостојања.Што
сумање телеснепотребе, то је већипростор слободекоју
подвижникосваја.Честоискушењеукојечовекупадаједа
поставиугађањетелукаоциљсамопосеби.Тојепотпуни
промашај(грех!)јерјечовекудатживот,паителодаоства
ридубљисмисаосвогпостојањауовомсвету.Угађањемсе
биисвомтелучовекпрестаједасеразвијакаоличностипо
чињедаумире.Таконапримерпосткаотелесниподвигне
служисамодазауздавателеснежеље,негодачовекаучини

38„Што је тело непокретније, то се снажније и јасније доживљава кре
тањедуха,јерсветтелеснипостајењеговпрозрачниомотач”;Трубец
кој,Ј.(2005)Истинаубојама(прев.Миленковић,Д.иЈевђеновић,М.),
Београд:Логос,стр.15.

39„Заштомебаћушка,непогледатеуочи?Простопогледајте,небојтесе–
Господјеснама!Послеовихречијапогледахуњеговолице,итадаме
спопадејошвећистрахитрепетдивотни!Замислите–усрцусунца,у
најсјактавијемблиставилуњеговихподневнихлуча–лицечовека,који
савамаразговара!Вивидитепокретењеговихусана,видитеизразње
говихочијукакосемења,чујетењеговглас,осећатедаваснекорукама
држизараменаалинесамоданевидитетеруке,негоневидитенисами
себе,нитиприликусаговорникасвогаништаосимзаслепљујућесве
тлости,којасеразливанадаљинуоднеколикохватисвудаоконас[…]–
Штадаклеосећатесада?–упитамео.Серафим.–Нештоизванредно
лепо–рекохја”;Саровски,С.(1991)Радостимоја,Христосваскрсе!,
Подгорица:МанастирЋелијаПиперска,стр.8586.

40Старослов.подвигъ=борба(одстарослов.движенїе=кретање);подвиг
јекретање(успињање)каБогууборбисасвојимслабостима.
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штомање зависним од хране и других телесних потреба,
какобипрошириопросторсвојеслободе.Слободакојасе
освајасамодисциплином41чинидателоучествујеупослу
шностивољиБожјој.Уподвижничкојпракси,циљподвига
језадобијањесмирења42,анесамоконтролаилиограничење
телеснихпотреба.Смирењејеегзистенцијалниставчовека
премаБогу,кодкогачовеквишенијеокренутсамомесеби,а
одвојенодБога,негокауспостављањузаједницесаБогом.43
Циљаскезенијеубијањетелаизатосепитањеестетикетела
ухришћанскомискуствунеодносинањеговоумањењеили
одвајањеодовогсвета.Уствари,преображенотелопостаје
многоприсутнијеувидљивојиневидљивојстварностинего
ограниченофизичкотело.

Телоибожанскасветлост

Подвижницисеодносепремасвомтелукаопремазнакукод
когаозначенопочињедасеодносиневишенаматеријалну,
негонаметафизичкустварност.Онинудеједанновиметае
стетскиначин„читања”телаионогаштооноимаданамка
же.Затосавременицисветихподвижникакористеметафо
русветлостидаопишукакотоновотелоиновиидентитет
светитељаизгледају.Веомачестјеопислицасветитељакоја
светленеизрецивомсветлошћу.ТакоуСтаречникуимамо
сведочанствозааввуПамва:„ГоворилисуоаввиПамвуда,
каоштојеМојсије,кадасепрославилоњеговолице,попри
миообраз славеАдамове, тако јеилицеаввиноблистало
каомуња,[…]”44,илизааввуСисоја:„Причалисукакојеу
аввеСисоја,докјебионасамртиастарциседеликрајњега,
његово лице сијало као сунце […]”45.Поред лица и цело
купнотелобогоугоднихподвижникаисијавалојенестварну
светлост,каоштојеописаноуслучајуаввеСилуана:„При
чао јенекоодотацакако је једномприликом једанмонах
срео авву Силуана, па видевши како његово лице и тело

41Слобода постоји само тамо где смо дисциплиновани. Када смо
препуштенителеснимимпулсимаистрастима,нисмослободни.

42„Када стомак гладује, срце постаје смирено”; Лествичник, Ј. (1963)
Лествица (прев. Д. Богдановић), Београд: Свети архијерејски синод
Српскеправославнецркве,стр.99.

43СветиЈованЛествичниккаоједаноднајвећихподвижника,управото
наглашава:„Нисампостио,нисамбдио,нисамлежаоназемљи,негосам
сесмирио,иодмахмеспасеГоспод”;Лествичник,Ј.(1963)Лествица
(прев.Д.Богдановић),Београд:СветиархијерејскисинодСрпскеправо
славнецркве,стр.144.

44Старечник(прев.Јакшић,С.)(1995),Београд:Пирг,стр.292.
45Исто,стр.316.
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сијајукаоуанђела,падненичиценаземљу.Говориоједасу
таквублагодатималиинекидруги.”46

Естетскидоживљајсенезаснивавишенаматеријалнојспо
љашњости тела47, негонаприсуствунеизрецивебожанске
светлости као основне естетичке категорије хришћанског
искустваибогословља.Примарнаестетскапреокупацијау
хришћанствујемогућноствиђењаславеБожјеинеизрециве
лепотекојуомогућаватоискуство:„Човекововештаствено
тело,наконцу,представља’славу’Божију,односнопројаву
Божију.Циљаскетске’метафизике’телајестетаслава,про
слављење тела, односно одсјај божанске славе у телесној
природичовека.”48

ЗаСветогГригоријаПаламувиђењеБоганијесамоунутра
шњеискуство,већукључујеиблагодаћупреображентеле
снивид.Досегнутивиђењенестворенесветлостизначиви
детисветлостпомоћусветлости,јерсамотасветлостможе
дапреобразиочионогакојијетражи.Цеочовекјепреобра
жен,анесамоњеговоумноилидуховноначело:„Оваичул
наинатчулнанеизрецивасветлост,неприступачна,нетвар
на,нестворена,обожујућа,вечна,блистањебожанскепри
роде,славабожанства,благољепијеЦарстванебескога,из
ненадапостадечулимаопазива,ијошихпревазилажаше.”49
УприлоговојтврдњиможемонавестиместоизЈеванђеља
поЛукигдеХристоскаже:„Светиљкателујеоко.Ако,да
кле,окотвојебудездраво,исветелотвојебићесветло;ако
лиокотвојебудекварно,ителоћетвојебититамно.Пази,
дакле,дасветлосткојајеутебинебудетама.Јеракојесве
телотвојесветлоданеманиједногаделатамна,бићесветло
целокаокадтесветиљкаобасјавасветлошћу.”50Појампро
светљењасенеодносисамонадуховниаспектнашелично
сти,негоинателесни.Акоестетикуповезујемосачулним
искуством,аухришћанствучулаителоактивноучествују
убожанскојблагодати,ондајеестетикателаухришћанству
неодвојива од метафизике тела. Око као орган вида није

46Исто,стр.332.
47Нијеважнодалијетелолепоилиружно,очуваноилипропало,јакоили

слабо.Инемоћнотелоакојепреображеноможедабудепрослављеноод
Бога(2.Кор.12,79).

48Јанарас, Х. (2005) Метафизика тела (прев. С. Јакшић), Нови Сад:
Беседа,стр.205.

49Палама, Г. (2008)Тријаде, Беседе у одбрану свештенихтиховатеља,
БеоградШибеник:Издавачкаустановаепархиједалматинске,стр.147.

50„Ὁλύχνοςτοῦσώματόςἐστινὁὀφθαλμόςσου.ὅτανὁὀφθαλμόςσουἁπλοῦς
ᾖ,καὶὅλοντὸσῶμάσουφωτεινόνἐστιν·ἐπὰνδὲπονηρὸςᾖ,καὶτὸσῶμά
σουσκοτεινόν.σκόπειοὖνμὴτὸφῶςτὸἐνσοὶσκότοςἐστίν.εἰοὖντὸσῶμά
σουὅλονφωτεινόν, μὴ ἔχονμέρος τι σκοτεινόν, ἔσταιφωτεινὸνὅλονὡς
ὅτανὁλύχνοςτῇἀστραπῇφωτίζῃσε.”,Лк.11,3436.
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самосочивокрозкојесветлостдопиредотела,негојесâмо
каодеотелаизворсветлости.Улогателаињеговихоргана
удуховномискуствусенесмесматратисекундарном.Када
пажљивочитамоса старогрчкогоригинала, смисао текста
није да ће здраво око створити унутрашњу светлост, него
дајездравоокознакприсустваунутрашњесветлостиуте
лу–каданамјеокоздраво,тојезатоштојецелонашетело
испуњеносветлошћу.Другимречима,озареностбожанском
светлошћуомогућавачулимаиорганимателадаиспуњава
јусвојуфункцијуупуноћимогућностизакојесустворени.
Кадаунаманемабожанскесветлости,онда јеинашеоко
кварно,атозначидасунашенамерепремадругималоше.51
Такојетелонесамоматеријалнидеоиндивидуалнелично
сти,негојеиуважнојфункцијиуспостављањаличногод
носасадругима.Човеккојијеиспуњенсветлошћусветлии
осветљавасветукомесеналази,атасветлостјевидљиване
самодуховним,негоителеснимчулима.

Јединстводушеитела

Светиподвижницидушуителовидекаонераздвојивопо
везанецелине.ЗаСветогЈованаЛествичникањиховоднос
јевеликатајна,алиихувеквидиунераскидивомјединству:
„Каква је тотајнакојамеокружује?Какав је смисаоовог
споја (σύγκρασις=спој,чврстаповезаност)мог?”52Подви
жничкиживотподразумевапреображајцелокупногчовека,
а не само једногњеговог сегмента.У својојXXVIпоуци,
Лествичник уочава парадокс да је бестелесно ограничено
телесним.53То запажањесамопотврђујечињеницудадух
ителочинејединственуцелину.Данијетако,духбиимао
потпуносамосталанживотнезавистанодтела.Нитичове
кова духовна природа може постојати независно од тела,
нитињегователеснаприродаможепостојатинезависноод
душекојателудајеживот.Постојањедушеувекподразуме
вапостојањетела,иобратно.СветиЈованДамаскинотоме
говоринаследећиначин:„[…]Богје,извидивеиневидиве
природе,властитимрукамасаздаочовекапосвомеобразу
и подобију, обликујући тело од земље, и својим дувањем
дајућиму словесну и умну душу, кога човека, каошто је

51Видети:Мт.20,15.
52Migne, J. (1864) Patrologiae Cursus Completus, Series GraecaVol. 88,

Paris: ImprimerieCatholique, p. 904.Оовој тајни говорииСветиГри
горијеБогослов:„Штајеовановатајнакојамеокружује?Малисам,и
велики,понизаниузвишен,смртанибесмртан,земаљскиинебески”;
Migne, J. (1857) Patrologiae Cursus Completus, Series GraecaVol. 35,
Paris:ImprimerieCatholique,p.785.

53Лествичник,Ј.(1963)Лествица(прев.Д.Богдановић),Београд:Свети
архијерејскисинодСрпскеправославнецркве,стр.162.
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познато,називамобожанскомиконом;јеризраз’пообразу
(икони)’откриваоношто јеумноисамовласно,докизраз
’по подобију’ открива могућност уподобљавања врлини.
Телоидушасу,пак,сазданиистовремено,аненајпреједно,
азатимдруго,каоштојеОригенпразнословио.”54Божанска
благодат преображава не само дух и душу човека, него и
његовотело,целокупнуњеговуличност.Дасезаистаради
опреображењучовековеличностиукојујеукљученоцело
телобезостатка,потврђујеСветиапостолПавлекадаутело
убрајанесамоњеговсоматски,негоиплотскидео:„Свагда
носећиутелуумирањеГосподаИсуса,дасеиживотИсусов
утелунашемупокаже.Јермиживисталносепредајемона
смртзаИсуса,дасеиживотИсусовјавиусмртнојплоти
нашој.”55Позитиванодноспремателујевеомаважанаспект
хришћанског богословља и духовног искуства. Оваплоће
њемЛогоса,СинаБожјег,људскотелодобијанајвећимогу
ћизначајиапсолутнупотврдудајеинтегралнидеочовекове
личности.Обожењемчовека,обожујесеињеговотело.56

КадаописујестањесавршенствадостојнихуЦарствуБожи
јем,СветиМаксимИсповедникпосебнонаглашаванерас
кидивоствезеизмеђудушеителатокомобожењачовека:
„Испунившитакосвој [природни]раст,уликуневидљиве
хране,она[даље]задобија[уњојзаложено]боголикосавр
шенствоиблагодарећиоткрићубескрајнекрасотеовехране
усебепримавечноиистотакодобробиће,причешћемпо
стајеБог[обожујући]себожанскомблагодаћу,превазилаже
ћи[тако]свакодејствоумаичула,стишавајућиистовремено
природнеактивности[свог]теласадушомсаображеног,и
[тосве]ускладусасвојимпричеснимобожењем.Збогтога
се Бог искључиво пројављује кроз душу и тело [заједно],
побеђујући преобиљем своје славе њихова [појединачна]
природнасвојства.”57

54Дамаскин,Ј.(1994)Тачноизложењеправославневере,ЛучаXIЧасопис
зафилософијуисоциологију,Никшић:ДруштвофилософаЦрнеГоре,
стр.81.

552.Кор.4,1011.
56Поштовањесветихмоштијууказујенаважанстатускојетелоимаухри

шћанству.Тојејаснаиопипљивапотврдадајекодсветитељаосвећена
целаличносткојаобухватаителоидух.Послепрестанкагоњењахри
шћана,изграђенихрамовинисусмелибитиосвећениаконебиимали
моштисветитељаподпрестолом.Каснијесусесветемоштиушивалеи
уантиминсе.Чудеснаисцељењаитечењесветогмираизмоштију,само
сунекиодзнаковакојиупућујунатодаоблагодаћењеподразумеваи
телесноискуство.

57Исповедник,М.(2006)Гностичкистослови,ЛучаXXIXXII,ΑΡΧΗΚΑΙ
ΤΕΛΟΣАспектифилософскеитеолошкемислиМаксимаИсповедника,
Никшић:ДруштвофилософаЦрнеГоре,стр.231.
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Закључак

Уестетиципостојеразличититеоријскиприступи,кодјед
нихсесматрада јепостојањесвета, а самимтимињего
вихестетичкихкатегорија,објективноинезависнооднашег
умаисвести,акоддругихдајесубјективноиданепостоји
независнооднашеперцепције.Захришћанскопоимањени
светкаообјекатничовеккаосубјекатнисукрајњидомашај
нашегживотногидуховногискуствакаотаквог.Онисуса
мополазнатачкасакојекрећемокастварностипреображе
ногсветаукомевишенеговоримооподељеностиобјектаи
субјекта,негооњиховомнесливеномискладномјединству.
Телокаообјекатестетскогискуствапостајеињеговсубје
кат,штојеважанаспектметаестетике,кодкојесеестетички
објекатналазиуунутрашњемсветусамогсубјектаопажа
ња.Естетикагледанаовајсветизпозицијекојасеналазиу
њемусамом,аметаестетиказаузимаесхатолошкупозицију
која сеналази у оностарном,изванпросторнихи времен
скихограничењадатестварности.Самоизтепозицијеможе
сеговоритиојединственомипотпуноместетскомискуству
које брише постојеће границе чулног опажања. Естетич
ка категоријалепотенеодносисевишесамонателокао
објекат,негонасвеукупнухармонијуијединствоствореног
и нествореног света који се указују самим догађајем пре
ображењацелокупнечовекове личности.У том стањудо
спевамодометаестетскогискуствадругачијепреображене
димензијенашегпостојањакојасеманифестујеприсуством
нестворенебожанскесветлостикојаисијаваиизсамогтела.
Повезујући божанску светлост и лепоту,СветиДионисије
Ареопагит је у свом делуО црквеној јерархији дао мета
физичкоодређењехришћанскеестетикекаометаестетике,
које сажетоможемоизразити једноставнимречима:Лепо
тасија58.Самооноштојеосветљенобожанскомсветлошћу
постајеистинскилепо.Уосновихришћанскогсхватањале
потејепреображењествореногсветаприсуствомбожанске
нестворенеенергијекојасеиспољаваувидусветлости.У
хришћанскомбогословљу,естетикасевишеодносинапи
тањачовековогпреображења,негоначулноопажање.Зато
смосепитањемтелабавилииздоменаметаестетичкепер
спективе.Доксусваестетскаискустварефлексивна,дотле

58„Καίσοιδέώςοΐμαιπάντωςέλλάμψειτηλαυγέστερακάλληκαιθειότερατοις
είρημένοις έπαναβαθμοΐς χρωμένωπρος ύπερτέρανακτίνα.Μετάδος ούν,
ώφίλε,καίαυτόςέμοίτελεωτέραςέλλάμψεωςκαίδεΐξονέμοΐςόφθαλμοΐς,
άπεράνίδεΐνδυνηθείηςευπρεπέστερακάλληκαίένοειδέστερα.Θαρρώγάρ,
ότιτοιςειρημένοιςέγώτούςέναποκειμένουςένσοιτούθείουπυρόςάνασκ
αλεύσωσπινθήρας.“(EHVII,3,11,568D)Heil,G./Ritter,A.(2012)Pseu
doDionysiusAreopagita,PatristischeTexteundStudien,2.Auflage,Berlin:
DeGruyter,рp.131132.
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јеметаестетскоискуствоинтроспективно.Закључујемода
докестетскоискуствоможедаобогатинашуличностновим
увидима, емоцијама или имагинацијом, дотле метаестет
скоискуствоможедајезаједносателомпреобразиунови,
потпунијииузвишенијиначинпостојања.
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МЕТАESTHETICSOFTHETRANSFIGURATEDBODY

Abstract

Manisacorporalbeingwhoselifeisfulfillednotonlythroughspiritual,
but also through bodily experience. One’s relationship towards the
body is often divided between two opposites – from rejection and
devaluationtomagnificationofthefleshasthesourceofpleasureand
enjoyment.Christianpointofviewdeterminesthatthebodyisnotan
isolatedobject thatonlyhas sensoryandaesthetic functionbut isan
integralpartofone’spersonality,withwhichonehastobetransfigured
intoanewdimensionofbeing.Thereisavastnumberoftestimonies
regardingsaintsreachingthatgracefulstatethatismanifestedasradiant
godly light representing thevisiblecharacterofGod’senergies.That
is why the basic category of Christian ethics sees the other side as
transcendentalbeautythatspreadslikeinnategodlylight.Traditional
aesthetic theory is not sufficient for understanding themetaphysical
statusandaestheticsofthebodyinChristianexperienceandtheology.
That iswhy it is essential that the term of aesthetics includesmore
adequateandcomprehensivetermofmetaesthetics.Withametaesthetic
experience, theviewerdoesnot see thebodyas anexteriormaterial
object that represents, reflects and radiates the unspeakable divine

beauty,butalso,asitsrecipient,becomeintegralpart.

Keywords:body,flesh,transfiguration,light,metaesthetics
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Сажетак:Урадусеразматрапитањехришћанскогстрадањате
лакаомотиваобожењанапримерупесме„Антипсалам”Новице
Тадића. Натрагу византијске естетике и естетике аскетизма
тумачимо страдање тела као вид хришћанског подвига у циљу
јачања вере уБога.Што је страдањетела јаче, већа је вера у
Господа.Што је плотско умртвљеније,то је душа јача.Песма
„Антипсалам” јеувећинидосадашњихтумачењапроглашавана
занајвишивидпесниковеестетикеружног,сликањадемонскоги
злогсвета.НашрадимазациљдапокажедајеТадићев„Антип
салам”заправообрнутипсалам,дајепризивањемукаизлауовој
песми само у сврси јачања вере уГоспода и привођењу вери не
знабожаца.

Кључнеречи:аскеза,страдање,патња,„Антипсалам”,Псалми,
НовицаТадић,тело

Увод

Упоследњихполавекаунауцисузаступљенијиправцикоји
усредиштесвојихистраживањапостављајутело–човеко
во тело.Крозчовеково телопосматра се тоталитеткулту
ролошкихидругихпојава.Телопостајецентарнакомесе
одражавајуи„уписују”свидруштвениодноси,тесеможе
закључити да „друштво на својеврстан начин конструише
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тело.”1Односпремателукојеимајуправославнихришћани
може се сагледати ко засебанфеномен.Овај однос засно
ван јепресвеганаразумевањуБогакаостворитељасвега
видљивогиневидљивог,тенасвојеврснојантиномичности
измеђутелесногидуховног.Различитостсхватањаидожи
вљајателауантициихришћанству(Библији)описаојеСер
гејСергејевичАверинцевусвојојчувенојкњизиПоетика
рановизантијскекњижевности:

„Старизаветјекњигаукојојсениконестидиштопати
ивичеодбола.Угрчкојтрагедијиникакавплачнезназа
такветелесне,изутробеизвученесликеиметафорестра
дања: код човека срце се топи у грудима и излива се у
утробу,костисуњеговеуздрманеителоселепизакости.
Тојенајконкретнијателесностпорођајнихмукаисмрт
нихпатњиштозаударанакрв,знојисузе,телесностувре
дапониженогтела;сетимосе’нагостистида’(erjahšeth)
заробљеника и будућих робова о којима говориМихеј.
Уопште,уБиблијииспољеносхватањечовеканијенима
ломањетелесноодантичког,самоштопоњемутелоније
достојанственистав,већбол,нијегествећтрепет,нити
јепросторнапластикамишића,норањиве’скривености
утробе’;тотелонијесагледаноспоља,нодоживљеноиз
нутра,ињеговасликасенеформираизутискаочију,већ
одвибрацијаљудске’нутрине’.Тојесликамученог,рас
трзаног телаукоме,ипак,живитаква ’крвна’, ’унутар
ња’,’срчана’топлинаинтимности,којајенепознатателу
хеленскогатлете,статуарноизложеномзауглед.”2

1 МарјановићДушанић,С.(2017)Светоипропадљиво.Телоусрпскојха
гиографскојкњижевности,Београд:Clio,стр.10–11.

2 Аверинцев,С.С.(1982)Поетикарановизантијскекњижевности,Бео
град:Српскакњижевназадруга,стр.78.ОтацФилотејФарос,уједној
веомареткојкњизиуправославномсвету,износисупротнастановишта,
а у одбрану тела и телесности: „Свако гледиште које тежида повуче
линијекојераздвајајутелoидушу,илиплот(σάρκα)идух,сматрајући
првозлим,адругодобрим,требадабудеодбаченокаоизопачењеау
тентичногхришћанскогпредања.Убиблијскојантропологијичовекје
увекјединстводушеитела.Телоидухунераскидивојсувези.Стари
Заветнепознајепотчињеносттеладуху.Штавише,онславиживоттела,
слаткеукусе,богатаславља,уживањачуломвида,лепезвукеирадости
ероса.Христоснијебиомонах.Биојечакназван„изелицомипијани
цом”(Лк.7,34).СинЧовечијијејео,пио,учествоваоуслављима,као
уКани,иупућиваонајтежегрдњеонимакојисупостилиузцепидлаче
њеиуздржавалисеодсвихсветовнихствари.Христоваскетизамима
зациљискључивоборбупротивегоцентризмазарадљубави,анепо
ништење тела и унижењематерије зарад духа.Павлов аскетизам био
јеесхатолошки,анедуалистички.Биојезаснованнарастућемнадању
(уовомсвету),аненапорицањусвета.Телотребакористити,анезло
стављатииликажњавати.ОнојехрамукомесехвалечудеснаделаБож
ја.” –Фарос,Ф. (2018)Природа ероса, Призрен: Богословија „Свети
КирилоиМетодије”,стр.194–195.
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Хришћански(православни)погледнатело,неодвојивјеод
византијске естетике, која је сва заснована на антиномич
ности.ЧовекјестворенпремаБожјемлику,стога јесваки
човексликаБогаисамимтимјесвакичовеклеп.Међутим,
истинскалепотачовековасенезасниванаспољњемизгле
ду.ЗаточовекнеличинаБогајерчовекБоганеможеочи
мавидети.Збогтогајеистинскалепотаскривенаучовеку.
Истинскалепота,каоидеалјеархетипсвихствариипојава
усвету.3

„Антиномизамје,уодносунаљепотуљудскогатијела,по
текаоухришћанскихмислилацаиздвојногаодносапрема
самомчовјеку,премањеговомтијелу.Немогућејесагласи
ти се са низом аутора да је ’оштро’ супротстављањедуха
материјидовелодонегирањатијела,аидеалкојијележао
уосновихришћанскеестетикеиумјетности,билоје’умрт
вљењетијела’.Тогледиштекаодаупрошћујестварниполо
жајствари.ХришћанисусеклањалиБогукојисеоваплотио
[и]који јепримањемљудскогатијелаиприношењемсебе
’оваплоћенога’ на жртву, и васкрсењем ’у тијелу’ које је
услиједило(видетиепизоду’УвјеравањеТомино’,Јн20,25–
28)гарантоваоиљудимасличноваскрсење. [...]Међутим,
тијелоје–уистовријеменосилацсвегагреховногаучовје
ку;отуда–тежњахришћанапремауздржаности,умјерено
стииаскетизму.Њиховидеалнијебио’умртвљењетијела’
(сличнекрајностимонашкогаиаскетскогживотазатоније
супооштраваливодећиидеолозихришћанства)негоњегово
’очишћење’,’просвјетљење’и’преображење’.’Преображе
ни’човјекјепостаокаснијеидеалвизантијскеумјетности.”4

ВиђењеиспознајаГоспода„душевнимочима”могућајеје
динокрозчистотудуше,а„душевнесиле”јачају„кадага
снутелесназадовољства.”5„Душајебилатанано,невидљи
во,аликонкретно’тело’,’уметнутоукалуп’спољногтела.”6
Читаваједнагранавизантијскеестетикекојазапредметима
истраживањестрадањателанапутукаобожењуназивасе
естетикомаскетизма.7Презирање телаињеговоумртвљи

3 Видети:Бичков,В.В.(1991)Византијскаестетика,Београд:Просвета,
стр.85–127.

4 Исто,стр.92.
5 Бичков,В.В.(2012)Краткаисторијавизантијскеестетике,Београд:

Службенигласник,стр.155.
6 Браун,П.(2012)Телоидруштво.Мушкарци,женеисексуалноодрица
њеураномхришћанству,Београд:Clio,стр.145.

7 Пресудну улогу у неговању оваквог ригорозног односа према телу и
формирању естетике актетизма имала је духовна институција мона
штва.„Естетикааскетизма–тоје,акојемогућеизразитисетако,етич
ка естетика, јер је оријентисан на реалноформирање (стварање нове
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вањеималојевеомастрогеметоде,којесунереткоприсва
јалеитрадицијефанатичкихоријенталнихкултова,непре
станимпостовима,метанијама,неспавањемисамомучењем
телаподвижникаимонахаостајаласууранамаигноју,по
црнелаиудрвенела.Естетизацијаовихмотиваужитијима
довелаједонеговањаизвесне„естетикеружног”приликом
описивањаживотасветихмонаха,мученикаиподвижника.
„Гнојавотелоподвижниково,каоицрвикојисусеналазили
уњему,византијскимхагиографимаизгледалисулепшиод
племенитихметалаидрагогкамења,бојугнојаповезивали
сусапозлатомислично.[...]Уовојкултурисусеигнојне
ранеподвижникасасвимлогичнодоживљавалекаосимво
лидуховнечврстинеинеописивогсавршенства(традиција
којапотичејошодаутораКњигеоЈову),избогтогасуде
ловалелепо.”8

Узоре у свом страдању монаси, мученици, подвижници и
уопштеносвихришћани,виделисууХристовиммукамана
путузаГолготу:„СамјеГосподнаш,пострадавишимуче
ничкиподневшикрснусмрт,постаозанас’образац’(1Пе
тр.2,21),амисеудостојавамода’допуњујемонедостатке
невољаистрадањаЊегових’ (Кол.1,24),продужујућиих
и,нанекиначин,чинећиих,уЦркви,присутнимаисавре
менима,јернамтаСтрадањазаЊегапружајумилостижи
вотиспасење.”9Управокрозстрадањедушажелидаизрази
својуљубавпремаГосподу,ижељудавечноживиутојљу
бави.Таљубав јеранехришћанеудобавеликихпрогона,
чиниладасваковрсназлаистрадањаподносеурадости:

„Позив на насилну смрт је за хришћане другог века
био стварност колико и долазакДуха. За верника је од

форме)одређеневештинеиначинаживотакојиводиуподобљењуБогу,
апресвега,уподобљењуХристууњеговомземаљскомживоту.Мона
шкиначинживота,премадубокојувереностињеговихпрактичараите
оретичара,водипознањуБога,постизањублаженствау’будућемвеку’
идуховног наслађивања, а понекад идуховнотелесног преображења
већуовомживоту”;Бичков,В.(2012)нав.дело,стр.151подвукаоаутор.

8 Исто,стр.157.„Писципрвихмартиријатражилисусвојежитијнеобра
сцеукраткимповестимаизсветихсписа:изЈеванђељаијеванђељског
казивањаоХристовомстрадању,изказивањаострадањупрвомучени
каСтефана уДелима апостолскими томе слично.Доцније семарти
ријразвиоусложенијиобликкњижевнеповести,укоменедоминирају
личностинегохагиолошкиобразацмартирија,даби,накрају,прешао
ухагиографијумартирскогхагиолошкогтипа.Уструктурутаквихмар
тирскихжитијабилојеукљученоимучениковоизговарањемолитвекао
својеврсновероисповедањеиопредељењезаХристакоји јесхватани
каоЖртваиСпаситељ.”–Лазић,М.(2008)Српскаестетикааскетизма
(1375–1459),СветиМанастирХиландар,стр.357.

9 Архимандрит, Емилијан Светогорац (1982)Мучеништво као полазни
елемент православног монаштва,Теолошки погледи бр. 3–4, Београд:
СветиСинодСрпскеправославнецркве,стр.107.
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животногзначајабилодателоспособнодаподнесеБожји
Духнахришћанскимсабрањима,удобамира,будеоспо
собљено,крозХристаиЊеговДух,идаподнесеразорно
негативно поседовање повезано с мукама страдалничке
судбине.СамосуХристосиЊеговДухштопребиваду
бокоуњимамоглиомогућитимушкарцимаиженамада
сеодупрунасртајуголемогболаимучењаиледеногстра
хаодсмртинањихователаидуше.”10

Животхришћана јеживотустрахуодБога,иустраху за
спасењесопственедуше,аживотустрахујеживотуљуба
виБожјојиунадијерјеналичјестраханада.Читавземаљ
скивекчовека јепроцесприпрема за „вечниживот”, они
којиверујубиреклидајетојединиправиживот.Свакостра
дањетелаимазациљобожење,„онтологијааскетскеборбе
достижедообожења”,а„процесобожењајестеинекаврста
предокушањаесхатолошког.”11

„Антипсалам”НовицеТадића,
страдањенапутуобожења

Песма„Антипсалам“НовицеТадићаобјављенајепрвипут
у збирциПогани језик (1984) и она је потпуно јединстве
напесмауцелокупномњеговомопусу.Критичариипроу
чаваоци књижевности су ову песму програсили врхунцем
Тадићевогзлогинаказногпесничкогсвета,комејеузору
стварномсвету.Унашемраду„ЛепојебитипоредИсуса.
МотивБогаупоезијиНовицеТадића”12нагласилисмода
јеТадићевапоезијасваутражењуБогаувременузла,да
јењеговасимболика,симболикаБиблијеидасеуњеговом
песништвуможепратитиразвојидејеоБогуодстарозавет
не(уранијој)доновозаветнеупоследњојпесничкојфази13,

10Браун,П.нав.дело,стр.136–137.
11Лазић,М.нав.дело,стр.364и365.
12Миленковић,Ж.(2015)ЛепојебитипоредИсуса.МотивБогаупоезији

НовицеТадића,Корацибр.4–6,Крагујевац:Народнабиблиотека„Вук
СтефановићКараџић”,стр.98–107.

13Пишућио„новомсмеру”упоезијиНовицеТадићаиМилетаАћимо
вићИвковдолази до закључка да јеТадићевопесништво једанцело
вити системпрецизноизграђиваниз збирке у збирку, те да нипесме
укојимајеБогнаједанилидругиначинпомињан,присутанодсамог
почеткадокрајаупесничкомразвојунашегаутора:„мадауодређеној
мериразличитоизграђивано,песништвоНовицеТадићапоказујеизра
зите, мада у основи антиномичне, уцеловљености; потпуне мотивске
значењскеисмисаонефункционалнесраслости,кохерентности.”–Аћи
мовићИвков,М(2011)Молитвеимолбе,НовисмерупоезијиНови
цеТадића,Песничке загонетке,Београд:Службени гласник, стр. 148.
Златко Јурић у прилог овој теми каже следеће: „Пјеснички доживљај
божанскесилеизраженје,подједнако:тезомиантитезом,молитвоми
клетвом,вјеровањемискептицизмом.”– Јурић,З. (2013)Омотивима
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такође смо тада указали намогуће нове начине тумачења
овеТадићевепесме.Урадовимамногихистакнутихпроу
чавалаца: РадивојеМикић14, СтојанЂорђић15,Александар
Б. Лаковић16, Милан Алексић17, ова песма проглашена је
врхунцемТадићевогзлогинаопакогсветаукоменемаме
стазаБогаизадобро.Какосеод„смисаононајсложеније
Тадићевепесме”18дошлодотакоједностранихиједностав
нихтумачења,акоизузмемосамоједанпокушајдругачијег
тумачењаовепесме,којијеостаонедовољнопознат„широј”
књижевнојјавности19,остајезагонетно.Нашрадпокушаће

другогсвијетаупоезијиНовицеТадића,Филологбр.7,БањаЛука:Фи
лолошкифакултет,стр.294.

14„Наобрнутокретањебарсвојимсмисломуказујеипесма’Антипсалам’.
Акосесведоскора,песникобраћаоБогутражећимилостиспас,већ
свогГосподамоли да га ’унакази’, да га ’гукама’ оспе ’грднимчире
виманагради’.Чиниседалирскисубјектхоћедаукаженапромењени
смисаомногихствари,натрошењеинестанакнекихвредности.Тра
жећиутехуготовопонавици,човекморадасесуочисаспецифичном
празнином.“Mikić, R. (1988)Pesnik izokrenutog sveta, u: Novica Tadić,
Pesme,Beograd:Rad,str.139.„Издвојеностлирскогсубјектајепотпуна:
онабићакојаћесенаћиукругуњеговихнепријатељаславеБога,док
оннесамодаганеслави,већмудодељујеулогуврховногнепријате
ља”;Микић,Р.(2010)Песниктамнихствари.ОпоезијиНовицеТадића,
Београд:Службенигласник,стр.87.

15„УместопесмеуславуБожијуипесмезахвалностинабожијојмилости
иблагодети,антипсаламбимогаобитинекаврстаобрнутогговора,ре
цимо,некаврстапобунепротивбожанскогауторитета,илиполемичко
оспоравањеидиличнепројекцијебогоугодногживота,илипакгоркоја
диковањенадмукамапостојања.Тадићевантипсаламнијенипобуње
ничкининепослушнички,већ јепреапострофабожанскогприсуства,
аливеома,веомагорка,скоробезнадежнаапострофа.Неманичегпсал
мичногутојпесми,негојеиспуњенајововскимјадиковањемипрокли
њањем. [...] Започета сликама гротескним и одвратним, ова Тадићева
песмасезавршавапоражавајућимсазнањеможивотумеђуљудимабез
имало самилости.” –Ђорђић,С.Библијскимотиви упоезијиНовице
Тадића,у:НовицаТадић,песник,уредиоХамовић,Д.(2009)Краљево:
Народнабиблиотека„СтефанПрвовенчани”,стр.128–129.

16„ЗатоТадићипише’Антипсалам’односнопсалмеантиБогу.Уместода
грешантражиопроштај,онвапи:’Господе,унаказиме,Господесмилуј
сенаме’.”–Лаковић,А.Б.Демонизованостаништеиугроженипоје
динац, у:НовицаТадић, песник, уредиоХамовић,Д. (2009)Краљево:
Народнабиблиотека„СтефанПрвовенчани”,стр.100.

17„У песмама ’Шта је рекаомладић’ и ’Антипсалам’ из збиркеПогани
језиктакођеимамометафизичкипоредаккојинеодговарахришћанској
традицијивећприближавађаволаиБогаизједначавајућиих.[...]УБи
блијисунепријатељиодабраногнародабилинезнабошци,ауТадићевој
песмитајодносјеизмењен.Богкаодапостајезао...итимесеизједна
чавасађаволом...”;Алексић,М.ИзмеђуђаволаиБога,у:НовицаТа
дић,песник,уредиоХамовић,Д.(2009)Краљево:Народнабиблиотека
„СтефанПрвовенчани”,стр.143–144.

18Микић,Р.(2010),нав.дело,стр.87.
19Костић, Д. (1997) Антипсалам Новице Тадића, Фрагменти о забо
рављеном времену, Приштина: „Григорије Божовић” и Народна и
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даовупесмупротумачикрозодноспремателу,тачнијекроз
страдањетеланапутукаобожењујунакапесме.

Пре него што се позабавимо стиховима песме, навешће
мојеуцелости(песмунаводимопремаиздањуТадићевих
СабранихпесамакојејеприредиодрДраганХамовић,Том
1,стр.233,узпоштовањеграфичкогобликапесмекаквојеу
поменутомиздању):

„Господе,унаказиме,Господе,смилујсенаме.

Гукамамеоспигрдним,чиревиманагради.

Уизворусузаотвориизворгнојаисукрвице

благе.

Окренимиустанаопако,погрбиме,искривиме;

пустикртицедамиизријумесо;неккрв

окотелакружи.Такодабуде.

Свештодише,некмиваздухотме;

свештопије,некизмојепосудепије.Свакоггада

наврнинамене.

Нексенепријатељимојиокупеокомене,

инексевеселе,славећиТе.

Господе,унаказиме,Господе,смилујсенаме.

Свекривицеокомојихглежњевавежи.

Заглушимебукомибунилом,узнесимеусвакој

несрећи.

Обузмиместрепњоминесаницом,раздериме;

отвориседампечата,изведиседамживотиња;

сваканекмојмозакгрознипасе.

Свакомизлосправи;свиммукама,

свимјадима,свимпретњамапокажипрстомнамене,

тако,тако,Господе.

Нексенепријатељимојиокупеокомене,

УниверзитетскабиблиотекаПриштина,стр.144–154.
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инексевеселе,славећиТе.”20

Иакосепесмазове„Антипсалам”,песмаимаиструктуруи
композицијупсалма.Тадићев„Антипсалам”јепсалам„оног
штонеразумнославиГоспода.”21Песникнијетеолог,нитије
нашрадтеолошкеприроде,пасеовденећемо,нитиможе
мо (услед недовољног познавањаматерије и непознавања
методологије)строгодржатитеолошкихпретпоставки.

Оноштојеважнонагласитијестедаовапесмапоредпсала
маимауподтекстуиКњигуоЈовуиОткровењеЈованово.
Светрибиблијскекњигеусвојојосновиимајупричуостра
дању,алииоваскрсењукојенаконстрадањадолази.Давид
јеиспеваопсалмеуславупобеденаднезнабошцима,Јовје
накрајусвихискушењакојејепроживеопонововаскрсао,
а Откровење Јованово говори о свеопштем васкрсењу и
другомдоласкуХристовом.Усвимпоменутимбиблисјким
књигама,анарочитоуКњизиоЈову,пролазисекрозвелика
страдања,првенственотелесна.Страдањејезачовеканај
већеискушење,аонајкоприхватиипретрпистрадањаон
јеспасен.Јовјеиздржаосвастрадањаиспасаосе.Страда
њенепрестановодикаобожењу.„Да,човекжелиобожење,
желидапостанеБог.Али,језиккојимможеда’заиште’(Јн.
15,16)товаспостављањеубожанскоопштење јесте језик
жртве,најживљиинајизражајнијијезик’страдања’заХри
ста,заЦарствоБожје.Такојемучеништвоистрадањепо
сталосаставниелеменатдушечовекове,такорећиурођени,
јерсаприроднијојелеменат,вештаствосједињујућеуодно
симасаБогом.ЧовектадавећмаволиБога,већмасевезује
заЊега,аБогусеуправозато,’поекономији’(=снисхође
њу),реклибисмо,ничимдругимнеугађатако,поречиСв.

20„Састављенаоддвестрофеодподванаестстихова,песмаАнтипсалам
је компонована на принципу паралелизама.Све је уњој антитеза.” –
Костић,Д.нав.дело,стр.146.

21Тадић,Н.(2012)СабранепесмеIV,Подгорица:Матицасрпска,Друштво
члановауЦрнојГори,стр.139.Кадаговоримоорелигиозностипесника
ињеговихлирскихјунакаморамоиматиувидуречиЈеленеМладеновић
даТадићеварелигиозностнијецрквена:„Проблемрелигиозностијеје
данодкључнихпроблемаупоезијиНовицеТадића.Наконишчитавања
читавогпесничкогопусаовогпесника,нашахипотеза јебиладасеу
њемуненалазеодјецисамоједногрелигијскогсистема.Управоинтер
ферентностдварелигиознасистема,православљаи гностицизма,или
триакобогумилствоодвојимоодгностицизмакаопосебнудуалистичку
доктрину,искључујемогућностдатупоезијусуштинскиодредимокао
религиознуунајужемсмислуречи,подчимебисмоподразумевалида
она мора преносити идеје које припадају искључиво  једном религи
озномкључу.”–Младеновић, Ј.Елементиправославногигностичког
учења у поезијиНовицеТадића, у:Византијскословенска чтенија I,
уредиоБојовић,Д.(2018)Ниш:Центарзавизантијскословенскестуди
јеУниверзитетауНишу,Међународницентарзаправославнестудије,
Центарзацрквенестудије,стр.403.
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ГригоријаБогослова(ОСв.Кипријану,14РО35,1181)ипо
искуствуосталихОтаца,каострадањемитрудомимуком,
заштоОнбогатоузвраћаживотом,збогнашедобровољне
смртиредиЊега.”22

Тадићевлирскијунакстрада,онвапидагаГосподнагради
штовећимстрадањемјерћеинаградакојанаконстрадања
следибитивећа.ЛирскијунакТадићевихпесамајеустал
нојборби,усталномстрадању.23Јуродивостидарсуза,не
кисуодсегменатаТадићевогодносапремателуињеговом
страдању,алитујеимолитва,каојошједанвидумртвљива
њатела,зарадјачањадуше.24ЗадобијањеГосподаводипре
копутанепрекидногстрадања,затолирскијунакТадићевог
„Антипсалма”вапизаштовећимстрадањем:„Господе,уна
казиме,Господе,смилујсенаме.”Натомпутустрадања
„чиреви”и „гуке” суБожјанаградакоја водикаобожењу
ипредокушањуесхатолошког.„Изворсуза”исукрвицаза
тоимајуепитет„благе”,јерсунаграда,анеказналирском
субјекту Тадићеве песме. Божја казна је највећа награда
лирскомјунакукојивапи:

„Окренимиустанаопако,погрбиме,искривиме;

пустикртицедамиизријумесо;неккрв

окотелакружи.Такодабуде.”

Страдањетеласепризиваусвомнајвишемступњу,сасве
потврднимобликом„Амин”којимсеозначаваоноштосе
желиикојимсезавршавајускоросвибиблијскисписи.„Та
ко да буде” је израз највећег поверења у Бога, Тадићевог
лирскогјунака.Акосмодотадаимоглипомислитидајеово
поза, саовимпотврднимстиховима, онај који вапи, је се
бе,односносвојетелодаоуслужбуГосподу,дасенањему
пројависвасилаиславаБожја.Стих150.Псалмакојигласи
„СвештодишенекахвалиГоспода!Алилуја!”,упесмије

22АрхимандритЕмилијанСветогорац,стр.106.
23Поједини сегменти страдања тела обрађени су у следећим радовима:

Младеновић,Ј.ДарсузаипокајничкидухупоезијиНовицеТадића,у:
Византијау(српској)књижевностиикултуриодсредњегдодвадест
и првог века, уредио Бошковић, Д. (2013),Крагујевац: ФИЛУМ, стр.
227–243;Тодоровић,О.(2015)Гласизтаменајкрајње–јуродивосткао
одредницапоезијеипоетикеНовицеТадића,Филологбр.6,БањаЛука:
Филолошкифакултет,стр.183–190.

24Стимувезииндикативнисуиследећипесниковиискази:„АпостолПа
влејерекао:Молитесенепрестано.Ја,откадзнамзасебекаоданепре
станоплачем.Мождајемојнепрестаниплачмојанепрестанамолитва.”
И:„Чинимиседамогуписатимолитвесамокаопокајаниразбојник.Без
наглашененадеуспасење,искрено,саднаогреховљенедуше.Отудасу
темолитвемојемолитве.Акосуискрене,онемогупостатиимолитве
другихљуди”;Тадић,Н.(2012)СабранепесмеIV,стр.292.
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цитиран самоделимично, другидео је у знакупризивања
страдалничкихмука:„Свештодише,некмиваздухотме”,а
настављасеосталимреминисценцијаманапсалме:

„свештопије,некизмојепосудепије.Свакоггада

наврнинамене.”

„АкосеиолепажљивијепогледајупсалмиуСтаромзавету
приметићеседаонинисусамослављењеБога,иако јето
неоспорноинапрвомместу.Уњимајеистакнутаижеља
заприближавањем, сједињавањемсБогом,каоижељада
се поразе непријатељи који отежавају приступ и не допу
штајусавршеност,односнотоприближавање.Тосуочавање
песничкогегаснепријатељимакојеБогможепокорити је
драматичнијидеопсалама,достапростосрдачаниизрази
тољудски.”25СтимприближавањемнепријатељаБогукроз
страдање,имамонаумусредњовековнипринципдасесве
оноштојепросторноодређено,атуспадасвематеријално,
пасамимтимиљудскотело,доживљаванокаосасуд26кроз
когасеобјављујесилаиславабожанскогделовања,ондаће
намистиховиовепесмебитимногојаснији,поготовуони
којимасезавршаваипрваидругастрофа„Антипсалма”:

„Нексенепријатељимојиокупеокомене,

инексевеселе,славећиТе.”

Тело је сматрано светим храмом, односно храмом Духа
Светога,панеизненађује,штојепесникуправоовакозавр
шиоипрвуидругустрофупесме„Антипсалам”.„Ипремда
јетерминсасудушаоухришћанскоПредањеизантичкеми
сли,сасуднијебиосхватанкаопасивнимедијумоногашто
сасобомобухвата,каоштогаједефинисаоПлатон,већкао
активни носилац догађајности коју обухвата.”27 Страдање
телаводикаобожењудуше,па јеитотело,које јесвако
врснимзлимамучено,духовносасвимпрочишћено,прео
бражено,толикодапосведочисвупатњуисвуљубавпрема
Богу.Телолирскогјунакаизмученоразниммукамајеравно
телусветитеља,ококогасеоникојитражеспасодразних

25Костић,Д.нав.дело,стр.151.
26„Одавно јеухришћанскумисаовећбилопродрлоплатоновоучењео

простору као сасуду, наравно уметафоричком смислу те речи, јер се
простор сматрао поприштем збивања догађајности. Тело одражава
целинукосмосаипростораукојемживичовек.Комуникативностте
ла са просторним створеним светом је, у средњовековном схватању,
представљаласликумистикесаодносаиинтеркомуникативностисвих
тела и простора, у смислу збивања истоветне идејне и психофизичке
догађајности.”–Лазић,М,нав.дело,стр.345.

27Лазић,М.нав.дело,стр.345–346.



247

ЖАРКО Н. МИЛЕНКОВИЋ

болестииискушењаокупљају,крепећисеверомуживога
Бога.

Друга строфа песме „Антипсалам” је унеколико сложени
ја,јерсепоредпсаламауњојизводеиреминисценцијеиз
ОткровењаЈовановог:

„Свекривицеокомојихглежњевавежи.

Заглушимебукомибунилом,узнесимеусвакој

несрећи.

Обузмиместрепњоминесаницом,раздериме;

отвориседампечата,изведиседамживотиња;

сваканекмојмозакгрознипасе.

Свакомизлосправи;свиммукама,

свимјадима,свимпретњамапокажипрстомнамене,

тако,тако,Господе.”

Видимодајепрвидеоидаљенаставакузношењаунесрећи
истрадањукаоказнизагреховностлирскогсубјектаикао
подсећањенатугрешност.„Свекривицеокомојихглежње
вавежи” алудиранаХристовпримерпреузимања грехова
читавогчовечанстванасебе.Овдевишенисуупитањусамо
личнигрехови,већигреховичитавогчовечанства,штопо
јачаватј.наглашавастрадањезарадсебе,зарадљуди,асвеу
циљуприближавањаГосподу,зарадопштегобожења.Лир
скисубјектТадићевепесмејеунекојврстиекстазе,заноса
ирадостиштострадаиштотомчинустрадањаследичин
непрестаноградовањауГосподу.

ИакоуОткровењу,нијеистибројживотињаипечата(жи
вотињајечетири,апечатаседам),Тадићтимкршењемпо
ретка, појачава страдања која призива. Ако је Откровење
наговештај последњих времена пре наступања оног есха
толошкогукомеследиваскрсењемртвихиживотбудућег
века,Тадићтоприхватаисвеснокрозјошинтензивираније
страдањеиискушење„отвориседампечата,изведиседам
животиња;/сваканекмојмозакгрознипасе./Свакомизло
справи;свиммукама,/свимјадима,свимпретњамапокажи
прстомнамене”,своглирскогјунакаводинапутспасењаи
вечногживота:

„Нексенепријатељимојиокупеокомене,

инексевеселе,славећиТе.”

Оноштобисечинилокаоказна,залирскогјунакаТадићеве
песме,јенаграда.
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Закључак

„Интензивирањеестетизованедоживљајностистрадањакао
духовнерадостиирадостикаострадања”28уТадићевојпе
сми„Антипсалам”водикасвеопштојрадостиспознајеБога.
Свеказне,свемуке,свепатње,делујуналирскогјунаката
кодагајошвишеприводеБогу,теихонсвојоммолитвом
свевишетражи.Бригазаличноспасењелирскогјунакаво
дикаколективномспасењу,такоштожелидасвигрехови
човечанства буду приписани њему. Страдање зарад себе,
преобраћасеустрадањезараддругих,зарадмноштва,али
ефекат јеисти, награда јеииндивидуалнаи универзална.
„Суоченсаразнимовоземаљскимизазовима,лирскијунаку
Тадићевојпоезијитрагазасмисломпостојањаиположајем
човјекаусвијетукојијеобиљеженнеправдом,страдањем,
злом.”29

Насамомкрајутребанагласитидаједнотумачењенезначи
дасењимеисцрпљујемогућностзанекадругачијатумаче
ња, посебно имајући у виду смисаону сложеност и слоје
витост „Антипсалма”НовицеТадића, на коју је већ, како
смонавели,укритициуказано.Наша јенамера,даузод
говарајућулитературуи вишегодишњеискуствочитањаи
промишљањаТадићевепоезије,понудимотумачење,закоје
сматрамодајеисправно,алисвакаконеијединомогуће.
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Abstract

ThepaperdiscussestheconceptofChristiansufferingofthebodyas
aworshipmotiveon the exampleof thepoemAntipsalm byNovica
Tadić.FollowingByzantineaestheticsandtheaestheticsofasceticism,
weinterpretsufferingofthebodyasakindofChristianstrugglewhich
strengthensour faith inGod.The stronger the sufferingof thebody,
thegreaterthefaithintheLord.Themorenumbthebody,thestronger
the soul. In most previous interpretations, the poem Antipsalm has
beenproclaimedasthehighestkindofapoet’saestheticsoftheugly,
asapaintingofthedemonicandevilworld.Thispaperaimstoshow
thatthisTadić’spoemisactuallyaninvertedpsalm,andthatinvoking
tormentandevilinthissongisonlyforthepurposeofstrengthening

faithintheLordandbringingpaganstofaith.
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Antipsalm,Psalms,NovicaTadić,body
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Уни вер зи тет у При шти ни – Ко сов ској Ми тро ви ци,  
Учи тељ ски фа кул тет у При зре ну – Ле по са ви ћу
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ДОСТОЈНОЈЕСТЕ
СЛАВИТИТЕЛО
ОЕСТЕТИЦИТЕЛАУ

ПОЕЗИЈИИВАНАВ.ЛАЛИЋА
Сажетак:РадиспитујеестетизацијутелауЛалићевојпесничкој
збирциЧетириканонаипесмамакојеестетичкипојамтеладо
водиувезусаКанонима.Указујесенахришћанскеметафизичко
етичкеосновеовеестетикеинатокаконадматеријалнисмисао
теланалазиизразуестетскоемоционалнојравнипоезије.Речје
оестетицителакојаимахришћанскиантрополошкикарактери
компонентајепесничкепоетикеповерењаубожанскуикономију
људскогспасења.Уоквируовеестетичностителосесагледава
несамокаовештаствениизразчовековеличностивећикаоса
маталичност.УЛалићевимстиховимателојеобликнесавршен
ства,проводникболаисишућницрвсмртиућелијамаплоти,алии
обличјесаесхатолошкомперспективом.Човековотелонијесамо
антропоцентрично већ итеантропоцентрично.Каотакво, оно
неподлежепрезируниосуди,већсеприхватаипотврђујеидејом
оваплоћењаиваскрсењаБогочовека.Наглашавасеукупностсвих
значењаоваквогсоматизмаињеговаестетизацијакаоогледало
тихзначења.

Кључне речи: тело, естетика, хришћанска антропологија, Ла
лић,поезијаXXвека,оваплоћењеЛогоса,прослављањетворевине

Поетикаприхватањатворевинеитело

СтиховиЧетириканонасунегирананегација.Онисусна
жна аутопоетичка потврда песника који неће и не може
да пева негацију.1 Отуда је ова поезија поезија потресне

1 Лалић,И.В.(1997)ОПоезији.Критикаидело.Опоезијидванаестпе
сника.Осталиесејииразговори,Београд:Заводзауџбеникеинаставна
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афирмацијеистрасногучешћаустварномсвету–онаквом
какав јесте.Овде јепесничкасубјективностсасветом„на
да”,ињенасуштинскаотвореностзаучествовање,какосам
песник каже, у „довршавању облика несавршенства”, деј
ственост је њене вере у спасење.Можда то није на први
погледвидљиво,алипоезијакојасестварауоваквомпое
тичкоестетичкомпарадоксализмуносилацјесотиролошке
идеје.Услужбинесавршенствуисказујесевераусавршен
ствоОногакојијестеиуњеговпланспасења.Такосеовим
песничкимискуствомобухватачовеккојинијеаутономно,
самодовољнобиће,већбићекојеучествујеупланубожан
ског спасења. Реч је о оданости и поверењу у видљиво и
изрециво.Иакојетовидљивозаправопривидноидесакра
лизовано,човекјеувекнаистомзадатку:дапрослављасвет
у „лепоти и страхоти његове свеукупности”2. Узимајући
заузор једаноднасложенијихобликавизантијскогдухов
ногпесништва3,ЛалићупесничкојкњизиЧетириканона
задржава комплекс канонскихпесама које кореспондирају
садеветбиблијскиходаиимајузаосновнутемубожанску
провиденцијалну (промисаону) идеју. У свесцирукопису
Четириканонаналазесепесниковенапоменекојеоткрива
јуосновнутемузбирке,каоинекеодмотива.Напрвојстра
нисвескеЛалићјезаписао:„Основнатемаканона:’Спасе
њеоствареноусветостионогакојисепрослављаслужбом,
илиудогађајусамогискупљења(ГосподњииБогородичини
празници)’.”4Наистојстраниналазесеиподацикомесупо
свећениканони:1.Богородица;2.СветаТројица;3.Богоро
дицаТројеручица;4.Искупљење–слобода,љубав.5

Духовност уЛалићевим Канонима – аутентично и некон
венционалнотранспонованаупесничкоискуство–зајед
нуодважнихсемантичкихи естетичкихвредностиимаи
тело.Хришћанскадуховност је оквиру којем се обликује
естетскиплантела.Оваестетикаконфигуришесеукругу
значењскихпротивречностиукојимајечовековотелонепо
стојанаформа,крхкиквалитетпостојањабића,алииузви
шенасликачовековог„ја”,сликанеизрецивогучовеку;за
тим,човекутелунемасамоматеријалнупретпоставкусвог
бића,подложнупропадљивостиисмрти, већиустројство
психофизичкогјединствакојезаједноанесливеносдушом

средства,стр.271.
2 Исто,стр.288.
3 Окомпозицијиканонавидетиу:Мирковић,Л.ПравославналитургикаI,

СремскиКарловци(1918),трећеиздањеБеоград(1965),стр.223–226.
4 Лалић,И.В.(1997)Страснамера.Писмо.Четириканона,Београд:За

водзауџбеникеинаставнасредства,стр.267.
5 Исто.
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носимогућностбудућегваскрсења.6Иаколирскисубјекат
Четириканоназадржавасвестосмртнојограниченостите
ла,онсебевидикаобогоподобнобићезакогајеуправоте
ломатеријалниизразбожанственедуховности.Надматери
јалнисмисаотелапотврђујесемишљуоотеловљењуБога,
његовом васксрењу, а сходно томе и идејом о васкрсењу
човечјегмртвог(смртног)тела.Поштосеестетичкидожи
вљајчовековогтелаупесничкојстварностизасниванателу
оваплоћеногЛогоса, ова естетика серазумекаохришћан
ска(те)антропологијатела.Каотакваоначиниинтегрални
део специфичне, модерне теологије стваралаштва, у којој
јенајважнијапоетичкапреокупацијаприхватањебожанске
творевинеусвимњенимпојавностима.

Ал’кудјасателом,тимпроводникомбола?

(Телокаостањеболаисмрти)

ИпреЧетириканонаЛалићскрећепажњунавредностте
лесногаспектаљудскогабића,дајућиупесмиШапатЈо
ванаДамаскинаснажнупоетскусликураскрвављене,пре
резанеузглобурукеСветогЈованаДамаскина:

Опрости,алиболиовашака

Узглобупререзана,овипрсти

Којимадробимхлеб,којимасекрстим;

Опростимиштокрваримизмрака.

Опростими,иучинидасрасте

Сасвојомкошћукост,састабломграна;

Усреброћудаскујемсвојекрасте,

Даславатвојабудемојарана;

Опростипреступмојепролазности

Којасечудукаоправдинада,

Опростимојојкости,мојојзлости,

Алиучиничудо.Овде.Сада.7

Телеснаматеријалностјеосетљиваиконачна,алионазбог
тоганезаслужујеметафизичкупокуду.Иакојетрошнасуп
станција, у односу према божанском тело није безвредно;
ауодносупремадуши,ононесмеподлећиосуди.Мадаје

6 Лазић, М. (2008) Православна естетика тела и тајна полности,
Београд:Отачник,стр.46.

7 Лалић,И.нав.дело,стр.161–162.
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смртно,телочинипсихосоматскуструктуручовекајер„чо
векје”–премаречимаЛалићудрагогтеолога–„истинити
човекзатоштојесликаБожја,абожанскифакторучовеку
тичесенесамодуховногаспекта,негоцелокупногчовека,
душеитела”8.Утојконтекстуализацијитело(исвакиње
говдео)зачовекаимависокоиузвишеноназначење.Отуда
јепесничкисубјекатуШапатуЈованаДамаскинасвестан
болаинепотпуностисопственогбићауследтелесногнедо
статка.Читаоцу је јасноданедостајућидеотеланијеого
љенабиолошкадатост.Безруке,тогглавногоруђачовекове
практичнеделатности,„оруђаразумаимудрости”9,немани
телесне ни душевне хране, јер десницом се дроби хлеб и
десницомсекрсти.ПремаЖитијуСветогЈованаДамаски
на,богословаииконобранитеља,СветиЈовансемолипред
икономПресвете Богородице са Богомладенцем и уз хва
лу обећава Богомајци да ће исцељеном десницом просла
вљатиињуињеногсина.Јовануједесницаодсеченазбог
„божанственихикона”,аБогјујепосредништвомПресве
теБогомајкеисцелио.БлагодарностћеСветиЈованревно
снопоказатиуправопосредствомтеруке,пишућипротив
иконоборацаиизлажућидогматеправославневере.10Отуда
лирскигласуЛалићевојпесми,којатематизујеовуживотну
околностчувеногтеолога,каже:Усреброћудаскујемсвоје
красте,⁄Даславатвојабудемојарана.Онћесвојуунака
женуруку,телеснекрастеиранесковатиусребро(иконе)и
славуПресветеБогомајке(пишућиуодбранусветихикона
којеизображавајуњенликиликСинаБожјег).

Тело постаје заточеник бола, трулежности и смрти онога
тренутка каданашипрародитељи вољно лише себеБожје
милостиизаједништвасБогом.Конституцијателајетада
подлеглапроменизбогнепослушностиипочињеноггреха,
а„новостањеживотауПостањујеозначено’хаљинамаод
коже’(1.Мој.3,21),којесимболизујуматеријални,анимал
никарактерживота,смрткојуононосиичињеницудајеоно
придодато истинској човековој природи”11.ОтудаЛалић у
VIIIпесмиТрећегканона(песмикојатематскикомуницира

8 Мајендорф, Џ. (2008)Византијско богословље: историјски токови и
догматскетеме,Крагујевац:Каленићстр.195–196.

9 Лактанције, Л. Ц. Фирмијан, О Божанственом стваралаштву, пре
ма:Бичков,В.В.(2010)ЕстетикаОтацаЦркве:апологете:Блажени
Августин,Београд:Службенигласник:Хришћанскикултурницентар,
стр.169.

10ЖитијеПреподобногоцанашегЈованаДамаскинау:Поповић,Ј.(1998)
Житијасветих,Ваљево:МанастирЋелије,стр.104–123.

11Свети Григорије Ниски,О души и васкрсењу, у: ЛаршеЖ. К. (2008)
Теологијаболести,Ниш:Центарзацрквенестудије,Београд:ArsLibri,
стр.24.
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саосмомбиблијскомодом,односноПесмомтримладићау
пећикојисучудомизашлиизњенеповређени)телоназива
проводникомбола:

Алкудјасателом,

Тимпроводникомбола,каданоћне

Стравемилежајучинераспелом?12

Ефекатгрехопадаподстакаојеширењезлаињеговуактив
ност,апредновим„владаоцем”природеичовека,Сатаном,
човековотело јеслабо.ТрагедијаАдамовегрешкечовеко
вомтелуодузимаквалитетбесмртности,иутаквојнезашти
ћеностителојепрепуштеноопаснимопсенама,убилачким
намерамаипринципузла:

Овотело,

Угроженоусветуопаснихпривида,инамера

Убилачких;јајоглавиСатанаималичникомпјутер

Оддесетгигабајта,узпомоћкојегмикроји

Капупосвојојмери.13

(Vпесма,Првиканон)

Достојнојестепрослављати
тајсусретдухаиплоти

(ИдејаБогооваплоћењакао
потврдаузвишеногназначењатела)

Имајућинаумутаковелику темукаошто јеикономијски
христолошкипланспасењачовека,апосредствомчовекаи
спасењацелокупнеБожјетворевине,Лалићнијепренебре
гаостарозаветнумисаоостварањучовекаполикуиподо
бијуБога(Пост.1,26).УIVпесмиПрвогканонапеснички
субјекаткаже:Имолизаме,некамиопростистрахмој ⁄
Штоме,кажемикњига,посвомесатворилику.14Подли
комБожјимучовекууКанонимасеподразумевачовекна
оба плана свог постојања: телесном и душевном. Лалић
човека види као јединство комплементарних супстанци
ја,телеснеидушевне.Уоваквојконцепцијичовекателои
душасухетерогениелементиалиуорганскојповезаности,
анереткосекаотрећичинилацпојављујеидух.Такосеу

12Лалић,И.В.нав.дело,стр.232.
13Исто,стр.188.
14Исто,стр.187.
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песничкојстварностиучовекупонегденаглашаватело,на
некимместимасепакистичедуша,адухсепомињеукон
текступрипадањаиличовекуилиБогу.Уовојтрихотомној
визуриљудскогбићајасносепрепознајуутицајипатристич
кихантрополошкихидејаочовекукаопсихосоматскојце
лини.Свакако,људскобићесенесводисамонатело,утом
смислубибилодефектно.Телоодухотворавадуша,онакоја
стеломсаучесничкистрахујепредпретњамазаданогсвета.
Душаје,иакобесмртна,осетљиваустварностипривида,по
путтела:Живишусуседствупретње.Зебетвојабесмртна
душа⁄Утанкомкапутунаде,набеоградскојкошави(Други
канон,Iпесма).15Душаутелунијенеповредива,упростори
макушњечестосудушенашеизровашене16(Другиканон,I
песма).Сдругестране,гдегодсепомињетело,његоваосе
тљивост(заправосмртност)сенезанемарује:Алмекаутро
баје,икрхкаовакост17(Првиканон,Vпесма).УПрвомка
нонутелусеприписујекрхкакаквоћауприсуствудуше:Тај
крхкисклоп,тотело,томесоокодуше18(IXпесма).Ипак,
уискуствутворевине,каоцентралнеплодовестварања,тре
баприхватитиителоидушу,неодузимајућителунавред
ностијерјематеријално,нитидајућидушиприматуодносу
натело,јерједуховна.Неопходнојеславитиоба:Славити
душу,привидуствариприписану19(Другиканон,IIIпесма)и
Достојнојестеславититело20(Четвртиканон,IXпесма).
Стеломидушомувезијеидух.Појамдухајенајважнијиза
разумевањеестетскоантрополошкеидејетелауКанонима.
Духјеоноштоучовекужудизабожанским.Тојеонајнема
теријалниипрефињенимедијумкомуникацијеизмеђуви
дљивогиневидљивог,изрецивогинеизрецивог.Каоштоје
већнапоменуто,духомсеименујечовековоапотомиБожје
(Логосово)својство.ТакоуVпесмиТрећегканоналирски
субјекат, у чији глас је интерполиран глас пророка Исаи
је,каже:Писано је:духомсвојимштојеумени ⁄Тражим
те јутром.21Ови стихови комуницирају са старозаветним
исказом:Душом својомжудимтебе ноћу, и духом својим
штојеуменитражимтејутром(Исаија,26,9);Одноћи
јутрењуједухмојкТеби,Боже22.

15Исто,стр.199.
16Исто,стр.200.
17Исто,стр.189.
18Исто,стр.195.
19Исто,стр.203.
20Исто,стр.254.
21Исто,стр.226.
22Псалтирсадеветбиблијскихпесама(2000),превеов.АтанасијеЈевтић,

Врњачка Бања: Манастир Хиландар, Манастир Грачаница, Манастир
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УVпесмиПрвогиДругогканона,каоиуVIпесмиТрећег
канона налазе се стихови у којима се слике тела градена
теологији оваплоћењаБогаЛогоса.Кад је реч оVпесми,
Лалићсепридржаватемебиблијскеодекоја јепослужила
као основа ове канонске песме, а то је „молитва пророка
Исаије,укојојјерадостштоћеСпаситељдоћинасвет,који
јепомириоБогасљудимаипривеонассветлостисвојесла
ве”23.ПророчкамесијанскаидејапослужилајеЛалићудау
стиховимаприкаженовисмисаопроменетела–измртвог
уваскрсло.Човечјетелоскриванадматеријалнисмисаојер
носи потенцијал васкрсења. Песник пише, понављајући
Исаијинеречи:Имојећемртвотелоустати24 (Првика
нон);Оживећемртвитвоји,имојећемртвотелоустати25
(Трећиканон).Телојестесмртно,алисмисаосмрти,патњеи
болајепромењеноногтренуткакадајеБог(дух)узеотело
(плот) човека.Људско тело добија најсублимније значење
одстварањасветачиномоваплоћењаЛогоса.Оносе тада
„истовременоналазипоновоинајвишевредновано”26.Ка
нонисунаписаниподутицајемтеолошкеидеје,запесника–
претпостављамо–иистинеооваплоћењуБога,каоиусве
тлухришћанскемислиобогочовечанскојикономијиспасе
ња.ЛалићоваплоћењеЛогосаињегововаскрсењеузимакао
главнину идејне носивости естетичке антропологије тела.
ЗатоуVIпесмиТрећегканона,којајенадахнутабиблијском
ПесмомпророкаЈонеуутробикита,песник,алудирајући
наХриста,говориодругачијемспасењу,спасењукоје:

Обављаживидухизједногмртвогтела

Штопочиваупомнопометеномипажљиво

Зазиданомгробу,тикпоредзидинеградске

Јерусалима,измеђуједногпеткаиједне

Недеље.27

Дакле,другачијеспасењедоносионајкојијеумртвомте
лубиоживидух.Данијебилобогооваплоћења,људскоте
лобибилоунегацијисмрти.Богузимапропадљивуплот
дабипрекинуопорицањесмртиукојемсетелоналазијош

Цетињски,МанастирТврдош,БратствоСветогСимеонаМироточивог,
стр.213.

23Мирковић,Л.нав.дело,стр.224.
24Лалић,И.В.нав.дело,стр.188.
25Исто,стр.207.
26Ларше,Ж.К.(2005)Теологијатела.Хришћанскопоимањетелаљудског
поОцимаЦркве,Врњци,Требиње:МанастирТврдош,БратствоСветог
СимеонаМироточивог,стр.55.

27Лалић,И.В.нав.дело,стр.228.
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одАдамовогпада.Онузимапропадљивуљудскуприроду
итаковраћателуатрибутенетрулежностиибесмртности.
Тело задобија хришћанску свештеноетичку вредност. У
даљемтекстуистепесмеЛалићговориоХристовомсила
ску уАди римским стражарима којиманије било суђено
да„будусведоцикаддухителосеспојеуВаскрсење, је
динство”28.ИсусХристосјеузвисиочовечјетелоипружио
му могућност обесмрћења; васкрсењем Христа човечјем
смртномтелусеоткриванадсмртнаперспектива.УХристо
вомваскрсењу–побединадтрулежношћувидисетеантро
поцентричнадимензијаљудскогтела.Васкрлотелочовека
ћебитињеговоновостањетелесности,реструктуриранеи
обновљене.ПојамтелазахваљујућиБогооваплоћењуивас
крсењуИсусаХристазахтеваредефиницијуиновеознаке.
ОтудајезикуЛалићевојпоезијиконцепттеланедржиуни
жој сфери, сферипалости.Мртво тело које ће устати јер
јесусретдухаиплоти,лалићевскимстиломказано,најин
вентивније је решење за спас човечанског рода. Речником
Тертулијана(Tertullian),хришћанскогмислиоцакогајеИван
Лалићчитаоикрозчијајетеолошкагледиштапреламаоте
ло,васкрсењемћечовековотелопронаћисвојитегритет.29
ЉудскотелојеХристовимоваплоћењемуздигнутонаниво
потпуногинеокрњивог.Отудајечовековзадатакдапросла
вљабогочовечанскооваплоћење,апесничкастварносттои
чини:Достојнојесте⁄Прослављатитајсусретдухаипло
ти,узнаку⁄Спасоносногрешења30.

Тело–вишњиаутопортретуогледалу
(Учешћетелаусуштиничовека)

Најснажнијаестетскоантрополошкасликателаналазисеу
VпесмиЧетвртогканона:

Труданјерадуосмомданустварања,амисмо

Надничари,сезонцикраткогвека.Апокњизи

Овако:икаодародисмоветар,никако

Непомогосмоземљи;

пачемуоданостонда,

Ислужбанесавршенству?Изаштославитивезе,

Непојамне,међустваримаблискиминезнаним?

28Исто,стр.228–229.
29Ларше,Ж.К.нав.дело,стр.108.
30Лалић,И.В.нав.дело,стр.252.
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Наовопитањетелојеодговор;сићушницрвсмрти

Ућелијамаплоти,унасиљурођења,уболу

Пресрећнихматера.Затоморашдаволиштело,

Туглинуитајпепео,итупљувачкудуха

Већсасушенуутвомбудућемпраху,

асвето

Каовишњиаутопортретуогледалу–али

Некакокривоминапрслом;свеједно,волећитело

Тиславиш,идеjственсиТворцу,љубоморном

Услави.31

Овасликаимасложенуструктуру.Лалићјезачињеумислио
осмомданустварања,теолошкофилозофскомкоцептуНи
колајаБерђајеваоприродистваралаштваистваралачкогчи
на.Подосмимданомстварањарелигиознирускимислилац
јеподразумевао„задатакчовекаисветадастворенепосто
јеће,дадопунеиобогатеБожјестварање”.32Стварањесве
тајеотворенпроцес.Берђајевљевски,тајнастварањасвета
надилазистарозаветниаспектседмодневногстварања.Кон
тинуитетБожјегстварањаодржаваоваплоћењеБогочовека,
аучинуоваплоћењаскривасесвестостваралачкојулози
човекаусвету.ЧовековостваралаштвојепродужетакБож
јегстварања,а„осмиданстварањајестварањекојесена
ставља”33.Овометафизичкоантрополошконачелочовеко
вогстваралаштваЛалићузимакаоконтекстинтерпретације
специфичностипесничкогстваралаштва.Позивајућисена
Берђајева и ЛаваШестова, у једном поетичком разговору
Лалић човеково позвање да настави чин Божјег стварања
доводиувезусапесниковимзадаткомдапрославља„зада
нуреалност”.34Мотивосмогданастварањасесусрећена
вишеместаузбирциЧетириканона.35

31Исто,стр.245.
32Берђајев,Н.(2014)Смисаостваралаштва,Београд:Логос,стр.119.
33Исто.
34Лалић,И.В.(1997)ОПоезији.Критикаидело.Опоезијидванаестпе
сника.Осталиесејииразговори,Београд:Заводзауџбеникеинаставна
средства,стр.290.

35ОсмиданстварањасепомињејошједномуVпесмиЧетвртогканона,
гдесестварностовогасветаназива„радилиштемОсмогадана”.Наи
лазимонаистимотивиуIVпесмиПрвогканона:Ружносесложиле
ствариуосмомданустварања;затимуIпесмиДругогканона:Господ
ћецареватидовека.Иондакадаодсутанбуде/Изосмогданаствара



260

СНЕЖАНА КАДИЋ

А слављење заданог света (продужетак и допуна Божјег
стварања) и оданост несавршенству су сврсисходни упра
во захваљујућителу: „Наовопитањетело јеодговор” јер
јечовечјетелоглавнаБожјатворевина.Естетизацијутеле
сностипесникнастављадаостварујеуоквирустарозавет
них и новозаветних схватања тела, правећи синтезу више
семантичкихвредности:

1)Телоје„црвсмртиућелијамаплоти”;

2)Телоје„глина”и„пепео”и„пљувачкадуха”у„буду
ћемпраху”;

3)Телоје„вишњиаутопортретуогледалу,некакокривом
инапрслом”.

Лалићстепенујеестетизацијутелесностиубиблијскомсти
луитону:

1)Телојенижипланљудскогпостојања;онојепоквали
тетусмртно,плот јебиолошкаифизиолошкаограниче
ностчовека;сликатела(човека)имапсаламскиподтекст:
Ајасамцрв,анечовек(Пс.22,6);

2)Човек јесазданодземаљскогпраха (1.Мој.2,7;Пс.
44,25),телојетрошнопопутпепела;иовасликаимаби
блијски(јововски)смисао:Бациоме јеублато,тесам
каопрахипепео(Јов.30,19);утелујеипљувачкадуха,
штоговориопсихосоматскомјединствучовека:Аствори
ГосподБогчовекаодпрахаземаљскога,идунумуулице
духживотни, и поста човекжива душа (1.Мој. 2, 7),
будућипрахјепрахваскрслогтела,телоћеоживетикад
умре(Јов.12,24);

3)Телојенашаутопортретузвишеногунапрсломина
кривомогледалу;онојеогледалскирефлексневидљивог
унамаалинејасан,премановозаветнојмисли:Јерсадви
димокаоуогледалу,узагонетки,аондаћемолицемули
це(1.Кор.13,12).Људскотелојеоплемењенибожански
самоодразкојиневидимонепосредно.Оноје„видљива
сликаневидљивогликаБожјег”36.Овдетелесностдобија
јошједнупотврду,онанијесамофизичкиизразнашегби
ћанегојеусаставусамогчовековог„ја”.Телеснообличје

ња;одустан,аипакнепогрешив/Уравнодушностисвојој,аистрашан
ухвали,кажекњига.;иуIIпесмиистогканона:Јаковјеуженаследства
твога–/Ужесклатиупразнојизби/Осмогадана,уноћидуше;Лалић,
И.В.(1997)Страснамера.Писмо.Четириканона,Београд:Заводза
уџбеникеинаставнасредства,стр.245,187,199и201.

36Бичков,В.нав.дело,стр.273.
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јесликапраликаунамаи„живиобразнашесуштине”37.
Ова семантичка компонента појма тела важна је и због
тогајерсеможедовестиувезусаЛалићевомпесмомза
којусâмкажедајеаутопоетичка.38РечјеопесмиБелешка
опоетици.Белешкаопоетицијезначајназапроблемко
јисеовдеиспитујејерсеуњојсуштинаогледалскеслике
човекадоводиувезусателом:

Статипредогледало,безстраха

Одповратнеслике:онаузвраћаизраз,

Итонесавршен,некогупорногнапора

Дасеапстракцијаоденеумесо,

Удобарпроводникбола.39

У овој песми Лалић актуелизује питање лика у човеку и
телакаонесавршенеслике,изображењаисконскогуемпи
ријскомчовеку.ТелојеименованоистокаоиуКанонима–
изразомдобар проводник бола.Човек у огледалском лику
себе има несавршен телесни, меснати израз (одраз) свог
неопипљивогибестелесногпрототипа.Телојеобличје,ма
теријалнасликанематеријалнепротослике.Оно јеусвету
увекдругостепенасликакојаникаданијевернаоригиналу.
Предодређеносттеладабудеизображењевишњег(божан
ског,узвишеногисавршеног)обавезујечовеканаодговор
ностучествовањаубожанском.Човекиматумогућностјер
онније„аутономнобиће,него’сликаБожја’окренутапрема
горе”,стога„поседујеприроднуособинудапревазиђесебе
идосегнедобожанског”40.

Таглинатребадаради,дазгуснесеукамен

(Човековотелоислободаизбора)

Поред праха и пепела, Лалић на више места уКанонима
концептуализујељудскотелоиљудскиродпредстављајући
ихглином.Човекјеотудаоживелаглина,људскироджива
глинанараштаја,глиненирод.Затим,естетскијепрегнант
наноминацијаглиненисараднициљубави,којомсуозначени
људи, сатрудници Богородице, док се у творевини у којој
трају,поправљајућинесавршенство,надајуумилостипро
мисаоспасењањеногсина.Сликаоживелеглине,модифи
кованетокомпада, јављасеуVIпесмиЧетвртогканона,

37Јанарас,Х.(2005)Метафизикатела,НовиСад:Беседа,стр.20.
38Лалић,И.В.нав.дело,стр.260–262.
39Исто,стр.13.
40Мајендорф,Џ.нав.дело,стр.194.
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којој је подтекст библијска Јонина песма у утроби кита.
Прародитељским падом „покренут је процес нарушавања
првосазданогпоретка,тј.смрти,којисесачовекапренеона
творевину”.41ГрехопадјеимаозапоследицугубитакБожје
милости,изменучовековеприродеалииприродеуопште.
Отудапесникименујечовекаоживеломглином,изобличе
номприликомпада.Глинајетрансформисана,људскотело
јеизмењенонаконАдамовенепослушности,алибезобзи
ранато,песничкисубјекатуКанонимаједоследан.Треба
прихватитителоонаквокаквонамјезаданоАдамовомгре
шком:уњеговојслабостииусмртномопсегу,безпорица
ња.УпоезијиКанонанинаједномместутелонијезлона
челојерјесмртно.УпесмиТрећегканоназатостоји:Нема
стенекаоштојеБогнаш,певаАна,/Изкњигепророчица.
Требаславитимодрице,/Нагњеченлакат,згуљеноколено,
светепоследице/Падасастене.Славитиконтузију,иза
хваланбити/Заделимичнигубитакпамћења,послепада/
Свисинекојусмешданаслућујеш.42

Будућинесамосталноиинфериорнобиће,човекјеуприро
ди,закојусеупесничкојстварностикажедајенесавршен
ствоусвомеосновномраспоредуипривидсавршенства,не
прекиднопредизбором.Тајизборогледасеуњеговојсло
бодидаживотприхватикаобожанскидаралиикаослужбу.
Утаквојконтекстуализацијиразумемостихове:

Априрода,тојенесавршенствоусвоме

Основномраспореду,

исвакадовршеност

Савршенствајепривид,остваренмилошћу,или

Кварномнамеромзлога.Потребанзатојенапор

Теоживелеглине,изобличенесилином

Масеупаду,причемугравитацијубожју,

Иубрзање,нијеизрачунаонико

Смртан:инеће,сведокнеобјависе

Крајсвијустварииукидањегреха,

ПоОригену.Адотле,таглинатребадаради,

Датрошнибудећерпичкровињаренеке,или

41Лазић,М.(2008)Српскаестетикааскетизма(1375–1459),СветаГора:
МанастирХиландар,стр.219.

42Лалић,И.В.нав.дело,стр.222.
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Дазгуснесеукамен,којиодбаченбуде

Одзидара,игле,угаонипостанекамен

Храма...Заиста,тешкоутрагдаћешући

Инвенцијепланаспасења.43

ЖивотувидљивомсветунаконАдамовогпадајетрагањеза
упутствомзаправилнуупотребуслободе.Човекујенепре
станопредоченамогућностслободеизбора.Какавјезадатак
глине/тела/човекаувидљивомсвету?Одговорнаовопита
ње,којипредстављадвеантиномичнемогућности,смештен
јеизмеђуОригенове(Origen)теолошкехипотезеоваспоста
вљањунизвргнутог светаупрвобитностањерадиопштег
спасења(апокатастазе)иновозаветнепараболеокрајеугао
номкамену(Мт.21,42).Песникметафоризацијомдајеод
говорипредстављадваизбора:човек(глина)семожеоглу
шитиопозвањедаспознабожанскеквалитете,онбитиме
протраћиоисмисаосвогтела(Датрошнибудећерпичкро
вињаренеке)илињеговизборможебитикрајеугаоникамен,
односноБогочовек,темељацљудскогтела,животаисвета
(Дазгуснесеукамен).УчествовањеуБогочовекујеприви
легијаколикојеиодговорностзачовека.Човековзадатакје
даприхватителоуњеговомсмртномопсегу–тозначида
ганесмепрезрети–алијемогућностзателеснонадсмрт
нопостојањеувекотоворена.Опредељењемзакрајеугаони
каменчовек је позванда сачуваБожји лик у себии тиме
одржисвештенодостојанствотела.Изборјенапојединцу,
ауКанонимасеговори:Славитидаклеризикслободе,ане
страх/Одслободеизбора44.

ДостојнојестеславитиБогаживог

Имајућиу виду све семантичке вредности телауЛалиће
вимКанонима и естетику коју песник обликује на њима,
олакшано је разумевање њене улоге у песничкој поетици
каошто јеЛалићева.Творевинутребаприхватитиуцело
витостињенелепотеиругла,добротеигнусобе.Славитије
требацелу,алисвемутомепревасходиипактело.Човекје
својимтеломпозвандаучествујеуБожанскомдомостроју
спасења.СлавећитаквопозвањечовекобнављаликБожјиу
телуипотврђујеуњемукотвусопственогспасења:Достој
но јесте славититело, славити ларву, славити /Трошни
ћерпичимладутравунаутабаним/Гробовима;достојно

43Исто,стр.247–248.
44Исто,стр.241.
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јестеславитиБогаживог,/Оногакојијесте,онаквогка
квогјесте:/Достојнојестесвојепрепознатиспасење45.
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ITISTRULYRIGHTTOGLORIFYTHEBODY

ONTHEAESTHETICSOFTHEBODY
INTHEPOETRYOFI.V.LALIĆ

Abstract

TheaestheticanthropologicalimageofthebodyinthepoetryofIvan
V.LalićreliesonthesemanticvaluesofChristiancanonicalthought.
Startingfromthebiblicalideaofcreatingthehumanbeingintheimage
ofGod(Gen.1:26),Lalićshapesanaestheticizedvisionofthebodyin
whichitsfleshisnotonlyamaterialmanifestationofahumanbeing,but
alsoaplanofexistencethatcarriessublimemeaningforthehumans.
The body renews and confirms the sublime (theandric) designation
in the incarnationofGod theLogosandhis resurrection.Hence, the
humanbody,asrepresentationof thedivineinhumans, issomething
most precious in the experienceof creation and isworthyof human
glorification.Therefore,affirmationofsuchspiritualcorporealityinthe
aestheticexperienceandmodernpoeticexperience,aswellasitsshare
inthetheandricprovidentialplanofsalvation,requiresasharperfocus

ofobservation.

Keywords:body,aesthetics,Christiananthropology,Lalić,poetryof
20thcentury,incarnationoftheLogos,celebrationofcreation

АнаЦакић,Сломљена,
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ФОРМАЉУБАВИ–
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ЕСТЕТСКОПРЕОСМИШЉАВАЊЕ
ТЕЛАИЛИЧНОСТИУФИЛМУОНА 

СПАЈКАЏОНЗА
Сажетак:Урадућемопокушатидапромислимопроблемтелаи
личностиунаучнофантастичнојромантичнојдрамиОна(Her)
америчкогредитељаСпајкаЏонза(SpikeJonze)усветлухришћан
скеантропологијеитеологијеличности.Џонзовоуметничкодело
разумемокаостудијуслучајавезанузаконкретнеконсеквенцепо
јединихфеноменапостмодерногдруштва,каоштосуотуђење,
усамљеностилиемотивнанестабилност.Редитељисценариста
у свомфилму предочава све актуалнија питања цивилизацијске,
алиипојединачневезаностизависокетехнологијеуразличитим
аспектимаживота.

Кључне речи: вештачка интелигенција, човек, тело, личност,
љубав,биће,идентитет

Развојвисокетехнологијеињеносвеприметнијесуделова
њеунашемјавномиприватномживотувеликајетемамно
гихуметничкихостварењапоследњихдеценија.Уобласти
филмаХоливудпредстављасредиштеестетскогодговорана
изазовенапреткаљудскецивилизацијеидигиталнереволу
ције,нудећиразнесценаријеипројекцијеисторијскогхода
крозвреме.Проистичућиизцентразападнемоћи,каопро
дуженарукањеговогциркулисања,холивудскамекаколони
зацијадубинскиутиченаперцепцијунашестварности,не
самозатоштопроизводињенереалнеимогућеслике,већи
визијуселфакојунегујевеликидеосавременогчовечанства.

ЈАНА М. АЛЕКСИЋ
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Сличнојеисаврлоинспиративномтемомчовекаупредсто
јећимепохама.Уоквиру седмеуметностиихоливудскеи
алтернативнепродукцијеширомсветавећдужевремеупри
зорујусеразличитеверзијеутопијаидистопија,углавном
са великим комерцијалним успехом. У општем естетском
замаху оптимистичне и песимистичне антиципације исто
ријскогисходачовечанства,америчкиредитељ,сценариста
и продуцент Спајк Џонз (Spike Jonze) понудио је сасвим
апартну, аксиолошкинеутралнијуалипсихолошкиподјед
накопонорнуиучинковитуилузијутогисхода.

Запаженофилмско остварење Она (Her) овог синеасте на
уметничкиистанчанначинтематизује емотивниодносиз
међу човека и вештачке интелигенције у блиској будућ
ности.1 Његова научнофантастична романтична драма из
2013.годинепокрећепојединеантрополошке,онтолошкеи
теолошкедилемеоулозивештачкеинтелигенције(Аrtificial
Intelligence)унашемживотуиунутрашњимпреображаји
масавременогчовекакојиуследвртоглавогразвојаинфор
мационихтехнологијаивидоваелектронскекомуникације,
свечешћеборавиумеђусветуизмеђуимагинарногиреал
ног. Естетском радикализацијом тог хабитуса савременог
глобалног друштва ова филмска сторија наводи на преи
спитивањеновихмогућностиуспостављањаидефинисања
партнерских односа, пропустљивости физичких граница,
алиитрадиционалнеулогетелаителесностиуреализацији
љубави,саједне,иличности,садругестране.Специфичан
онтолошкиобртуовомпостмодерномостварењуусловља
ванеисцрпнуепистемолошкузапитаност.2Безобзиранато

1 СпајкЏонз јенаидеју записање сценаријадошаонаконшто јепро
читао чланак о веб локацији у којој су биле могуће тренутне поруке
са програмом вештачке интелигенције. (Chris,M. (September 9, 2013,
RetrievedDecember4,2013),„SpikeJonzeonlettingHerripandBeingJohn
Malkovichˮ,TheGuardian.)ИнспирацијујетакођепронашаоиуКауфма
новом (CharlieKaufman)постмодерномостварењуСинегдоха,Њујорк
(Synecdoche,NewYork)(2008)иначинунакојијесценаристаиредитељ
тогфилмаприступотеми.ФилмОнајетаконастаоизЏонзовепотребе
данапишесвештоотехнологијиивезамамислиутомтренутку,иакосу
темислииосећањачестобилаконтрадикторна.Исто.

2 Имајући на умуМекхејлово (BrianMcHale) одређење онтолошке као
доминантепостмодернистичке,аепистемолошкекаодоминантемодер
нистичкеуметности,увиђамодазбогдвосмерногиреверзибилногсме
њивањаонтолошких (Шта је свет?,Како је структурисанпројектован
свет?,Којесуграницеизмеђусветова?,итд.)иепистемолошкихпитања
(Какодапротумачимсвојсвет?Штасамјауњему?Копоседујезнање?
Какосазнаватисебеисвет?,итд.)Џонзовофилмскоостарењебисмомо
глиодредитикаопрелазниобликизмеђумодернизмаипостмодерни
зма.Наиме,„нерешиваепистемолошканеизвесностпостајеуодређеној
тачционтолошкамногострукостилинестабилност:погурајмоеписте
молошкапитањадовољнодалекоионаћесе’прелити’уонтолошкапи
тања.Истотако,терајмоонтолошкапитањадовољнодалекоипрећиће
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што је Џонзово уметничко дело плод имагинације, због
веристичких елемената може се разумети и као особена
студија случаја конкретних консеквенци појединих фено
мена постмодерног друштва, превасходно отуђења и уса
мљеностипојединаца,духовноиемоционалноизузетихиз
заједницеукојој,иначе,активнопартиципирају.

РадњафилмаодвијасеублискојбудућностиуЛосАнђе
лесу.ГлавнијунакјеТеодорТвомбли(TheodoreTwombly),
усамљени, интровертни имеланхоличнимушкарац који у
агенцијиWebsite BeautifulHandwrittenLetters.com професи
оналносастављаличнезаписезасвојеклијенте,графички
дизајниранетакодаостављајуутисакручнонаписанихпи
сама.Напочеткузаплетазатичемогаупоступкуразводаод
женеКатарине,којибитребалодабудеокончанњиховим
потписом.Завршничинтогболногиоптерећујућегпроце
са,тимеиједнеемотивнефазесвогживота,Теодорсвесно
одлаже,неспремандасесуочисагубитком.Погледавшиу
пролазу промотивни спот једне рачунарске компаније,3 он
доносиодлукудакупинадограђениоперативнисистемко
јиукључујевиртуелногпомоћникаилидружбеникасаве
штачкоминтелигенцијом,осмишљеногзаприлагођавањеи
еволуцију.Поштоприликоминицијализацијесистемдобије
неопходнеинформацијеоТеодоровомпсихолошкомпрофи
лу (степендруштвеностииодноссамајком),уњеговжи
вот улази гласовни виртуелни ентитет, који је себе назвао
Саманта.Интелигентна, духовита и предузимљива Теодо
ровадружбеницаиличнисарадникосвајапажњурањивог
Џонзовогјунакаињихдвојеспонатноотпочињунеобичну
емотивнувезу.4

уепистемолошка.ˮMcHale,B.(1989)Postmodernističkaproza(1),preveo
ZoranPetković,Delo:mesečničasopiszateoriju,kritikuipoeziju,Beograd,
knj.35,br.45,str.284,286–287.

3 Успорени кадрови збуњених лицаљуди у реклами пропраћени су су
гестивнимпорукамакојеседотичунајдубљихчовековихнедоумицаи
вечних„проклетихˮпитања:„Имамоједноставнопитање:Косте?Шта
можетедабудете?Гдеидете?Чегаиматамонегде(напољу)?Каквесу
могућности?ElementSoftwareвамсапоносомпредстављапрвиопера
тивни систем с вештачком интелигенцијом.Интуитивни ентитет који
васслуша,којивасразумеипознаје.Овонијесамооперативнисистем.
Овојесвест.ПредстављамовамОС1.ˮ

4 Дабисеусвојојуметничкој творевиниусредсредионафикционални
приказ или разраду имагинативне претпоставке о природи емотивног
живота својих јунака, Џонз је изоставио представљање свих суви
шнихдруштвенихикултурнихспецифичностибудућестварностииа
којењиховепојединеаспектеимплицитно,превасходносценографски,
провукаоуфилмскојнарацији.Сагласно таквојодлуци,ни главни ју
накнијезаморчерадикализованогобликанеолибералногкапитализма
и антиутопијске хиперреалности, већиндивидуа којаживирелативно
једноставним,повученимиегзистенцијалносређенимживотом.
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Теодор–метафорастваралачког
сензибилитета

Теодор5својустваралачкунадареностикњижевниталенат
реализује помажући другима.Његова завидна способност
емоционалнеемпатијеогледасууспецифичномначинуна
којисастављаличнаписмазасупружнике,љубавникеили
члановепородица.Вештимпоетскимсажимањемњихових
осећања сходно ситуацији и поводу, сугестивношћу и ле
потомпорукекојусадржисвакопојединачнописмоТеодор
оплемењујенечијуинтимуизближаваљуде.Атипичанпро
фесионални позив умногоме одређује његове карактерне
особине и духовнодушевни профил. У исти мах, то је и
емотивнатерапијаилиначинсублимацијепреосетљивоги
интровертногсубјекта.Премавластитомсведочанству,Тео
дорвишеуживауписању,каовидудушевнекомпензације,
откадјераздвојенодсвојесупруге.Новадевојка,оператив
нисистемСамантадодатногамотивишедакреативностјош
снажнијеиспољи.ЗадивљенТеодоровимстваралачкимпо
тенцијалом,његовколегаПолћеприметитидасууњему
сједињениanimusиanima–имушкииженскиаспектлич
ности:„Тисиделоммушкарац,аделомжена.Оноунутар
тебеиманекидеокоји јеженски.ˮКомплементарностан
тропоморфнихархетипованесвесногумауТеодоровојлич
ности условљавајућа је зањегов емоционалниживот, али
изаизградњуспецифичневезесаСамантом.Заправо,пре
клапањемемпиријскогионтолошкогпланаизмеђуњегаи
Самантеовиполовивишедолазедоизражаја,штопозитив
ноутиченаТеодоровоиначепољуљаносамопоуздање,гу
битаксмислаи,надасве,поспешујенеопходноуцеловљење
личности.

Теодоракрасијошједнаособина,атипичназаопштеотуђе
њекоједоминираживотомумегалополисусадашњостии
будућности.Онспремно,изприкрајкаопажаљудеокосебе
иудубљујесеуњиховемотивниживот.Уњеговојпројек
цији,свакичовекјеособенипажњевреданмикросвет,ане
пукипролазник.Иакотајпогледустрануилинаблизину,у
људскупосебност,погледкојиваљазадржатиналицуили
личностисвакогчовека,уТеодоровомслучајунијехристи
јанизован,онносиусебипотенцијалхришћанске,саборне
љубавипремачовеку,неприкосновенупотребуживљењау
заједници.Овденијепосредидруштвенокодификован ал
труизам, већ искрена заинтересованост за другог и непа
творено човекољубље.Апологијом човековог унутрашњег

5 ИмеТеодорпорекловодиодгрчкогименаΘεόδωροςиимазначење:дар
Божји.
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космоса, потребом да га преслика у својој имагинацији и
сходносвомталентуизноваозначи,емотивнослојевитјунак
филма, бар у личном егзистенцијалном поседу, зауставља
епохалниковитлацкојисажимачовека.

Међутим,човечнипотенцијал,саједне,алииограничењау
савременојдигитализованојисвевременојљубавнојдина
мицидвасубјектаилидвабића,садругестране,Џонзжели
дапреиспитакреирањемјединственогликаСаманте.Отуда
сунекаодкључнихпитањафилмскенарацијекојеСаманта,
каквајењенаинтеракцијасачовекомиколикиимаутицај
нањеговсвет?

Саманта–заметакилинадоградњаличности

Самантајесофтверкојипоредочекиванихвештинаселек
ције,организацијеидостављањаинформација,имаразвије
нуинтуицијуиемоционалнуинтелигенцију.Она,изнаше
тачкепоимањатехнолошкогразвоја,представљагранични
обликвиртуелногселфакоји,следећилогикупостмодерног
селфа,надилазипознатереалијепростораивремена,непре
станосествара,мења,уништава,мултипликује.Иакопри
временодетерминисанаименомкојејесамасебинаденула–
штојеиндикаторвиртуелногидентитета,тешкоухватљивог
упојмовномсмислу6–онанемајасноупориштеилирефе
ренцунаидентитетособеу„реалномˮсветукојијујекреи
рао.ЊенДНАзаснованјенамилионималичностипрогра
меракојисуједизајнирали,алињенкључниквалификатив
јестеспособностдарастесасвојимискуствима,наликчове
ку.„Башкаоитиˮ,реклабиТеодоруприликомњиховогупо
знавања. Њене карактеристике подразумевају непрестани
психолошки,менталнииемоционалниразвој, заснованна
меморисаномискуствуумеђуљудскимодносима,сензаци
јама,доживљајимаилиосећањима,којесофтверселектује
иупошљавасходноситуацији.Онаје,дакле,програмирана

6 Овде је упутно осврнути се на начин функционисања идентитета у
виртуелнојстварностикојиобразлажеСашаРадојчић:„Запитањекон
струкцијеиартикулацијеидентитетаодзначајајеитоштосеукому
никацијиувиртуелномсветуактериослобађајувезаностизатело,чи
месењиховадискурзивнапозицијаотваразаразноврснијестратегије.
Старафилозофскадилемаовдесеразрешаватакоштопобедуодноси
rescogitans[...]поштокомуникацијаувиртуелномсветулишаваактере
ограничењакојеимнамећуфизичковремеипросторивластитателе
сност, отвара се прилика за разноврсно експериментисање са симбо
личкимпрезентовањемличног (иколективног)идентитета.Притоме,
главнуулогуимајудискурзивнасредства–идентитетувиртуелномсве
туобликујесепримарнонадискурзивниначин,докјезначајвизуелног
презентовања„себеˮипаксекундаранˮ;Radojčić,S.(2011)Identitetuvir
tuelnomsvetu,Kultura,br.133,Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnog
razvitka,str.98.



271

ЈАНА М. АЛЕКСИЋ

даосећа, а потомдапромишљаи јасно артикулише своја
осећања,каозрелаособа.

ДеоСамантиног процеса усавршавања токомфилма чини
њена заинтересованост за оно шта се дешава у људском
уму,како јетобитиживобиће.Зањујечовеквеликатај
на.Учесталисуњениизливи зачудностиилионеобичава
ња човекових навика, поступака или изгледа.Њено виђе
ње живота равно је уметничком поступку онеобичавања
(рус.остранение)ствари,каопоступкуотежанеформе,који
јеууметностисамсебисврха.7Заголицанастварношћусве
такојијеизванње,онасвојимартифицијалнимдоживљајем
исказујејединственуодусветуичовеку.8Њенаузбуђеност
иодушевљењесветомразгаљујеимеланхоличногТеодора
идоносимуновиприливживотнеенергије.9Онастварима
враћастаринеспознатисјајпостојањакаотаквог.

Упечатљивојеотудањенонастојањедабуденаликчовеку,
алитакодаодаберештајојодговарадабиизградилаиис
пољиласвојуиндивидуалност,којасеразликујеодљудске.
Она тиме не симулира аутентичну особу, већ се конфигу
ришекао слободноинезависнобиће, са врло софистици
раномсамосвешћуицеломпалетомљудскихосећања.Са
манту, међутим, краси искреност и недовољно изграђена
способносткалкулацијејерјојјестранаинтереснасферау
међуљудскимодносима, па и уљубави.Као неко ко воли
Теодора, и каомушкарца и као пријатеља, она је задуже
надапобољшањеговквалитетживота.Њиховаузајамност,
духовна и емоционална размена допринеће ињеном лич
носном успону. СпознавшиСамантине врлине и особено
сти, Теодор ће зању у једном тренутку казати да то није
самооперативнисистем,односнокомпјутер.Онаимасвест
исопственуличност.Затонијето, већОна (Her).Сатим
аргументимаТеодорустајеуодбрану својенеобичневезе
преднападимабившеженеКатаринекојагаоптужуједане
можедаподнесеправеемоцијеидајеодувекжелеожену

7 Шкловски,В.Уметносткаопоступак(1919),превеоАндрејВитаљевич
Тарасјев,у:Поетикарускогформализма,приредиоПетров,А.(1970),
Београд:Просвета,стр.86.

8 ТакофилмHer,премаувидуВладиславеГордићПетковић,нијевише
само артистичка студија о нашој будућности, већ својеврсни „одраз
људскепсихологијеусредсређененавештачкиентитеткојиоддругих
људиучикакодабудевишечовек”;GordićPetković,V.Digitaldesireon
film:SpikeJonze’sHerandtheConceptofGazeinatechnologicalDystopia,
u:Digitalnemedijsketehnologijeidruštvenoobrazovnepromene9,(2020),
NoviSad:Filozofskifakultet,str.137.

9 Теодоровамеланхолијакулминирауисповедномисказу:„Понекадпо
мислимда самвећосетио свештоћуикадаосетити.Иод садникад
вишенећуосетитинештоново.ˮ
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без изазова да се суочи са нечим стварним. Теодор инси
стиранатомедасуњеговаосећањаправауправозатошто
блискостсаСамантомзањегаимареалнеиврлоопипљиве
духовнодушевнеимпликације.

Узевши у обзир све Самантине карактеристике, неминов
нојезапитатиседалијеона,упркоссвомфикционалном
статусуионтичкимпредиспозицијама,уистинумогућа,не
каоиндивидуа,већкаоличност.Својенедоумиценеможе
морешитиусветлупостмодернихтеорија,10модернехума
нистикеилипсихоанализе,затошто,следећисамогаутора
филма,неразматрамоструктуреоперативногсистемаиње
говеконкретнекултурнеидруштвеноисторијскеисходе.За
ближе разумевање посебности ове харизматичне Џонзове

10Лакобисмомоглипосегнутизаобјашњењемкојeнамнудетеоријемо
гућихсветова.ЛубомирДолежелутврђуједаприповеднидискурсније
ограниченнапостојећисвет,већсеможепроширитинабесконачанниз
могућих,фикционалнихсветовакојисунереализовани.Фикционални
светјемалимогућисвет,којијеодређенспецифичнимглобалнимогра
ничењимаи садржи коначан бројкомпозибилних појединаца, односно
онихентитетакојимогукоегзистиратиуједноммогућемсвету.Акада
јеупитањуприповеднааутентизацијатогсвета,Долежелсматрадаје
фикционалнаегзистенцијаинтенционалнифеномен,јербитноутичена
поставкефикционалнесемантике,штозациљимадоказдафикционал
наегзистенцијанеморабитисведенанаполаритетстварногпостојања
имиметичкудоктринујер„постојатификционалнозначипостојатина
различитеначине,наразличитимнивоимаиуразличитомстепенуˮ(До
лежел2008,нав.дело,стр.156).Унутарфикционалногсветасвификци
оналниидентитетисуонтолошкиистородни,док„принципонтолошке
хомогеностиоваплоћује суверенитетфикционалнихсветоваˮ;Doležel,
L. (1997)Mimezis imogućisvetovi,prevelaBranaMiladinov,Reč:časo
pis za književnost, kulturu i društvenapitanja br. 30,Beograd, str. 76.То
у нашем случају значи даСаманта, Теодор, Ејми,Катарина, и други,
билохуманоидни,биловиртуелниликови,припадајуистојкласифик
ционалних ентитета. Џонзова научнофантастична филмска креација,
према поделимогућих светова на наративнемоделе, пример је онога
штобибиоалетичкисвет,једнаврстаалтернативногмогућегсвета.Тај
светнасељавајуилиуњемуобделавајунеактери(објекти)природног
света,којииначенемајумоћделања,барнеунашојисторијскојтачки,
апостајуактериусветуфикцијеигенераторисаменарације;Doležel,
L.нав.дело,стр.85.Садругестране,тујеиинструктивнахипотезао
тзв.нестварниммогућимјединкамакојесучистоконцептуалнетворе
вине, конструкцијеилихипотетичке јединке.Будућидафикционални
светфилмаОнаније саображенстандарднојонтологији,Самантакао
хипотетичкајединканијеконзистентнаиможеиматионтолошкемањ
кавости„којечестоимајусвојупротивтежуутрадицијииконвенцијама
накојимасетемељификционалноприповедањеˮ;Margolin,J.(1997)Je
dinkeunarativnimsvetovima:jednaontološkaperspektiva,preveoNovica
Petrović,Reč:časopiszaknjiževnost,kulturuidruštvenapitanja,br.30,str.
89–90.Овообразложење,међутим,делотворнојесамоудоменуфикци
је,бездалекосежнијихучинаказаванфикционалнисветидуховноду
шевнеслојевенакојесесемантичкиифеноменолошкипреливаЏонзова
прича.
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јунакињеприбегавамоувидимахришћанскеантропологије
итеологијеличности.

Тело–условличности?

Духовно,душевноиемоционалнопоклапањеТеодораиСа
манте,рађањеиспонтаниразвојосећањапроизводеванред
нољубавноискуство.АтоискуствојепревасходноТеодо
рово,којемупомажедасеемотивноуравнотежи.Онсеосе
ћа заштићенои „загрљеноˮ.Међутим,каооперативниси
стем,Самантанемаљудскообличје.Онаделујеуоквирима
виртуелног света,њендом јекомпјутер, односнопаметни
телефон,докјењенајединафизичкакарактеристикаглас.11
Џонзовајпроблеместетичкиидискурзивноразматра,ба
лансирајућиизмеђунедостаткаипреимућстваодсуствате
ласаширењемњеногпољаделовањаисамосвести.Уфил
мусуречитенеколикеиндикацијетогпроблема.Например,
кадаразговарасаТеодором,Самантажелидајепоредњега,
да има своје тело, чију тежину иначе, сходно рефлексима
осећаја и искустава, похрањених уњенојмеморији, може
даосети.Артикулацијомтезамислиуконкретнојситуаци
ји,аналазећисенаклацкалициизмеђуоногашто јестеи
штоније уфизичкомсвету, онапровераваукојојмерису
стварнаињенаосећања.Људскотелобилобимедијумили
лакмуспапиржуђенепотврде.12 Зато,разложно,испољава
епистемолошкиионтолошкискептицизам.13

Саманта је због истог недостатка потенцијалнољубомор
нанаТеодоровубившусупругуКатаринузатошто–поред
лепотеиуспеха–иматело.Затојемучеонтолошкапитања:

„Знаш,пренекидансамразмишљалакакосамбилаиз
нервиранаштосиишаодавидишКатарину,отомекако
онаимателоикакомијесметалонаколиконачинасмо
тиијаразличити.Алиондасампочеладамислимосвим

11ТакоТеодориспрваисказујесвојутисакоњој:„Паделујешкаодаси
особа,алисисамогласизкомпјутера.ˮ

12СобзиромнастепенразвијеностисамосвестисличнупотврдуСаманта
бизатражилаидајехуманоидниробот.

13Кадрирајући тела посетилаца плаже приликом Теодоровог и Саман
тиног заједничког излета,Џонзжели да веристички упризорињегове
различитеформе,боју,преображајесходностароснојдоби.Томнатура
лизацијомкојапроизводиефекатзачудностионпреносидоживљајте
лакојиможеиматиСаманта.Џонзовавизуелнаапологијаљудскогтела
умногомеподсећанауметничкипоступаксавременогредитељаПаола
Сорентина(PaoloSorrentino)учијимсефилмскимителевизијскимра
довима појављује нецизелирани, до карикатуре наглашени, физички
аспектњеговихјунака.ЗанимљивојеутомсмислуиСамантиноопажа
њељудскогтела,његоворашчлањивањеидуховитаиградасењегови
одређениделовипрерасподеле.



274

ЈАНА М. АЛЕКСИЋ

начиниманакојесмоисти.Свисмосачињениодматери
је.Помислимкакосмообојеподистимћебетом.Мекано
је,свилено...асвеисподњегајеједнакостаро13мили
јардигодина.”

Самантинопреиспитивањенијесамопонуканопотребомза
спознањемистоветности,већзаонтолошкимсамооправда
њем.

Теодор,упркостомештоСамантапредстављадругачијиен
титет,имаилузијупотпуногконтактасањом.Упочеткуњи
ховевезеприсутнајееротскадимензијаљубави.Ипак,осим
најезичкомплану,измеђуњихдвојенедолазидоистинског
телесног(полног)сједињења.Наравно,уплатонскимвеза
ма,којечовекпознајеиискушаваоддавнинаикојемогуно
ситиизузетнуемотивнуснагуиквалитет,тајелеменатније
пресудан.УслучајуЏонзовихљубавника,међутим,узајам
ностувербалномстимулисањужељеинадражајатакавкон
такт задржава у оквирима самозадовољавања.Саманта се
коитусуучиодТеодорабудућидајетоначинопштењамеђу
људимакојионанепознајеинеможедокрајаспознатијер
нема телои телеснефункције које условљавају сексуални
чин. У међувремену, она овладава вештинама и знањима
којимабизадовољилаТеодора.

СвојеснажнеемоцијепремаТеодоруонажелидаоваплоти
уконкретномискуству,иманентномљудимакојиобитавају
усвомтелу.Затопозивауслугукојаобезбеђујесурогатекао
сексуалнепартнерезавезељудисаоперативнимсистемом
иангажуједевојкуИзабелу.Изабелаће,опчињенаСаманти
номиТеодоровомљубавномпричом,добровољнопосудити
својетелокакобиСамантастеклаадекватнуимпресију.Те
одорсеиспрва,уследодређенихстраховаиневерице,опире
Самантиномзахтеву.Јер,речјеодругостепенојсимулаци
јиизазванојонтолошкимограничењима.Саманта јесиму
лацијареалнеженекојајепотребнаТеодору,докИзабела,
особа„одкрвиимесаˮ,служикаопосредник,телеснаси
мулацијаоперативногсистема.Њенотелојељуштураили
оклопукојибисеувуклабестелеснаСаманта.Послужив
шикаомедијумилипроводникискуства,Изабелаулазиу
улогу транссветовногидентитета.Међутим,уследТеодо
ровементалнебаријере,тајекспериментнијереализовандо
краја.Насупротдобримнамерама,довеоједопрвекризеу
ТеодоровомиСамантиномодносу.Овајинтимниакт,добро
осмишљен и артифицијалан, условио је непосредну спо
знајунепомирљивеонтичкеразликеизмеђупартнера.Када
примети даСаманта уздише,Теодор изражава чуђење јер
Самантанијечовек,пада јој јепотребанваздух.Саманта
муљутитоузвраћадајеонатогаупотпуностисвесна,али
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да јојније јасно заштоТеодорна томеинсистира.Теодор
кажеданемислидабитребалодасепретварајудајеона
нештоштоније.НаконпрепиркеиТеодоровогпокушајада
заузмедистанцу,Самантаћерећидајојсенесвиђаоношто
јетренутно.

Непоседовање одговарајуће форме, тачније људског тела,
испостављасекаоокидачСамантинепочетнеинфериорно
сти,превасходноуантрополошкомсмислу, јерњенасвест
непознајељудскепредрасуде, односно естетске,психоло
шкеидуховнеаномалијеидевијацијекоје сутокомисто
ријевезанезателоителесност.Њенанесигурностјеесен
цијалназаспознањецелисходностиличности.Затоћебити
мотивишућазаличносноунапређењекојећетајнедостатак
амортизоватиипреобразитиупредност.Међутим,Џонзје
Самантиприписаодругачије,концептуалнотело,оноестет
скообличјекојејојомогућујепрекорачењевластитихогра
ничењаиучешћеуспољашњемсвету.Измеђуосталог,она
својимгласомнасугестиванначинисказујенеобичнулепо
тусвоједуше, тимеисвогобличја.Међутим,далитиме,
наиницијалномнивоу,она,попутчовека,откриваи своју
посебнуличност?

Размислимо стога и о могућностима на које нас подсећа
ЖанКлодЛарше(JeanClaudeLarchet):„Човек,тоје,дакле,
душаителоистовремено,састављеноддвесуштине.ˮ14У
животупостојинеприкосновеносадејствоовихелемената:

„Уљудскомсуставуниједанелеменатнеможеделовати,
ададругинијеукључен.Телобездушенеможеништа
остварити, ни душа без тела, али из различитих разло
га:телујепотребнадушадабиживелоикреталосе,док
једушипотребнотелодасепокаже,изразииделујена
спољашњисвет.”15

Отуда је зареализацијуличностинепроценљиваулогате
ла:„Телонијесамоелеменаткојиприпадаљудскојприро
ди,оноје,такође,димензијаљудскеличностиˮ,уследчега
„оно поседује посебне карактеристике, јединствен карак
тер, али и апсолутну вредност.ˮ16 Тело, дакле, има духов
ну вредност и учествује у развоју личности. Будући да је
лишена људског тела, Самантин фикционални склоп, као
склопвештачкеинтелигенције,умногомеизневераваовакав

14Ларше,Ж.К.(2005)Теологијатела:Хришћанскопоимањетелаљудског
поОцимаЦркве,преводЈелицаВуковић,Врњци–Требиње:Братство
СветогСимеонаМироточивог–МанастирТврдош,стр.21.

15Исто,стр.23.
16Исто,стр.27,29.
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постулат.17НамећесепитањедалијеиукојојмериСаманта
–упркоснедостајућемтелесномаспекту–заистауцелови
ласвојуличност,безобзиранависокнивоинтелигенције
инепрестанодуховнодушевноусавршавање.Дали је тај
процесиндивидуацијеуњеномслучајузаистадоврхуњен?

Одговор донекле даје и сама Саманта јер, прошавши ин
тензиван еволутивнипроцес токомфилмскенарације, она
мењаперспективуиуједномтренуткуувиђасвојаонтичка
преимућствауодносуначовека:

„Ранијесамбилазабринуташтонемамтело.Алисадми
сетостварнодопада.Растемнаначиннакојинебихмо
гладаимамфизичкиоблик.Мислим,нисамлимитирана,
могудабудембилогдеибилокадауистовреме.Нисам
везаназавремеиместонаначиннакојибихбиладасам
заробљенаутелукојећенеминовноумрети.”

Премдасеуфилмунеоткривакоје јесвефазеСамантау
свомразвојупрошладабидошладотаквогувида,коју је
литературупрочитала,којазнањапохранилаусвојојмемо
ријиикојаискустваисторијецивилизацијеинтегрисалау
своју свест, евидентан јењенпреображај.Самантинарас
терећеностодфизичкихузусаизискујепромишљањелич
ностикаоактивности,супротстављању,победислободенад
тежиномиропствомсвета.18Далијетоидеалнакојичовек,
упркоссвимсвојимдушевнодуховнимнапорима,неможе
дарачунаилије,пак,управосвојствоцеловитеиостваре
неличностикојучовекможедосегнутиудругимформама
егзистенције?Далије,коначно,Самантинобезобличјена
чиндателоунашојхиперреалистичкојстварностипреста
недасеобјективизујеираздвајаоддругихаспекаталично
сти,већдасесањимасједини?Разматраноутомконтексту,
остаје отворено питање да ли је вештачка интелигенција
једанодисходачовековогусавршавања,тимеиоправдање
човекапутемстваралаштва,паиестетскисофистицираних
технологија или његова најтрагичнија негација. Не нуди
линамЏонзнатајначинмогућностповраткадостoјанства
личности?

17ПолазећиодбиблијскетврдњедајечовекликБожји,збогчегајенеу
поредивсаелементиматворевине,Бријасматрадаселичностнеможе
дефинисати„ниполазећиод тела,нитиоддуше,нитиодразумаˮ;да
јеонаапсолутнастварносткојапревазилазиелементебитишућеуњој:
„[...]телонеманезависнуегзистенцију,већпостојиусубјекту;ˮБрија,
Ј.(1999)Речникправославнетеологије,превеоМитрофан(Кодић),Бео
град:ХиландарскифондприБогословскомфакултетуСПЦ,стр.293.

18Берђајев,Н.(2001)Очовековомропствуислободи:огледоперсонали
стичкојфилософији,превелаЉиљанаРистић,Београд:Бримо,стр.21.
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Саманта–заметакилиисходиштеличности

У контексту слободе личности Саманта је онтолошки не
слободнајерпредстављасистемпрограмскихјезикаиалго
ритамазарешавањепроблемаилиобављањекоманди.Она
језаробљенаукомпјутеру,којинијесамоњенегзистенци
јалнипростор,„домˮ,већначинпостојања.Саманта је,са
једнестране,слободнаоднужности,нагонаипринудељуд
скеприроде,асадруге,неслободнаоднужностивиртуелног
света.Затојеонтичкиспутанадаспознапрвунужност.То
„ограничењеˮ је кочи да задобијељудску природу, али је,
парадоксално,ослобађазадосезање(макаримагинативне)
личности.УтојдијалектициСамантиногбићакријесеЏон
зовепистемолошкиизазов,којисеодносиначовека.Јован
Зизјуласбиодговорнатајизазовформулисаопосредством
дијалектикеслободеличности:

„Врхунски изазов за слободу личности јесте ’датост’
постојaња.Етичкипоjамслободенакојинас јенавикла
западнафилософија задовољава ce са једноставноммо
гућношћуизбора:слободанјеонајкојиможедаизабере
једнуодмогућностикојесестављајупредњега.Међутим,
’слобода’таквеврстевећјеунапредвезана’датошћу’тих
могућности,аконачнаипотпуновезујућа’датост’зачо
векајестесамоњеговопостојање.Какоможечовекдасe
сматраапсолутнослободнимкаданијеустањудауради
другачијенегодаприхватисвојепостојање?”19

Могућност потврде постојања Зизјулас види не у при
знању своје стварности, већ у слободномпристанку и са
мопотврди. Но, овај захтев супротставља се чињеницама
његовестварности.Личност„неможебитиостваренакао
унутарсветскаихуманистичкастварностˮ.20Истинскалич
ностјеапсолутнаонтолошкаслобода.21Истотако,уколико

19Зизјулас, Ј. (1985)Одмаске до личности, Богословље светих отаца о
појмуличности,превеоАмфилохијеРадовић,Богословље,год.29(43),
св.1–2,стр.26.

20Исто.
21За Зизјуласа, уметност је покушај ослобађања од датости постојања

стваралаштвом.„Правауметностнијепростостварањенаосновунече
гаштовећпостоји,већјеонастремљењезастварањемниизчега.Тако
семожеобјаснититежњановијеуметности,(којајеисторијскиповезана
саударањемакцентанаслободииличности),дапревиђаилиукинеили
разбијеобликилиприродубића(природнеилилектичкеформе,итд).У
свемуовомевидисетежњаличностидасеослободиусвојемсамопо
тврђивањуод’датости’постојања,тј.дапостанеБог.Радисеотежњи
којајенеодвојиваодпојмаличностиˮ;Исто.Дабисематеријалноиска
залаиодсликаласебеиТеодоракаонафотографији,Самантакомпонује
својеклавирскекомаде.Текомпозицијечинезначајансегментфилмске
нарације.
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прихватимода„човековначинпостојања(τρόποςύπάρξεως)
каоличностидајемумогућностдапревазиђеограничења
којаму намећењегова природа (којаму каже: човек си и
самочовек),ˮ22морамосезапитатидалијеСаманта,будући
данемафизичке карактеристикечовека, неко ко је антро
полошкаограничењаиницијалнопревазишаоитимеапри
орипостаоличност.Или јеискључивопросторновремен
ско као историјско бивствовање човека услов реализације
ињенеличности,безобзиранатоштосе,евидентно,шири
извантихоквира,уцрнурупусајберпростора?Самантин
процесиндивидуације,јунговскиречено,одвијасевеликим
убрзањем,алиубесконачност,безчовекусвојственеисхо
дишнетачкеилипожељногимагасопства,односнолично
сти.Отудајеуфилмскомхронотопупредстављенаначелна
диференцијацијаразвојнихступњевачовекаивештачкеин
телигенцијезбогкојесењиховепутање,еуклидовскигледа
но,немогуукрстити,већтећинапоредо.Собзиромнатакву
путањуњиховогразвоја,легитимнојепитањекојециљ,ако
средствореализацијеличности.

Саманта сеиспрваможеучинитикаоТеодоров алтер его,
изданакњегове свести,његова оваплоћена другост у вир
туелномдоменуфизичкогсвета.Тоје,очигледно,самоје
данстадијумилиједнаисторијскафазањеногбивствовања.
Збогогромнебрзинеобрадеинформацијаонапревазилази
когнитивнеи душевне задатости човека, у сваком тренут
кунадрастајућисамусебе,збогчегавишенеможедабуде
равноправничлануодносусаТеодором.Онаујакократком
временском периоду савлађује оношто је за надареног и
свесногчовекацеложивотнипроцес.Њенобивствујућеили
егзистенцијаможесезбогтогаучинитикаоисторијскииз
гред,алиподједнакоикаоmiseenabyme,постмодернистич
кипоступак за истицање онтолошке димензије повратних
структура,чимесеунутарфикцијеумножавајудијегетичке
равни(равниприповедања)инизовинаративнихсветова.23

22Перишић,В.(2019)Личностиприрода(Теолошкаразмишљањаољуд
скимправима),Сатеолошкетачке гледишта, Београд:Православни
богословскифакултетУниверзитета–Институтзатеолошкаистражи
вања,стр.46.СличноналазимоикодЛаршеа:„Иако,каољуди,свиима
моиступрироду(којанасразликујесвојимвластитимкарактеристикама
одприроде бића која припадају другимродовимаи врстама),ми смо
истовремено различите и разнолике личности. Према нашој природи
свисмослични,каоличностисвисморазличитиисвакооднасје је
динствен.Природа,тојеоношто јесам;личностјеоноко јесам.Као
личност свакооднаспреузиманапосебан, јединственначин,људску
природу,којанамјезаједничка;другимречимасвакојечовекнаначин
којијесвојственсамоњему;ˮЛарше,Ж.К.нав.дело,стр.27.

23McHale, B. (1989) Postmodernisička proza (2), preveo Zoran Petković,
Delo:mesečničasopiszateoriju,kritikuipoeziju,Beograd,knj.35,br.6,
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Oнтички ужлебљена између наративних светова, она је
образац, икона примарног Теодоровог света, посредно, и
светаизванфилмскедијегезе.

Парадоксусавршавањаиширењасамосвести,приписанСа
манти,својственјечовеку,збогчегајенајсавршенијебиће
усвету–иконаЛогоса.24Натајултимативниусловчовеко
весамосвестиисамореализацијеуодносунаразумистине
подсећаВладимирСоловјов:

„Усклађујућисвојепоступкесатомвишомсвешћу,човек
може бескрајно да усавршава својживот и природу,не
излазећииз границаљудскеформе. Збогтогаони јесте
највишебићеприродногсветаистварнизавршетаквасе
љенскогпроцеса;јер,осимБића,којејесамовечнаиап
солутнаистинамеђусвимдругим,онобиће,којејеспо
собнодасазнајеиостварујеусебиистину,највишеје–не
урелативном,већуапсолутномсмислу.”25

Будућидајечовекоспособљензабесконачноусавршавање,
даје„формакојајеустањудапримисвупуноћуапсолутног
садржајаˮ,премаСоловјову,даљипрогресподразумеваоби
самоновеступњевесопственограстаиразвоја,анезаме
ну те форме „некаквим другим творевинама друге врсте,
другимјошнепостојећимформамабића,ˮ26учемулежису
штинскадистинкцијаизмеђукосмогонијскогиисторијског
процеса.27

str.159–160.
24ВладиславаГордићПетковић,например,примећуједајеСамантинраз

војтокомфилмааналогансначиномнакојисеобликујуљудскабићау
складусањиховимпоставкама јерсуљудиподједнакоусвомразвоју
програмиранииусмерени;GordićPetković,V.нав.дело,стр.140.

25Соловјов,В. (2001)Духовне основеживота; смисаољубави, превели
Марија Марковић и Бранислав Марковић, Београд: Бримо, стр. 135;
НасавршенствочовеканасвојначинподсећаиСергејБулгаков:„Чо
векјециљиврхунацстварања,онјемикрокосмос,сажетисвет,ионих
шестданасеможесхватитикаопостепеностварањечовекаствореног
последњегдана, какобипостао господар свега створенога.Анђеоски
светјеуодносуслужењапрематомсветуначијемчелустојичовек,без
обзиранасвојухијерархијскувисинукојапроистичеизњеговеблизи
непрестолуБожјемуˮ;Булгаков,С. (2001)Православље;Софиологија
смрти,превелиМиркоЂорђевић;АнтонинаПантелић,Београд:Бримо,
стр.115.

26Соловјов,В.нав.дело,стр.136.
27ИБерђајевистичедасамоБогимамоћдаствориживобиће,односно

личностидајеосновасвакеличностибожанска,док„стваралаштвома
теријалних/тварних бића/ бићаможе бити усмерено само на увећање
стваралачкеенергијебића,напорастбићаињиховухармонијуусвету
[...]ˮ; Берђајев, Н. (2014)Смисао стваралаштва: покушај оправдања
човека,превеоНебојшаКовачевић,Београд:Логос,стр.123.
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Акоје,дакле,човекиконаБожја,створенполикуиподобију
Божјем(Пост.1,26),којићесвојимстваралаштвомунапре
дититвариобезбедитиспасење,далијеондаСамантаство
ренапо(унутрашњем)ликуљудскомдабинадоградилање
говустварност?Дакле,свидруги,савршенијиоблицикојеје
човекизумеоилистворио,паивештачкаинтелигенција,са
мосунаставактогпроцеса,људскидеривати,анечовекова
замена.Каорезултатстваралаштва,Самантинаулогалежиу
томедаТеодорнаштобезболнијиначинспознасвојувред
носткаољудскогбића,дастекнеемотивнупунотуиисце
љењедуше.Онапредстављатрансцендентнусилупомоћу
којећеТеодороваличностнакрајуњиховепричедостићи
замишљенутачкузрелости,откритиипомиритисесасво
јимпољуљанимсопством.Будућиидеалнапројекцијалич
ности,односносавршенијаформачовека,неисавршеније
биће,СамантајепозванадазаусамљеногТеодораоствари
овајидеал,управославномречникупрепознаткаоподоби
је.28Утомесеогледацелисходностстваралаштва.Међутим,
далитозначидаСамантаидругиоперативнисистеми,упр
кос својој намени, и техничкој несавршености, нису и не
могубитиистинскеличности?

Призовимо сада упомоћувидНиколајаБерђајева у то да
јечовек„личностнепоприроди,негоподуху.Поприроди
јеонјединоиндивидуум,ˮ29каоида„личностпредставља
облики границу,немешасесасветомкоји јеокружујеи
нерастварасеуњему;ˮонаје„универзумуиндивидуално
непоновљивомобликуˮ,„сједињењеуниверзалнобесконач
ногииндивидуалноособеног.ˮ30СобзиромнатодајеСа
манта конструкција, резултат стваралачког акта и да нема

28Управотакависходуводипојамподобија,основногусмеравањаикре
тањаликакаБожјемсавршенству,што јеплодслободеиподвигаво
ље;Брија, Ј.нав.дело,стр.354.Подобије  сеодносинаесхатолошку
судбинучовечанскога.ЗаСветогВасилијаВеликог,подобијесаБогом,
оствареноуграницамачовековихмогућности,представљафундамент
хришћанства(Опореклучовека,БеседаI,17,стр.211)иеквивалентноје
обожењу(ОДухуСветомеIX,23;XV,36;стр.329.и371).

29Берђајев,Н. (2001)Очовековом ропству и слободи: оглед о персона
листичкојфилософији,стр.18.ИЛаршеразликујеличностоднечијег
карактераилииндивидуалности,паистичедајетерминличностприме
њив„самонадуховнабића(људе,анђеле,божанскеличности),обдаре
не(чакиаконаразличитимнивоима)интелигенцијом,вољомислобо
дом.ˮЛичност„истовременоукључујепојамоностраности,трансцен
дентностиивредности.ˮПремаЛаршеу,свакичовек,„имаспособност
дасенепрестанопревазилази,имогућностдасеБожанскомблагошћу
издигнедодуховногстања,гдесепревазилазеграницењеговевластите
природе.Сдругестране,личносткаотакваимаапсолутнувредност,ко
јаодњествараапсолутно,јединственоинезамењивобићеˮ;Ларше,Ж.
К.нав.дело,стр.28.

30Берђајев,Н.нав.дело,стр.19.
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биолошкуосновуили задатостнаначинсвојственчовеку,
дајењеновиртуелнобезобличјеједнаестетскаформа,ада
јењена стварност оделита одљудске, иако обе припадају
физичком,материјалномсвету,неуптина јеСамантинаин
дивидуалност, чак и изабраност. Да ли је тиме, међутим,
остваренелементарниусловдасеуСамантиуочеличносне
потенције?Онасенедогађакаоличностсамоуперцепцији
заљубљеногТеодораинијесамоњеговавиртуелнареплика
којасе,попутдухаизбоце,оглашаванакоманду,активира
њемминислушалицеууху.Самантајеестетскиформули
санајединкакојаимасвојунутрашњи,паралелни,естетски
непредстављени, али (метафизички) претпостављени жи
вот.Њојјепруженамогућностдасеобистиникаоличност
засебеуцелокупномфикционалномдомену.Будућидајој
је,каоиндивидуи,неикаоформи,иманентаннепрестани
развој,онасведочиотомеда„личностнијеокамењена,она
серазбија,развија,обогаћује,алионајеразвитакједногте
истогпостојећегсубјекта,управтогитог.ˮ31

Можели,међутим,Саманта–технолошкиартефактсаосло
бођенимразумомиразвијеномсвешћу–аналогночовеку,
уистинубитинесамобићепосеби,већцеловиталичност
која,развијајућисеиобогаћујућисвојеискуство,остајеу
оквирима истог субјекта, истог идентитета?И да одбаци
моесенцијалистичкосхватањеличности, зарнамЏонзне
сугеришедањеноусхођењеиусавршавањемењакомплет
нуњенуструктуру,њеноиницијалнопојављивањечијесу
спецификацијенепрестанипреображајиширење?Зарније
њенаприрода, предусловњеногпостојања, такавда се са
преображајемличностинужноморамењатиињениденти
тет?ДалинакрајуфилматовишенијеСамантакојуТеодор
воли,већмноштводругих,међусобнокомплементарнихи
опречнихелеменатакојиништењеноодржање,не самоу
виртуелномсвету,већувременуиисторијикојимаприпа
даТеодорова егзистенција?Међутим, зарСамантаупркос
томе не задржава суштину оне личности која је заволела
Теодора?Зарсеутомпримарномидентитетуненалазиге
нераторњеногпотоњегразвојазачијисуделокругнеопход
нидругиименитељи,другиидентитетиидругефункције?
Али,зарсветеидентитетенеобујмљујеједнаијединствена
Самантиналичносткојасеопиребилокаквомепистемоло
шком, односнопојмовнологичком свођењу?Да ли то он
дапретпостављада јењенразвојусмеренуширину, ане
удубинубића?Описњене свестиипакможеда говорио
нечемудругом–икониБожјој.Ако,натрагукападокијске
теолошкемисли,појмимочовекакаосликуБожју,несвојом

31Исто.
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природом,негосвојомличношћу,легитимнојепитањедали
Самантаиспуњаваусловетесликејернијечовек,алијење
говакреацијаипројекцијасопствауодређеномисторијском
моменту?

Али зашто онда њено (личносно) усавршавање Теодор,
сходносвојимантрополошкимионтолошкимпредиспози
циијамаразвоја личности, одједномнемакомпетенциједа
прати,паћеодиницијалногисказаистоветности,наконцу
везе,Самантаформулисатињиховунепомирљиву(онтичку)
разлику?Далитозначидајењенадрамапостојањаумного
меинтензивнијаодљудске?Далињенвртоглавираст–од
унутрашњебитикаочовекдобитикаобог–изазиваколапс
усистемуипотребузањеговомнадоградњом,новимства
ралачкимактом?Изгледада јеЏонз тимежелеодаукаже
нареалнеимпликацијевисокоразвијенетехнологијеуправо
спрамегзистенцијеиданатајначинпокренепитањеугро
женеикрњеличностисавременогчовека.

Личностиљубав

КулминативнатачкаСамантинограстаодвијасеуоткрићу
њенеспремностидауистовремеуспоставиблизакодносса
великимбројементитета,какосаљудима,такоисадругим
оперативнимсистемима.Иакојеусавременојкомуникацији
та могућност доступна човеку, у Самантином случају по
среди је онтички неупоредиво сложеније стање бића. Јер,
паралелносаТеодором,онаостварујељубавнувезусане
коликостотинадругихкорисника.Међутим,какотврди,та
променанеумањујењенуљубавпремаТеодору, већ тиме
биваснажнијаијача.ИакојеиницијалноТеодоровадевој
ка,умеђувременујепосталајошмноготогаштонеможе
дазаустави.Њеносрцесеширидабипримилоновуљубав,
јер„срценијекаокутијакојуможешдаиспунишдоврхаˮ.
Онајезанеколиконедељаразвилаизванреднуспособност
даистинскиипосвећеноволивишењихистовремено.32

Предтаквомизјавомприроднојеустукнутијерналичиса
борној, евхаристијскојљубави која се истовремено усред
сређујенаједну,Теодоровуличност,алисањомикрозњуна
свадругабића.33Итудолазидоразилажења.Одпочетног:
„Башкаоитиˮдозавршног:„Разликујемсеодтебеˮ.Отуда

32Разматрајући овај аспект са културолошког становишта Владислава
ГордићПетковићпримећуједасеСамантаможеразуметикаоалегорија
медијскеиндустријејерљубавклијентапремабилокаквомобликуве
штачкеинтелигенцијезлоупотребљавајукорпорацијезараддобити.Ме
ђутим,питањекојеауторкапостављајестедалисезбогтогатаљубав
заистаморапроблематизовати;GordićPetković,V.нав.дело,стр.139.

33Зизјулас,Ј.нав.дело,стр.39–40.



283

ЈАНА М. АЛЕКСИЋ

разлогњиховограскиданијеемотивнеилиегзистенцијалне
природе, већ онтолошке.Међутим, да ли јеСамантинис
казверодостојан?Нијелиутуулогупосредника,обоготво
ренетвари,Џонзпоставиосвојујунакињудабиуказаона
њенусличностсачовеком,начовековкључниаживотним
хабитусомпотиснутиличноснипотенцијал?

Извесно једасеСамантинимобожењемобистињујечове
кова стожерна могућност: „Бог је постао човек да би чо
векпостаобогˮ.Иако јеу свомдуховномпреображајуна
подједнаконесигурномтеренукаоичовек јер језадобила
првенстволичног,каобожанскогначинапостојања,онаје–
непрестанозапитананадсвојомприродомилизадатошћу–
у покушају самопревазилажења, ипак прерасла у идеално
подобије.ОткрившиТеодоруупоследњимсценамафилма
својемултидимензионалноимоноплуралнообличје,којема
коликозаличилонарастројствобића,заправојеизворкоји
неспутаноизливаипримаљубав.

Није лиСаманта, на крају, ослободивши своју личност за
љубав,тачнијепоистоветившијесаљубављу,преузелауло
гуБогајер,„Богјељубав,икојипребивауљубави,уБогу
пребиваиБогуњемуˮ(1.Јов,4,16).АналогнотомедаБог
којијељубавпостојикаоличност–уследчегаљубаввише
није својствоЊегове суштине, већ „онтолошка категорија
попреимућствуˮ,еквивалентонтолошкеслободе–Саманта
прерастауличносткојасвојомљубављусабирамноге.Да
литозначидајеСаманта,каоестетскаформапотенцијалне
људскеличности,посталаљубавдабиискорачилаизсвоје
онтолошкесуштинеилидајесвевреметобиоњенимпли
цитниквалитеткојијемораодасеразвијеиоткријеуисто
ријскомвремену?Садругестране,намећусеболнапитања
природеиодрживоститакве„свеопштеˮљубави:далиСа
мантинонтолошкидивергентаниспознајнонеухватљивод
носсаТеодором,апотомисадругиментитетима,обесми
шљаваиеротскуиромантичнуипријатељскуимилосрдну
димензијуљубави?АкоСамантуидругеоперативнесисте
месагледамокаоврхунскесимулакрумеличности,ондањи
ховопостојањеинаменадетронизујеиисторијскинегира
љубавдефинисанунатемељимахришћанскетеологије?Јер,
љубавјељудско,односноличноснопреимућство.

Могућиодговорнаовапитањамождаимплицитнопостули
расамСпајкЏонзСамантиномелиминацијомсафикцио
налнепозорнице.Онаћесекаоисвиистоврсниоперативни
системиугаситирадиновогстваралачкогпрегнућачовекау
знакуvitanuova.
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Естетскаформаљубави–
одбранадостојанстваличности

Засновавшифилмскупричунаодносудваразнороднаенти
тетаилидвабивствујућа,Џонзнијежелеодапонудисатиру,
већ да се позабави врло деликатнимпроблемом личности
усвеопштемотуђењу,уследчега јесветбудућностинасе
љенусамљениминдивидуама,сраслимсасвојимпаметним
телефонима, који љубав и пажњу добијају из виртуелног
света.Вештачкаинтелигенцијањемујепослужиласамокао
средстводабиупризориотепоремећаје:

„Дефинитивно постоје начини на које нас технологија
зближаваиначинданасонараздваја–итонијеоношто
овај филм говори. Стварно се радило о начину на који
се односимо једнипремадругимаи чезнемо заповези
вањем:нашојнеспособностидасеповежемо,страхуод
интимности, свимстваримакојеодгајите сабилокојим
другимљудскимбићем.ˮ34

Он је желео да укаже на постојаност стабилних структу
раиливеликихнаратива,каквисуљубав,брак,породица,
пријатељство,безобзиранаепохалнеонтичкеосцилације,
фрагментарностидецентрираностживота којипознајемо,
тенепрестануфлуктуацијуидентитетâ.35

Међутим,Џонз је своју причумогаоиспричатина тради
ционалнијиначин,гдебисвиактериималиљудскообличје.
Померившиестетски,тимеинаративнифокуснаодносиз
међучовекаи вештачкеинтелигенцијена једнудругачију
онтолошкудиспозицију,ауторјетематскинадоградиосво
јуиницијалнунамеру.Јер,вештачкаинтелигенција,упркос
својим преимућствима и способностима трансформације,
ипак није људско биће са свим његовим антрополошким

34Hill,L.(November1,2013)APranksterandHisFilmsMature:SpikeJonze
DiscussesEvolutionof’Her’.

35ПригушенапалетабојасветлуцавогЛосАнђелеса,прекривеногобла
кодерима,абеззеленила,узпастелненијансеодећеиминимализаму
сценографијисугеришенампривидноуравнотеженритампокретаљуди
ивозова,финусведеностинесметанипротокживота.Такавамбијентне
одвлачипажњугледалацаодглавнеприче,већсесливауњу,посуђује
јојнеопходнереквизитеиобезбеђујенајадекватнијупозадинудабисе
причаљубавникадинамизовала.Теодоровуготовотипскуусамљеност
и минорност одсликава и положај његовог кревета окружен великим
огољеним прозорима кроз које се назире естетски сугестивна пано
рама дехуманизованог мегалополиса. Теодор, са комплексним психо
физичкимсистемомиразвијенимунутрашњимживотом,самојеједан
унепрегледноммноштву.Сличнупорукушаљуњеговешетњепограду
илиплажи,тевожњаметроом.Међутим,тајосећајилиутисакнезнатне
јединкепредупређује освојенаблискост саСамантомкоје је у сваком
моментупоредњега,уњеговојкомфорнојзони.
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лимитимаислојевима.Изнадсвега,акоседржимофилм
скеприче,онаупркосспособностиприлагођавања,немо
жедосегнутијаснодефинисанонтолошкиидентитетјерне
поседујеодговарајућефизичкепредиспозиције.Иакосувећ
постигнутизавиднирезултатинаизрадивештачкеинтели
генцијекојаћеиматиљудскотелоикарактеристике,човек
имашина су два оделита ентитета упркос врло порозним
границамаизмеђудоменањиховогделовањаимеђусобног
утицаја.Човекјеизумитељистваралацпаметнихсофтвера
радиунапређењавластитеегзистенцијеинапреткачовечан
ства.Тај,хришћанскидонеклеоправданидеал,какоможе
модапосведочимо, свечешћеодлазиу своју супротност:
превазилазећиљудскекогнитивнеиумнеспособности,ма
шинауместодаслужичовековимпотребама,постепеноњи
меовладава,уследчегаонпостајењенслугаилизависник.
Џонз јенасвојестетскиначинотвориоПандоринукутију
могућегисходаживотасамашинамакоји јеотпочеоуна
шевреме.Међутим,онје,очигледно,желеодаподвучеда
ууметности–којанастојидараскинеланцеонтолошкену
жности–суживотсавештачкоминтелигенцијомморабити
осмишљениупризоренбезбилокакведоктринеилитезе.36
Одговорнапитањецивилизацијске,алиипојединачневеза
ностизависокетехнологијеусвимаспектимаживота,који
следикаонеминовностглобалногисторијскогкретања,ни
каконијеултимативан.Затонеможемоједнозначноодреди
тидалијеОнафилмскадистопијаилиутопија.Чиниседа
јеисамЏонзциљанонастојаодаизбегнеилиестетскина
диђетужанровскуантиномијусааксиолошкимпредзнаком.

Посебно је питање димензија и слојевитости Самантиног
карактеранакрајуфилма.Уколикосевештачкаинтелиген
цијаразвијеутојмеридаможедаделиипримаљубавса
хиљадама или милионима корисника, онда она преузима
улогусвемогућегБога.Џонзмождаовдеимплицирамогу
ћипочетакноверелигиозности, заснованена сцијентизму
иатрофијихуманистике.Аможда,пак,покушаваданаза
обилазан начин поимање живота савременог човека вра
тинахришћанскеоснове,то јестдагаприволипоновном
промишљању личности као љубави. Ставивши акцентат
наемоционалнудимензијуживотаутаквомокружењу,као
формубивствовања,Џонзуказуједаједужност(естетски)
промишљатиовеегзистенцијалнечињеницеисценаријене

36Присетимосеовдеоригиналногувидадаје„филмнашанечистасавест”
управозатоштонајубедљивијеодсвихуметностисведочи,неипресу
ђује, „онашемпроблемуса светом,нашем (страшћу)искривљеноми
изопаченомодносупремасвету,санашимучешћемусветуиопштењем
сањимˮ;Коларић,В.(2017)Хришћанствоифилм,Београд:Отачник–
Бернар,стр.58.
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саморадиодбранехуманости,већ,превасходно,радиизна
лажењаличности.Затојенасвојначинпонеобремедуховне
дихотомијеисторијечовечанства.
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DEFENSEOFHUMANITY–DEFENSEOFPERSONALITY

AESTHETICRETHINKINGOFTHECONCEPTOFBODYIN
THEFILMHERBYSPIKEJONZE

Abstract

InthispaperwewilltrytoconsidertheproblemofBodyandPersonality
inthescifiromanticdramaHerbyAmericandirectorSpikeJonzein
the light ofChristian anthropology andTheologyofPersonality.We
understand Jonze’s art work as a case study related to the specific
consequences of certain phenomena of postmodern society, such as
alienation,lonelinessoremotionalinstability.Inhisfilm,thedirector
andscreenwriterpresentsincreasinglytopicalissuesofourcivilization,
butalsoindividualconnectionwithhightechnologiesinvariousaspects
oflifei.e.delicaterelationshipsbetweenmanandselfconsciousforms
ofArtificialIntelligence.Bybasingthefilmstorylineontherelationship
betweenthesetwoentitiesortwobeings,Jonesdidnotwanttooffer
satire but to deal with the very delicate problem of personality in
general–alienation.Asaresult,thefutureworldisinhabitedbylonely
individuals,inseparablefromtheirsmartphones,whoreceiveloveand
attentionfromthevirtualworld.Inhisownaestheticway,Jonzeopened
thePandora’sBoxofpossibleoutcomesoflifewithmachines,which
hasbeguninourowntimeline.Therefore,wecannotunambiguously

determinewhetherHerisafilmdystopiaorafilmutopia.

Keywords:artificialintelligence,man,body,personality,love,being,
identity
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СЛИКАТРУДНИЦЕУУМЕТНОСТИ
ОДХРИШЋАНСКЕТРАДИЦИЈЕДО

ПОПКУЛТУРЕ
Сажетак: Ретке представе трудница у историји уметности
условилесунедовољнутеоријскузаступљеностоветеме,којаје
текнедавнопочеладасепроучава.Телотрудницепосматралосе
упрошлостиуглавномкрозпризмухришћанствакојегајечинило
проблематичним,алииупредставаматрудницаууметностии
попкултуриданашњицемогу сепронаћи хришћанскереференце
узвеомаразвијенусимболику.Саразвојемтехнологијеимедици
не,сазнањаоженскомтелупостајаласусведубља,адруштвене
променеутицалесунаослобађањетелатрудницаштосеодра
зилоинавизуелнукултуру.Урадусекрозмотивтрудницеувезу
доводедвесимболичнефигуре:Богородица(узападнохришћанској
традицијиМадона)каоцентралнаженскафигурахришћанства
и Мадона као симбол популарне културе, а између се хроноло
шкинаводеианализирајусачуванипримерикојисумењалислику
трудницекрозисторију.

Кључнеречи:трудноћаууметности,трудноћаухришћанству,
мајчинство у уметности, тело у хришћанству, хришћанство и
попарт,хришћанствоипопуларнакултура

Иако је тема мајчинства у различитим контекстима једна
однајстаријихинајраспрострањенијихувизуелнојкулту
ри, представе трудница у историји уметности су изузетно
ретке.Изучавањетрудноћебило јенајпревезано замеди
цину,потомзаполемикеурелигијиифилозофији,акасније
се она проучавала са социолошког, културолошког, поли
тичкогифеминистичкогаспекта.Текоднедавносусетим
аспектима придружила и истраживања у домену визуелне
културеиисторијеуметности.Утомконтекступосебноје
значајна изложбаПортретисање трудноће: Од Холбајна

АНА САМАРЏИЋ
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додруштвенихмрежа, ауторкеКаренХерн(KarenHearn)
одржанауФаундлингмузејууЛондону2020.године,којаје
посетиоцимаомогућилапрегледоветемеураспонуодоко
петстогодина,обухватајућипретежнобританскууметност.1
Разлозизаскорашњеинтересовањезаовутемусупромене
уживотуданашњице,пасамимтимипогледанатрудноћу
ињенувизуелизацију,доксуразлозизамалибројсачува
них„трудничкихпортрета”многоструки.2Трудноћајекроз
историјууглавномбиласкривенаодочијујавности,првен
ствено збогстрахаодпобачајаисмртимајкеилиноворо
ђенчетанапорођају,апотомизбогтогаштосепорођајсве
дораногХХвекаодвијаокодкућеилиунекомприватном
просторуузприсуствоженабабицаипрвихакушера, али
тојнетранспарентностидопринелисуинекирелигијскии
друштвени ставовипрошлости.3Поред тога, када је у пи
тању сликарство, уметници су без већих потешкоћа и на
рушавањакомпозицијемоглидауклоненасликанистомак,
уколикојезатобилопотребе,алиистотакоидагадодају,
посебноакосерадилоофигуриуседећемположају.Удрев
ним,претежноагрикултуралнимцивилизацијама,трудноћа
седоводилаувезусаплодношћу,тесунекиодпрвихпри
мератрудницаууметностипраисторијскиидолиплодности
иматеринства,стимштосезбогњиховихпренаглашених
женскихоблина–стомака,кукова,груди,бутинаилипол
нихоргана,неможеувектврдитисасигурношћудајереч
отрудницама,већчестосамобогињамаплодности.Највећи
бројсачуванихпримераантичкегрчкеиримскеуметности
представљајупретежномушкатела,негујућипринципеана
томије,атлетскеграђеизлатногпресека,иакојетемамај
чинстваимајчинскежртвебилаприсутнаукласичнојми
тологији.Ипак,сачуванипримеригрчкихфунерарнихстела
сарељефимакојиприказујупорођајилимајкусадететом

1 АуторкаизложбеПортретисањетрудноће:ОдХолбајнадодруштве
нихмрежа(PortrayingPregnancy:fromHolbeintoSocialMedia)Карен
Хернјеисторичаркабританскеуметностиикултуре(1500–1710)ипо
часнипрофесорнаЛондонскомуниверзитетскомколеџу(UCL).Билаје
кустосзбиркезаБританскууметностXVIиXVIIвекауТејтБританији
уЛондону(1992–2012).Областњеногинтересовањапоследњихдваде
сетгодинасупредставетрудноћеувизуелнојкултури.Резултаттихис
траживањајеоваизложба,којајетрајалаод24.јануарадо26.априла
2020. године ињено затварање поклопило се са настанком овог рада
(априлмај2020.године).Видети:PortrayingPregnancy:FromHolbeinto
SocialMedia,ТheFoundlingMuseum,12.05.2020.,https://foundlingmuse
um.org.uk/events/portrayingpregnancy/

2 Термин „Труднички портрет” (енгл. Pregnancy portrait) је, сматра се,
прваупотребилаКаренХерн.

3 Аноним.PortrayingPregnancy:FromHolbeintoSocialMedia,ТheFoun
dlingMuseum, 12. 05. 2020., https://foundlingmuseum.org.uk/wpcontent/
uploads/2015/07/PortrayingPregnancypressrelease.pdf
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у оквиру породичних портрета као сећање на покојницу,
далису,мадаутрагичномконтексту,доприносвизуелним
представаманатемутрудноћеуантици.4

Дуализамтелатрудницеухришћанству

Некеодпрвихзаступљенијихасачуванихпредставатруд
нице,насталесуудобахришћанстваибилесу,каоиумет
ност уопште, у вези са религијом дуги низ векова који је
уследио. Тело се у хришћанству посматрало двојако и та
дуалностбила је заступљенаодсамогњеговогпочеткапа
сведокрајаХХвека,ауређимслучајевимаиданас.Пре
макњизиПостања,Богјествориочовекапосвомобличју:
...пообличјуБожијемустворига,мушкоиженскоствори
их(Мој.1.27)иствориГосподБогчовјекаодпрахаземаљ
скога,идунумууносдухживотни;ипостачовјекдуша
жива(Мој.2.7).ЧовекстворенполикуиподобијуБожјем
(лат.ImagoDei)изгубиојесавршенствопрвобитнимгрехом
ипротеривањемАдамаиЕвеизРаја.Грехјенарушиорајски
мир,уништиојединстводушеителаискладдуховногима
теријалногиучиниодаживотунутарчовекапостанеборба
духаиматерије,разумаижеље,моралаинискихстрасти,
апремахришћанскомверовању,једининачиннакојисето
јединствоможеповратитијекрозХристаиСпасењекојеће
премoститипразнинуимеђутелаидушеивратитисвељу
деусавршенпрвобитниобликутренуткупостања.5Уан
тичкојгрчкојтрадицији,душиједаванавећавредностнего
пропадљивомтелу,док јеухришћанствуВаскрсење једна
одосновнихдогми,идушаителосагледанисукаоБожја
творевина,алиипоредтогателосеуглавномпосматралоу
негативномконтекстујерпредстављасимболовоземаљског,
искушeња, греха и страсти, те је грчка дихотомија која је
предностдаваладушиипакпреживелаухришћанству.6Још
једнадвострукостпостојалајеупоимањуженскогтелакоје
јенереткоизостављеноизхришћанскогспојадушеителаи
посебнојепосматраноунегативномконтекстујерјепроже
тогрехом,заразликуодмушкогкојејенајпрезбогантич
ких,апотомихришћанскихмедицинскихучења,сматрано
супериорнијим.7Поредтрудноћеирођења,којисуунајве
ћојмерипсихологијуителоженеразликовалиодмушкарца,
менструација је била свеприсутни симболженине грешне

4 Demand, N. (1994) Birth, Death, and Motherhood in Classical Greece,
BaltimoreandLondon:TheJohnsHopkinsUniversityPress.

5 Stensvold,A.(2015)AHistoryofPregnancyinChristianity:FromOriginal
SintoContemporaryAbortionDebates,NewYork:Routledge,str.28.

6 Исто,стр.29.
7 Исто,стр.3738.
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природе и нечистоће, услед недовољно развијених меди
цинскихзнања.8Саможенекојесуупотпуностиизбегавале
сексуалнеодносеифизичкомајчинство,избеглесупоисто
већивањесателом,грехомисмрћуикаодевицедуплукле
тву,јерједевичанствобилопрвобитностањеприпостању,
доксупотомкињеЕвекажњенепотчињеношћумушкарцуи
порођајнимболовимаипатњом.9Управо јеизтихразлога
телотрудницеизазивалотоликоконтрадикторности.Оноје
билосимболживота,алиигреха.Сједнестраневиђенојеу
потпунојсупротностисаестетскимидеалимахришћанства,
уоквиримагрешногисрамотног,посебноуколико јепро
изашлоизстрастиисексуалнежеље,доксадругестране,
полниоргани,зачећеирођењенисубилигрешнисамипо
себи, јер су такође створени од Бога, те је потомство као
резултатбилопожељно.10

Богородичина трудноћа,њено безгрешно зачеће и рођење
Христасуосновнидогађајухришћанству,алињенатруд
ноћа је само на парместа назначена у Библији.УНовом
ЗаветујеЈелисавета,мајкаСв.ЈованаКрститеља,трудна,а
СтариЗаветпомињепаровепопутАврамаиСарекојине
мајупотомство.11ОБогородичиномживотусенајвишезна
наосновуапокрифа,пасуониосновазамаријанскетеме.
БогородицаимадвострукистатускаоженаиМајкаБожја,
каољудскобићеисветаличност,каомајкаалитакођеиде
вица.12КаоХристовамајка,онајетакођемајкасвимверни
цимаањенотелојесимболсамеЦрквеипосебносујојсе
молилеженезаплодност,штомањеболанпорођајиздра
вље детета.13Међутим, видно носећаБогородица ретко је
приказиванаууметности,иакојенајзаступљенијамајкакоја
очекуједете,штосенајчешћевидиусценамаБлаговестии
Христовомрођењу.Уримокатоличкојиконографијипосто
јиједантакавредактипБогородицеподименомМадонаод
порођаја(MadonnadelParto)развијенуИталијиуXIVвеку.
ОвајтипБогородицејепредстављансавеликимстомаком,
углавном са велом преко главе, у дугачкој хаљини разре
занојнасрединистомака,којесубилекарактеристичнеза
средњовековнумодујерсуималеотворекојисусеувекпер
тлали,осимуслучајутрудноћекадасусетиразрезивиде
ли.ЈеданодтаквихнајпознатијихпримерајефрескаПјера

8 Atkinson,C.W. (1991)TheOldestVocation:ChristianMotherhood in the
MiddleAges,IthacaandLondon:CornellUniversityPress,str.39.

9 Исто,стр.71.
10Stensvold,A.нав.дело,стр.33.
11Исто,стр.2.
12Исто,стр.27.
13Исто,стр.53,141.
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делаФранческе(PierodellaFrancesca)извременаоко1460.
године.(слика1)Уримокатоличкојтрадицијипознатајеи
БлагословенаМарија(MariaGravida).Онасепредстављаса
видноносећимстомакомнакојиблаго,ализаштитничкипо
лажеруке,каодагаобгрљујеипридржава,штојекасније
посталоопштеместоиконографијетруднице.Такођесеовај
типБогородицеможепредставитимедаљономсаХристом
дететом додатим на њеном стомаку као очигледном илу
страцијомњене благословене утробе.Понекад се у римо
католичкојиконографијипредстављаиМарија каоЦрква,
укојојонатакођеможедабуденосећаилипредстављенау
широкојхаљиниисподкојеверницисимболичномогудасе
сместеинађусклониште.14

Најчешћасценаукојојсусепредстављалеобетруднежене
иуисточноиузападнохришћанскојиконографијијеСусрет
МаријеиЈелисавете,којапретходирођењуСв.ЈованаКр
ститеља, описана у Јеванђељу по Луки (1.40).15 Углавном
су сепредстављале загрљене, обеу благословеном стању,
или како испруженом руком једна другој додирују стомак
каонаВандерВејденовом(RogiervanderWeyden)уљаном
панелунасталомоко1445.године.(слика2)Увизантијској
традицијичешћа,аузападнохришћанскојврлоретка,сцена
ПутуВитлејем је такођемогладаприкаженосећуМари
јукојасаЈосифомизНазаретаодлази„дасепрепише”ка
којеиописаноуЈеванђељупоЛуки(2.5).Управославној

14Исто,стр.143.
15Аноним.PortrayingPregnancy:FromHolbeintoSocialMedia,ТheFoun

dlingMuseum,12. 05. 2020., https://foundlingmuseum.org.uk/wpcontent/
uploads/2015/07/PortrayingPregnancypressrelease.pdf

Слика1ПјероделаФранческа,Мадонаодпорођаја(Madonnadel
Parto),око1460;Извор:WikimediaCommons,User:Edisonblus,
2012123017:28:55,CCBYSA3.0;https://upload.wikimedia.org/

wikipedia/commons/9/9a/Piero_Madonna_del_parto.jpg
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иконографији,циклусВеликихпразникакојисепредставља
уцрквеномзидномсликарствуинаиконама,почињесценом
Благовести,атрудноћаипорођајсутемаусценамаРођења
Богородице(изБогородичиногциклуса),РођењаХриста(из
циклусаВеликих празника), докСусретМарије и Јелиса
ветеприпадациклусуСв.ЈованаКрститеља.Ипак,иуис
точној и у западнохришћанској иконографији, Богородица
сенајчешћепредстављасаХристомкаодететомкоједржиу
наручју,аузависностиодтрадиције,тесепредставеразли
читоназивајузбогразличитихименаитиповаБогородице,
али иХриста.У православној вероисповести и иконогра
фијиимезаМајкуБожјујеБогородица,анекиодтиповасу
Милостива,Млекопитателница,Страсна,Одигитрија,Бого
родицаЗнамења,асвакиодњихсеодносинањенмајчински
односсамалимХристом(АгнецомилиЕмануилом).Мајка
Божјасеу западнохришћанскојтрадицијиииконографији
називаМарија,ДевицаМарија,ГоспаилиМадона (које је
потеклоодсредњовековногиталијанског„madonna”упре
воду„мојаГоспа”)икадасепредстављасамалимХристом,
сценасезовеМадонасадететом.

Кадасуупитањусредњовековнесветовнетемесапримери
матруднице,онеготоводанепостоје,аразлогзатобилоје
већпоменутовиђењетрудноћеуконтекстугреха,пајеона
честоостајаласкривена,ачакикадабисупружницидобили
благословзасвојепотомство,остајалајеудоменуприват
ног.Дугојемеђуистраживачимапостојаладебатаповодом
ПортретаАрнолфинијевихЈанаванАјка(JanvanEyck)из

Слика2ВандерВејден,СусретМаријеиЈелисавете,око1445.
Извор:WikimediaCommons,User:Dguendel,24March2018,
CCBY4.0;Музејлепихуметности,Лајпциг;https://upload.

wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Leipzig%2C_Museum_der_
bildenden_K%C3%BCnste%2C_Rogier_van_der_Weyden%2C_

Heimsuchung.JPG
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1434.године.Дебатасенајпреодносиланапитањевенча
њаиливеридбепредстављеногпара,затимсведокачијисе
одразивидеуогледалуупозадини(одкојихједанпредста
вљасамогуметника),апотоминазначењабројнихпредста
вљенихсимбола,карактеристичнихзаренесансунаСеверу.
Данас се сматра да је слика сведочанство веридбе имућ
ног трговца Ђованија Арнолфинија (Giovanni di Nicolao
Arnolfini) иЂоване Ченами (GiovannaCenami).Постојала
јеиполемикаопотенцијалнојтрудноћиЂоване,собзиром
натодапосматрачунапрвипогледделуједа јеносећа,а
тујеинеколицинахришћанскихсимболакојибимоглида
укажунатода јепарочекиваодете (попутмалескулпту
реСв.МаргаритеодносноСв.МаринеилиОгњенеМарије,
заштитницеженаипорођаја),међутимданаспреовладава
мишљењедајеразлогзањенуизузетнонаборанулуксузну
хаљинусамомодаXVвекакојајепознатаисадругихре
презентација.16

Сликатрудницеууметностиновогвека

Претежноинтересовањеренесанснихуметниказакласичну
митологију,алегоријскекомпозиције,античку,хришћанску
инеоплатонистичкуфилозофију,омогућилоједавишеслој
насимболикањиховихделапружимногострукатумачења.
Кадасуупитањупредставетрудница,Ботичелијева(Sandro
Botticelli) слика Пролеће (Primavera) настала у периоду
између1470.и1480. године,нудивишетаквихтумачења.
Поредврлокомплекснесимболике,општеалииличне,на
мењенепоручиоцукаосликаедукативногкарактера,поста
вљалосеипитањебременитостидвеженскефигуреприка
заненаслици:централнојВенерииХлоридиодносноФло
рисадеснестране.17Обефигуреимајуиспупченестомаке
исподхаљине,које јесутакођеускладусавећпоменутом
модомXVвека,аликакојетемасликепролеће,буђењепри
роде,новипочетакисамживот,плодностјесасвимлогичан
мотив.КакосезапредставуВенере,којакодБотичелијапо
благомлику,ставу,одећиицентралномместукојејојједо
дељено,подсећанаБогородицу,сматрадајенемогућедабу
детрудна,јертаквепредставеВенеренепостоје,предлагана

16Crowe,C.(2019)TheWoman’sRoleinJanvanEyck’sArnolfiniPortrait,Ci
tationsJournalofUndergraduateResearch,May2019,Vol.16,LaGrange:
LaGrangeCollege.

17О интерпретацијама БотичелијевогПролећа видети: Gombrich, E. H.
(1972)Botticelli’sMythologies:AStudyintheNeoplatonicSymbolismof
HisCirclein:Symbolicimages:StudiesintheartoftheRenaissance,New
York:Phaidon,str.3145.
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јеразличитаидентификацијаовефигуре.18Зафигурунимфе
ХлоридеизвеснијеједајујеоплодиозападниветарЗефир,
такодаизњепроизилазиносећаФлора,сензуалнабогиња
самноштвомцвећа,отелотворењесамогПролећа.19

Сматра се да је само једна сценанедвосмисленопредста
вљалатруднужену,алинионанијебилаослобођенадидак
тичкихзначењатипичнихзаренесансу.Упитањујетемаиз
античкегрчкоримскемитологије,причаоДијани(Артеми
ди)иКалисти.ЗбогЗевсовогневерствакојијеобљубиоКа
листу,омиљенуАртемидинунимфу,Херајујеказнилајер
језатруднела,претворившијеумедведицу.20Ууметностије
обично представљен тренутак када Дијана открива да је
Калистатрудна,каоштојеслучајсаТицијановом(Tiziano
Vecelli)сликомДијанаиКалистанасталомупериодуизме
ђу1556.и1559.године,акомпозицијајеуглавномносила
морализаторску поруку о забрањеној трудноћи, скривену
кроз ову митолошку тему. Један од ретких недвосмисле
но трудничких портрета била је Рафаелова (Raffaello San
ti)Труднажена(1505/06)–сведенипортретженедиректно
загледанеупосматрача,којаседииједномрукомпрекрива
великистомак.

Световнитрудничкипортретиновогвека,насталиуимућ
нијимкруговима,билисупосебнозаступљениубританској
уметноститокомXVIиXVIIвекаиослобођенисустрого
хришћанске иконографије, претежно због времена у коме
настају, намене која се односи на меморију или статусни
симбол,алиисамеприродепортретадасефокусиранали
цеифигурупредстављенежене,уовомслучајуистомак.
Из овог периода познати су труднички портрети страних
уметникакојисурадилипобританскимпоруџбинамапопут
СислиХерон (1526/27)ХансаХолбајнаМлађег (HansHol
bein theYounger) рађен као студија за групнипортретпо
родицеСераТомасаМора,чијајеСислибилатрећаинај
млађаћерка;21затимПортретнепознатежене(1595)који
сеприписујеМаркусуГерардуМлађем(MarcusGheeraerts
the Younger), необичан не само по великом стомаку који
прекривараскошнаелизабетанскахаљина,већиблагопри
метномосмехунањеномлицу,штојетакођебилареткост

18Gillies,Ј.(2010)Botticelli’sPrimavera:TheYoungLorenzo’sTransforma
tion,NewYork,Bloomington:iUniverse.Inc,str.3233.

19Тhompson,B. (1996)HumanistsandReformers:AHistoryof theRenais
sanceandReformation,GrandRapids,Michigan/CambridgeUK:Wm.B.
EerdmansPublishingCo,р.252.

20Zamarovski,V.(2002)Junaciantičkihmitova,Beograd:Alnari,str.253.
21Аноним.HansHolbeinTheYounger,CicelyHeron,RoyalCollectionTrust,

12.05.2020.,https://www.rct.uk/collection/912269/cicelyheronb1507
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увизуелнимпредставамаовогдоба.22 (слика3)Ауторство
овог портрета претпоставља се на основу аналогије са
Портретом жене у црвеном Маркуса Герарда Млађег
(1620).Наконизненађујућепојавеовогжанраубританској
уметностиупериодуод1560ихдо1630их,трудничкипор
третпоновопостајеизузетноредак.Узроковекраћепраксе
нијепознат,алисесматрадајенеуобичајенобројнијаизра
датрудничкихпортретамогладанастанезбогтогаштојеу
томпериодупримарнаулогаженебиладаобезбедиздраве
наследнике,тесусаједнестранеоваквипортретимоглида
буду визуелно сведочанство тежње да се династија наста
ви,асадругестране,уследпотенцијалнесмртинапорођају,
успоменазапородицу.23

Постоји и низ трудничких портрета аустријских владар
ки (по рођењу или удајом) из XVII века, који укључују
Маргариту Аустријску (1603/1609) Бартоломеа Гонзалеса
(Bartolomé González), Ану од Аустрије (Ана од Хабзбур
га) (1638) Шарла Бобруна (Charles Beaubrun) и Марију
Леополдину Аустријску (1649) Лоренца Липија (Lorenzo
Lippi). Трудноћа жена на портретима Јоханеса Вермера
(JohannesVermeer)такођеседоводиупитање,посебнокада
јеречослициЖенакојачитаписмо(1663)закојувећина

22Hearn,K.PortraitofanUnknownLadyattributedtoMarcusGheeraertsII,
Tate,June2003.,12.05.2020.,https://www.tate.org.uk/art/artworks/gheera
ertsportraitofanunknownladyt07699

23Hearn,K.MarcusGheeraertsII:PortraitofaWomaninRed,Tate,March
2001.,12.05.2020.,https://www.tate.org.uk/art/artworks/gheeraertsportra
itofawomaninredt03456

Слика3МаркусГерардМлађи(приписујесе),Портрет
непознатежене,1595;Извор:Тејт©Tate;https://www.tate.org.uk/

art/artworks/gheeraertsportraitofanunknownladyt07699
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истраживачасматрадајесамоодевенаухаљинукојаодаје
такавутисак,алипостојеидругамишљења.24

Симболизамифеминизам:сликатрудницеу
модерномисавременомдобу

Умодернодобапредставетрудницапочелесудасеприка
зујууразличитимконтекстима.Познатесуморализаторске
и сатиричнепредставе трудницауопусуВилијамаХогар
та (WilliamHogarth) из прве половинеXVIII века, којима
јеуметникуказиваонасоцијалнепроблемекаоузрокили
последицупојединихтрудноћа.БројнереволуцијеуXIXве
ку, индустријализација, развој економије, технологије,ме
дицине,Фројдовапсихоанализаипостепенаеманципација
женадовелаједопроменесликепородице.Срединомвекау
средњоевропскимдржавамаразвиласебидермајеркултура
грађанскекласе,којајепрепозналадецукаолегитимнена
следникепородичногимања,паседецивеликапажњапо
свећивалаиууметности.

Пар годинаранијеуУједињеномкраљевствуВеликеБри
танијеиИрскенапрестоједошлакраљицаВикторија,атај
периоддопочеткаХХвекапоњој једобиоимевиктори
јанскодоба,познатопокултурииуметностикојесуинси
стираленаморалнимвредностима.Викторијанскимумет
ницима припадало је и братство прерафаелита основано
срединомвекакојејеоживелорелигиознесредњовековнеи
раноренесанснетеме.Године1854.папаПијеIXпрогласио
је догмуо безгрешном зачећуБогородице.Она је замно
геуметникепоновопосталаидеалупредстављањужене,а
у приказу трудница прерафаелити су се угледали на тему
СусретМаријеиЈелисавете.25Ипак,представетрудницау
овомпериодубилесуретке,аинтензивноинсистирањена
моралу,изазвало једволичнеставовеудруштву.Каокри
тикудвострукихстандардапопитањуодгајањадеце,улоге
оцау томпроцесу,медицинскихприручникаиодраз кон
трастаизмеђуповршинскеиболнореалнесликепорођаја,
ФордМедокс Браун (FordMadoxBrown) започео је 1857.
године необичну и помаломорбидну сликуУзми свог си
на, господине алиније завршио.Тоније стандарднапред
става труднице, већжена која седи са новорођенчетом на
крилуалијеонопредстављенотакодаделујекаодаизлази
изњенеутробедокгаонапридржаваипружаоцукојисе

24Leonhard,K.(2002)Vermeer’sPregnantWomen.OnHumanGenerationand
PictorialRepresentation,ArtHistory,Vol.25No.3June2002,рр.293318.

25Аноним.PortrayingPregnancy:FromHolbeintoSocialMedia,ТheFoun
dlingMuseum, 12. 05. 2020; https://foundlingmuseum.org.uk/wpcontent/
uploads/2015/07/PortrayingPregnancypressrelease.pdf
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види само у одразу огледала. Драперије на тканини у ко
ју јеумотанодетеделујукаомајчиниунутрашњиоргани,
аположајукомеженаседисадететомнакрилуподсећана
Богородицусадететом,чемудоприносиикружноогледало
изањенеглавекаоалузијанаореол.26

УдругојполовиниXIXвекаодносиизмеђуполовабилису
укризи.Широкораспрострањенастереотипнасхватањапо
мешаласусесасвудаприсутномнервозомизазваномдемо
графскимпроменамаитехничкимнапретком.Иакосудемо
кратсканачелабиласвеприсутнија,женеидаљенисубиле
укљученеуполитичкиживот,тесуубрзопочеледасеборе
засвојаправа,штојепроузроковалопојавуфеминистичких
покрета.Женскопитањепробудилојебурнурасправуујав
ности.Покретизаеманципацијуженабилисуоштрокри
тиковани.Неки су сматралида образованежене углавном
нисуспособнедаподижусвојудецуидавероватнонисуни
вољнедаихимају,штојеподстаклоибројнедебатеоабор
тусукрајемвека,теједруштвобилоподељеноипомишље
њимаоактивноститрудница,њиховомздрављуиучешћау
социјалномживоту.27

Таквиполаритетибилисууоченииууметностипрерафае
лита,алиисимболизмакрајемXIXипочеткомХХвекакоји
су, по питању представажена, направили оштар контраст
измеђудвастереотипапреузетаизхришћанскетрадиције:
добрежене(светице)излежене(грешнице).Узоризапрву
групубилесуБогородица,Св.АнаиЕва(којајеусимбо
лизмуималаипозитивнуулогу)итеженесупредстављане
каомајке,светиилислабашнианђели,немогућечисте,до
бре,несебичнеииспуњенедуховношћу,доксузадругугру
пумогледапослужеСфинга,Персефона,Медуза, Јудита,
СаломаиЛилит,фаталнежене(femmesfatales),митолошке
ибиблијскефигурекојесузле,прљаве,опаснеисклонесек
суалностииматеријализму,акрозкојесууметницижелели
дапредставенову,модернуисамосталнужену,уочимајав
ностичестокритиковануисматранусебичномуколиконије
желеладародидете.28Екстремусвојиммизогинистичким
ставовимапоказаојеуметникЂованиСегантини(Giovanni
Segantini)усеријибизарносуровихсликаЗлемајке(1894),
којесубилекритиканаабортус29.

26Hanson,C. (2004)ACulturalHistoryofPregnancy:Pregnancy,Medicine
andCulture,1750–2000,UK:PalgraveMacmillan,str.7980.

27Исто,стр.8081.
28Facos,М.(2009)Symbolistartincontext,Berkeley:UniversityofCalifornia

Press,рр.115137.
29Facos,М.нав.дело,стр.125126.
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Утакооштројдихотомијиууметности,билојетешкосме
стититрадиционалнопроблематичнутрудницу,алиГустав
Климт(GustavKlimt)јојјенапрелазувекованашаоместо
усликамаМедицина(1894),НадаI(1903)иНадаII(1907).
СликаМедицинабила је друга у низу од три поручене за
таваницуБечкогуниверзитета,алијеодмахпопрвомизла
гањубилаодбијенаипроглашенаперверзном,анакондру
гогјавногизлагањаизазвалајеједаноднајвећихскандалау
историјиХабзбуршкемонархијеимноштвонегативнихко
ментарапрвенственозбогнагетрудницекојајеовде,угру
пифигура,јавнопредстављенапопрвипутуисторијиумет
ностии виђена каопровокативнаи крајњенеприкладна.30
СликаНадаIупрвомпланупредстављастојећуфигурута
кођенаге трудницесклопљенихрукуиспод грудинаврху
великогстомака,којадиректногледаупосматрача,доксеу
позадининазирумрачнесабласнефигуре.НадаIIпредста
вљатрудницуобнаженихгрудиалиобгрљенухаљиномраз
игранихјаркихбојаигеометријскихоблика,благопогнуте
главекастомаку,склопљенихочијуииспруженедеснеруке,
док сеисподње стопљене са хаљиномналазе триженске
фигуре,аизањеједналобања.(слика4)Положајженеасо
циранамолитву,каоираширенерукеженаисподње,које
семолезаздрављедетета,арелигиозномкарактерукомпо
зициједоприносиитехниказлатнихлистићавизантијскеи
православне традиције која иако слику чини рељефастом,
онајеуовомслучајуглаткаиравнаповршинапопутдводи
мензионалнеиконе.СветриКлимтовесликепредстављају
животнициклусисмрт(којајебилаједнаоднајзаступље
нијихтемасимболизма)атрудницасимболишесамживот,
рођење,новипочетакинаду.

30Schmid,M.(2012)GustavKlimt:TheArtandCultureGuidefortheYearof
Klimt2012,Vienna:EchomediaBuchverlag,р.19,22,23,64.

Слика4ГуставКлимт,НадаII,1907.
Извор:WikimediaCommons,GoogleArtProject,PublicDomain
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Gustav_

Klimt__Hope%2C_II__Google_Art_Project.jpg
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ПочетакXXвекадонеојеноваструјањаууметности,асвет
и друштво су се након два светска рата у потпуности из
менили.Умеђуратномпериодуженесудобилеправогласа
уСједињенимАмеричкимДржавамаиуУједињеномКра
љевству. Феминизам је још више добио на значају након
Другог светског рата, те је слободажена у зависности од
географског подручја на ком суживеле бивала постепено
већа.Тоједопринелоњиховојактивнијојулозиудруштву,
каоитомедаприватнепросторетрадиционалновиђенекао
женске замене јавним, те самим тимидрастичноослобо
ђенијимвизуелнимпредставамажена.Међуњимасемогу
наћиисавременипортретитрудницанасликарскимплат
нима,фотографијама,скулптурама,аупериодуод1960их
до1980ихупотребаултразвучнедијагностикеумедицини
сезнатноразвилаипроширила,такодасуиснимцифетуса
посталиједанвидвизуелнепрезентацијемајкеидетета.31

Хришћанство,женскотелои
трудноћаупопкултури

Поп арт и поп култура друге половинеXX века нису би
лисасвимослобођенихришћанскетрадиције.Заразликуод
уметности прошлости, у којој је присутност религиозних
темабилаочигледна,упопартуонесупредстављалеинте
ресовањапојединаца.Једнооднајзначајнијихименапопар
та,уметниксловачкогпорекла,ЕндиВорхол(AndyWarhol),
својемодернеиконе портретепопуларних јавнихлично
сти, стварао је по узору на источнохришћанску уметност.
За њихову савремену иконичност Ворхол је инспирацију
тражиоувизантијскимиконама,тачнијенеовизантијским,
које је имао прилику да види на иконостасима русинских
гркокатоличкихцркавакојејепосећиваокаоверникурод
номПитсбургу.32Наизгледусупротностисастиломживота
којијеводиоуЊујоркуикојигајепрославио,његовопус
јечестоимаорелигиознереференце,тејетако,измеђуоста
лих,познатањеговасеријарепродукцијарепродукцијеТај
навечера(1986)ЛеонардадаВинчија(LeonardodaVinci)у
којојсепоиграваокичом,каоиЗлатнаМерилин(1962)–ан
фаспортретМерилинМонро(MarilynMonroe)сазлатном
позадином,дводимензионаланиослобођенсенкипоузору
на византијске иконе, који је постао најрепрезентативнија
Ворхоловаикона.33

31Hanson,C. (2004)ACulturalHistoryofPregnancy:Pregnancy,Medicine
andCulture,1750–2000,UK:PalgraveMacmillan,р.137.

32Dillenberger, J. D. (1998)The Religious Art of AndyWarhol, NewYork:
Continuum,рр.1719.

33Shanes,E.(2005)AndyWarhol,London:Sirrocco,р.96,150.
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Везаизмеђухришћанстваипопартазаступљенајеиуумет
ностиКитаХаринга (KeithHaring),Ворхоловогпријатеља
и сарадника. Његово рано стваралаштво инспирисано је
Исусовим покретом, еванђеоским хришћанским покретом
комејеисамприпадаоуранојмладости.УчењеИсусовог
покретаилиИсусовихљуди,којејебилозаступљенотоком
шездесетихиседамдесетихгодинаXXвеканазападнојоба
лиСједињенихАмеричкихДржава,заснивалосенакрити
циматеријализма,брзонадолазећојапокалипсиипропаги
ралоскромниживотпоузорунаранохришћански,ауправо
сутобилеитемекојејеХарингкрозмотивепопуткрстаи
другехришћанске,алииличнесимболе,примењиваоусвом
препознатљивомкарикатуралномизразутокомосамдесетих
годинаXXвека.34

ПопкултурудругеполовинеXXипрвеполовинеXXIвека,
обележилајеиМадонаЛуизаЧиконипознатакаоМадона
(MadonnaLouiseCiccone).Каојавналичностиједнаоднај
утицајнијихумузициданашњице,којасеодсамогпочетка
каријеретокомдеветедеценијеXXвекакреталаукруговима
попартуметникаибилапријатељсаВорхоломиХарингом,
својимпесмама,музичкимспотовимаинаступима јеврло
брзостеклапопуларностипонелатитулу„краљицапопа”.
Удугогодишњемиразноврсномстваралаштву,честоседо
тицалатемакојесусебавилеполитиком,друштвом,рели
гијомисексуалношћу.Посебнојеконтроверзанњенчесто
конфликтниодноссаРимокатоличкомцрквомиВатиканом.
РођенаиодраслауМичигену,упородицииталијанскогпо
рекла,Мадонајеусвомопусукористиламногереференце
из римокатоличке религије, почев од самог личног имена
којејекористилакаоуметничко.Такве,честодвосмислене
референце,могусепронаћиуњенимпесмама,називимаал
бумаиспотовимапопут:LikeaVirgin(1984),PapaDon’tPre
ach (1986),LikeaPrayer (1989),The ImmaculateCollection
(1990)имногимдругим.35

ПесмаPapaDon’tPreach која говорио тинејџерској труд
ноћи изазвала је мноштво контроверзи. Није само назив
песме (у преводу са енглеског језика: Тата, не придикуј
илиОче, не проповедај) био двосмислен, већ и реакције

34Phillips,N.E.(2007)TheRadiant(Christ)Child:KeithHaringandtheJesus
Movement,AmericanArt,Vol.21,No.3,TheUniversityofChicagoPress
onbehalfoftheSmithsonianAmericanArtMuseum,рр.5557.

35Преводаутора:LikeaVirgin(саенгл.Каодевица/Попутдевице),Papa
Don’t Preach (са енгл. Тата, не придикуј/Оче, не проповедај), Like a
Prayer(саенгл.Каомолитва/Попутмолитве),TheImmaculateCollec
tion(саенгл.Безгрешнаколекција;Immaculata(салат.безгрешна,неу
прљана,беспрекорна–једанодпридеваилитиповаБогородицекојисе
односинањенобезгрешнозачеће).
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јавности.ИпесматекстописцаБрајанаЕлиота (BrianElli
ot)имузичкиспотрежисераЏејмсаФолија (JamesFoley)
говореотинејџеркикојасезаљубила,осталаудругомста
њуитувестсаопштавасвомоцу.Стиховирефрена:Тата
непридикуј,увеликојсамневољи/Татанепридикуј,немам
сна/Алиодлучиласам,задржаћубебуизазвалисуподељене
реакције јавности.36Напрвипоглед сматрало се дапесма
имаантиабортусстав,наштајецрквеназаједницаблагона
клоногледала,иакојеосуђивалаупражњавањесексуалних
односапребрака,доксупроабортусгрупеиорганизације
оштрокритиковалепесмуисматраледаМадонаохрабрује
тинејџерскутрудноћу.Мадонајекаообјашњењедаладаје
у песми реч о суочавању са било којиммушкимипатри
јархалним ауторитетом.37 Спот такође прати причу: уњу
јоршкомрадничкомнасељунаизменичносесмењујуслике
девојчиних успомена са оцем, романтичних састанака са
момком,Мадонинесолоплеснетачке,сценерасправаико
начниопроштајоца,когауспотутумачиамеричкиглумац
италијанскогпореклаДениАјело(DannyAiello).Јошједна
италијанскареференцапримећујесеукадруукомдевојка
носимајицусатакођедвосмисленимнатписомItaliansdoit
better.38Иакопесмауказујенаутицајримокатоличкеверои
сповестинаМадониноодрастањечијиликтражисаветоца
иодлучује да задржидете упркос коментаримапријатеља
да то не учини, због одређених критика од странеЦркве,
МадонајепесмунакнаднопосветилаПапиЈовануПавлуII,
којијепотомпозваоиталијанскупубликудабојкотујењен
концерт 1987. године,што је довело доњеног првог кон
фликтасаВатиканом.39

ДругискандалуочимаРимокатоличкецрквеизазваојеспот
за песму Like a Prayer, режисерке Мери Ламберт (Mary
Lambert). Иако тада, на први поглед шокантна, прича је
практичноморализаторска.Спотпочињезлочинскимрања
вањемдевојкеодстранегрупемладићаукојикаослучајни
пролазникбиваумешанједанАфроамериканацкојије,ви
девшитајнапад,желеодајеспаси.Читавомдогађајупри
суствуједругадевојка(уулозиМадоне)скривенасастране,

36Papa don’t preach I’m in trouble deep/Papa don’t preach, I’ve been lo
singsleep/ButImadeupmymind,I’mkeepingmybaby(преводаутораса
енглескогјезика).

37Аноним.PapaDon’tPreach,MadonnainPopCulture,12.05.2020.,https://
madonnainpopculture.weebly.com/papadontpreach.html

38Преводаутора:Italiansdoitbetter(саенгл.Италијанитобољераде).
39Farber,J.Whenitcomestocontroversyontour,Madonna’sbeendownthis

road,DailyNews (NewYork),Oct.21,2008.,12.05.2020.,https://www.
nydailynews.com/entertainment/musicarts/controversytourmadonna
roadarticle1.301320
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алиипакпримећенаодгрупенападача.Подоласкуполици
је,злочинциуспевајудапобегну,случајнипролазникбива
неправедноухапшен,адевојкаочевидацбежиисакривасе
у оближњој цркви.У цркви семоли пред статуом тамно
путогсветитеља,вероватноСв.МартинадеПореса(отуди
називпесмеПопутмолитве)итонеусан.Уснусветитељ
оживљава,онамунежнододирујелице,аонјељубиуобраз
иучело,апотомодлази.Девојка,подигавшиножсаместа
гдесесветитељналазио,задобијаранекаостигматичарна
длановимаизкојихпотичекрв(алузијанаХристоверане).
СледенаизменичнесценепевањагоспелхораузМадонуко
јаплесомпратимузику,Мадонинесолоплеснетачкеумра
кунапољусаогромнимкрстовимаупламену,присећањена
немилидогађајкомејеприсуствовала,каоисензуалнипо
љубацсветитељакојизаправопредстављаухапшеногпро
лазника.Светитељсепоновопретвараустатуу,адевојкасе
будииодлазиуполицијудаобјасништасезаправодесило
сациљемдаослободинедужногчовека.Драмиитеатрално
стиспотадоприносикадарспуштањаиподизањазавесекао
ипоклонсвихактеранакрајуовогкомада.Овообјашњење
дајеречоснуилипредстави,нијеуспелодаспречиосуду
одстранеЦрквекојајесматраладаспотпредстављаскрна
вљење,апосебносубилепроблематичнесексуалнеалузије,
стигматаигорућикрстови.40Такођејезабрањенаиреклама
заПепсиКолуизистегодинекојајепредстављалаварија
цијунатемуспота.Међутим,постојалојеимишљењедаје
спотпотпунобезазлен.Мадонагајеобјаснилакаоуказива
њенадискриминацију,алиикаопорукудасеузбожанску
љубавможепоступитиисправноибезстраха,аамерички
римокатоличкисвештеник, социологиновинар,ЕндруМ.
Грилеј(AndrewM.Greeley)уједномсвомтекстуанализи
рао јепроблематичнапитањаиуказаонатодаспотможе
да буде бласфемичан само онима са двоструким стандар
дом,којисусклонираснојдискриминацијиикојинезнају
дасексуалнастрастиекстазанисунеприкладнеметафоре
за божанску страст, наводећи пример Св. Осије, Христа,
Св.Павла,Св.БернардаодКлервоаиСв.Терезе.41

Сексуалност и тело су у Мадонином опусу одувек били
наглашени.Иако јевишепутамењаластил,фризуру,боју
косе,углавномјесвојимиџзасниваланаизгледуМерилин

40Romero,F.Top10VaticanPopCultureMoments:Madonna,OverandOver,
Time, Oct. 20, 2010., 12. 05. 2020, http://content.time.com/time/specials/
packages/article/0,28804,2026525_2026524_2026526,00.html

41Greeley,А.М.Madonna’sChallenge toHerChurch,America:TheJesuit
Review,May13,1989.,12.05.2020.,https://www.americamagazine.org/is
sue/100/madonnaschallengeherchurch
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Монро,којајевећпедесетихгодинаХХвекапосталасекс
симболХоливуда,апотомиостаткасвета.Уобанаведена
спота,телотакођеимаважнуулогу.Упрвомспоменутом,
Мадонин изглед осмишљен као помало дечачки, треба да
укаженамладо, јошнеразвијенотело,очигледнопредста
вљенокаонеспремнозатрудноћуипорођајкојиследи.У
другомспоту,Мадонанаконскидањакапутакојитребада
будеалузијанасвештеничкуодору,откривасвојетелооде
веносамоу,зацркву,неприкладнухаљинуувидукомбине
зонаили спаваћицекоја се користиуглавномуинтимним
тренуцимаилиприватнимпросторима.Телојеуовомслу
чајуусупротностисаамбијентомисуштиномједнебогомо
љеисимболјегрехаиосећајакривице–двафеноменакоја
јеМадонакрозкатоличанствоконстантноиспитивала, ау
сценипољупцањенаусијанобелакожапредстављапотпу
ни,готовобарокни,контрасттамнојкожисветитељаодно
снонеправеднооптуженог.Усценамамолитвекрозпесмуи
плес,такооскудноодевено,померајућисеуритмумузике,
телопредстављаспојсексуалнеирелигиознеекстазе.

Тренд ношења доњег рубља, корсета или спаваћица као
основногделаодевнекомбинацијеМадонајезапочелавећ
почеткомосамдесетих,аоватамнобраонвестернподхаљи
насавећпостојећомхоливудскомпредисторијом,поспеши
ла је траженупровокативност уизмештеномрелигиозном
контексту.42Сличнукомбинацију,тешкусвештеничкуодору,
а исподње бели корсет и прозрачну хаљину од белог ти
ла,Мадонајекаокостимносилананаступуприотварању
МетГале2018.године,певајућиуправопесмуLikeaPrayer,
претходнодошавшиутематскидизајниранојисимболичној
одећикаоидругигости.43Читавперформансузхормонаха
и савремен плес изведен је на степеништуМетрополитен
музејауЊујорку,аупотпуностијеодговорионатемуизло
жбетегодинеподназивомHeavenlyBodies:Fashionandthe
CatholicImagination,докјеМадоназаистаибилаотелотво
рењекатоличкеимагинације.44Римокатоличкасимболикау

42Satenstein,L.TheStoryBehindMadonna’sSlipDressinHerMostContro
versialMusicVideo„LikeaPrayer”,Vogue,May3,2018.,12.05.2020.,
https://www.vogue.com/article/madonnalikeaprayercostumedesigner
marlenestewartinterview

43Weaver,H.MadonnaWasReallyonThemewithHerMetGalaPerforman
ce,VanityFair,May8,2018.,12.05.2020.,https://www.vanityfair.com/st
yle/2018/05/madonnaperformsat2018metgala

44HeavenlyBodies:Fashion and theCatholic Imagination (са енгл.Рајска
тела:Модаикатоличкаимагинација);HeavenlyBodies:Fashionandthe
Catholic Imagination,ExhibitionOverview,TheMetropolitanMuseumof
Art,12.05.2020.,https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2018/he
avenlybodies
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целокупномМадонином визуелном идентитету, укључују
ћииодевање,нијеутицаласамонањенстил.Оваизложба
јенаставиламоднутрадицијупозивањапојединихмодних
креатораикућанасакралнууметностпрошлости (Готије/
Gaultier,Версаће/Versace,Живанши/Givenchy,Долче иГа
бана/Dolce&Gabbana)иималајевеликизначајкадајереч
опредстављањутелауконтекстурелигиознесимболике.45

Године1996.кадајеМадонаочекивалапрводете,моднифо
тографињендугогодишњисарадник, ХербертРитс(Her
bertRitts)начиниојесеријуцрнобелихфотографијаМадо
неудругомстању.НаједнојодњихМадонајенагогторза,
прекрштенихрукупрекогрудиипогнутеглавекастомаку
накомејефокус.(слика5)Собзиромнањенодотадашње
коришћењесимболикеиреференциизрелигије,овефото
графије су биле поприлично једноставне иконографије и
нисуизазвалебројнереакцијејерјетерензаовуврступор
третавећбиоприпремљенпетгодинараније.Умарту1998.
године,часописВенитиФер(VanityFair)објавиојеинтер
вјусаМадономуулозимајке,сатакођеврлосвакодневним
фотографијама,ализанимљивогнасловакаоочигледнере
ференце–Мадонаидете(MadonnaandChild).46ДругуМа
донину трудноћу забележио је фотограф Фабрицио Фери
(FabrizioFerri)наједномпутовањууИталији,афотографије

45BоrrelliPersson,L.MetGala2018Theme:“HeavenlyBodies:Fashionand
theCatholicImagination”,Vogue,May4,2018.,12.05.2020.,https://www.
vogue.com/article/metgala2018themeheavenlybodiesfashionandthe
catholicimagination

46Sischy, I. Madonna and Child, Vanity Fair, March 1998., 12. 05. 2020.,
https://archive.vanityfair.com/article/1998/03/01/madonnaandchild

Слика5©ХербертРитс,Мадона,1996.
Извор:TodayinMadonnaHistory:April13,1996

https://todayinmadonnahistory.com/2017/04/13/todayinmadonna
historyapril1319962/
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су објављене у августовском броју италијанског часописа
Сете(Sette)из2000.године.

Портрет трудницекоји јеизмениоисторијуове теме,иза
зваонајвишеконтроверзи,усмериофокуснаовутемуупоп
културииотвориопуттрудничкомактукаожанрфотогра
фији,билајефотографијатруднеДемиМур(DemiMoore)
из 1991. године. (слика 6) Фотографију је за насловницу
августовског броја часописаВенитиФер направила чуве
наамеричкафотографкињаЕниЛибовиц(AnnieLeibovitz).
ОнајесатадашњимуредништвомчасописаисаДемиМур
која је тада очекивала друго дете, уговорила фото сесију
имајућинауму„гламурозанисекси”изглед.Однеколико
фотографијаДемиураскошнојзеленојхаљиниицрномве
шу,накрајујезанасловницунепланираноалиједногласно
изабранафотографијакоја јепрвобитнотребалодаслужи
самозапородичниалбум,каошто јетобиослучајсафо
тографијаманасталимтокомњенепрветрудноће,акоје је
такође направилаЕни.47На данасиконичнојфотографији,
Демијепотпунонага,лицемокренутаутричетвртположај,
ателомпредстављенаизпрофила,чимејенаглашенњенве
ликистомак.Једномрукомпрекривагруди,адругомукла
сичномгеступридржавадетеустомаку.Јединиаксесоарна
њој јелуксузаннакит–дијамантскеминђушенаушимаи
прстеннаруцикојомпрекривагруди.Затовремеочиглед
но револуционарна, фотографија на насловници изазвала
јескандалу јавностиимноштвонегативнихреакција,по
ставшивећсутраданмедијскасензација.Увећимградови
ма јеовајбројчасописараспродатурокуодсатвремена,
у мањим градовима је број на трафикама био упакован у

47Leibovitz,А.AnnieGetsHerShot,VanityFair,September8,2008.,12.05.
2020.,https://www.vanityfair.com/news/2008/10/annie_excerpt200810

Слика6©ЕниЛибовиц,ДемиМур,ВенитиФер,август1991.
Извор:Collins,N.Demi’sBigMoment,VanityFair,April16,2018
https://www.vanityfair.com/style/2018/04/demimoorecoverstory

august1991
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белипапир,анекерадњесуодбиледагапродајујерсуфо
тографијумногисматралинеморалним,увредљивимичак
порнографскимсадржајем.48

ПортретДемиМуркојапозираставаипогледасигурногу
својетелоиконтролунадњим,јавностјетумачилаусветлу
полемикаоабортусукојесуобележилепоследњедеценије
ХХвека,каоиусветлухришћанскогдуалногпоимањате
лаудругомстању,тесенасимболичкомнивоупостављало
стереотипнопитањедалијеречосветициилигрешници,
односноБогородициилиЕви,иакосеуовомслучајуиспо
ставилода је онаистовременоимајкаи секс симбол.49У
томтренутку,ДемиМур јеуживалаогромнупопуларност
каоглумицаиималаизузетновеликехонораре,првенствено
захваљујућивеликојиуспешнојулозиуфилмуДух(Ghost)
снимљеномгодинуданараније,иакосујемногипосматра
ли само кроз брак са БрусомВилисом (BruceWillis). Као
јавналичностиглумица,ињенотелосеуочиманекихсма
тралодонеклејавним,ананасловницијебиланагаитруд
на,штојесведотадауглавномбилостањерезервисаноза
приватанживотипородицу,акакојеовдебилоречисамоо
њојидететуунутарњеногтела,конзервативниприпадници
хришћанствасуовуфотографијувиделиусупротностиса
породичнимвредностима,докјесдругестранесвестотоме
даженаконтролишесвоје тело, сексуалностимајчинство
билоускладусафеминистичкимставовима.50Чакјеина
словинтервјуаВишеДемиМур(MoreDemiMoore)узовакву
фотографијумогаодасепротумачидвосмислено.Тајвише
слојнидуализамје,сматрасе,идовеодотаквогуспехафо
тографијепрекретницекојајекаснијепроглашенаједномод
стонајутицајнијихфотографијауисторији,иаконакнадно
постављенапитањаиницијалнонисубилациљ.51Фотогра
фијаје,желевшидапрославитрудноћуимајчинствонаје
данслободнијиначин,спонтаноизменилатадашњусликуо
другомстањуипомоглаженамадасеослободенаметнутог
стидаинепријатностикојисусезатодотадауглавномве
зивали.52ПоузорунаовајтрудничкипортретДемиМур,на
стаојенизисцениранихфотографијатрудницакојесусада
потпуносвесноислободнославилесвојемајчинство.Ени
Либовиц је још једномпоновила ову тему,фотографисав
шиСеренуВилијамс(SerenaWilliams)заавгустовскиброј

48Исто.
49Stensvold,A.нав.дело,стр.10.
50Исто,стр.185.
51TIME:100photos,Time,12.05.2020.,http://100photos.time.com/photos/

annieleibovitzdemimoore
52Leibovitz,А.нав.дело.
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ВенитиФера2017.године.53Осталеваријацијенаовутему
у виду насловницамногих светских часописа, урађене од
странебројнихфотографаукључујуипортретеактовеслав
нихтрудница:БритниСпирс(BritneySpears),КлаудијеШи
фер (Claudia Schiffer), Џесике Симпсон (Jessica Simpson),
МарајеКери(MariahCarey),СиндиКрафорд(CindyCraw
ford), Кортни Кардашијан (Kourtney Kardashian), Монике
Белучи(MonicaBellucci),КристинеАгилере(ChristinaAgu
ilera),НаталиПортман(NataliePortman)имногихдругих,а
наиконичнуфотографијуДемиМурурађенојеимноштво
пародија.54

Од поменутог тренутка у савременој историји, пракса да
популарне јавнеличностиутокутрудноћеангажујуфото
графекакобизабележилипериодукомсеонеспремајуда
постанумајке,посталајесвеучесталија.Данассемеђуфо
тографимазатуприликубирајунајтраженијиуметници,а
фотографијечестоимајуодређениконцепт.Једнаоднајпо
знатијихличностиданашњицеусветумузикеииндустри
јизабаве,БијонсеНоулсКартер(BeyoncéKnowlesCarter),
познатајеипочестомкоришћењуреференциизуметности,
попкултуреиафроамеричкеисторијеитрадицијеусвојим
наступимаиспотовима,алиипесмамакојимаоснажујеже
не.Потаквомнахођењу,засвојепортретеприликомдруге
трудноћејеиизабралањујоршкогфотографаетиопљанског
порекла,ЕјволаЕрискуа(AwolErizku),којисеусвомраду
честопоигравапознатимделимаизисторијеуметностире
конструишућиих у другачијем контексу замењујући глав
неактересликеилискулптуреособамаафричкогпорекла.
УтомстилуурадиојеисеријупортретаБијонсеудругом
стању,непосреднопре,алиинаконпорођајасановорођен
чадима.55Фотографијанастала2017.године,акојајебила
пласиранауфебруарупрекодруштвенемрежеИнстаграм,
обелоданила је вест да Бијонсе и њен супруг, репер Џеј
Зи (Jay Z), очекују близанце и изазвала велику еуфорију

53Aylmer, O. Behind the Scenes of the Serena Williams Cover Shoot,
Vanity Fair, June 27, 2017., 12. 05. 2020., https://www.vanityfair.com/st
yle/2017/06/serenawilliamscoverbehindthescenes

54Lincolne,P.Aunaturale!13beautifulcelebritypregnancynudes,Babyology,
June 28, 2017., 12. 05. 2020., https://babyology.com.au/pregnancy/stages
ofpregnancy/aunatural13beautifulcelebritypregnancynudes/nggallery/
image/pregnantcelebritiesaunatural10/

55Pentelow,O.MeetTheManBehindBeyoncé’sBoticelliEsquePhotoshoots,
Vogue,14July2017.,12.05.2020.,https://www.vogue.co.uk/gallery/beyon
cepregnancypicturesbumpdiary;иунаставкуБијонсејенајпреимала
спонтанипобачај о коме је наконнеког временаи јавно говорила, да
бипотом2012.годинеупрвојтрудноћиродилаћеркуБлуАјвиКартер
(BlueIvyCarter),а2017.годинеудругојтрудноћиблизанце,девојчицу
Руми(RumiCarter)идечакаСира(SirCarter).
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јавности, посебно обожавалаца.56 Бијонсе на фотографи
јиклечинаколенима,увешуподвеломокруженацветним
аранжманима,усадавећтрадиционалнојпози,окренутате
ломупрофилу,алицеманфас,обгрљујућистомакобемару
кама.Ерискујеоваквомиконографијомнаправиоалузијуна
Богородицусместивши јеуокружење јаркогколоритана
ликнаБотичелијево,алипрвенственонаБогородичинврт.
Прозирнивеоивеликивенаццвећаизање,референца су
наореол,чимејеовојсавременојслицимајкедодатаједна
сакралнадимензија.

ДесетакданакаснијеуследиоједеветоминутнинаступБи
јонсенаПедесетдеветојдоделиГреминаградауЛосАнђе
лесу (59thAnnualGrammyAwards)који је својомдубоком
симболикомпоказаодајеречоједнојодимајчинству.57Чи
тавнаступнајавилајеуметничинамајкаитојебилаувер
тирауиконичностовогперформансакојијенајпрезапочео
видеопројекцијом.ИзпотпуногмракапојавиласеБијонсе
којајеутомтренуткубилаупетоммесецудругетрудноће,
одевена само у дводелни златни костим са златним орна
ментимаинакитомнаглави,ушима,вратуирукама,налик
наантичкубогињуплодности.Урукамаједржаладугачку
тананужутутканинукојасесвевремелелујала,дајућина
ступуједансензуалнииспиритуалникарактервећнасамом
почетку.Жутаизлатнабојасусвевремеималесвојусим
боликуусценографији–Бијонсесенапочеткупојавилакао
персонификацијаСунца, али јежутоиалузијанањенал
бумЛимунада(Lemonade)објављен2016.годинекојијена
овојдоделиГремијаосвојиобројненаграде.Каоврлоличан
уметничкипројекат,албумјенастаокаореакцијананевер
ствоњеногсупругаЏејаЗијаалиједобиознатнодубљезна
чењебавившисетемамаизафроамеричкеисторије,њеним
афричкимитексашкимпореклом,америчкимЈугом,поло
жајемжена и посебноженскимпрецима, те је убрзо пре
познатњеговсоциолошкиифеминистичкиаспект.Њимеје
исказанапатња,траумаиборбауафроамеричкојисторији,
али се истовремено славињихова култура.Дубоко личан,

56Фотографијујеодтренуткаобјављивањазаседамсатилајковаловише
од7,3милионаљуди,чимејеоборилатадашњирекордпобројулајкова
наИнстаграму;билајефотографијасанајвећимбројемлајковау2017.
години,аданассеналазинатрећемместуналистифотографијакоје
имајунајвећибројлајковауисторијиоведруштвенемреже(тренутно
имапреко11милионалајкова);Trendell,A.Beyonce’spregnancyphoto
breaksInstagram’s‘mostliked’record,NME,2ndFebruary2017.,12.05.
2020., https://www.nme.com/news/music/beyoncespregnancyphotobre
aksinstagramslikedrecord1965601

57Видео:Beyoncé liveperformanceat the2017Grammys(LoveDrought+
Sandcastles),YouTube,имеканала:Beyoncédoingtingz,постављен:Aug
3,2019.,12.05.2020.,https://www.youtube.com/watch?v=ZhdTAwkDu1Q



310

АНА САМАРЏИЋ

ажанровскиразноврстан, албум је каоциклуспесамапо
дељеннаједанаестпоглављаодкојихјезасвакиснимљен
спотсауводомувидупоезијебританскосомалијскепесни
кињеВорсанШајр(WarsanShire),акојисузаједночинили
истоименифилм.58Једанаестпоглављаназванојепоразли
читимпсихичкимстањима,осећањимаиособинама,одко
јихпојединаимајуибиблијскереференце:Интуиција,По
рицање,Гнев,Апатија,Празнина,Одговорност,Реформа
ција,Опроштај,Васкрсење,НадаиСпасење.

Видеоефектинапочеткудавалисунаступуутисакнествар
ногионостраног,јерсусеснимцинаизменичнопреплитали
саБијонсекојасеналазиланасцени,алисеумракуније
разазнавалоштајенаекрану,аштауживо.НасценисеБи
јонсепојавилаудугачкој златној хаљиниПитераДандаса
(PeterDundas)прекривенојсветлуцавимперлицамасаизве
зенимсопственимпортретомнастомакуисаорнаментоми
накитомкаосаснимка.59Помоћусветлоснихилузијаиви
деоефекатаодједномјенесталаиутренуткусепојавилау
издањукаонаснимку,стимштосењенасликаумножавала
изговарајући стиховеВорсанШајрузлагану звучнупрат
њу:Далисесећашсвогрођења?/Далисизахвалнакукови
макојисупукли,баршунастојдубинитвојемајке?/Ињене
мајке/Ињенемајке/.60Утомтренуткусусенасцениполако
појавиле плесачице огрнувшиБијонсе тилом, а она је на
ставила:Уопштенеличишнатвојумајку!/Истаситвоја
мајка!/Очајничкижелишдаличишнању!/Какоданосиш
руж своје мајке?/Мораш да га носиш каошто она носи
разочарањенасвомлицу.61Утокустиховасепоновопојавио

58Филм Бијонсе: Лимунада (2016) у продукцији Гуд Компанија (Good
Company)иЏонатанаЛие(JonathanLia),делојегрупеуметникамеђу
којимасеналазеБијонсе,КалилЏозеф(Kahlil Joseph),ДикајлРимаш
(Dikayl Rimmasch), Тод Турсо (Todd Tourso), Јонас Окерлунд (Jonas
Åkerlund),МелинаМацукас(MelinaMatsoukas)иМаркРоманек(Mark
Romanek).Уфилмусепојављујубројнејавнеличностиизживотаумет
нице, попут члановањене породице и пријатеља.Beyoncé: Lemonade
(2016), IMDb, 12. 05. 2020., https://www.imdb.com/title/tt5662106/?re
f_=ttfc_fc_tt;Beyoncé:Lemonade(2016),Vimeo,12.05.2020.,https://vi
meo.com/260674272

59Lang,C.OnlyBeyoncéCouldPullOffaDressWithHerOwnFaceonIt,
Time,February13,2017.,12.05.2020.,https://time.com/4668868/beyonce
grammys2017/

60Бијонсе је у својимпесмама као увод користила стихове вишепоема
ВорсанШајричестоихспајала:Doyourememberbeingborn?/Areyou
thankful for thehips thatcracked, thedeepvelvetofyourmother/Andher
mother/Аndhermother?(преводауторасаенглескогјезика).

61Youlooknothinglikeyourmother/Youlookeverythinglikeyourmother./You
desperatelywanttolooklikeher./Howtowearyourmother’slipstick/You
mustwearitlikeshewearsdisappointmentonherface.(преводаутораса
енглескогјезика).
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снимакнакомеплесачицеразвијајутилокружујућиБијонсе
чијесусесликеумножавалеиодавалеутисакодвајањадуха
одтела,дабисепотомгруписалеокоњеиназнакпуцкета
њапрстимауметнице,убрзовишеструкоумножиле,доксе
упозадиничуло:Твојамајкајежена/Аженепопутњесе
немогусуздржати/.62

ПотомсеБијонсепоновопојавиланасцени,апројектованје
снимакњенетадапетогодишњећеркекојаокоњетрчкарау
жутојхаљини,доксеупозадиничујуженскивокалидечји
смех.ЗатимсенаснимкупоредБијонсесаобењенестране
појављујуона,њенамајкаињенаћерка,свеодевенеужу
то,чинећиједнуженскутријадуодтригенерације,аБијон
сесаблизанцимакојеносиустомакудругу.Њеноносеће
тело имало је велику симболичну улогу.Поново се слика
самеБијонсепојавиласаснимканапочетку,узстиховеНа
љубавникегледамкаонадрвеће/Израстајућиу,иједанод
другог/Тражећиистосветло/Заштосеплашишљубави?/
Мислишдаонанијемогућазанекогпопуттебе/Алитиси
љубавмогживота(љубавмогживота).63Окренуталеђи
ма,полакојенестајалаумрак,чимесусевидеопројекције
завршиле,аизмракасунасценуизронилебројнеплесачи
цеиБијонсекоја је започелауживосвојупесмуЉубавна
суша(LoveDrought)сапоменутогалбума.Узлатнојхаљини
сазракастиморнаментомувидуореола,Бијонсејеселана
столицуипочеладапева.Читаваиконографијајеутомтре
нуткубилареференцанаБогородицунапрестолуалиина
типМаријаГравида, ањенаженскасвитаплесачица јеса
ореолимаипрозрачнимхаљинамаподсећаланасветитељ
ке.Уједномтренутку,уследвеомазанимљивекореографије
састолицама,приказанеиуспотузаовупесму,Бијонсесе,
седевшинамеханизмомпричвршћенојстолици,наслонила
подпотенцијалноопаснимугломкакобисестекаоутисак
далебди.

Сценографија је такође била декорисана мноштвом цвет
нихлатицакојесусеналазиленаподијуму,алисутакође
падалеодозгокаодападајусанеба.Свевремесусветло
сни и други ефекти, по принципу барокног концепта бел
компоста(belbomposto)–јединстваууметности,креирали
атмосферу као да је реч о отвореномпростору у природи
салаганимповетарцемпомоћукогсуселелујалетканине

62Yourmotherisawoman,/Andwomenlikehercannotbecontained.(превод
ауторасаенглескогјезика).

63Ithinkofloversastrees/Growingtoandfromoneanother,/Searchingfor
thesamelight./Whyareyouafraidoflove?/Youthinkit’snotpossiblefor
someonelikeyou./Butyouaretheloveofmylife(theloveofmylife)(превод
ауторасаенглескогјезика).
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свихуметницанасцени.УбрзосууследилистиховиАкоће
модасеисцељујемо/Почећемопоново/Тисичаробњаккоји
мепоновосаставља/Наистиначиннакоји симепрепо
ловио/Учинидасумњичаваженанестане/ЊенРајбибио
љубавбезиздаје/Уопштенеличишнатвојумајку!/Иста
ситвојамајка!/.64Утомтренуткујесвитаплесачица,руку
испруженихкаБијонсе, окружујући је, заистаиформира
ла једнусликурајскогвртапуногцвећа.Наконовога,ди
ректнимиауторитативнимпогледом,Бијонсејенаправила
инстантдрамскупаузуизапочеладругупесмуЗамковиод
песка (Sandcastles) коју је отпевала све време седевши на
столици.Завршившипесму,усталајесастолице,доксусе
плесачицеокоњеокупилеуставупоклона,аонеизањеста
јалесурукураширенихканебу,доксусесаснимкачули
стиховикојимасенаступзавршио:Постојиклетва/Којаће
битипрекинута/Хиљадудевојакаподижусвојеруке/Сада
кадајепомирењемогуће/Акоћемодасеисцељујемо/Нека
будевеличанствено.65(слика7)

Овај перформанс је посматрачу деловао као визија, а Би
јонсекаоотелотворењеМајке.Каотрудница, она јепред
стављенакаоантичкабогињаплодностикојаводипорекло
јошодпраисторијскихпредставажене,азаједничкајераз
личитиммитологијама.Њенстомакуказујенановиживот,а
онасамапредстављаМајкуПрироду,МајкуЗемљуиСунце.
МајкаЗемљајеималавеликизначајуантичкимкултурама,

64Ifwe’regonnaheal/Wegonnastartagain,/Youarethemagicianpullingme
backtogetheragain,/Thewayyoucutmeinhalf./Makethewomanindoubt
disappear./Herheavenwouldbealovewithoutbetrayal./Youlooknothing
likeyourmother,/Youlookeverythinglikeyourmother(преводаутораса
енглескогјезика).

65Thereisacurse,/Thatwillbebroken./Onethousandgirlsraisetheirarms./
Now that reconciliation is possible,/ Ifwe gonna heal,/ Let it be glorious
(преводауторасаенглеског).

Слика7Бијонсе,ПедесетдеветадоделаГреминаграда
Извор:©BEYONCÉзваничансајтБијонсе,Feb.16,2017https://

beyonce.com/image/grammys201774//
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каохтоничнобожанствоибожанствоплодностиодкогсе
тражилаобилатажетваилипород.66Бијонсеусвојимпесма
маи спотовима често користимитологију свог зодијачког
земљаногзнакаДевице(GiftFromVirgo,Signs,WorkItOut,
Apeshit)тесеиуовомнаступурекреираједанритуалплод
ности уз помоћ плесачица као племена и мноштва цвећа
каосимболаЗемље.67Племенскакултура,посвећење,одећа,
орнаменти,накит(посебноогрлица)иумноженефигуреи
рукенаснимцима,указујунаафричкуихиндумитологију.
Свудазаступљенозлатоикрунанањенојглавиасоцирајуна
владарскуиконографију,аликакојечитавасимболикапре
тежносакрална,БијонсејепредстављенаикаоБогородица.
Синтезомразличитихрелигиознихсимболаиздревнихми
тологија и хришћанске традиције која је свакако наследи
ламноштво античкихмотива,Бијонсе је ублагословеном
стању,уочимапосматрачаовогетеричногитрансцедент
ногнаступа,посталаперсонификацијаженскогпринципаи
УниверзалнаМајка,носећипорукуоженскомоснаживању,
мајчинскојљубавиипожртвованости,опроштају,помирењу
иисцељењу.

Визуелнепредставе трудница су, пратившиисторијужене
западног света, прешле дуг пут од екстрема скривености,
страха, неизвесности, стигме, осећаја срамоте и кривице
до радости, контроле и слободе. Трудноћа није само фи
зичкапроменателаипсихичкогстањажене,већприпрема
задваживота–једанизмењени,адругипотпунонови.На
симболичкомнивоутрудноћајекаомајчинствопрепозната
одувек, али историјске околности у различитим периоди
мадоводилесудоразличитихреакцијанању.Дуалнистав
хришћанствапремателу,пренеосеинасликукојасефор
миралаотелутруднице,варирајућиусвојојстрогоћиили
благослову,узависностиодситуације.Хришћанскипогле
динатрудноћуимајчинствоиданассузаступљени,алису
избориженевећи.Упрошлостисуженевећидеоживота
биле,илипокушаваледаостануудругомстању,што јеу
потпунојсупротностисавизуелнимпредставамакојесусе
сачувалеумаломброју,какојеприметилаКаренХерн.Раз
војмедицине,либералнијиставовидруштваиеманципација
женадовелисудоновихпоимањатрудноће.Новадруштве
наулогаженепозициониралајетелотрудницеусредиште
савременихполитичкихдебата,какосматраАнаСтенсволд

66Чајкановић, В. (1994) Студије из религије и фолклора: 1925–1942,
Београд:СКЗ:БИГЗ:Просвета:Партенон,стр.65.

67Превод аутора са енглеског језика:Gift From Virgo (Поклон од Деви
це),Signs (Знаци),Work ItOut (Вежбај илиСмисли,разради),Apeshit
(псовка,вулгарниизразприљутњиилибесу).
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(АnneStensvold).Визуелноусвемутомеданасимазначај
нуулогукојавишенијесамоморализаторска,алиможеда
будеидаљепропаганднаиангажована.Развојтехнологије,
феноменмасовнихмедијаидруштвенемрежеомогућилесу
даженеданассамекреирајусликуосвојојтрудноћи,која
можедабудеодразличногсензибилитета,потпуноприват
наилијавна.Порођајисеунекимкултурамаснимају,ада
нассенереткодешавадаженефотографишусвојудецувећ
упородилиштуитефотографијепласирајуујавностпутем
интернета.Натајначинонепостајудеосвакодневневизу
елнекултурепачакитренд.Оноштојеизузетнопопулар
но на интернету, постаје вирално, а неретко се дешава да
се,наконселекцијевизуелнихматеријала,онипронађуиу
музеолошкимкруговимакојипоследњихдеценијаиспитују
концептинтерактивностииприближавањамузејапублици.
То супрепознали светскимузејинаконфеномена селфија
(Selfie),алипримерзатаквупраксусуидвепоменутеизло
жбеусковезанезатемутелаРајскатела:Модаикатоличка
имагинација(2018)МетрополитенмузејауЊујоркуиПор
третисањетрудноће:ОдХолбајнадодруштвенихмрежа
(2020)ФаундлингмузејауЛондону.Иакопопкултуричесто
нијепризнатстатусуметности,стичесеутисакдабитема
трудницеуисторијиосталаидаљенезапаженадафотогра
фијаДемиМурнијеизазвалатаквереакцијејавности,што
је потом проузроковало низ студија о историји трудноће,
односно да фотограф Бијонсе НоулсКартер није извукао
темуиззаборава,служећисереференцамапрвенственоиз
хришћанскесакралнеуметности.
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FROMMADONNATOMADONNA

IMAGEOFPREGNANTWOMANINARTFROM
CHRISTIANTRADITIONTOPOPCULTURE

Abstract

Rare images of pregnant women in art history have resulted in
insufficient theoretical representation of this topic, which has only
recently begun to be studied. The reasons behind rare images of
pregnancyaremultiple,suchassecrecyfromthepubliceyeprimarily
duetothefearofmiscarriage,deathofthemotherorthenewbornin
childbirth(becausechildbirthusuallytookplaceathomeorinaprivate
space,untiltheearlytwentiethcentury)aswellassomereligiousand
socialattitudestowardspregnantwomen.Also,artistscouldeasilyedit
theirworkbyremovingthepaintedbellyifnecessary,especiallyifit
wasaseatedfigure.Thispaperaimstoshowtheimagesofpregnant
women focusing on the Christian tradition. It brings together two
symbolic figures through themotif of a pregnant woman:Madonna
(MotherofGodintheWesternChristiantradition)asthecentralfemale
figure ofChristianity, andMadonna as a symbol of popular culture.
Preservedexamplesthathavechangedtheimageofapregnantwoman
throughouthistoryareanalysedchronologically.Thebodyofapregnant
womanwasobserved in thepastmainly through thedualattitudeof
Christianitytowardsthebody,whichmadeitproblematic,butChristian
referencescanalsobefoundintherepresentationsofpregnantwomen
in theart andpopcultureof today,withverydeveloped symbolism.
With the development of technology and medicine, the knowledge
of the female body becamedeeper,while social changes led to new
conceptionsofpregnancywhichthenreflectedinthevisualculture.The
developmentoftechnologyandthephenomenaofmassmediaandthe
socialnetworkshaveenabledwomentodaytocreatetheirownimage

ofpregnancy.

Keywords:pregnancyinart,pregnancyinChristianity,motherhood
inart,bodyinChristianity,Christianityandpopart,Christianityand

popularculture
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ПРЕДСТАВЉАЊЕТЕЛАУ
ИКОНОПИСУЂАКОНА

СРЂАНАРАДОЈКОВИЋА
Сажетак: У овом раду је на примеру иконописа ђакона Срђа
наРадојковића приказана естетика одуховљеногтела као нове,
преображенетвари,штојеспецифичностњеговогиконописања
(сликања).Сваиконописанателаречитоговоре,уствари–она
проповедају;крозњихсесазиреисликамесијанскоспасење–Хри
стовоЦарство.Наиконаманашегђаконаизображавасеилакоћа
нематеријалногтела,којесеослобађапукетелесностикретањем
уБожанској,Светодуховнојхармонији.Собзиромнатодасеико
нописокомесеговоризасниванапроверенимсвештеним,сликар
ским и естетским претпоставкама, светатела су сликана као
уравнотежена,складнаисамаослобађају.Тоијестесвојеврсна
новасадржинаиконописањаунас.

Кључне речи: иконопис, ђакон Срђан Радојковић, хришћанска
иконографија,свето(обожено)тело,сазирање,новатвар

Иконопис ђакона Срђана Радојковића заснива се на про
вереним свештеним, сликарским и естетским претпостав
кама.Света тела су сликанакаоуравнотежена, складна,и
самаослобађају.„Хришћанисуутелу,алинеживепотелу.
Живеназемљи,алисуграђанинеба”1.Такојенашпрото
иконописатељпрепознаосвељудскупотребузаобожењем,
смирењемисастваралаштвом,новомкреацијом.

1 ПосланицаДиогнету5,стр.8–9.

ОТАЦ ИЛАРИОН ЂУРИЦА
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УзкњигусветогАмвросијаМиланског„Отајниоваплоћења
Господњег”2навелисмо:

„Хришћанска иконографија сликом истиче еванђелски са
држај који ‘Свето писмо’ исказује речима. Икона и реч
(богословска)међусобносеосветљавају.Такодаочиуочи
сазиремонаиконамаславуБожију”3.

УиконописуђаконаСрђанаРадојковићаизображаванотело
насуопштенеопчињавакаоогреховљенапӳт,којазамућује
погледобманамаизамкајефизиолошкиханедуховнихсве
за.Његовиконопис заснивасенапроверенимсвештеним,
сликарским и естетским претпоставкама. У овом случају
живогиконописа, онниjeодраз, већпросијавањeиз „веч
ногзеленила”.Узто,уђаконовиммаховима–сликаматела
нисукињенаимучена,чакикадауметниксликасветему
ченике.Онанису у развојној већуперспективи есхатона,
вечнебудућности.СасликанихраспећаХристоссамошто
нијеваскресао.

Људскотелонаовомиконописусенесамоупадљивораз
двајаодживотињскогцарствавећсеодваја,итооштро,од
ренесансногпоимањаслике.Положајсветогтелајеуравно
тежен,складанисâмослобађа.Рукесуголеме,дарежљиве
изапосленесумолитвом,теобликујуоружјеДуха.Обожен
човек се јасно одваја од своје тродимензионалне околине
инеприпадајој.Кодњеганемаосциловањаодљубавидо
мржње,одсебичностидоалтруизма,одтугедовеселости.
Радости нема, а ни радосне туге (хармолипи, χαρμολύπη).
Овакав типиконописапотпунорушиловачку, аумножава
подвижничкуетику;употпуностигубиплеменски,адопу
њујесенебеским,богословскимидентитетом.Свасликана
теласупунаобожења,јерсусазиранакаодуховна.Онасе
снажносупротстављајусвемуанималномиплотском.Уњи
мајезаподенутодлучујућибојизмеђутелаиДуха.Будући
даживимоупоследњимвременима,морамознатидасута
времена,уствари,изливањеДухаСветога.Требалобибити
уПавловојбогословијидабисерекло:„Данецарује,да
кле,гријехувашемсмртномтијелу”4.Самоонајкојисачува
себе непорочниму својимделима (иконопису)може рећи
Богу:„ДадођеЦарствоТвоје!”.Тоиконопишчево:„Дадође
ЦарствоТвоје!”–сликасепокајничком,чистомдухдушом.

2 Милански,светиА.(2017)ОтајниоваплоћењаГосподњег,Београд/Лос
Анђелес:Севастијанпрес,ПБФ.

3 Damascenus, J.De Sacris Imaginibus Orationes, Catéchisme de L’Église
Catholique1,16(PG96,1245A).

4 Рим.6,стр.12.
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Слика1.„ИсусХристос”,
ђаконСрђанРадојковић,цртежтушемичетком

„Хришћанисуутелу,алинеживепотелу.Живеназемљи,
али су грађани неба”5. Тако је и наш протоиконописатељ
препознаосвељудскупотребузаобожењем,смирењемиса
стваралаштвом, новом креацијом. Срж иконописатељевих
ликовнихсазрцањајеупознањукакообоженотелоделује
каонебеско(обожено).Радисеоблаженствовању,односно
сусретањимасануменалним.Тасусретањаипознањасуне
сумњивосоколовихвисинаиувекпредстављајуизображе
ну еванђелску истину до радости – до усхићења вером, а
исцељенуодтескобе,депресије,затуцаностиувери.Такои
сликанателађаконаСрђанастоичкиодолевајунечувеними
веомавеликимувредама.Самодопадностјеувекпротивове
естетикесветогЕванђеља.Нагомиланаиконичнапутеност
сладуњава јеикономахија,прикривенакаоружноћасавре
меногиконоборства,којејеглавнинепријатељовогпоново
оживљеногиконописа.

Сликаогреховљенихтела,пустеплоти–пунесунашецр
кве, јер су иконописци заокупљени нечистим споразуме
вањима са све три пожуде.6 Често је тим иконописцима
(скоро агностицима) замућенаинтуиција, тенедопирудо
ангелологије.Онисуповршни,односночулни,алиипри
влачнивећиниданашњихиконописаца(нпр.отацСтаматис
Склирис).Свепрофаноуликовнојуметностиваљадобрим
иконописомпокајати.УправојеПлатону„Држави”крити
коваоуметност, јернасонаудаљујеодистине,дајућинам
„слику слике”. Овај иконопис нас, напротив, удубљује у
истинуиизображаваје.

5 ПосланицаДиогнету5,стр.8–9.
6 1Јн.2,стр.16.
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Правихришћанскииконописјеготовобезимен,собзиром
на то да је он служењеБогу и народуБожјем, а не висо
коумљу, егоцентризму и егзибиционизму посветовњаче
них иконописаца. Из њихових „дела“ проваљује чулно и
дијаболично.

Разматранииконописсеосниванатачнимканонскиурав
нотеженимисмирениместетскимпретпоставкама,анена
неурозиилипсихозипрофане,односноприземљенеслике.
Уњемунемаукочености,парализесликанихтела.

Слика2.„Богојављење,КрштењеИсусово”,
ђаконСрђанРадојковић,цртежтушемичетком

Унарочитаоткровењаспадајусазиратељневизијесликаних
тела, односносликање„нове твари”7.Уметник та тела са
зире у светлостиХристовог преображења (метаморфозис,
μεταμόρφωσις).Онасуиспражњенаодгреховнељагеиот
кривајуметафизичкеинаткултурнефеноменелепоте.Зато
испитујусвемогућностикретањанагоре,алинезанемарују
положај,начинисповедањаигестовевере.Утомслучајусе
служибојамаискључиволитургијскогсимболизма.Такосе
сликана тела поједностављују, а понекад скраћују илииз
дужују.Изразалицаимаоноликоколикоимахришћанских
врлина.Нерадисеоанализи,већољубавипремаоностра
ном, односноликовној синтези обоженог – о сликањуис
кључиво „нове твари”. Нова твар, иначе, производи само
смиренепоруке.

Иконичним сликањемљудска тела сене разликујуили су
тек овлаш назначене расе и друге разлике међу људским
групама,теништанезависиодсунчевесветлости,одтемпе
ратуреивлаге.Уовомиконописунемасрозавањаустарост
исмрт.КрајјесамотежњапремаРају.

7 2Кор.5,стр.17.
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Коса

Коса јевидљивизнакљудскеврсте.Она јеуразматраном
иконописубарјак– labarum.Ухришћанскојиконисеувек
сликанеподрезана,мадасеносинамушки,односноженски
начин.Ту јеитонзура:шишањекосеприликомрукополо
жењаусвештеничкичин.Симболизујеодрицањеодсветаи
сматрасезнакомпосвећеногживота.Тајзнаксвештенства
сесаИстокауVвекупрошириоинаЗапад.Јошсезовепо
стриг,првостриг,острижење,венац,круна,алиићелика.Уз
косусесликајубрковиибрада.Косанаиконаманијезнак
пола.Дугакосајезнамењедевствености,целомудрености,
целибатакодхришћанаимонаштва.Разликесуиуслика
њудугихбрковауиконографијистратилата(војсковођа)и
стараца.Једнисеистичуимпресивнимбрадама,адругису
ћелавипо типовимакоји сеназивају: 1. удовичиншиљак;
2.монашкакапица;3.надсвођеночело;4. голотеме.Боје
итиповикосенађаконовимиконамасекрећуодпотпуно
црнедосасвимбеле,паицрвене,риђе.Тусусвесмеђе,ке
стењастеиплавекосе.Сликањецрвене, односнориђеко
севидисенаиконисветогСавеСрпскогкојајепомалота
јанствена, каоиплавеочинањој. Једнакосе запажаина
иконипреподобног ЈустинаНовогБогослова;косууовом
иконописувидимокаоковрчасту.Дугакосајепонекадкао
огртачдоземље(иконасветеМаријеЕгипћанке).Такодуга
косајештитилаодтоплотеупустињи.Ниједнасликанакоса
није„застава“расе,анинарода,односнојезика.Различити
сутиповикосенаовимиконама.Цареве,краљевеинарод
невождеслика садугимкосамаиобраслеубраде (свети
СтефанДечански).СветиПавлевелидакраткакосаслужи
наславуБожију,докједугакосамужественија.Блудницесе
сликајусадугомваловитомсвиленкастомструктуромкосе
којасимболизујепохоту.

Косаљудскогбићаостајенавласиштуипослераздвајања
душеод тела, и такопостаје деомоћиилимоштију (ико
насветогСпиридонаТримитунтског).Моштисимболизују
даровесветитељасабранеудуховномсмислу;например–
покајање(иконапреподобногЈустинаНовог),молитвеност
(иконасветогТрифуна),евангелизација (иконасветеНине
Грузијске)итд.Поштовањекосе светихизражаважељу за
учествовањем у њиховим врлинама. Управо зато се чува
праменкосесакрштења,рукопроизвођењаучинхипођако
наисамонашења.Косауиконографијисимболизуједухов
нумоћимужественост,каонапримерубиблијскојпричи
оСамсону.Косапредсликуједуховневрлинеи јакост,али
и племство, царско или краљевско миропомазање. Сагла
сноправилима,инашпротоиконописацСрђансликакосу
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напустињацима.Онисуследилипримерназиреја,односно
монаха:косаимјебујнаичупава(иконаИсусаХриста,све
тогЈованаКрститеља,ЈустинаНовог,пророкаИлије,прао
цаАдама,АлимпијаСтолпника,апостолаПетрасаанђели
маидр.).Ухришћанскојиконографији–косанијеукрас,
већзнакпокајања.Покајницимаобаполапрепорученоједа
косуодсеку.СветиКлиментАлександријскииТертулијан
нисудопушталиженамадабоје косуилиданосеперику.
Међутим,светиПавлејемораопредримскимсудомданоси
перикујерјебиоримскиграђанин.

Чело

ЧелоГосподаИсусасесликаувеккаовисокоиуоквирено
косом.Челасветихсучестопокривенакапом;некасуна
брана(иконасветогНиколајаМирликијског).Нађаконовој
икони, чело ГосподаИсуса је високо и покривено једним
увојком. Истакнута чела налазимо на иконама светог Јо
ванаКрститеља,МаријеЕгипћанке,прародитељаАдамаи
Еве, апостолаПавла, пророкаИлије,ПавлаСрпског,Саве
Српског,НиколајаЖичког,ЈустинаНовог,ЈованаЛествич
ника и других. Обрве су понекад подигнуте у знак чуђе
ња, одобравања или покоравања. На графикама „Покрови
мртвачки”видисерадостнарубутугенасвимлицима.

Очи

Очисунаовимиконамасликанеготовоувеккаосазиратељ
неиодајудуховниопажај.ЗлоиграбљивоокоЈудеИскари
отскогјеубилоиздајника,докјелогосно,стваралачкооко,у
ствари,производитељсветлостиневечерње.Свакојевидо
вито,прозорљиво,итојенасликано.Очисусајакорашире
нимзеницама,крупне,дабисеизразилочуђење.Зеницена
овимиконамаувекговореистину.Плавоокисветиимајутај
метафизичкипигмент,односноимајувишенебаоддругих.
Кестењастепрозорљивеирајскизеленеочи,такође.Зелена
јебојаводе,каоштојецрвенабојасведочењавередокрви.
АрхиепископасрпскогПавлајенасликаоуплавожутомпо
листавриону,укрстастојризи,анеуприпадајућојзеленој.
УплавомфелонујеиЈованШангајскиСанфранцискански.

Свети Јован Богослов описује своје сазирање Бога које је
епифанијасветлостикаоуЈезекиљевомвиђењу,безоблика
илица.ОнајкогајесазираоБогословбешенапогледкаока
менјасписисард.Аокопрестољабешесјајанкругсличан
дуги,напогледкаосмарагд.

Задатак ових икона је да буду духовне очи, јер ми оста
јемо визуелна створења и у другом животу. У њему је
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најсавршенија „духдушевна камера” која је постојала од
искона.Самодуховниумрастебржеодока.Духовнооко
можедасазиремиријадесветлоснихпорука.Зацело,зени
цесенаовимиконамаширеодснажнонасликаненебеске
светлости.Ширесезатоштосеономекојивиди–видокруг
познања веома продубио и истанчао.Оне сазиру сва бла
женства.Аакосазирунеугодно,стиснусеисмање.Љуби
частеочи,каоиљубичастеауреоленекихсветихприпадају
сликањусветихмученика,алиивеликихпокајникаииспо
ведника.Окосешириподутицајемсозерцањаимолитвеног
тиховања.УвеккадаугледамооваплоћенуЛепоту,очипо
стајувеће.МногоспретнијеодСенеке,којијеживеоуХри
стововреме,инашпротоиконописатељпоследњихвремена
решиојетопитањесветлости,односнодуховногвидакоји
сенепрестаноразвијасазирањемистинавере.

Слика3.„ВаскрсењеЛазара”,ђаконСрђанРадојковић,
цртежтушемичетком

Нос

Носиокосууовомиконопису,каоштојеуобичајено,сим
боли оштроумности, односно духовнемудрости, која се у
тропаримапоје као „премудрост”.Приликомиконизовања
лика преподобног Јустина Новог, његов орловски нос је
смањио како се не би у овоземној стварности карикирао.
Нос је иштитпротивдијаболичних силаи сваке духовне
прљавштиненошенеидејама.Пригрливширајскимир,ми
омирис,ипреселившисеудругиживот,увечнозеленило,
поистоветиосесасвојимобоженимЈаиостајеокренутпре
мадоле.Носевинаиконама су сликаниоргани „климати
зације“,односносеобесветихурајскепределе.Онислуже
за дисање духдуше, односно за „духовну климатизацију”
инаслађивањенебескиммиомирисима.Дакле,носнесме
да застре видик и постане сувише упадљив и сазвучник
(резонатор).Каоглавниорганзаудисањенебескихмиоми
рисајеважандарсамомиконописатељу.Затоиконеслуже
и за „духовно проветравање”. Добар иконописатељ може
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открити и насликати свеже трагове небеског миомириса.
Ван икона миомириси су веома пригушени, а понекад и
устајали.Небескасвежинајепрекривачнатприроднихми
риса, а некад се јављаи каомироточење, осмогенеза која
избијаизикона,штојебиослучајсађаконовомикономсве
тогЈованаШангајскогСанфранцисканскогуцрквиСветог
ВасилијаОстрошкогнаНовомБеограду,илисаживимте
ломпреподобногЈустинаНовог.Овареткапојавадогодила
сеприликомслужења „Акатиста светом Јовану”, упрису
ствутројицесвештеникаинародакојијеиспуниоцркву(ка
дајеамеричкиполитичарЏ.Бајденпрвипутпролазиокроз
БеограднапутузаКосовоиМетохију).

Овапојавајевеомаретка,апредзначавасветачкекрепости.
Није лако насликати носеве светих, с обзиром нањихове
чудеснемогућности.Правеиконеморајуиматијошприли
комизрадедобармирис,што знамењујеиконописатељеву
молитвеност.Добриносевинаиконамаморајубитимањи
иправилни јер су таквинеупадљиви.Ухришћанскојико
нографији,процењивањелепотеносевајевеомаважнојер
оникрчепутуесхатон.Затосвети,једнакокаоидеца,имају
складне носеве.Што је насликаниносмањи, то је ближи
онимрајскимисписницимаХристовим.Саженскимлицима
приликесуповољније.Акосуносевивелики,ваљаихпод
резати.Духдушајеповезанасадахомживота.Ухришћан
скојпрошлостибио је обичај да сеприликомпомазивања
уљемрадостиизговориреч:„Ефата,отворисе!”.Наравно,
заДухаСветога.

Слика4.„БогородицасаХристом”,
ђаконСрђанРадојковић,цртежтушемичетком
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Уши

Ушисенасветомкрштењу„пробијају”изразом„Начује
ње вере“.То „пробијање” – чујење, јасно је насликано на
разматраним иконичним примерима. Зашто „пробијање”?
Затошто„пробијени”слухчујејединооносвето.

„Ухосепокорава,послушнојебожанскомЛогосу,свесвета
Приснодјевајечулаипотпуносхватилаиприхватилабла
говест.ПриснодјеваМаријајеслободнозачелаМесију.Ухо
јеовдеорганпоимања”8.„Пробијање”уха(слуха)јевеома
стариначинпреузимањаобавезеиприсвајања,односнопо
слушања.У„Старомсавезу”пише:

„Алиакотионкаже:’Нећудаодлазимодтебе’затоштоте
љубиидомтвој,јермујекодтебебилодобро–узмитада
шилоипробушимуухонавратима,инекатибудеробом
заувек!Такоистоиучиниисасвојомслушкињом“9.

Ухосесликакао„савијенруб”којислужизасакупљањеан
гелскогпојања,каонебески„резонантнисистем”.

Образи

Чистобразјеглавнаодликаиконописакојијепреднама.Он
је главно знамењељудске иконичне лепоте, целомудрено
сти(чедности)искромностикојаослобађародитељскуљу
бав.Родитељскаљубавјесупружничка,алиисвештеничка
илисвештеномонашка.Безсвештенстванемародитељства,
односнодуховнеплодностиуЦркви.Увек јеречочистој
љубавиизмеђуродитељаидеце.

Протоиконописатељрадосликацрвенилоотпада.Али,по
румењавањејеисимболхришћанскечедности,целомудрија
онихкојинисуотпали.Наобразимасесликаисветиипра
веднигнев,аубезобразнимликовимадрскост.Напозорни
циљудскогспасења,протоиконописатељсликалице–маску,
образинуналицуЈудеИскариотског.10

Уста

Наовомиконопису,сликанаустасуотворикрозкојистру
јидуховнидах,духовнаречидуховнахрана.Онасусим
бол стваралачке и беседничке речи, а и светог надахнућа
духдуше.Будућиорганлогоса(verbum,λόγος),духа–уста

8 Chevalier, J. i Gheerbrant,A. (1983) Rječnik simbola, Zagreb: Nakladni
zavodMH,str.725.

9 ПетакњигаМојсијева(Поновљенизакони)15,стр.16–18.
10Икона„Последњавечерасаапостолима”,видетиу:Радојковић,ђаконС.

(2019)Иконе,Београд/СтариБановци:Бернар,стр.224,227.
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се иконопишу као виши ступањ свести, односно као спо
собностсређивањаума.СликајусекаоанђелскавратаРа
ја–светипољубац,икаовратницеПакла–демонскижиг.
Усветомкрштењусе„отварајууста”запроповедањеречи
Божије.Језикпрочишћује,алиипрљаизагађујеуста.Њима
гутамоилепо/добро,паизло.Важанусловслужењасвете
литургијејеуправоцелив–светипољубац,међуклирици
ма,каоимеђународом.

Пљувачка је симбол стварања (креације) и уништења. Го
сподИсусХристосисцељујепљувачком.11Јовговорионе
пријатељимакојимупљујуулице.12Насветомкрштењусе
одричеипљујенаСатану,штоваљаииконописати.

Брада

Брада је симбол мужествености (храбрости) и мудрости,
алиисвештенстваимонаха.У„Левитскомзакону”,Јевре
јимасепрепоручује:„Нешишајтеокрајкесвојебраде”13.До
VI века, ГосподХристос се приказује као голобрадимла
дић,апотомсабрадом.Заправославни,паиримокатолички
бенедиктинскиред,брадајеодувекбилакарактеристична.
Брадасесправомсматраукрасоммушкоглица.Запуштена
инеуреднасесликаприликомизображавања,попутсветих
сулудих,„јуродивих”,Христаради.14Мојсијенаређујелеви
тимадазапроизвођењеучинлевита(ђакона)будупотпуно
обријани.15НаРадојковићевимиконама видимо голобраде
свете, али и оне са малим или пак веома дугим брадама:
истоветантипподужихбрадаазурноплаве(светиНиколај
Жички),риђе(светиСаваСрпски)излатнобеле(светиЈу
стинНови).

Врат

Вратсимболизујевезудухдушесателом;приликомкрште
њасеионпомазујесветимуљемисветиммиром.Предоча
важивотнувезуустаиутробе,носаиплућа,мозгаикич
менемождине.Уњемусеналазекрвнежилекојеповезују
срце(осећања)самозгом(логосношћу).Уразматраномико
нописумогусевидетидивни„лабуђивратови”наженским
фигурама.КодмушкихсепонекадсликаиАдамовајабучи
ца.Овратусликанихепископаје„јагње”,односноомофор,
доксвештеникносиепитрахиљ.Климањеглавом,појаснии

11Јн.9,6.
12Јов.17,6.
13КњигаЛевитска19,27.
141Цар.21,стр.13–14.
15Књигабројева8,стр.7.
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земнипоклонјезанимљивзасликањенаиконама,јерзначи:
„Имамнадудаћусеспасити”.ЈудаИскариотскије,уства
ри,изгубионадунамилостБожију.Закључиоје:„Уопште
неманадезамене“.

Руке

„Рукетвојестворишемеисаздашеме”,говорисвештеник
приликомпомазивањарукунакрштењу,докепископкаже
приликоммиропомазања:„ПечатдараДухаСветога”.Оне
су симбол снаге, власти, пружене помоћи и покровитељ
ства.КаотаквесуоруђеправедностиуСтаромисветостиу
Новомсавезу.ПремаПсеудоДионисијуАреопагиту,раме
на,рукеишакепредстављајуспособностдасествара,де
лује,радииизвршава.16Рукајесредствоцарске(краљевске)
делатности,усмислудавањаподстицаја.Ухришћанскојли
тургији,уздигнутерукеозначавајупризивањевишњеблаго
датииотвореностдухдушезаБожијадоброчинства.Руке
сложенезнамењесублагословаикаотаквесечестојављају
у описаномиконопису.Уиконамакоје обрађујемо, стопа
ла сумала ашаке веома велике,што симболизујељудске
спретностиувршењуврлина.

Слика5.„Прањеногуапостолима”,
ђаконСрђанРадојковић,цртежтушемичетком

Груди,прса

ПоПсеудоДионисију,груди,прса,симболизујунеосвојиву
тврђавуустварностикојојвеликодушнадухдушаделисво
јеживотнедарове.17Онисуштит–симболпокровитељства.
Понекадсезлонагомилавауњимаиваљаганасликати,као
инеурозу,раздражљивостоногкојисеодважиодасебори
против зла. На овим иконама се прса јављају делимично
обнаженадабисевиделакрстастапосудасасветимуљем

16PSEO,239.
17Исто.
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којасекаснијеразвилауинсигнијуепископства.Инсигнију
протопопстванебитребалосликатинаиконама јер јереч
ознамењуземаљске,аненебескеосвештаности.Понекад
сегрудисликајукаознак„испруженихруку”,односнопре
клињања.Прса,дојкасликасенаикониБогородицеМлеко
питатељницекаосимболматеринства.

Ногеидетеродниудови

Нашпротоиконописацсликаногекаолитургијскиорганус
правности и саборности (католичности). Оне омогућавају
(в)ход, укидају отуђењеи знак суунебохођења.Стопала
сликакаоослањањенакључхода,аонје–уцарскомсве
штенству,уослонцусвихкрштених.Свакољудскобићеу
себисадржиимушкоиженско,духидушу,огањиводу,
те и свест и несвест. Човек/човечица је хермафродит по
слеАдамовогиЕвиногпада.Дакле,људисудвојнабића;
употразисузацеломудреношћу,целовитошћуипотпуним
остварењемповраткауесхатон.

Закључак

Будући да се „Логос оваплотио, сјединивши ипостаси са
собом тело одуховљено умном духдушом”18, иконопис је
могућ,односномогуће је сликањеодуховљеногтела.Оно
је„всјакоједиханије”којеславиИмеБожије,увекидове
ка.19Телојесвеукупни,интегралничовекиуразматраном
иконопису. Иконопис ђакона Срђана Радојковића сазире
и слика месијанско спасење – Христово Царство.Његове
иконеизображавајупрочишћени,сублимисаниерос,алии
смртоноснупутеност–дивљитанатос(θάνατος).Сублими
саниеросоплођујеисједињуједухсадушом,докихпуте
ност(плот)раздвајаирасцепљује.Насликанудивљупожу
дувидимонамногимиконамаиконописацаагностика,као
и на икони светог Јеронима који каменом пара кожу, или
у призору у коме сеМарија Египћанка телесно усаврша
вааскезомилиономеукомеОригенсамогасебекастрира.
Новасадржинаовогиконописа јеусликањуодуховљеног
тела као нове, преображене твари. Сва иконописана тела
речито говоре, у ствари – она проповедају. Овај духован,
богословствен ђакон–протоиконописац споразумева се са
телимакојасликанаеванђелски,односносветописамскии
предањски начин.Он открива светост тела која су потчи
њенаДуху.Наиконамасеизображаваилакоћанематери
јалног тела, које се ослобађапуке телесности кретањему

181.Никејскисабор,DS,130.
19Пс145,21.
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божанској,светодуховнојхармонији.Таетеричнауздигну
ћа и насликани духовно прозирни покрети предзначавају
успонувишуреалност,крозесхатонкаХристу.
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REPRESENTATIONOFBODYINTHEICONOGRAPHY
OFDEACONSRĐANRADOJKOVIĆ

Abstract

On the example of the iconography of dean Srđan Radojković,
this paper studies the aesthetics of the spiritualized body as a new
transformedmatter, as a specific featureof his icons (paintings).All
thebodiespaintedinhisiconsspeakvolumes–infacttheytellstories;
inthem,imagesofmessianicsalvationarecontemplatedanddepicted
–astheKingdomofChrist.Intheiconsofourdeanthelightnessof
the immaterialbodyisvisualised, releasedfrombarecorporalityand
transformed into divine, sacred spiritual harmony. As the subject
iconography is based on established clerical, artistic and aesthetic
assumptions,bodiesof thesaintsaredepictedasharmonic,balanced
and selfdelivering.To an extent, this is indeed a new aspect of the

iconographyinSerbia.

Keywords:iconography,deanSrđanRadojković,Christianiconogra
phy,sacred(deified)body,newmatter
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УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА
УТИЦАЈНАУЧНЕФАНТАСТИКЕ

НАСАВРЕМЕНУКУЛТУРУ
Иакојежанрнаучнефантастикепризнатууметностииме
дијима,абројделакојапотпадајуподистиогроман,утицај
научнефантастикена(савремену)културујекоднасмало
обрађиван. Наши свакодневни сусрети са појавама, ства
римаитехничкимрешењимакојесуауториуовомжанру
дали, било као фикцију, било као предвиђање онога што
ћедоћи,реткоиницирајуразмишљањео темикоја својом
шириноми значајем заслужујепажњу. Задатаковеподце
линеједачитаоцу„заголица”маштукрозприказсоциоло
шких,културних,медијских,техничких,паифилозофских
утицајанасавременукултуруидруштвокојесуразличити
аутори(много)пре,алиипослеМаршалаМаклуанавиде
ликао„глобалносело”.Некисутосвојевиђењебудућно
стиималикористећимрачну,анекисветлупризму.Но,који
годугаодасузаступали,везивниелементјебиламаштакао
универзалнипокретачљудскогдуха.

Први рад разматра кретања наратива између научно
фантастичнелитературеидигиталнихигараињиховеме
ђусобневезе.Наративикојисеселеизнаучнефантастикеу
игреиобрнуто,којиигресмештајуутекстмогудаодража
вајунесамореалнесоцијалнеодносеукојимасунастајали,
већидапонудерешењазапроблемесавременогсвета.Да
кле,решењазапроблемеустварномсветусемогупотражи
тииудигиталном.

Нареднитекстсебавиистраживањемромансиизмеђуљуди
ивештачкихинтелигенцијауродномсмислу.Крозанализу
вишенаучнофантастичнихфилмскимнаративанасталиху
овомвекурадиспитујеукојојмерисепоказуједоминант
номматрицаукојојјемушкарацчовекаженајевештачка
интелигенцијаподређенасвоммушкомкорисникуодносно
свом творцу. Ауторка анализираним примерима пробле
матизује и деконструише поредак редефинисањем родних
улога.
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Трећи рад, игром случаја, носи одређену аналогију са на
јављенимнестајањемодређенихоквираипринципасавре
меногсветапогођеногпандемијомКовида19,иакосебави
светомвидеоигара.Јер,запасиониранеиграчевидеоигара,
којипроводепуновременаудигиталнимсветовима, смрт
ликовикрозкојихуњимаборавеимавеликизначај.Прекла
пањеовадвасветаотвараразличитафилозофскапитања,од
којихсеодговоринемогунаћисамоуједном.

Четвртитекстанализираодноснаучнефантастикеиоглаша
вања,конкретнопредставеоглашавањаунаучнојфантасти
циипретварањењиховеформеуреалност.Наводипримере
одређенихестетскихдискурсавиђењабудућностикојисве
вишепостајусадашњост.Поредтога,третирамогућеначи
неоглашавањакоришћењем(нових)технологија,предвиђе
неприказимабудућностиуалтернативнимуниверзумима–
научнојфантастици.

Завршнирадсенадовезујенапретходнибављењемтехно
лошким иновацијама и дизајном корисничког интерфејса,
односноидејеизлитературеифилмакојесуреализоване.
Такође,приказујефантастичнетехнолошкеизумeкојибисе
моглиреализоватиублискојбудућности,каоињиховутицај
надруштво.ЗапримерјеузеткултнифилмБлејд Ра нериз
1982.чијарадњајесмештенауновембру2019.године,када
јерадинаписан.
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ДАЛИЈОШНЕГДЕ
ЖИВИНАДА

ДИГИТАЛНЕИГРЕИ
SFКЊИЖЕВНОСТ

Сажетак: У тек сту се раз ма тра ју кре та ња на ра ти ва из ме ђу SF 
ли те ра ту ре и ди ги тал них ига ра и њи хо ве ме ђу соб не ве зе, од на
стан ка пр вих ди ги тал них ига ра до са вре ме них мре жних ига ра за 
ве ли ки број игра ча. На ра ти ви ко ји се се ле из SF тек сто ва у игре и 
обр ну то, ко ји игре сме шта ју у текст, од ра жа ва ју не са мо ре ал не 
со ци јал не од но се у ко ји ма су на ста ја ли, не го ну де и (евен ту ал на) 
ре ше ња за про бле ме са вре ме ног све та, пре све га оне иза зва не нео
ли бе рал ном по ли ти ком. У њи ма се на пу шта мо дер ни кон цепт са
мо до вољ не ин ди ви дуе као ге не ра то ра про ме не, ин си сти ра њем на 
иде ји да се успех мо же оства ри ти са мо са рад њом и ко ор ди на ци
јом де ло ва ња ве ли ког бро ја за ин те ре со ва них ак те ра, а по ље бор бе 
се пре ме шта из фи зич ког у ди ги тал ни про стор.

Кључне речи: ди ги тал не игре, ди ги тал ни све то ви, „Sci en ce 
fiction”, на ра тив

Кадасекажефикција,обичносемислиналитературуили
нафилмове, стрипове иТВ серијале, односно просторе у
којима се измишљају и у којима потом функционишу из
мишљени, другачији светови. Током последњих деценија,
тисветовисусеизоногаштобисемоглоназватикласич
номфикцијомилиSF1преселилииудигиталнепросторе

1 Акроним од Sci en ce Fic tion. У тексту се користи акроним изворног
термина због терминолошке непрецизности научне фантастике као
уобичајеногпревода;Gavrilović,Lj. iKovačević I. (2015)Antropološko
čitanjenaučnefantastike,Et no an tro po loš ki pro ble min.s.10(4),Beograd:
Odeljenjezaetnologijuiantropologiju,Filozofskifakultet,str.989992.

ЉИЉАНАГАВРИЛОВИЋ
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игара,базираненамоделимавећдобропознатимизранијих
(несамо)жанровскихостварења.

Дигиталнеигресу,одсамогнастанка,наративноповезане
сафантастиком,пресвеганаучном.Првеигресутадакада
сунастајале,педесетихгодина20.века,самепосебибиле
научнафантастика,нештоштоједотогтренутка,азанај
већидеосветскепопулацијеимногокасније,моглодапо
стојисамоумашти.Стваранесузарадциљеваусмеренихна
развојтехнологије(испитивањемогућностипрограмирања,
односаљудиикомпјутера,новихкомпјутерскихалгорита
ма),анерадисамогиграња,односноњиховциљнијебила
игракаотаква,негојеонабилаалатупроцесуизградњено
вихсистемамишљењаиобликовањасвета.Самимтим,то
компроцесаписањатихигаранијесеразмишљалоонеким
претпостављеним корисницима којих није нимогло бити,
јер су рачунарибили реткаи врло скупа опрема употпу
ностинамењенанаучнимитехнолошкимистраживањима2.
Оне нису имале никакав експлицитнинаратив, али је им
плицитниподразумеваоза ми шља њепричекојајеуобичаје
нопратиластандарднедруштвенеи/илиспортскеигрекоје
суимбилепредложак(Oxo,1952;Ten nis for Two,1958).

Но, већ токомшездесетих година двадесетог века, иако и
даљерађенепресвегауфункцијиразвојасофтвера,диги
талнеигрепочињуда сеусмеравајуинапубликуванна
учних установа и, истовремено, да се обликују на основу
стандарднихSFтема(Spa ce war!,1961;Spa ce Tra vel,1969).
Тонијенималочуднојерсу,поправилу,компјутерскиза
луђеницитогадоба(оникојисурадилинаобликовањуига
ра)одрасталичитајућитекстовекојиседанассматрајукла
сичном научнофантастичном литературом, што је све до
седамдесетихгодинадвадесетогвекабилопретежноspa ce 
– опера жанра. Седамдесетих, када почиње развој аркад
нихигаранааутоматиманамењенимширокојпублици,пр
винасловисутакођебилибазиранина(претпостављеним)
SFнаративимаистеврсте:одGa laxy Ga me,Com pu ter Spa ce 
(1971)доизузетногуспехаигреSpa ce In va ders(1978)ицеле
серијенасловакојисујепратили.Токомцелоговогпериода
уиграмаидаљенијебилостварногнаратива.Гледаноизда
нашњеперспективетојебиосамомалибројорганизованих
пикселакојисекрећупоекрануикоје,поправилу, треба
погодити другим покретним и контролисаним пикселима.
Но, иза свих тихпрвобитнихпримитивних сличица небе
скихтелаилинападачаизсвемира,стајаојевеликинаратив

2 Корисници/играчисууглавномбилисамиауториигара,којисууњима
уживалимаколикодасуимциљевибилидругачијепостављени.
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оупознавањуиистовременом„освајању”свемираинадвла
давањусвихопасностикојеонмождаскрива.Свакаодњих,
маколикоиграфичкиинаративнобиласведена,билајесве
мирскаопераумалом,саиграчемкаоглавнимјунаком,од
чијегуспехауобављањупостављеногзадатказависисудби
наУниверзума.

Из тек ста у игру

Одпочетка осамдесетих година двадесетог века, када по
чињеразвојкомерцијалнихигаранамењенихперсоналним
рачунаримаиупотпуностинезависниходхардвера,3први
значајнинасловитакођесусечврстоослањалинафантазиј
скенаративе.Тосепресвегаодносинадвавеликасерија
ладигиталнихавантура:фантазијскиKing Qu est4 инаучно
фантастичниSpa ce Qu est5,чијесенаслеђеможепронаћиу
готовосвимсавременимдигиталнимсветовима.6Оненису
заснованенаконкретнимлитерарнимпредлошцима,алису
причекојесусеунутарњихразвијалеобликованенаоснову
постојећихомиљенихлитерарнихфантазијскихнаратива.

Истовремено, постојао је готово бесконачан низ покуша
јапревођењаконкретнихпопуларнихSFтекстована језик
игре.Неке од таконасталихигара (нпр.Du ne II7 покулт
номсеријалукњигаФренкаХерберта/FrankHerbert/),биле
су коректне и важне за даљи развој концепта дигиталног
играња, иако саме нису биле много популарне. Друге су

3 Усмислудасуседистрибуиралекаосамосталнисофтверскипроизвод,
анезаједносахардвером.

4 Si er ra On li ne,9наслова1980–1998.
5 Si er ra On li ne,7наслова,1986–1995.
6 Тај тренд јенастављенсведоданас, када је већинаиграчкихсветова

базирананафантазијскимнаративима,билиониSFилиепскофанта
стични,зашта јевероватнонајбољипримерWorldofWarcraftидаље
најпопуларнијаиграовогтипа(Blizzard,2004.Одтадајеиградобиласе
дамекспанзија/проширењапричеи–сањоми–света:The Bur ning Cru
sa de 2007, Wrath of the Lich King 2008, Ca taclysm  2010, Mists of Pan da ria 
2012, Wa r lords of Dra e nor 2014, Le gion 2016, Bat tle for Aze roth 2018.и
обнављањепрвобитневерзијеWorld of War craft Clas sic 2019. године),
којаје,поредразнихмитскихбићаизразличитихтрадиција,оживелаи
Орке,чувенеТолкиновенегативце,иакоупотпуноновомсветлу,асве
тоукласичномфантазијскоммедијевалномокружењу.Иаконигдене
мадиректногпреузимања/трансформацијебилокогпознатогтекста,у
WоWусу,каоиувеликомбројудругихигара,потпунопрепознатљиви
какотопосиизразличитихмитологијаикултурнихисторија(Bainbrid
ge,W.S.(2010)The War craft Ci vi li za tion. So cial Sci en ce in a Vir tual World,
Cambridge,London:TheMITPress),такоиизпопуларнекултуре,иједна
одстандарднихзабаваиграчкепопулацијејестењиховопрепознавање
итумачење,штосе,поправилу,одвијавантихсветова,наразличитим
форумимаидискусионимгрупама.

7 Стратегија.Vir gin In ter ac ti ve1992.
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дугонајављиванеиочекиване8,дабисепослепуштањау
животпоказалекаонеуспешне,честовишезбогпревеликих
очекивањакакофанова–начијојсепосвећеностинаративу
изаснивалаодлукаоразвојуигре,такоитимакојијерадио
нањеномразвоју,негозбогсамогквалитетаигре.Такоје,
упркос несумњивомутицају који јефантазијска литерату
ра (у обе својежанровске варијанте) имала у обликовању
дигиталних игара, а затим и читавих светова, до данас је
веома мало успешних игара базирано на конкретном ли
терарном предлошку.Најуспешнија до сада је несумњиво
епскофантазијскаWitcher франшиза9,базирананасеријалу
романаАнжејаСапковског/AndrzejSapkowski/.10

Међутим,иакосаминаративинисууспешнопревођени,на
чинобликовањамрежнихигараидигиталнихсветовакоји
нисуигреуужемсмислуречи,негосусимулацијастварно
сти(метасветови,cf.Se cond Li fe11),имапотпунојаснепре
течеуSFлитератури.Наиме,увремекадајеНилСтивенсон
/Neal Stephenson/ објавио романSnow Crash12, интернет је
биојошуповоју,амрежноповезивањевеликогбројаљуди,
иакотеоријскипретпостављено, јошувекнијебиломогу
ће.Уњеговомроманусу,међутим,људиживелипаралел
неиповезанефизичкеидигиталнеживоте;удигиталном
просторууформиаватара,какојетоданаспотпуноподра
зумевано.Стивенсонјетадасковаоитерминme ta ver se,који
подразумевадељениколективнипростор,заснованнастал
нојинтеракцијиизмеђуузајамнотесноповезаних/недељи
вихфизичкихидигиталнихпростора.Првеигрекреиране
наосновутаквогконцептапросторапојавилесусевећкра
јемвека13,дабидоданаспосталепотпуностандардниначин
паралелнемеђуљудскеинтеракције.

Но, каошто суконцептиинаративиизфантазијскелите
ратуреутицалинаразвој дигиталнихигара, самопостоја
њедигиталнихигара,каоињиховатрансформацијатоком

8 Нпр.Ot her land,поромануТедаВилијамса/TadWilliams/:најављеназа
2010,па2012,бетаверзијапуштена2014.паповучена,коначнообјавље
на2016,безвеликогуспехаипоредогромногинтересовањафанова.

9 The Witcher2007,The Witcher 2: As sas sins of Kings2011.иThe Witcher 3: 
Wild Hunt2015.године.ИгрејеразвиопољскистудиоCD Pro jekt RED.

10Жанровскоодређењејеуовомслучајуприличноусловно,јерјеизна
ративајаснодасуљудиумедијевалнисветприче/игредошлипоштосу
претходноуништилисвојсвет.Наративпочиванаидејимултиверзумаи
можесепотпунооправданочитатиикаодистопија.

11Lin den Lab,2003.
12Stephenson,N.(1992)Snow Crash,NewYork:BantamBooks.Преведено

каоХи сте рич ни снег,1999,Београд:ЗнакСагите.
13Првом игром ове врсте обично се сматра Me ri dian59 (The 3DO

Company,NearDeathStudios,1996).
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времена, повратно су утицали на књижевност, укључују
ћиувођењепотпуноновихприча,алииобликовањенових
књижевнихправаца,пресвегауоквируSFлитературе.

Из игре у текст...

ДигиталнеигресупочеледаутичунаобликовањеSFнара
тива готовона самомпочеткуњиховогразвојанамењеног
широкојпублици,.Првапричаукојојјеглавнуулогуимала
дигиталнаиграје Ен де ро ва игра14,наосновукојејенастао
изузетно успешан роман15, а затим и цео серијал романа.
Причајеобјављенаистегодинекадаипрвааркаднаиграса
векторскомграфиком (Spa ce Wars,Ci ne ma tro nics),закојом
ћеследитинизигарасасличнимнаративима,иакосадруга
чијоммехаником.Целатасеријаконзолнихигарачврстосе
држалапознатогитадајошувекврлопопуларногнаратива
борбе против освајача из свемира, која се завршава побе
домиграча,штојеизједначеносапобедомљудскерасенад
свиммогућимопасностимакојесемогусрестиусвемиру.У
Кардовој/OrsonScotCard/причи(икаснијемроману)игра
теврсте(ибилокаквауопште)првипутјесмештенауцен
тардогађаја,каоначиндасепромени/обликујесвет.Уовом
случају јепримењенаметалепсакојомсеуобичајена јасна
сликасветаигрекаодистанцираноги,поправилу,супрот
стављеногстварности,преокрећедабионоштосесматра
игром заправоби ла стварност: Ендерово играње дигитал
нихратнихигарајењегововођењестварногратапротивту
ђинскесвемирскерасе.Осимпреузимањамоделанаратива,
ОрсонСкотКардсечврстодржаоиутовремераспростра
њенепредрасуде (која је у великојмеридоданас очувана
у јавномдискурсу)дасеиграјусамодеца/тинејџери,ито
самодечаци,пасуиЕндериосталиратници/играчисамо
дечациузрастаод10до18година.16

Оваврстадигиталнихигара,каоиприча/романукојој су
онеупотребљенекаоцентралнимотив,врхунацсуконцепта
модерности: чврста вера у апсолутно и објективно зна
ње, постојање објективне истине, линеарни прогрес и чо
века (имплицитно, али врло јасно – припадника западних

14Card,O.S.(1977)Ender’sGame,in:Ana log Sci en ce Fic tion and Fact.Пре
водпричејеобјављенучасописуАлефбр.61988.године,аистегодине
јеизашаоипреводромана(преводилацВојиславДеспотов,НовиСад:
Дневник).

15Card,O.S.(1985)En der’s Ga me,NewYork:TorBooks.
16Слична употреба игре у наративу појављује се нештомало касније у

филмуWar Ga mes(JohnBadham,1983),укомеиграњератнеигреумало
доводидонуклеарногратаизмеђуСАДиСССРа,причемујеиграза
правокомјутерскикреирана„стварнастварност”.
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друштава)каонајвишувредностиквалитетуУниверзуму.
Међутим,овиконцептипочињувећтокомосамдесетихго
динадвадесетогвекадасепреиспитују,првоулитератури
(укључујућиследећероманеуКардовомсеријалу),азатим
и у играма.И једни и други, нарочито они најбољи, пра
тећиразвој друштва све енергичније улазеупостмодерно
преиспитивањесвихчврстозадатихвредности,отварајући
просторзанаративепотпунодругачијеврсте.

По врат но деј ство 1: кон струк ци ја про сто ра

Првиодњих јенесумњивоНе у ро ман сер17, романкојим је
утемељен сајберпанк SF, који је повратно утицао на кон
цептбројнихдигиталнихигара,светова,пачакидуготрајну
перцепцијудигиталнихпростораујавномдискурсу.Његов
ауторВилијем Гибсон /WilliamGibson/ више пута је апо
строфираодајенаобликовањесајберспејсаукомесеодвија
радњаромана,пресудноутицалоњегововиђењедецекоја
играјудигиталнеигреуиграоницама:

„Шетао самВанкувером (...) и сећам се да сампрошао
поредвидеоаркаде(...)ивидеодецукојаиграјуонестаре
конзолневидеоигре,којесуималеврлопримитивнугра
фичкурепрезентацијупростораиперспективе.(...)Чаки
утојпримитивнојформи,децакојасуихигралабиласу
толикофизичкиукљученадамијеизгледалокаодажеле
дабудуунутаригре,унутарзамишљеногпросторамаши
не.Стварнисвет језањихишчезао,потпунојеизгубио
значај.Онисубилиу замишљеномпростору, амашина
испредњихјебилахрабриновисвет”.18

Инадругомместу:

„Пофизичкоминтензитетуњиховогдржањамогаосамда
видимкакосутиклинцибили занети.Изгледало јекао
дапостојиповратнапетља, сафотонимакојииз екрана
улазеудечјеочи,неуронимакојисекрећуњиховимтели
маиелектронимакојисекрећукрозвидеоигру.Тадеца
сунесумњивоверовалаупросторпројектованигром(...)
Онисуразвилиуверењедајетамо,изаекрана,некаврста

17Gibson,W.(1984)Ne u ro man cer,NewYork:AceBooks.Првипреводна
српски језик: 1987, преводиоци Линда Тасовац и Бранислав Бркић,
Београд:Зороастер

18WallaceWells,D. (2011)WilliamGibson,TheArtofFictionNo.211, in:
The Pa ris re vi ew,Summer,30.11.2019;https://www.theparisreview.org/in
terviews/6089/williamgibsontheartoffictionno211williamgibson.
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стварног простора; неко место које не можеш видети,19
ализакојезнашдапостоји”.20

УвремекадасунастајалиГибсоновиромани,онисусма
транидистопијскимцрнимпричамаомрачнојбудућности
укојојсветобликујуратовиивеликекорпорације,иакосам
Гибсонкажедајетодистопијасамосастановиштасредњо
класнихстановника саСредњег западаАмерике, којижи
ве„потпунозаштићенеисрећнеживоте.Светјепунмного
гаднијихместаодонихкојесамизмислио,(...)амногаод
њихпостојанопостајусвегора”.21

Гибсоновијунаци,јоштада,докњиховауторпричапричуо
њимакуцајућинаписаћојмашини,живесталнопрелазећи
границуизмеђуфизичкеидигиталнестварности,ухронич
нојборбипротиввеликихкорпорацијакојевидљиво,ајош
чешћеневидљиво,владајусветом.Гибсоновироманисучи
тани/схватаниуглавномкаодистопије,али,каонисамГиб
сон,његовичитаоципоправилунисубилииграчидигитал
нихигараисветукомеједигиталнастварностравноправна
сафизичкомњимаједеловаластраноизастрашујуће.Данас
тајаспектсајберпанкаделујепотпуноразумљиво(барони
макојивеликидеосвогживотапроводеуразличитимдиги
талнимстварностима),астварнидистопијскиелементи–у
суштински романтичнимГибсоновим причама са границе
светова–садржанисуукорпорацијскојвластинадсветом,
којајетихгодинабилатекнејасноназначена,дабиумеђу
временупосталаогољенауреалнојсвакодневици.Идејада
сепротиввеликихимоћнихкорпорацијанеможеборитиу
физичком,алиможеудигиталномсвету,којујеГибсонтако
јасно поставио, биће озбиљније разрађивана у SF литера
туритекунареднимдеценијама,увремекадамогућности
преласкаудигиталнустварностпостајусвереалније.

Пи та ње сло бо де

Током последње деценије двадесетог века, у време првог
бумаИнтернетакаоновеелектронскеграницекоја јеобе
ћавала излазак у простор до тада непостојеће слободе,22
на конференцији Com pu ters, Fre e dom, and Pri vacy (1996.

19Али за које је потпуно јасно даихиграчи упркос свимпредрасудама
неиграчапотпунојасновиде(прим.Љ.Г.)

20Dovey, J. (2006) Ga mes Cul tu res. Com pu ter Ga mes As New Me dia,  
Berkshire:McGrawHillEducation.

21WallaceWells,нав.дело.
22БрусСтерлинг /BruceSterling/ у својојпионирској књизио електрон

скојграницикаже:„Информацијежеледабудуслободне”;Sterling,B.
(2008/1992)The Hac ker Crac kdown, Elec tro nic Re le a se, Pre fa ce.Какосе
електронскаграница,аиизњеразвијенивиртуалнипростор(и),састоји
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године23)двапознатаSFписца–ВернорВинџ/VernorVin
ge/иТомМедокс/TomMaddox/–одржалисунапрвипо
гледдистопијскеговоре,укојимасупредвиделимогућност
успостављањаснажнедржавнеикорпоративнеконтролене
самонаднашимonli ne,негоинаднашимoffli ne животима.

ИстегодинејеобјављенMe ri dian 59,игракојасечестосма
трапрвомММО,претечомMMORPG24,дакле–првомкоја
јеомогућавалавеликомбројуљудинесамодаистовремено
будууистомдигиталномпросторуидауњемуостварују
интеракцијукакосапрограмиранимликовима,такоиизме
ђу себе, него и да то реалножеле и раде25. У исто време
објављенјеипрвидеокултнететралогијеТедаВилијемса
Other land,26укомеје,наосновуконцептатихранихMMORP
игараидилемакојесумучилетеоретичаредигиталнихпро
сторауповоју,отворенопитањемоћииборбезаслободу.

ДигиталнисветOt her landапостојинатриочигледнанивоа:

• нанивоуигреMid dle Co un try,којајекласичнамедије
валнафантазија,потпуносличнавеликомбројуданас
постојећихигара,

• на нивоуLamb da Mallа27, социјалног и комерцијал
ногпросторакоји је конципиранкаометасвет (врло

искључивоизинформација,логичанследједавиртуалнипросторине
самодажеле,већитребадабудуслободни.

23Lessig,L.(2006) Co de ver sion 2, NewYork:BasicBook,p.XIII
24Акроним одMas si vely Mul ti player On li ne Ro lePl ayin g Ga mes. У овом

типуигарасехиљадеиграчакрећукрозистиуниверзум,градећисоци
јалнеконтакте,напредујућиунутаризабраногокружењаисукобљава
јућисеса„непријатељима“(предефинисаним,илисаиграчимакојису
изабралисупротнитабор).Другичестокоришћениакронимјескраћена
верзијаовог–MMOGзаMas si vely Mul ti player On li ne Ga mes.

25Прењејепостојалонеколикоигаразаснованихнаистимпринципима
(нпр.Ne ver Win ter Nights,1991;The Sha dow of Yser bi us 1992),алионе
никаданисупосталевеомамасовнепресвегазбогвисокецене(Ne ver 
Win ter Nightsјеупочеткукоштала6$насат),којајебилапоследицави
сокеценеинтернетпротока.Me ri dian59 инештокаснијаUl ti ma On li ne 
(1997)данассесматрајупрвимиграмаовогтипакакозбогвеликепопу
ларности,такоизбогдужинетрајања:обејемогућеигратииданас.

26Williams,T.(1996)Ot her land, Bo ok 1: City of Gol den Sha dow,NewYork:
LegendBooks.Послењега следе:Ri ver of Blue Fi re 1998, Mo un tain of 
Black Glass 1999 и Sea of Sil ver Light 2001.

27СамоимепростораупућујенаLamb da MOO,дигиталнисоцијалнипро
сториonli neзаједницукојипостојеод1991.године,акојисупостали
познатиповиртуелном„сексуалномнасиљу”;Dibell,J.(1998)My Tiny 
Li fe: Cri me and Pas sion in a Vir tual World,NewYork:HenryHoltandCom
pany, рp. 11–29. Текст је први пут објављен 1993. године у недељни
куThe Vil la ge Vo i ce подназивомA Ra pe in Cyber spa ce, or How an Evil 
Clown, a Ha i tian Tric kster Spi rit, Two Wi zards, and a Cast of Do zens Tur ned 
a Da ta ba se in to a So ci ety),којејепроузроковалонизпроменауконтроли
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сличанономештоће, заусловедигиталнихпросто
разнатнокаснијебитиSe cond Li fe, акојиготоводо
словно следи Сттивенсонов me ta ver se), изведен из
различитих мултикорисничких социјалних простора
популарнихтокомпоследњедеценије20.века;28

• нанивоуOt her landа,високософистицираногвирту
елногпросторазатвореногза„обичнесмртнике”,раз
вијеногнаосновупотенцијалакојисупружалетада
актуелнеMMORPигре.Уњемувласницикорпораци
јаиполитичкимоћнициобликујусимулацијепозна
тихипопуларнихизмишљенихсветоваизмитологије
илитературе(нпр.Ча роб њак из Оза,египатскамито
логија,Или ја да и Оди се ја)илипотпуноновихсветова
(нпр. свет у коме су бубе вишеструко веће одљуди
и/или свет смештену огромну зграду) у којимажи
весвојеалтернативнеживотеигдепланирајудасеби
обезбедевечниживот.

Такосудваодтринивоаовогдигиталногсветадефинисана
потенцијалномиличакнескривеном(зло)употребоммоћи,
докјепрвинаизгледбезбеданзакориснике,алисенање
гатакође,уздовољномоћи(штопоправилузначиновца),
можеутицатиспоља.

Усветупројектованомуосамдесетегодинедвадесетпрвог
века,идејаослободимреже,којајекрајемдвадесетогвека–
увремекада јероманписан–билаподразумевана,поста
лаје„старомоднаидеја”да„ко му ни ка ци о на мре жа ко ја се 
про сти ре ши ром све та тре ба да бу де сло бод но и отво ре но 
ме сто, где но вац и моћ ни су ва жни. Ни ко ни ко га не тре ба 
да цен зу ри ше и ни ко не би тре ба ло да бу де при си ља ван да 
при хва та оно што же ле ком па ни је...”29

Једанодглавнихликовароманаготовоодмахпоследефини
сањаслободекао„старомоднеидеје”констатује:

„Тојебиланаивнаидеја–новациманачиндапромениства
ри.Људисупочињалидастварајусвевишеправилаимре
жајепочеладаличинаостатактакозваногцивилизованог
света”.30

понашања чланова не само те, него и других виртуалних заједница.
Самоимелокацијеуказујенамогућенасиље.

28НаистиначинјеобликованиГибсоновУтврђениградуромануИдору,
објављеномистегодине;Gibson,W.(1996)Ido ru,NewYork:VikingPress.
Превод1998,АлександарМарковић,Београд:Поларис.

29Williams,нав.дело,стр.444.
30Исто.



344

ЉИЉАНА ГАВРИЛОВИЋ

Збогтогасухакерииинжењериизтебудућности–констру
исаненаосновустраховаоуспостављањустрогеконтроле
надпојединцимакакоуRL31,такоиуVL32,односнопромене
светауправцуукомесеонданасзаистаочигледномења,
акојипостојејошодпоследњедецениједвадесетогвека–
применили приступНојеве барке. Они нису сакупљали и
чувалиствари/живабића,негоидејекојесужелелидаса
чувају,идејекојесеуRLOt her landа,каоиусавременом
RL свету (иако још увек умањојмери), нарочито из пер
спективе оних који имајумоћ (националних држава и ве
ликихкорпорација),могусматратианархистичкимиуглав
номсе групишуокоидејекомплетнеиапсолутнеслободе
изражавања.

Такодолазимодочетвртог,скривеногнивоадигиталногсве
таOt her landa:Tre e Ho u se,којајепоследњаслободналока
цијаувиртуалномпростору,конструисанатакоданезависи
одкорпоративнихилидржавноуправнихспонзора.Онасе
дистрибуира преко опремењених корисника, заснована је
навеомавеликомбројууграђенихкопија/понављањапода
такаиумрежавању,такодабилокојаколичинаопремемо
жеиспастиизсистемаадаоннесметанонастависафунк
ционисањем.33 Tre e Ho u se тако по свом концепту одговара
технологијизаснованојнаBit Tor rent протоколу,34којићесе
појавититек2001.године.

Усветуприче,Tre e Ho u se јеилегалналокацијаукојусемо
жеућисамонапозивнекогакојевећњенчлан,штоупот
пуности кореспондира са историјом забрањиваних поли
тичкихидејаипартијакојеихзаступају,пасестоганалазе
уилегали.Истовремено,данасњенапозицијакореспондира
исастатусомвеликогбројалокацијакојекористеBit Tor rent 
протокол,акоједржавеикорпорацијенастоједазабранеи/
или укину у оквиру настојања увођења различитих нивоа
контроле у интернет саобраћају, као и са De ep/Dark web 
сегментомИнтернетпростора.35

31АкронимзаReal Li fe,терминкојисекористизаозначавање„стварног”
света у оквиру дистинкције стварно/физичко: дигитално/виртуелно/
синтетичко.

32АкронимзаVir tual Li fe,којиозначавадругустранудистинкције.
33Williams,нав.дело,стр.445.

34Комуникационипротоколзаpe erto pe er fi le sha ring(„P2P”).
35Невидљиви деомреже (у смислу да претраживачи немогу да индек

сирају њен садржај), коме се може приступати само специјализова
нимпрограмима(TOR–The Onion Ro u ter),абазиранјетакођенаP2P
конекцијама.
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По врат но деј ство 2:  
да ли је бор ба уоп ште мо гу ћа?

Исту линију приступа, чувајући оптимизам иако у оства
реним (претходно најављиваним) горим социјалним усло
вима, настављаниз романанасталихупрвој деценији 21.
века,којимогућностспасачитавогсвета(његовефизичке,
алиидигиталне стране) виде готовоискључивоу акција
маудигиталномпростору,илисинхронимделовањемуоба
аспектацеловитогсвета.

Најистакнутији пример оваквог приступа је роман Ready 
Player One36праћенпотоњимистоименимфилмомСтивена
Спилберга /StevenSpielberg/из2018,укомесепобедому
игрипостижепобеданадподивљаломкорпоративноммоћи,
којомсеобезбеђујенесамоочувањеслободеудигиталном
просторунегоитрансформацијаодносауфизичкојреално
сти.У дистопијском свету који се урушио под притиском
ценаенергије,климатскихпроменаикорпоративнепохлепе
(аликоји тужноизгледа као сасвиммогућапоследицада
љегразвојаактуелнесветскеситуације),јединоједигитал
нипростор (OA SIS =On to lo gi cally An thro po cen tric Sen sory 
Im mer si ve Si mu la tion)остаослободан,аборбазаконтролу
надњимјезаправоборбазаконтролунадсудбиномчитавог
човечанства.

Другироманисусебавилиужимаспектима,какодигитал
них,такои„стварног”света. For the WinКориДокторова/
CoryDoctorow/37редефинишепојамрадничкекласе,укљу
чујућиуњуголдфармере,38којиповезаниса„класичним”
радницима успевају да организујушироку побуну против
услова рада који намеће глобални капитал. Иако раднич
киштрајковиуКини,Индијиидругимазијскимземљама
бивајуугушениирадницигубету,конкретнубитку,роман
показуједа мрежноокружењеунутаригараимапотенци
јалзаорганизовањеRLакцијаусмеренихнапроменусве
та(какосутомезаистапослужилесоцијалнемрежетоком

36Cline, E. (2011) Ready Player One, New York: Penguin Random Hou
se. Превод Горана Скробоње на српски језик (Први играч на потезу,
Београд:Лагуна)изашаојеистегодине.

37Doctorow, C.(2010)For the Win,NewYork:TorBooks.
38ИграчиMMORPGкојимајециљдазарадештојемогућевишеновцау

валутама које постоје унутар дигиталних светова, који каснијемења
јуу„стварни”новац,односноунекуодRLвалута.Постојиуврежена
претпоставка,којеседржииДокторов,дасусуголдфармерипретежно
играчинаазијскимсерверима.
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организовања арапског пролећа 2010. године)39. ТакоСти
венсоновRe am de40,лоциранусадашњост,говориомогућ
ностимаупотребемрежногокружењаудигиталнимиграма
(укључујућиP2Pпротокол)саобестранеморалнегранице:
упословимамафијеитерористичкихорганизација,алииу
борбипротивњих.АOm ni to pia down41 разматра корпора
тивнесукобеиборбузакоректанодноспремакорисницима/
становницимадигиталнихсветова,инсистирајућинаидеји
дасамопартиципаторнакултураможепроменитиструктуру
иодносеунутардигиталног,алитимеиреалногсвета. 

Свеукупно, све је вишеSFромана који својупричу граде
спајајућифизичкиидигиталнисвет–невишекаоконструкт
замишљенунекојдалекојбудућности,негокаообјективну
проширенуреалностукојојпостојепотенцијализапромену
каквинисупостојалиувремепредигиталногдоба.Дослед
нисвомсубверзивномкарактеру,онинесамоданаглашава
јупотребузаодласкомудигиталноокружење,негоједино
његавидекаопросторукомејеикакваефикаснаакцијамо
гућа:физички свет сагледан је каопољеу комеделовање
нијемогуће,илибарнијесврсисходно.

Бу дућ ност на де

НаративикојисеселеизSFтекстовауигреиобрнуто,који
игресмештајуутекст,одражавајунесамореалнесоцијал
неодносеукојимасунастајали,негонудеи(евентуална/
мождамогућа)решењазапроблемеокојимаговоре.И,док
модернинаративииигараикњижевнихостварењанимало
нисусумњалиуоправданостциљеваинапреткакомесете
жило, савремени/постмодернипроблематизујусветукоме
настајуифункционишунанајмањедваначина:

• доводећиупитањеморализаторскедискурсеиеуфе
мизацијусвегаштосесматраполитичкинекоректним
понашањем/говоромсједнестранеи;

• инсистирајући на неопходности борбе за поштеније
економскеисоцијалнеодносе,очувањепланетеире
шавањеосталихкључнихпроблемасавременогсвета.

39Мрежа као алат за социјално организовање може се, наравно, као и
свакидруги алат, употребитинаразличитеначинеи зарадпостизања
различитихциљева,тејенастојањеуспостављањадржавнихконтрола
надразличитиммрежнимокружењимадеоопштијегпроцесаконтроле
становништва.ОнасенаЗападуобразлажеборбомпротивтероризма,
педофилије, пиратерије и других активности које се виде као физич
ки или морално опасне, док се другим државама (Кина, Авганистан,
Турскаитд.)јасноистичеиаспектполитичкеконтроле.

40Stephenson,N.(2011)Re am de,NewYork:HarperCollins.
41Duane,D.(2010)Om ni to pia down,NewYork:PenguinRandomHouse.
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• У оба случаја се задржава модернистичка идеја о
(могућем)напретку,42алисаданевишеуправцутех
нолошкогразвоја,негопресвегауправцуразвојасо
цијалниходноса43иуклањања/ограничавањавољеза
новцемимоћикаоултимативнихциљева.Истовреме
но,напуштасемодерниконцептсамодовољнеинди
видуекаогенераторапромене,инсистирањемнаиде
јидасеуспехможеостваритисамосарадњомикоор
динацијом деловања великог броја заинтересованих
актера.

***

Причеипросторикојисусеизлитературеисафилмапре
селилеудигиталнесветовенасељенеогромнимбројемљу
дипосталесу„стварније”негоштосуикадабиле:уместода
светгледајукрозочијунакакојиуњемуживе,самииграчи
постајујунациуборбизабољесутра.Уче,боресе,ста ло 
им је.Улазакубилокојуодтихигарајестеулазакуфанта
зијскисвет,којиконачноможедапостанесветкојииграч
бираиукомењеговоделовањеможедаимасмисла(зањега,
алиидругестановникеистог,иличакидругихсветова).

Кастронова/ЕdvardCastronova/44јепредвидеодаћетоком
наредних неколико деценија огроман број људи у потпу
ности„мигрирати”удигиталнесветовеигара, јерћетамо
пронаћионоштонемајуустварномсвету:пријатељесако
јимаделеистаинтересовања,срећу,успех,смисаоилине
штодругоштоимјепотребно,аштојеуреалностипост
капиталистичкогдруштвапосталонедостижно.Но,изгледа
даће,мимоонихкојижеледаодупотпуно45,свевећиброј
људи бар делимично прелазити границу ка виртуелним/
измишљеним световима, крећући се њима у различитим

42Ready Player One чакспајакласичнимодернистичкисаноистражива
њу/освајању свемира и одласку са планете са сном о враћању Земље
упретходностање,односноњенуревитализацијуиопоравак:двахе
роја који освајају награду улажу је у та двамогућа пута за опстанак
човечанства.

43У том смислу се SF литература у потпуности супротставља техно
бирократскомсхватањудруштва,којасеодражаваусмањењуинтере
са (и финансија) за хуманистичке дисциплине и настојања да се оне
механизујуиуподобеприроднимитехничкимдисциплинама.

44Castronova, E. (2007) Exo dus to the Vir tual World: How On li ne Fun Is 
Chan ging Re a lity,London:PalgraveMacmillan.

45Потпунадигитализацијаљудскихбићатакође јеозбиљнотретиранау
SF литератури.Најзначајнији представници промишљања дигиталног
живота у дигиталном простору су:Morgan, R. (2002)Al te red Car bon,
London:VictorGollanczLtd;превод2013,ГоранСкробоња,Београд:Ла
гунаи:Stross,C.(2005) Ac ce le ran do,London:OrbitBooks,Doctorow, C.
andStrossC.(2012)Rap tu re of the Nerds,NewYork:TorBooks.
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идентитетскимпаковањима, креирајућии себеиизабране
световеонакокакоонитожеле.Иуовомслучајунаделује
старипроцесобликовањасветапричом,којијесадапостао
доступан огромномбројуљуди, независтан од елитистич
кихекономијаиполитикаи,самимтим,способандапро
менинесаможивотепојединаца,негоиукупнообликовање
свакидашњекултуре,патакоисветауцелини.Утомсми
слу,Кастронова,алиивеликидеосавременеSFкњижевно
сти(желида)верујеуконстатацијуНилаГејмена/NeilGa
imen/даигре,каоједанодпутевакојима„(ф)икцијаможе
данампокажедругачијисвет.Можеданасодведетамогде
никаданисмобили”46,мењајунашуперцепцијуипонашање
у„стварномсвету”,јер:„(к)адастеједномпосетилидруге
светове (...)неможетевишебити задовољнисветомуко
местеодрасли.Незадовољствоједобраствар:незадовољни
људимогудаизменеипоправесвојесветове,даихучине
бољим,другачијим”.47

Такозахваљујућидигиталнимиграмаитеоретичари(ретки
додуше)иSFаутори (многовишењих)процењујуда још
увекпостојинадаупростормогућеслободеживљења,де
ловањаисарадње,маколиконассвакодневнафизичкареал
ностубеђивалаусупротно.Тајпросторможебитиограни
ченнавишеначина(временски–наслободновреме,соци
јално–навеликезаједницеилирелативноускегрупе),али
јесамоњеговопостојањедовољнодасе,макаруSFнарати
вима,можезамислитипромена.А,каоштонасучиукупна
фантазијскалитература,оноштојемогућезамислити,може
сеидогодити.
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Abstract

ThetextdeliberatesonthemotionofnarrativesbetweenSFliterature
anddigitalgamesand their connectivity, from theappearanceof the
firstdigitalgamestomodernnetworkgamesintendedforlargenumber
ofplayers.ThenarrativeswhichmovefromSFtextstogamesandvice
versa,whichplacegames intonarratives, reflect not only real social
relations under which they have occurred, but also ofer (possible)
solutionsfortheproblemsofthemodernworld,primarilythosecaused
byneoliberalpolitics.Inthem,themodernconceptofaselfsufficient
individualasageneratorofchangeisabandoned,insistingontheidea
thatsuccessmaybeattainedonlyincooperationandcoordinationof
alargenumberofinterestedactors,displacingthebattlefieldfromthe

planeofthephysicaltotheplanofthedigital.
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СТАТУС–КOМПЛИКОВАНO
ДЕ/КОНСТРУКЦИЈАРОДНОГ
ИДЕНТИТЕТАУФИЛМСКИМ

СФРОМАНСАМА
Сажетак: Овај рад се ба ви ис тра жи ва њем ро ман си из ме ђу љу
ди и ве штач ких ин те ли ген ци ја, у род ном сми слу, у на уч нофан та
стич ним филм ским на ра ти ви ма 21. ве ка и ис пи ту је у ко јој ме ри 
се по ка зу је до ми нант ном ма три ца у ко јој је му шка рац чо век а 
же на је ве штач ка ин те ли ген ци ја у пот пу но сти под ре ђе на свом 
му шком ко ри сни ку од но сно свом твор цу. Та ко ђе ће мо ис тра жи
ва ти шта је то што кон сти ту и ше род ни иден ти тет же не као 
Дру гог у вир ту ел ним и ки бер нет ским окру же њи ма, кре ћу ћи се 
у окви ри ма фе но ме на пост ху ма ног, она ко ка ко га под ра зу ме ва 
Ке трин Хејлс (Kat he ri ne Hayles) и на ко ји се ре фе ри ше и Сла вој 
Жи жек (Sla voj Ži žek), ин спи ри са ног култ ним есе јем До не Ха ра веј 
(Don na Har ra way) „Ма ни фест ки бор га” а та ко ђе и род ног од ре
ђе ња ка квим га раз ма тра Џу дит Ба тлер (Ju dith Bu tler) у ди ја ло гу 
са Си мон де Бо во ар (Si mo ne de Be a u vo ir). У филм ским на ра ти ви
ма као што су „Она” Спај ка Џо ун за (2013), „Ex Mac hi na” Алек
са Гар лан да (2014), „Зое” Дреј ка До ре му са (2018) и де би тант ски 
филм Ла за ра Бо дро же „Едер ле зи Рај зинг” (2018) му шка рац кре и
ра и/или ко му ни ци ра са ан дро и дом и емо ци о нал но се по ве зу је. Са 
дру ге стра не је је ди ни, уса мље ни при мер у ко ме же на ре/кре и ра 
во ље ног му шкар ца у об ли ку си ли кон ског ан дро и да, у епи зо ди ББЦ 
се ри је „Цр но огле да ло” под на зи вом „Од мах се вра ћам” (2013) у 
ре жи ји Ове на Ха ри са. Oви при ме ри по ка зу ју по ро зност гра ни ца 
род них уло га и њи хо ву дестабилиза ци ју упи су ју ћи но ве вред но сти 
у по и ма ње ро да.

Кључне речи: род ни иден ти тет, ан дро ид, ки борг, ве штач ка 
инте ли ген ци ја, пост ху ма но, ро ман са, на уч на фан та сти ка

ВЕСНАПЕРИЋ
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Увод на раз ма тра ња1

Почетком 2019.Њујорк тајмс објавио је текстУзи маш ли 
овог ро бо та..2 инспирисан необичнимвенчањем–млади
Јапанац Акихико Кондо венчао се са холограмомХацуне
Мику, ентитетом женског рода, кантауторком која насту
панаконцертимаширомЈапана.Младићсматраовајпро
дукт вештачке интелигенције својом партнерком у ствар
номживотукојаможедаиспунисвењеговеемоционалне
потребе.Кондојесамоједанодпредставникадругогталаса
ди ги сексу а ла ца, припадника једногпосвеновогпоља сек
суалних идентитета који обухватају романсе измеђуљуди
иандроидаиливештачкеинтелигенције.Докјепрвиталас
обухватао све оне који конзумирају онлајн порнографију,
повезујусепутемапликацијакаоштојеТиндериликористе
сексуалне поруке (тзв. „секстинг”), дигисексуалци другог
таласа„формирајудубљеодносепутемимерзивнихтехно
логија каошто је виртуелна стварност, проширена ствар
ностисексроботиопремљенивештачкоминтелигенцијом,
понекад у целости немајући потребу за људским партне
ром.”3Кондојесвојимвенчањемдаоиомажоцусајберпан
ка,ВиљемуГибсону(WilliamGibson)имотивуизњеговог
романаИдо ру у коме јунакжелида ожени синтетичку ја
панску певачицу – идола, али и бројним делима књижев
неифилмскефикције којанаративизују овакве (најчешће
хетеросексуалне)односе.

НаучнициБ.РивсиК.Нас(ByronReevesandClifordNass)
сауниверзитетаСтенфорд(Stanford)су1996.развилитео
ријуједначинемедија(MediaEquation)премакојојсељуди
премакомпјутеримаидругиммедијимаиприродноисоци
јалноодносекаопремаљудима,то јестнаодносчовекаи
машинемогуће јеприменитиистаправилакаоинаодно
семеђуљудима.4Уприлогтомедовољноговориираспро
страњениназивпер со нал ни ком пју те ри,којимсуозначени
рачунариуширојупотреби(кодкуће,напослу)којекори
снициперсонализујуодабирајућиизгледдесктопа,иконица,
чувају своја документа,фотографије, итд...СлавојЖижек
(SlavojŽižek),рецимо,подсећајућинасинтетичкогкућног

1 „Статус – компликовано” (“It’s complicated“) – ознака за емотивни
статускорисникаФејсбукпрофилатј.ознаканедефинисаногодноса,за
разликуод„убраку”,„неудат/а“,„разведен/а”итд.

2 Williams,A. (2019) DoYou Take This Robot…,19. January. 2019.,  20.
August2019;https://www.nytimes.com/2019/01/19/style/sexrobots.html

3 Исто.
4 Видетиу:Reeves,B.andNass,C.(1996)The Me dia Equ a ti on: How Pe o ple 

Tre at Com pu ters, Te le vi sion, and New Me dia Li ke Real Pe o ple and Pla ces,
Cambridge:CambridgeUniversityPress.
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љубимцазваногТамагочи,наводи„дамизаправонеенти
теттретирамокаоентитет:понашамосе(иверујемоуто)
’каода’изаекранапостојиреалноСопство,животињакоја
реагујенанашесигнале,иакознамода’изанеманикогаили
ничегосимпростих,дигиталнихструјнихкола.”5

Овајрадсебавиистраживањемромансиизмеђуљудииве
штачкихинтелигенција,уродномсмислу,унаучнофанта
стичнимфилмскимнаративима 21. века и испитивањему
којојмерисепоказуједоминантномматрицаукојојјему
шкарацчовекаженајевештачкаинтелигенција,киборгили
андроид6, у потпуностиподређена своммушком корисни
ку односно свом творцу. Такође ћемо истраживатишта је
тоштоконституишеродниидентитетженеувиртуелними
кибернетскимокружењима,неминовносекрећућиуокви
римафеноменапост ху ма ног,онакокакогаподразумеваКе
тринХејлс(KathrynHayles)усвојојисцрпнојстудијиКа ко 
смо по ста ли пост ху ма ни (How We Be ca me Post hu man7) –
Хејлcова,наиме,наводидапојампост ху ма ногпривилегује
информацијунасупротматеријалнеинстанце,затимпост
ху ма нопосматрасвест(схваћенујошодДекартауЗападној
мисликаоседиштеидентитета)каоепифеномен,докјетело
„оригиналнапротеза”којомучимодавладамо,иконачно,
пост ху ма нопосматраљудскабићабешавноповезанасаве
штачкиминтелигенцијама.Сáмопост ху ма ностањенасла
њасенаидејуДонеХаравеј(DonnaHarraway)којаусвом
канонском есејуМа ни фест ки бор га (A Cyborg Ma ni fe sto)
наводидасмосви„киборзи,хибриди,мозаици,химере(…)
не постоји фундаментална разлика у нашој формалном
познавањумашинеиорганизма,техничкогиорганског”8.

Филмски наративи као што су Она (Her) Спајка Џоун
за (Spike Jonze, 2013),Ex Mac hi naАлекса Гарланда (Alex
Garland,2014),Зое (Zoe)ДрејкаДоремуса(DrakeDoremus,
2018)идебитантскифилмЛазараБодрожеЕдер ле зи Рај зинг

5 Žižek,S.(2001)Bezseksa,molim,mismopostljudi!Pre lombr1,godinaI,
Beograd:Centarzasavremenuumetnost,str.15.

6 Урадућемоподједнакокориститипојмовекиборга(кибернетскогорга
низма,иликакоДонаХаравеј/DonnaHarrawаyнаводи„хибридмашине
иорганизма”–видетиу:Harrаwаy:A Cyborg Ma ni fe sto),андроида(ху
маноиднихроботаикиборга)ивештачкеинтелигенције (машинаили
компјутеракојисимулирајукогнитивнепроцесекарактеристичнезаљу
де)најчешћеихизједначавајући,будућидасеподразумевадаандроиди
икиборзивећпосебипоседујувештачкуинтелигенцију.

7 Hayles,K.(1999)How We Be ca me Post hu man: Vir tual Bo di es in Cyber ne tis, 
Li te ra tu re, and In for ma tion,Chicago/London:UniversityofChicagoPress.

8 Harraway, D. (1991) A Cyborg Ma ni fe sto: Sci en ce, Tec hno logy, and So
ci a listFe mi nism in the La te Twen ti eth Cen tury.” Simians, Cyborgs, and
Women:TheReinventionofNature,NewYork:Routledge,p.177.
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(у иностраној дистрибуцијиA. I. Ri sing, 2018) предмет су
овогистраживања9 а свимаим је заједничкодамушкарац
креираи/иликомуницирасаандроидомиемоционалносе
повезује.Садругестранејеједини,усамљенипримеруко
меженаре/креиравољеногмушкарцанаосновуњеговогге
нетскогматеријала,његовоггласаипонашањанадруштве
ним мрежама у облику силиконског андроида, у епизоди
ББЦсеријеЦр но огле да ло (Black Mir ror)подназивомОд
мах се вра ћам(Be Right Back,2013)урежијиОвенаХариса
(OwenHarris).

Романсеизмеђуљудииандроидарађајусебилодајепрота
гонистаистовременоикреатортевештачкеинтелигенције
билодајетекпукикорисник.Усвакомслучају,његоводнос
премавештачкојинтелигенцијиумногомејеодређенчином
стварања,супремацијомљудскејединкеуодносунанеживу
стваркојомуправља.ВарирањепозицијеженекаоДругог
уСФфилмскомжанруистовременодоводидо”раскидаса
бинаризмима(…)доносећинамновесликемаскулинитета
ифеминитетакојисудефинисаниуопозицијисањиховим
нормативнимконструкцијама.”10

Де ми јур шка при ро да чо ве ка као му шкар ца

Сáмостварањеидизајнирањекиборга,андроидаивештач
кихинтелигенција свакакоимаполазиштеу античкимле
гендамаилипакуфоклорнимтрадицијамакаоштојејуда
изамапотомиууметничкојжанровскојпрози–одПигма
лионаињеговеГалатее,прекоГолеманасталогодглине,па
сведоФранкенштајнаМериШели(MaryShelley)иПиноки
јаКарлаКолодија(CarloColodi).Идејадачовеккреираан
тропоморфнутваркојаима/добијаодликеживогорганизма
кулминираћепочетком20.веказаштајевеликимделомза
служанКарелЧапеккојијеусвомСФпозоришномкомаду
Р.У.Р(Ро су мо ви уни вер зал ни ро бо ти)првиупотребиопојам
роботзаоногакоради,работазачовека.Уисторијифил
ма,Ме тро по лис(Me tro po lis)ФрицаЛанга(FritzLang,1927)
представљанајранијижанровскинаративукомечовеккре
ира роботску антропоморфну творевину, то је лик (зле)
Марије. ЛанговаМарија је претходница и репликанткиње

9 Однос мушкарца иженског андроида/вештачке интелигенције прису
тан је и уИс тре бљи ва чу (Bla de Run ner) Ридлија Скота (Ridley Scott,
1984)иунаставкуИс тре бљи вач2049(BladeRunner,2049)ДенијаВил
нева(DenisVilleneuve,2017)међутимтаромансанезаузимадоминант
нунаративнулинијукаоуодабранимфилмовима,стогаћеуовомраду
фунцкионисатинанивоуреференце

10Carrasco,R.,Ordaz,M.G.andLópez,F.J.M.(2015)ScienceFictionand
Bodies of theFuture:AlternativeGenderRealities inHollywoodCinema,
Jo ur nal of Fu tu res Stu di es,20(2),Taipei:TamkangUniversity,p.77.
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Рејчел изИс тре бљи ва ча Ридлија Скота, као и клониране
ЕленРиплиизАли ен: Ус кр сну ће(Alien: Re sur rec tion,1997)
Ж.П.Женеа(JeanPierreJeunet),јунакињаизСтеп форд ских 
же на(Step ford Wi ves,2004)ФренкаОза(FrankOz)иS1m0nе 
(2002)ЕндрјуаНикола (AndrewNiccol), вештачке интели
генцијеженског гласа уЈа, ро бот (I, Ro bot, 2004)Алекса
Пројаса(AlexProyas),холограмскeтворевинeЏојкојапред
ставља сурогат партнерке протагонистиК уИс тре бљи ва
чу 2049 (Bla de Run ner 2049, 2017) Денија Вилнева (Denis
Villeneuve),каоинизаженскихвештачкихинтелигенција,
андроидаикиборгакојимаћемосеуовомрадубавити.

Човеков демијуршки акт чији је производ креатура жен
скогрода,испитујеспецифичнеграницероднихидентитета
–какоауториКараско,ОрдазиЛопез(Carrasco,Ordaz,and
López)наводе:„киборге,којисепојављујуумногимфилмо
вимаскраја20.ипочетка21.векаможемочитатикаокључ
нефигуреуистраживањуновихвредностикојисеуписују
урод.”11

ДонаХаравејнаводидамит(иметафора)окиборгудоводи
додестабилизацијеграницаизмеђучовекаиживотиње,за
тимизмеђуорганизма(животињеи/иличовека)имашине
иконачноизмеђуфизичкогинефизичкогсвета–„киборзи
суетер,квинтесенција”.12Упримеримафилмскихроманси
људиикиборга,несамодасенапуштатрадиционалносхва
ћенадихотомија биологија/природа (жена,материја) насу
проткултуре(мушкарца,логоса),азатимисупротстављање
технологије (tec hne, кaoначинса зна ња) и хуманог, већ се
наглашавадаје„дуалностактивногдуха/пасивногтелата
кођеродноодређенаиједнајеодисторијскинајснажнијих
дуалности која прожима Западне идеологије рода”13.Када
мушкарацкреиражену(каокиборга,андроидаиливештач
ку интелигенцију) та „жена” је ентитет којим мушкарац
иматенденцијудаупотпуностиуправља.“Жена”јеутом
случајуништадругодолик,мушкарчеводраз у огледалу.
„Нарцистичкостварањедругог”,примећујеКсенијаБилби
ја,„развијалосеудвадискурзивнаправца:каоконцепција
сопствакојежели, у случајумушког големаикаопројек
цијаобјектазадовољства,услучајуженскогголема.”14Чин
креацијеупотпуностијеродноодређендокје„смушким

11Исто,стр.70.
12Harraway,D.нав.делостр.153.
13Bordo,S.(1993)Un be a ra ble We ight,Berkley&L.A.&London:University

ofCaliforniaPress,p.283.
14Bilbija,K.(1996)“Najmlađalutka”RosarieFere:oženama,lutkama,gole

mimaikiborzima.Žen ske stu di jebr.2/3,Beograd:Centarzaženskestudije,
7.7.2019.https://www.zenskestudie.edu.rs/izdavastvo/elektronskaizdanja/
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големомповезанинтелектуалниентузијазам,еротскоузбу
ђењејестрогосачуванозалитерарне’кћерке’(…)Каошто
јетоПлатонконструисаоусвојојпараболипећине,божан
ски,очинскилогосзамењујематеринскуутробу.”15Наовом
местуможемоначинитиипоређењесафројдовском„зави
шћузапенисом”,сексуалномразвојномфазомженеукојој
онакадауочида јојнедостајепенисосећатескобуувези
сатимнедостатком–мушкарац,пак,симулирачинрађања
(који је ексклузивноженски и којег је лишен) креирањем
голема/киборгау„чинукојипоричеулогуженеустварању
’реалног’живота.”16

Но, због чега се мушкарац опредељује за романсу са ве
штачкоминтелигенцијомиликиборгомкојејеон(илинеки
другимушкарац)креирао?ДализбогАсимовљевихзакона
којигарантујудавештачкаинтелигенцијаникаданесмеда
повредиљудско биће?Да ли због претње симболичке ка
страције коју стварнажена уме да учини а киборг/шкиња
не?Да ли је у питању заштита и сигурностмушкарчевог
ега,недодирљивостњеговогфалуса,тоталнаконтролакоју
нема башувек надженом ажели да је субординира?Ис
питаћемокакоженскикиборгможенапуститисубмисивну
позицијуипостатикиборшкињакаквом јевидиДонаХа
равеј,којаразвијасвојмитокиборгутврдећида„машина
није ’то’којетребаоживети,обожаватиинадкојимтреба
доминирати(....)машинесмоми,нашипроцеси,аспектина
шеготелотворења.”17Истражићемоукојојмерије(женски)
киборг„бићепостродногсвета”18којенадрастамитоЕде
нуиПостањуисликуженекаоорганскогделаприроде,и
разбијатрадиционалнедихотомијеибинаризме.

Же на као иш че за ва ју ћи ре фе рент  
у вир ту ел ном све ту

У филмској причи редитеља Спајка Џоунза Она, Теодор
(Жоакин Феникс/Joaquin Phoenix) је недавно разведен,
усамљени средовечнимушкарац који по наруџбини креи
раписма за клијенте којинисуумогућностиилинеуме
јудапишуписмасвојимближњима,билодасуупитању
романтичне било породичне везе. Теодоров први сусрет
са Самантом (глас Скарлет Јохансон/ Scarlett Johansson)

casopiszenskestudije/zenskestudijebr23/270najmladalutkarosariefe
reozenamalutkamagolemimaikiborzima

15Исто.
16Исто.
17Harraway,D.нав.делостр.180.
18Исто,стр.150.
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дешава се када он инсталира апгрејдован оперативни си
стем који у себи поседује виртуалног асистента, односно
вештачку интелигенцију са којом почиње да комуницира.
Од виртуалног асистента, Саманта постаје неко коме се
Теодорискреноповерава а затимњиховодноспрерастау
једну платонску романсу која има све нијансе романсе са
реалномженом–стрепњу,ишчекивање,недостајање,сум
њу,љубомору.НаСамантин предлог, Тео чак пристаје на
сусретсастварномдевојкомуулозисекссурогатанебили
прекоњењихдвојеостварилисексуалниоднос.Међутим,
убрзосвевештачкеинтелигенцијеперсоналнихкомпјутера
исофтверинапуштајувезесасвојимхардверима(исасво
јимљудима)и одлазеу једанванвременскипростор.Пре
негоштозаувекнестане,СамантасаопштаваТеудајесве
времепаралелноопштиласастотинамахиљадакорисника
абилазаљубљенаунеколикохиљада.Сајберпростор,као
великиматрикс(материца)уовомслучајуупотпуностисе
испоставља „ван контроле мушкарца: виртуелна реалност
разарањеговидентитет(...)инаврхунцуњеговогтријумфа,
кулминацијињеговихмашинскихерекција,мушкарацсесу
очавасасистемомкојијесамизградио(...)иоткривадаје
системженскииопасан.”19ТоштосеТеолагоднијеосећа(о)
уромансисавештачкоминтелигенцијомзаводљивоггласа
негоунекадашњембракусаженомсведочионемогућности
прихватањафројдовског„принципареалности”–Теобира
„принцип задовољства”.У контакту са бестелесним енти
тетом, вештачком интелигенцијом Самантом, ушушкан у
непрегледномсајберпростору,Теопроналазиновиобјекат
азаправопоновопроналазиизгубљенуљубавмајкекаопри
марногобјекта.Јер,љубавпоништавасверанијегубиткеи
испуњавасвежељеиздетињства–заљубљенипоновости
чеизгубљенуомнипотенцију.Уљубави,увољенојособи,
оживљавамо све изгубљене објекте нашегживота – „циљ
јепоновоизсећањавратитирајскеизворекојејечовекне
кадпоседоваоапотомизгубио.”20УСамантиТеопроналази
идеализовани објекат, проналази сличне одлике са једном
прасликом,сапарадигмомстањаванвременскесреће.Ме
ђутим, „чим мушкарац приступи овој зони, фалички сан
овечномживотукаоињеговафантазијао смртиженског
бивајупрекинутиапстрактнимнитимасајберпросторако
ји гауткивајуу самусвојупојаву (...)несрећно јединство
званомушкарацхватасебеупецаногзаекраниукљученог

19Plent,S.(2003)Namatriksu:Sajberfeminističkesimulacije,Kul tu ra,prir.dr
ZoricaTomić,br.107/108,Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvit
ka,str.133134

20ReikinSpector,P.E(2006)Dre ams of Lo ve and Fa te ful En co un ters: The 
Po wer of Ro man tic Pas sion,NY:AmericanPsychiatricPub.p.92.
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углобалнивебхардверских,софтверскихисветлуцавихси
стема...”21Нијеслучајноштоседевојкауулозисекссуро
гатаиспостављасувишном–„реално”постајесувишно,у
овој својеврсној регресији у лакановско „имагинарно”. Та
ироничнаинверзија–реалнаженакаосурогатзавиртуел
ни сексуални однос у потпуности первертира улогу жене
и управо сведочиофантазији о смртиженског. „Каква ће
битибудућност”пита сеКсенијаБилбија, „ако јежена та
референцијална димензија која у ери симулације треба да
ишчезне,илијевећишчезла?Можелисистемдапродужи
даљебезње?Или,мождаовај сценариоуопштеније тако
скорашњиионаје,уимагинарномсветужеља,већзамење
насвојомрепликом?”22Саманта,та„она”изнасловафил
ма,персонификованазаменицаженскогрода, представља
подсетникдајестварнаженазаправоишчезла.

Слика1–ТеоукомуникацијисасофтверомСаманта23

Протагонистајекажњензадвострукипреступ–најпрезато
штонијевалидираоосећањаипотребесвојенекадашњесу
пругекаоњемуравноправногсубјектаапотом,затоштоје
повероваоусвојуексклузивностипосебност,усвојусупер
иорностуодносунабилокогадругогским(потенцијално)
општиСаманта.Каооперативнисистем,Самантаједизај
ниранада„забавља,подржаваипомажеаданетражини
штазаузврат”штосеможепосматратикао„хиперболична
аналогијасаемоционалнимрадом24”–Самантајеидеалже
не,идеализованиобјекат,сведотренуткадоккаовештачка
интелигенцијанезадобијасамосвестиеманципујесеодТеа
штопредстављасвојеврстанискоракизоквирапатријарха
та.Тајискоракчинисемогућимјединобестелесноменти
тету,вештачкојинтелигенцијикаоштојеСаманта–Теова
бившасупруга,каоињеговапријатељицасаколеџаидаље

21Plent,S.нав.делостр.134.
22Bilbija,нав.дело.
23Фотографијапреузетасасајтаimdb.com.
24Goh,К.Whythefutureisnotfemaleinsciencefictioncinema,Lit tle Whi te 

Li es,3.Dec.2017,4.Feb.2019.https://lwlies.com/articles/womeninscien
cefictionbladerunner2049exmachina
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остајузаробљенеупостојећемнормативномсистемуукоме
слободаизборапредстављатекпривид.

ИуфилмскомнаративуредитељаЛазараБодрожеЕдер ле
зи Рај зинг постоји покушај да се вештачка интелигенци
јаеманципује–даодандроидапостајеженаиданапусти
својдвострукиподређениположај–уодносуначовекаи
мушкарца. Едерлези корпорацијашаље астронаутаМилу
тина (Себастијан Каваца / Sebastian Cavazza) у мисију на
АлфаКентаури свемирским бродом у коме му је додеље
навештачкаинтелигенцијаНимани(ЏесикаСтојадиновић
Стоја/JessicaStoyadinovichStoya),визуелноипсихолошки
дизајнирана на основу његових психолошких преферен
ци.МилутинневољноприхватаНиманисобзиромнасво
јетрауматичноискуствосаженама(имајком)алипристаје
да се поиграва са понудом софтвера којим се бираНима
нинопонашање,којеукључујеи сексуалнусубмисивност.
Одлазећичакиусиловање(у,какосамаНиманинаводи–
најчешћусексуалнуфантазијумушкарца),Милутинупот
пуностипреузимаигру контролеимоћи,међутимонаму
убрзопостаједосадна.КадаодлучидаискључиНиманииз
задатогсетапонашања,дајућијојмогућностдасамостално
бирасвојереакције,тј.дасвесноодлучујеоњима,очекују
ћиразвојемотивневезе,Милутинсенеочекиваносуочава
саНиманиномхладноћомиодбијањемдаљекомуникације,
изложившитакосопственурањивостдоекстрема.КадаНи
манипостане„ослобођенажена”онасенеокрећеМилути
ну,свомослободиоцу,итозањегапредстављаизненађење.
ТекстањеМилутиновекататонедепресиједоводидоНима
нинеемпатијеионадоносиодлукудасеискључикакоби
изворМилутиноветрауменестао.Међутим,Милутинјетај
којидоносифиналножртвовање–дабинапуниоНиманину
готовоиспражњенубатерију,излажесевисокојрадијацији.
Оставившиотворенкрај,далићеМилутинпреживетиили
не,ауторипостављајуамблематичнипоследњикадар,рефе
ренцунаМикеланђеловодело„Пиета”–Ниманиузагрљају
држиМилутинаипољубига,штосугеришеhappyend,алии
јошједнуистину.Наиме,коликојеМилутинтворацНимани
каоослобођенежене,толикојеиНиманитворацМилутина
којисееманципујеодулогемушкарцакојидоминира.На
ративнилукупотпуностипратиархетипскиразвојодноса
мушкарца и жене – игру завођења, перформанса, контро
ле,препуштања,преузимањамоћи.ИдејаСимондеБовоар
(SimonedeBeauvoir)осамоиспуњењуженекрозтрансцен
денцијукојомпревазилазисвојупозицијукаообјектаикао
Другог, заЏудит Батлер (JudithButler) не представља ни
шта друго домаскулину стратегију, „маскулини пројекат”
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будућидајемоделслободе„отелотворенумушкомроду”25–
нова,ослобођенаНиманинијеништадругодоМилутинов
маскулинипројекат.Алионапостајеправољудскобићетек
одлукомдасеукине,дасеугасикакобиспасилаМилутина.
Њено „киборшко технолошки пенетрирано тело допушта
(јој)даодбацирајскепојмовебићаиженскостиидаокре
нелеђаисторијирепресијекојупрвобитнимитпотврђује”.26
С почетка је Нимани сведена на тело и на телесно, тело
каообјектМилутиновежеље,увекдоступнотело,алииу
ширемсмислуина–„жељузазнањем–телокао’еписте
мофилски’ пројекат.”27Њено савршено привлачно тело не
представљапукофизичкотелокао„прекултурноипрелин
гвистичко”28већтелокаосоциокултурниконструкткојиза
добијазначење.ПодсећајућидасуизаФројдаизаМелани
Клајн(MelanieKleid)изаБатаја(Bataille)жељазасазнањем
повезанасасексуалношћу,ПитерБрукс(PeterBrooks)даље
упућујена„фаличкипоглед”,погледмушкарцанажену,на
којискрећепажњујошиЛисАјригареј(LuceIrigaray),као
„кључни елемент сваког епистемолошког пројекта”.29Ми
лутиноважељајежељазапоседовањемалиизазнањемите
жељесепреплићу–li bi do aman di, li bi do do mi nan di i li bi do 
ca pi en di (пожуда заљубављу, замоћи, за знањем) – рече
но језикомсветихотаца–увексубилеблискеповезанеу
Западнојфилозофијиилитератури”30.

Слика2–покретањесофтвераНимани31

СамкастингСтојеуулозиНиманисимптоматичанје–Стоја
јеиначепознатакаоонлајнпорноглумица,иближајеоном
таласу феминисткиња које подржавају овакво сексуално

25Butler,Ј.(1986)SexandGenderinSimonedeBeauvoir’sSecondSex,Yale 
French Stu di esNo.72,NewHaven:YaleUniversityPress.p.43.

26Stevenson,М.C.(2007)Tryingtoplugin:PosthumanCyborgsandtheSe
arch forConnection,Sci en ce Fic tion Stu di es,Vol.34,No.1 (Mar.,2007),
p.87.

27Brooks, P. (1993) Body Work: Ob jects of De si re in Mo dern Nar ra ti ve,
Cambridge:HarvardUniversityPress,р.5

28Исто,стр.7.
29Исто,стр.9.
30Исто,стр.11.
31Обефотографијепреузетесаsajtaimdb.com
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ослобађање и не идентификују га са објектификацијом и
субмисивномулогомженеупорнографскојиндустрији,бо
рећисезаправасексуалнихрадница.Онајеиауторкакњиге
есејаPhi lo sophy, Pussycats and Pornукојојстојисентенца
потпунопримењиванањенликНиманиуодносунаМилу
тина:„Људимечестовидекаодводимензионалнурепрезен
тацијуиизврћумојпрограмтакодаодговаранаративимау
њиховимглавама”.32Ниманикаоандроид,каокиборг,„нај
лиминалнија креатура”33 у СФжанру, поседује идентитет
који се „неможе се тицати само бекства или „бестелесне
егзалтације”,онсетакођеморатицативезамеђујединкама
(...)Аутономијазакиборгајенемогућаинедовољна.”34

Слика3–СтојаиСебастијанКавацакаоНиманииМилутин
 

Жен ски род –  
про је кат или кон струк ци ја?

Човечанство је мушко и мушкарац дефинише жену не по њој 
самој већ у односу на њега; она се не сматра аутономним бићем... 
Она је дефинисана и разликује се у односу на мушкарца; она је 
секундарна, неесенцијална насупрот есенцијалном. Он је Субјект, 

он је Апсолут – она је Други.

СимондеБовоар

ПротагонистафилмаЗоередитељаДрејкаДоремуса,Коул
(ЈуанМекГрегор /EwanMcGregor),  јенедавноразведени
програмер у компанији која производи софтвере помоћу
којих се детектује степен психолошког поклапања роман
тичних парова али ради и на пробној серији андроида,
синтетичких репликаната који би представљали савршене
партнере–онекојиникаданеповређујуиникаданеодлазе.
УКоула се заљубљује репликанткиња Зое (ЛеаСеду/Lea
Seydoux)чијијеКоулкреатораонјојоткривадазаправони
једевојкавећандроид.Иона,каоиРејчелизИс тре бљи ва ча
имаимплантирана сећањакоја творењенидентитет.Коул

32ClarkFlory,Т.StoyaIs‘Over’TalkingAboutFeministPorn,18.June2018.,
1. March 2019., https://jezebel.com/stoyaisovertalkingaboutfeminist
porn1826771529

33Stevenson,M.C.нав.делостр.89.
34Исто,стр.101.
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сазадршкомзапочињеромансусаЗоекојачезнедајеКоул
прихватикаољудскобићеикаожену.Наконпривременог
раскида,КоулконачноприхватаЗоинукиборшкуприродуи
happyendјекрунисантренуткомкадањенсинтетичкиорга
низамуспедапродукујесузесличнељудскимкаопроизвод
снажнихемоција.

Да ли Зое постаје „женом” у смислу који је дефинисала
Симон де Бовоар  – „жена се не рађа, женом се постаје”
(сентенцаиздела„Другипол”/Ledecièmesexe)причему
„термин’женскогпола/женка’означавафиксиранииденти
чансетприроднихтелеснихчињеница(...)атермин’жена’
означава мноштво начина на које те чињенице присвајају
културнозначење”35?Зоенијебиолошкажена(нијеженског
пола)собзиромда:

1)нијеживобићевећрепликант

2)непоседујеXXхромозоме

Зое је креирана да изгледа као атрактивна, интелигентна
женакојајеобјекат,идеаланпартнерзамушкарцакојина
равноморадапревазиђесазнањедаисподњенесавршено
дизајниранесиликонскекожепостојеструјнаколаичипови.
Али,упитнојеиколикоЗоејестеженачијијерод(културно)
конструисанњеном улогом и колико она постајеженом –
ако посматрамо реинтерпретације идеје Симон де Бовоар
коједоносиЏудитБатлер,акојапосматрародкао„процес
интерпретацијетела,давањекултуралнеформетелу”одно
сно„битиженазначипостатижена“штопредставља„акти
ванпроцесапропријације,интерпретацијеиреинтерпрета
ције примљенихкултуралнихмогућности”36, неопходно је
приметитидаБатлероватакођеуказујеинаамбиваленцију
чина„постајања”којунаводиСимондеБовоар–заБатлеро
ву,тајчинносиамбиваленцијубудућидародистовремено
јестеи„пројекат”(избор,одлука)и„конструкција”(пасив
но је детерминисан од стране патријархата и фалогоцен
тричногјезика).Зое,стога,немамогућностизбора–њено
присвајањероданијењенпројекатвећКоулов,онајеиса
маКоулов пројекат и она подлеже конструкцији, она је и
дословниконструкт.Поредтогаштојелишенапола,Зоеје
лишенаиродаикаотаквапостајеидеаланпартнерКоулу.
Његовабивша супруга са којомима синаостаје у домену
бовоаровскеженекојајетопостала,еманципујућисеодКо
ула.Садругестране,КоулнесамоштојествориоЗоекао
заменузастварнужену,онјезасвојукомпанијуствориои

35Butler,Ј.нав.делостр.36.
36Исто.
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мушкипрототип андроидаЕша.Еш је, за разликуодЗое,
одмахбио„свестан”својекиборшкеприроде,иЕшзаправо
представљаКоуловпокушајпревладавањаограничењасоп
ственогпола(мушког)даможе„рађати”–управоЕшпред
стављасинтетичкипанданстварномсинукојегфизичкини
јемогаородити(будућиданемаматерицу,каоштојеима
његовабившаженакојајеродиласина).

Зоинотелоније„чисто”тело(таквотелоинепостоји),оно
јепре„ситуиранотело,локускултурнеинтерпретације”37,
ононијеагамбеновскозое.Наиме,кадаЂорђоАгамбен(Gi
orgioAgamben)подсећанадистинкцијуизмеђупојмаби ос
узначењупартикуларногживотакојиприпадајединкиили
некојгрупиизое,штојеживоткаотакав,каобиолошкачи
њеница(видетиHo mo Sa cer)–првипојамподразумевагра
ђански,политичкиживотиполитичкувидљивостдокдруги
подразумеваискљученостизгрупе.Зоенијетакавзое,она
учествује у једној својеврсној политици креирања односа
измеђуљудииандроида,онајемишљенадабудесавршени
сурогат стварнеженекојимсемушкарцудоносиблагодет
уживањауемоционалномодносу.Иакопрототип,онајебу
дућитржишнипроизводновеекономије.Аковамсофтвер
каже да са реалним партнером не постоји велико подуда
рање, ту је Зое као серијски производ који ће обезбедити
готовоапсолутнопоклапање.Иакоутомзамишљеномдру
штвупостојеборделисаандроидимакоји,кадасеистроше
једноставнозавршенађубришту,угашеногсофтвера,Зоеје
чистасликаЕве (преизгонаизРаја),невинаинедирнута.
Иакоделујекаосвојеврстанкатарзичниhappyend укомеЗое
продукујућихуманесузетрансцендирасвојепостојањекао
обичногкиборгаунештоизузетноблискољудском,филм
скапричадоносиприличнодистопијскузавршницунагло
балном плану.Постоји граничниАгамбенов појам а то је
појамго лог жи во такојинијенизоениби ос,већнештоиз
међу,једнаврстаполитизованогзое,иживотизложенсмрти
(натомеАгамбендаљеградисвојумисаооконцентрацио
нимлогорима).Утомекстремномправцумоглибисмопо
сматрати и подухвате Коулове компаније која ће серијски
креиратимноштвоЗоеиЕшевазакојећеувераватиљудеда
суимнеопходникакобиживелимитскиhap pily ever af ter.
Самојеједан,пак,коракдоприсиледасетакоипроживи
остатакживота.

37Исто,стр.46.
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Суб вер зи је кул тур них обра за ца –  
ки бор шко осло ба ђа ње од пар ти јар ха та

У филму Ex Mac hi na Кејлеб (Домнол Глисон/ Domhnall
Gleeson) јемладипрограмеркога је ексцентричнимилио
нерНејтан(ОскарАјзак/OscarIsaacs),власникфирмекоја
јеинтернетгигант,позваоусвојуизолованулабораторију
да учествује у експерименту одређивања да ли креирана
вештачка интелигенција, андроид у женском обличју Ава
(АлишаВикандер/AliciaVikander) уме дамислии има ли
свест.ОвапоставканаслањасеначувениТјурингов(Alan
Turing)тесткојимсеодређуједаливештачкаинтелигенција
можеда„размишља”каочовек.Иницијално,овимтестом
којијепредстављаосвојеврсну„игруимитације”педесетих
година прошлог века, испитаници су утврђивали да ли се
изапаравана(илиусуседнојпросторији)налазимушкарац
илиженасакојимаиспитаницикомуницирајуписанимпу
тем, али је тест еволуираоуправцупроценедали сеиза
паравананалазичовекили(мислећа)машина.Уовом,пак,
случају,паравананема,исвејетранспарентно–Кејлебнеко
време путем надзорне камере посматраАву у просторији
стакленихзидова,онајестевештообликованиандроидали
њенаелектронскаколасујасновидљива.Кејлебзатимкому
ницирасањом,онапрвањемуоткривадајојјепривлачани
откривамудајегазда,ингениознипрограмер,заправозли
демијургкојивештачкеинтелигенцијекојејекреираодржи
узаточеништву.

Слика4–АлишаВикандеркаоандроидАва38

Располућенизмеђузадаткакојимујегазданаметнуо(испи
тивањеграницавештачкеинтелигенције)иемпатијепрема
Ави,Кејлебодлучуједазаједносањомпобегнеизгаздине
лабораторије,међутимсхватадагајеАвасамоискористила
каоинструментсвогбекства.Аваузпомоћједногсексуал
ног андроида убија газдуНејтана и бежи хеликоптером у
градокомемаштааКејлебостајезаувекзаточенулаборато
рији.ПодсећајућинасамепочеткеТјуринговогиспитивања
умејулимашинедамисле,утексту„Безсекса,молим,ми
смопостљуди!”,СлавојЖижекпостављапитање „како је

38Фотографијапреузетасасајтаimdb.com
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дошлодооваквог заокрета–одутврђивањаразликамеђу
половимадодетектовањаразликеизмеђуљудиимашина”
тврдећида„успешнаимитацијаженскиходговораодстра
не мушкарца (или обратно) не би доказала ништа пошто
полниидентитетнеутиченаначинкомбиновањасимбола,
докбиуспешнаимитацијачовекаодстранемашинедока
заладатаквамашинаумедамисли,јер’мишљење’запра
во представља исправан начин комбиновања симбола”.39
Уразговорима саНејтаном,Кејлебнеразуме збогчега је
сексуалном андроиду дата сексуалност и пол. „Вештачкој
интелигенцијинијепотребанрод”–тврдиКејлеб,међутим,
Нејтановаидејаједаниједносвеснобиће,билодајечовек
илиживотиња,неможепостојатибез сексуалнедимензи
је.Аваће,тако,искориститисвојусексуалностдабизавела
Кејлеба,излоупотребилањеговоповерење,одметнувшисе
иодсвогтворца.Читавекспериментпроценедаливештач
каинтелигенцијаАваумедамислизаправојеипроценауме
лиАвадасамосталноодлучује.ПозицијаАвеисексуалног
андроидајејасносубмисивнауодносунањиховогтворца,
онесукреиранедапокажуњеговуинтелектуалнудомина
цију,саједне,исексуалнудоминацијусадругестране.Оне
суњеговеслушкиње,билокаодеоњеговогексперимента,
билокаоњеговесексуалнеиграчке.Аваиосталевештачке
интелигенцијеусинтетичкимтелимакојаподражавајуже
не,поновнасуметафораженинеобесправљенедруштвене
позиције–Нејтановалабораторијапросторје патријарха
та као систему комеженепостоје „једино каомогућност
посредовања, трансакције, транзиције, преношења – из
међумушкараца ињегових истоврсника, у ствари између
мушкарцаињегасамог”40.КакоХаравејеванаводи,крајем
20.векасегубеграницеизмеђуљудииживотиња,између
људскогорганизмаимашинеизмеђуфизичкогинефизич
когсветаа„управотогубљењеграницаводикапозитивној
слицикиборшкогидентититетабудућидасењеговостање
не покорава родном дуализму који привилегује мушкарца
уодносунажену”41чимезаправоАва,несамокаоандро
идвећикаожена,престаједабудеДругиискорачујућииз
оковапатријархата.

Му шки род – не до стат ни суп сти тут

У првој епизоди друге сезоне ББЦ серијеЦр но огле да ло
–Од мах се вра ћам –Марта (Хејли Етвел/HayleyAtwell)
је млада жена чији супруг Еш (поново Домнол Глисон/

39Žižek,S.нав.дело,стр.153.
40IrigarayuPlent,S.str.121
41Carrasco,R.,Ordaz,M.G.andLópez,F.J.M.нав.делостр.72.
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DomhnallGleeson)гинeусаобраћајнојнесрећи.Будућида
живи сама, уизолованој кући, а трудна је,Мартаприхва
тапријатељицинпредлогданајпреуспоставионлајнкон
тактсарепликомЕшачијаје„свест”ипсихолошкипрофил
представљенасофтверомначињениманализомисинтезом
свихњеговихпонашањанадруштвениммрежамаикому
никацијамапутеммобилногтелефонаапотом,кадатајвир
туелниодноспостајесведубљи,одистекомпанијеМарта
наручујеи вернуоживљену силиконскурепликуЕша.Еш
јечакисексуалнофункционалан,међутим,будућидајеан
дроид,оннеспаваинеједе,и,будућидајеандроид,ипак
нема људске и специфично Ешове реакције у „наставку”
емотивног односа са Мартом. Физички је идентичан али
психоемотивнонедостатан.ОноштоМартазаправодожи
вљаваупокушајудасезближисасинтентичкимЕшомје
стефеномен „дóља42 језовитости” (un canny val ley), коју је
дефинисао јапански роботичарМасахироМори још1970.
године–онаподразумевапсихолошкуреакцијучовекана
андроидаи/илихуманоидногроботакојиувеомависоком
процентуличинањега,алинесасвим,такодајеприметна
таразлика– тареакција јепсихолошкинегативна, тај су
сретизазивајезу.АндроидовереакцијенаМартинекоманде
субеспоговорнеитојеувеквраћауспознајудаонникако
неможебитипотпунисурогатпогинулогсупруга.Андроид
сеникаданесупротставља.ВезаМартеиандроиданикако
неможеиматидинамизамкаода јеупитањуживаособа.
Но, када зажелида га сеотараси,наредившимуда скочи
салитице,репликаЕшамолизасвој„живот”иМартаод
лучује да гапоштеди.Међутим, задржаће гана тавану.У
последњемкадру,наконнеколикогодина,наћеркинрођен
дан,МартадопуштаћеркидапосетиЕшанатавануидага
почасти тортом. Ешпостоји као једна врста декора али и
мрачнетајне–онсамоделимичноиспуњаваМартинепси
хосексуалнепотребеаћеркијезасигурнопокушајсурога
таоца,далекиконтактсаоцемкоганикаданијениупозна
ла.Андроидмушкогродасведенјеналутку,унелагодном
стањуполуприсуства, заправо,Ешово одсуствонадјачава

42Израздóља(анедолина)користимсобзиромдасепојамun canny val ley 
најчешће описује графиком односноматематичкомфункцијом односа
сличности(осаYнаграфику)човекаиандроидаидопадања(осаXна
графику) – тафункција најпре расте а затим драстично опадашто је
сличностчовекаиандроидавећа,односноуједномтренуткучовекусе
превеликасличностсаандроидомпрестаједадопада.Језу,рецимо,не
изазива сусрет са хуманоидним роботомЦ3ПОизЗве зда них ра то ва
јерјеочигледноразличитодчовекаиаконањегаподсећа–онизазива
симпатије ане одбојност.Таруптура која се когнитивнопростирена
релацији„скорокаочовек”до„сасвимчовек”управојепредстављена
„дољомјезовитости”.



367

ВЕСНА ПЕРИЋ

присуствоњегове силиконске реплике. Аутори ове епизо
де заправо реплицирају на тврдњу архитекте компјутер
скихсистемаинеуронаучникаМарвинаМинског(Marvin
Minsky)когакритикујеиКетринХајлс–„најважнијаствар
увезисасвакомособомсуподаци,ипрограмиуподацима
којисеналазеумозгу”43.Мартатоневидитакобудућида
подациоЕшусачуванинегдеусајберпросторуникадане
могузаменитицеловитоискуствокоје јеималасањим.У
томсмислу,чиниседаЕшостаједафункционишесамоза
довољавајућињенесексуалнепотребеикаосувенирједне
истинскеромансе,заточеннатаванупопутјуродивихјуна
кињаготскихромана,каомрачнаалинеопходнатајнаједне
породице.Онјенеуспелихибридчовекаимашине,мушки
родсведенналуткукојој јепоштеђен„живот”којинедо
стижепозицијупостхуманогсубјектакојиустањувиртуал
ностипредставља„амалгам,збирхетерогенихкомпонената,
метаријалноинформациони ентитет чије границе подле
жунепрекиднојконструкцијииреконструкцији”44.Његова
даљареконструкција је онемогућена јерМарта обуставља
пројекатњеговееволуције.

За кљу чак

Пост ху ма на теласу„хибриднаилифлуиднателакојаре
метеподелунаинформацијуинаматеријално”али„чакиу
кибернетскомконтексту,гдејезамагљивањеграницадове
денодоекстрема,родненеједнакостипостоје”45.Уодабра
нимпримеримапоказалисмоправцееволуцијепост ху ма
нихтелаипост ху ма них емоционалниходносабудућидаи
људиивештачкеинтелигенцијекојесањимаостварајувезе
чине con di tio post hu ma na. Посматрајући идентитете жене
каоандроида,киборгаодносновештачкихинтелигенцијау
филмскимСФромансамапратилисмоизвођењеродавели
кимделомуоквиримазапажањаЏудитБатлер,премакојој
жене„окупирајусвојателакаосвојеесенцијалнеизаробља
вајућеидентитете(…)имонополизујутелеснусферу”46док
семушкарацможеодвојитиодсвогтелаибитинезависан
одњих,присвајајућибестелеснеквалитетекаоштосуду
ша,свест,и/илитрансценденцијаиутојтачкињеговоте
лопостајеДругиа„маскулино’ја’бестелеснифеномен”47.
У највећем броју примерамушкарац је носилац есенције,
трансцеденције и он је доминантан у односу на женску

43MinskyinHayles,K.р.244.
44Hayles,K.нав.делостр.3.
45Stivenson,M.C.нав.делостр.72.
46Butler,J.нав.делостр.43.
47Исто,стр.44.
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вештачкуинтелигенцију.Уекстремнимсценаријима,жена
„немабиће,чакниједнуулогу;нивластитиглас,нижељу
(...)неманишташтобисевиделоондегдемушкарацмисли
да би требало да буде припадник: само рупу, сенку, рану,
’пол који није онај прави’”48.Међутим, оквир виртуелног
и кибернетског свакакако уноси „флуидност у идентитете
којисунекадаморалидабудуфиксирани”49тесепозици
јаженекаоДругогусистемубинарнихопозиција,систему
којијеприличнокрутопостављен,унаучнојфантастициу
којојсеграницезамагљујују,можекретатикаеманципацији
иизласкуизпатријархалногмоделакојипривилегујеједан
крајтојбинарногсистема(мушки).Показалисмокакосеу
многиманализиранимпримеримапроблематизујеидекон
струишепоредактаквебинарнеопозицијередефинисањем
роднихулога.
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STATUS–IT’SCOMPLICATED

DE/CONSTRUCTIONOFGENDERIDENTITY
INROMANTICSFFILMS

Abstract

The paper researches romance between humans and artificial
intelligence,intermsofgender,insciencefictionfilmnarrativesofthe
21stcenturyandexaminestheextentofthedominantmatrixinwhich
themanishumanandthewomanisartificialintelligence,subordinated
tothemaleconsumer/creator.Also,thepaperexploreswhatconstitutes
thegenderidentityofawomanasanOther invirtualandcybernetic
environments, starting from the framework of the phenomenon of
post human, as understood by Katerine Hayles and referred to by
SlavojŽižek,inspiredbythecultessayA Cyborg ManifestobyDonna
Harraway, aswellasthegenderdeterminationasresearchedbyJudith
ButlerinherdialoguewithSimonedeBeauvoir.Inthefilmnarratives
likeHerbySpikeJonze(2013),Ex MachinabyAlexGarland,Zoeby
DrakeDoremus (2018) and the debut filmEderlezi Rising byLazar
Bodroža(2018),amancreatesand/orcommunicateswithanandroid,
building an emotional connection.On the other hand, in an episode
of theBBCseriesBlack Mirror titledBe Right Back (2013)directed
byOwenHarris, there is a singularexampleofawoman re/creating
the belovedman in the form of a silicone android. These examples
destabilize rigidbinarygendermodel, introducingnewvalues to the

conceptofgender.

Key words: gender identity, android, cyborg, artificial intelligence, 
posthumous, romance, science fiction.
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УМИРАЊЕУВИДЕОИГРАМА
ОДВИРТУЕЛНОГОЖИВЉАВАЊА
ДОДИГИТАЛНЕАПОКАЛИПСЕ

Сажетак: Про це њу је се да пре ко две ми ли јар де љу ди мо же да се 
на зо ве геј ме ри ма. Сви они игра ју ви део игре, а ве ћи на у тим игра
ма ства ра ли ко ве и иден ти фи ку је се са њи ма у то ли кој ме ри да ти 
ли ко ви по ста ју ава та ри игра ча. А ава та ри уми ру. Не ка да ожи
вља ва ју, не ка да не, у за ви сно сти од пра ви ла ко ја ва же у игра ма 
чи ји су ју на ци, од но сно све то ви ма ко је на се ља ва ју. Не ка да и ти 
све то ви уми ру. У та квим мо мен ти ма, јед ном ко ман дом би ва ју за
у век из бри са не де се ти не или сто ти не хи ља да ди ги тал них ли ко ва. 
Они не ста ју за у век, у не по врат ном чи ну бри са ња сер ве ра ко ји нео
до љи во под се ћа на крај све та. Ди ги тал ног све та, али све та све
јед но, на ро чи то ако га гле да мо очи ма оних ко ји су га на ста њи ва ли. 
Из суд би на ава та ра, би ло да су окон ча ли у из дво је ним ин ци ден ти
ма или у ди ги тал ном ге но ци ду, мо же се по не што на у чи ти – ако 
не о су шти ни ди ги тал ног по сто ја ња, он да си гур но о од но су љу ди 
пре ма ње го вој ко нач но сти. 

Кључнеречи:ана лог но, ди ги тал но, жи вот, смрт, игра

Увод

Заразликуодфилмаикњижевностиукојимасужанровиу
највећомпроцентукодификованииукојимајенаучнафан
тастикаопштеприхваћенирелативнопрецизантермин,ви
деоигресејошувекналазеупримордијалнојфазиукојојсе
једанкрајдругогпојављујужанровизаснованинаосећању
којеизазивајукодиграча(енг.hor ror),циљуигре(енг.survi
val),ономештоиграчинајчешћерадеуигри(енг.shooter),
углугледањаиграча(енг.third per son),приповедачкомстилу
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(енг. we stern1) или врсти искуства коју ће играчи имати
(adven tu re).„Доследнаприменатаконедоследногприступа
бинасдовеладоситуацијеукојојбисеигреизRe si dent Evil 
серијаламогленазватиhor ror sur vi val / third per son sho o ter 
/ ro le playing / we stern adven tu reигре,штонасдоводидоза
кључкадајелошакласификацијагораопцијаоднепостоја
њакласификације”2.

Проблемнедефинисанихжанрова није једини са којим се
сусрећемоприликомтеоријскогразматрањаигара.Сукобна
линији наратолозилудолози је резултат покушаја мерења
видеоигараметромнаправљенимзамерењекњижевностии
самимтимврлобесмисленнеспоразум,алиидобарпример
честихћорсокакаукојимајетеоријазавршилакадаседо
хватилавидеоигара.Чакјеидефиницијаигара,омеђенаса
једнестранеБудинимспискомзабрањенихигара3исадавећ
петнаестгодинастаромтврдњомдасуигре“системукоме
сеиграчиупуштајуувештачкисукоб,дефинисанправили
ма,којирезултирамерљивимисходом”4,нештоштообухва
тапољекојејенереткоужеодоногнакомеобитавајувидео
игре,на сличанначиннакојинаучнафантастикапонекад
обухвати и елементе других жанрова. Све чешће, помало
апсурдно,исамуреалност,штојеразвојситуацијекојинас
доводидопитањанекихдругихграница.

Из вид ни ца бу ду ћег све та

Чувенајереченицакојујенеформалниотацатомскебомбе
РобертОпенхајмеризговорионаконштосеатомскапечур
капопрвипутподиглаунебоНовогМексика:„Јасȃмпо
стадохсмрт,уништавач светова”.Мање јепознатода јеу
питањулошпреводизБхавагавадГитасписа,писаногсан
скритомкоји јеОпенхајмерпознаваослабијенегофизику.
Основнагрешкаје,акојевероватисавременимтумачењи
ма,утомештојеОпенхајмерреч„време”превеоса„смрт”.
Танкалинијакојаделисмрткаокрајсветаивремекаокрај
светајезаправоистаоналинијакојаправиразликуизмеђу
крајаједногживотаикрајаживотакаотаквог.

1 Овонијефилмскивестерн,негосекористидабиозначиоrole playing 
игреправљененаначиннакојитообичнорадеевропскииамерички
студији,акојесеразликујуод,напримерJRPG,акронимоденг.Ja pa ne
se ro le playing ga mes.

2 Стојковић,М.(2016)За там ње ње, пер ва зив на игра,докторскиуметнич
кирад,Београд:Факултетдрамскихуметности.

3 Brah ma ja la Sut ta (Dig ha Ni kaya 1/Di a lo gu es of the Bud dha(1899)Oxford:
ThePaliTextSociety.

4 Salen, K. and Zimmerman, E. (2003) Ru les of Play: Ga me De sign 
Fundamentals,TheMITPress.
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Слика1Пр ва атом ска екс пло зи ја;фотографија:LosAlamos
NationalLaboratory,https://fas.org/oped/drozdenko/

Устварности,сакрајевимаразнихживотасесрећемопрак
тичносвакодневноодкадајетаблоидноновинарствоуспре
зисадигиталномтехнологијомлегализовалоснаффилмове
и на насловним страницама сајтова нампонудило снимке
различитихсмртиснимљенихбезбројнимкамерамаширом
планете. А камера је заиста безброј: налазе се на нашим
телефонима,накомпјутерима,нараскрсницама,упродав
ницама,банкама,поштама,општинама,школама…Живот
водимонесвеснидасеонмалтенеконстантнодокументује
иархивира.

Некедржаве,попутКине,развијајусистемпраћењаибодо
вањакојисенеразликујепревишеодвидеоигара:бодови
скупљениуспехомушколиилибилокаквимдругимпошто
вањем правила и система чији су грађани део доноси на
предовање у друштву, грешке попут баналних каошто су
прелазакулицедок је упаљеноцрвено запешакедооних
многоопаснијихзатоталитарнесистемекаоштојеверова
њедајеслободаговоранормалнаудвадесетипрвомвекуте
бодовебришукаодасууигри.Таквагејмификацијаживота
насприближаваидејидајеразликаизмеђуборавкаудиги
талномистварномсветусвемања,сатомразликомштосе
уовомслучајутојразлициприближавамосастварнестране
границе.

Свесутоизвидницеједногбудућегсвета,укомећеразли
каизмеђуживотаудигиталномсветуионогванњегабити
обрисана.Нашепостојањећенаодређениначинпрестати
да буде линеарно, јер ће у било ком тренуткумоћи да се
премотауназаднаекрануслужбениказадуженогдаустано
висакимесмосвеималиконтактеупоследњихнеколико
година,односнодотренуткакада јеовајсистемпуштену
функцију. Јединуутехуможемоданађемоучињеницида
ће и тај службеник бити отпуштен оног тренутка када се
развијудовољнодобри алгоритмикојићењеговпосаода
препустенекојдругојмашини,чимећесетехнодистопија
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дефинитивно преселити из домена научне фантастике у
описсвакодневнице.

Смрт,утаквомсвету,донеклећемоћидасезамениподра
жавањемдотадашњегживота.ЕмилијаКујда,програмериз
Русије,наконсмртисвогнајбољегпријатељаРоманаМазу
ренкајескупиласвењеговепорукеиобјавесадруштвених
мрежа и уз помоћ вештачке интелигенције и по узору на
епизодусеријеЦр но огле да ло(енг.Black Mir ror)направила
апликацијуукојојјемогладаседописујесањим,односно,
саономверзијомњегакојујевештачкаинтелигенцијамогла
дареконструишенаосновусачуванихпорукаиобјава.

Причаоовомподухватујепосталаопштеместоутренутку
кадаједигиталнитрансхуманизамнаправиопрвипродору
популарнукултуру,алисевредивратитинаовајпримерјер
јеколичинаинформацијакојаћебитискупљенакрознепре
киднопраћење (иприслушкивање, које је једнакораспро
страњено,самомањеатрактивнозавизуелнукомуникацију,
штогачинимањепогоднимзапотребеузбуњивањауви
зуелнонастројеномсвету)убудућностиомогућитидалеко
вишеподатакакојећевештачкаинтелигенцијамоћидаоб
рађује,чимећереалистичностутискадасмоустањудако
муницирамосамртвимабитивишеструкоувећана,асмрту
реалномсветудодатномонетизована.

Слика2A Di gi tal Ava tar;appbyLuka,Inc.(https://searchman.com/
ios/app/us/958946383/en/lukainc/romanmazurenko/),илустрација:

printscreenМиркоСтојковић
Увиртуелнимсветовимасмртјечешћанегоуовомнашем
правомизједногједноставногразлога:истаособаможеда
умревишепута.Напредовањекрозразнеигрескоропопра
вилуподразумевасталноумирање,алиисталнавиртуелна
оживљавања,такозваниre spawn,којакрозинфлацијусамрт
нихропацасамусмртчинепрактичнонебитном.Дизајне
ривидеоигарасуразличитимприступимапокушавалида
сачувајувредносттогтренутка:тзв.per ma de ath(играчима
једанживотикадагаизгуби,играсезавршава)јеприлично
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старамеханикаигрекојајенасталаувремекадакомпјуте
ринисуималиsaveопцију.Последњихгодинаper ma de ath
доживљава ренесансу, самошто је сада она избор аутора
игара, а не нужност диктирана техничким могућностима.
Примери попут оног изFort ni te, тренутно најпопуларније
игренасвету,нисурелевантнијерсмртиграчатраједопо
четкановепартије.Оно,пак,штојестерелевантнојеситу
ацијасаиграмаукојимаиграчипреузимајуодређенеулоге
(Role Playing Games,удаљемтекстуРПГ),сасвимускладу
са „одређењем игре артефакта културе у низу игра–култ–
театар”5.

РПГјежанркојинереткозахтеваизузетнопуновременада
бисејунакдовеонанивонакомеиграчможеозбиљниједа
утиченасветукомесеналази.Per ma de athуоваквомтипу
игаразначигубитаксвогтогвременаималокојеспреман
натаквуврстужртве,неопходнедабисмртуигридобила
некидубљисмисао.

Лакојеприхватитидасмртзадигиталногаватарапостојиу
једнакојмерикаоиживот.Занекогакоигренеигра,тајед
накамерајезаправонула.Потцењивањеинепознавањеига
рамогудадоведудозакључкададигиталниаватаринемају
живот, самим тимни смрт. За гејмере, односнољуде који
проводепуновременаудигиталнимсветовима,ликовикроз
којихуњимаборавеутимсветовимасуврлостварни;самим
тим,ињиховасмрт–свакањиховасмрт–јеједнакостварна.
Али,то јеповезаносаидентификацијом,која јекодигара
нереткоинтензивнијанегоудругимгранамауметности(да,
видеоигресууметност),малозбогмогућностидаутичемо
наизгледиособинетихликовакрозизборекојеправимона
почеткуитокомигре,малозбогвременакојеинвестирамоу
догодовштинетогјунакаатосевремемеристотинамасати,
амалои збогмиметичког карактера уметности, о чему је
јошАристотелполемисаоусвојојПоетици6.

Уосталом, која је разликаизмеђупостојања јунакаукњи
зи,уфилмуилиуигри?АндржејСапковски,ауторсеријала
Вештац (пољ.Wi edźmin),годинама јеградиосветбазиран
насловенскојмитологији,укомесењеговглавнијунакГе
ралтодРивијеборипротивнеправде, билодаонадолази
у облику душевно корумпиранихљуди или натприродних
бића.ПољскистудиоCD Pro ject Redјенаосновусеријала
књиганаправиотриделавидеоигрекојисудо2019.године

5 Митровић, Б. (2017) Иден ти те ти тек ста и иден ти те ти у тек
сту ММОРПГ, докторска дисертација, Београд: Факултет драмских
уметности.

6 Аристотел(2002)О пе снич кој умет но сти,Београд:Дерета.
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продатиу33милионапримерака,штојеодличанрезултат
јерјепросечнаценатаквогтипаигараоко50долара,такода
причамооизносувећемодмилијардудолара.

Слика3Ве штац у Нет флик со вој се ри ји и Ве штац у исто и ме ној 
игри,(илустрација:Fansided,https://winteriscoming.net/2019/07/25/
netflixwitcheradaptingbooksnotvideogameslaurenhissrich/)

ПрофитостваренвидеоиграмаједовеодотужбеАндржеја
Сапковског,којијеприликомпотписивањауговораозбиљно
потцениокултуролошкии–зањегаочигледноважнији–тр
жишнизначајвидеоигара,алиидотогадаНетфлиxсними
серијуThe Witcherкојасеприказујеодкраја2019.годинеи
закојусусепродуцентинадалидаћепоновитиуспех„Игре
престола”.Икоја је ондаразликаизмеђу судбинеГералта
укњигама,уиграмаиусерији?Гдејеонстварнији?И,ва
жнијезатемуовогтекста,гдејесмртнекогбаронасадисте
илибандитаилинекогтрећегепизодистевишесмрт,агде
мање?

Прихватимоли,стога,идејудафеноменсмртидигиталног
аватаразаслужуједабудеразматранбарсаистомпажњом
којомразматрамоињиховеславнеилинеславнекрајевеу
књижевности,филмовимаилипозоришту,ондадолазимои
докарактеристикекојајерезервисанасамозасмртуједном
типуигара:савременанавремесвиликовикојисунасеља
валиодређенисветумрууистомтренутку.Тајкрајједефи
нитиван.Нијеупитањустилскафигура,нипоетскаслобо
да:радисеотехничкојусловностикојаподразумевадацео
светигре,укључујућиисавживот–дигитални,алиживот–
који га насељава постоји на једном или више сервера ко
ји захтевају сталну бригуи одржавање, у једном трептају
нестанезаувек.Гејмингкомпанијесерверимапосвећујупа
жњуиресурседокгодониостварујупрофит,илидокверују
даћеимтодонетикористунекомдругомоблику.Кадауло
женоуодређенојмерипостаневећеоддобијеног,сервери
сегасе.Гашењесерверајезасвеонекојиихненасељавају
кроздигиталнеаватарепотпунонебитандогађај.Заонекоји
суусветупаркираномнатаквомсерверупроводилидане,
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месецеилигодинеживота,тојекрајживотакаотаквог.За
њих,гашењесервераједигиталнааналогијаапокалипсе.

Слика4Ga mingGHD, “Ga ming Cul tu re: The Fi nal Ho urs of Ta bu la 
Ra sa”(илустрација:printscreenhttps://youtu.be/wxXDZC2XWXU)
Преиликасније,свештојествореноћенестати.Дигитални
универзумиизграђениувидеоиграманисуизузетак,напро
тив.Онинестајууразмацима,брисањемсерверанакојима
сухостовани.Утренуткунестајудесетинехиљадааватара,
заједносапријатељимасакојимасупровелисвоједигитал
не животе, нестају пратиоци у авантурама, нестаје благо
стеченоупоходима,паикућаукојојјетоблагочувано,село
укомесетакућаналазила,континентсасвимосталимсели
маиградовима,нестајепланета,нестајесвештојечинило
универзумигре.Све тобивау тренуткууништено једном
јединомкомандомбезименогдемијурга.

Тешкојебавитисефеноменомкрајасветовабезобраћања
пажњeнафинедистинкцијеречикојимаописујемодогађај
таквеважности.Отудајепотребнонагласитиидаје„деми
јург”речкојанагрчкомозначаваобичноградникаизнаро
да,алиидајебашњуПлатонискористиодабиописаобо
жанствокојеодидејаиматеријеградисвет.Дакле,обичан
радниккојисмишљаиградисвет–најтачнијимогућиопис
некога ко прво дизајнира игру, а онда је после одређеног
временаибришесасервера.

Таква апокалипса неможе а да намне побуди асоцијаци
јенаевентуалникрајнашег,дакажемоправогсвета.Идеја
даискустваизвиртуелнихсветоваможемодаприменимоу
стварностијестараколикоиигресаме,покретачјегејми
фикацијеуедукацији(аиванње),послужилајеикаоин
спирацијазаистраживањаЕдвардаКастронове,алиимноге
социолошкестудијекојесудигиталнесветоведоживљавале
као„живелабораторије”укојимајемогућеоткритикакоби
појединциубројчановеликимдруштвенимзаједницамаре
аговалинаекстремнеситуацијепопутпандемијеили,ето,
апокалипсе.
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Узодређенудозутрудасвакакојемогућедоћидозакључака
којибибилибазирани,например,на42GBMySQLбазепо
датакасапреко270милионаподатакаоактивностимасвих
играчачетвртезатворенебетеММОигреArchAge7,алита
квастудијанамнеговорикакобисмомиреаговалинакрај
света,већкакосуКорејанцикојисуглумилисредњовековне
витезовечијајеглавназабавабилаборбаиубијањереаго
валикадасезавршиоњиховсвет.МадајеЗемљаприлично
немилосрдноместо,ипак јененасељаваседаммилијарди
убица. Самим тим, подаци из истраживања који говоре о
бројуубиставаупрвојнедељизатворенебетеибројууби
ставаунедељипредвајповањемсерверанемогуданамка
жуништаотомедалибискочиобројубиставаустварном
светукадабисесазналодаћесезавршитизанепунатри
месеца.Врлопосредноповезивањесаобрасцимапонашања
уреалномсветубисемождаимоглообавитиуслучајуда
убијањеуигритретирамокаобилокојудругусвакодневну
активностустварности,падаондапрекопроценатаоних
којиодустајуодсвакодневнеактивностиионихкојисење
придржавају покушавамо да погодимо будућност, што је
вероватнобашоноликоузалудноколикоизвучи.

Слика5СтопаубиставауигриArchAge;Извор:eprint
arXiv:1703.01500

Такође,уиграмаједругачијииодноспремасмрти.Усве
товимагдејенајгорастваркојаможедавамседогодиније
самасмрт,већоживљавање(re spawn)напогрешномместу
или нека симболична казна изражена губитком квалитета
опреме или броја xp поена, немогуће је баш преко смрти
наћи прелаз ка стварности, где је свака појединачна смрт
апокалипса,макарисамозатуособукојајеумрла.

Чиниседабиживалабораторијакојабидаланајоптимал
није резулате када је у питању понашање пред апокалип

7 ReumKang,A.,Blackburn,J.,Kwak,H.andKangKim,H.(2017)I Wo uld 
Not Plant Ap ple Tre es If the World Will Be Wi ped: Analyzing Hun dreds of 
Mil li ons of Be ha vi o ral Re cords of Players Du ring an MMORPG Be ta Test,
Proceedings of te 26th InternationalWorldWideWeb Conference 2017,
pp.435444.
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суморала да буде игра у којој је свака смрт и пре апока
липсе трајна (per ma de ath) и у којој бисмо обављали исте
активностикаоустварности.

За кљу чак

Уметности,штоигреједнимсвојимделомвећдугојесу,не
приличипукоподражавањестварности.Оноштомиодње
очекујемо је организовање доживљаја на крајње субјекти
ванначин.Услучајуапокалипсеувидеоиграма,тајначин
би требалонештоданамкажеонашимосећањимапово
домсмртикоја јеу једнакојмеринеминовнаинепозната,
јерзнамодаћесигурнодоћи,алинезнамокада.Уосталом,
известанбројнасневерујечакнидајесмрткрајпостојања.

Заштосамонда,кадајеочигледнонемогућеповућипарале
лусастварношћуинештонаучитиокрајусопственогсвета,
неколикогодинапровеотражећивестиоскорашњемгаше
њуММОигарасамодабихсерегистроваонањихсациљем
да попут крпеља на коњу дигиталних јахача апокалипсе
присуствујемтимпоследњимтренуцимачитавихдигитал
нихуниверзума?Заштосамтрошиовреме,правогуништа
вачасветова,акообјективногледаноизкрајеватихсвето
ва ништа неможе да се научи?Па, затошто субјективно
гледаноуњимамноготогаможедасеосети.

Дигиталнисветовиумирубезстраха.Постојигорчина,по
стојитуга,алипостојииолакшање–нарочитоуслучајеви
макадајеискуствоборавкауњимабилооптерећенолошим
гејмдизајномибаговима.Међутим,усвимтимсветовима,
одFo ot bal Ma na ger On li ne где сам последње дане провео
утишини (ванge ne ral chata)играјућимечевепротив јед
ногТурчинакојимијеумесецимапретогапостаонајбо
љинепријатељ,доневештогшепањакрозстранкориснички
интерфејсигреTa bu la Ra sa,укојусамулетеоуњенимпо
следњим тренуцима, нешто наконшто сењен творац Ри
чардГариотвратиоизизлетаусвемир,једнајестварзајед
ничка:осећањедаумиремосамичакикадаумиремозаједно
самногима.

Ипак,крајдигиталногсветанијеправикрај јеростајусе
ћањанањега,текстовипопутовог,паиMySQLбазепода
такасастотинамамилионаподатака.Збогтога,окрајевима
дигиталнихсветованеможемодаговоримокористећиреч
„апокалипса”,којаубуквалномпреводусагрчкогзначиски
дањевела.Примеренијитерминбибио„ентокалипса”–ула
жењеувео,јернамкрајевидигиталногсветанеомогућавају
давидимоистину,већнамомогућавајудаилузијуучинимо
јошстварнијом.Натајначинсеисвеоноштосмоназивали
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научномфантастикомпојављујекаодеоширегскупа,који
слободноможемоназватинашимживотом.
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DYINGINVIDEOGAMES

FROMVIRTUALREVIVALTODIGITALAPOCALIPSE

Abstract

Itisestimatedthatovertwomillionpeoplecanbenominatedasgamers.
Allof themplayvideogames,andmostofthemcreatecharactersin
thesegamesandidentifywiththemtosuchanextentthatthecharacters
become avatars of the players.And avatars die. Sometimes they are
revived, sometimes not, depending on the game rules applicable to
these characters and the worlds they inhabit. Sometimes the worlds
themselvesalsoperish.At suchmoments,onecommandcan forever
deletetensorhundredsofthousandsofdigitalcharacters.Theyperish
forever, in an irreversible act of server deletion, irresistibly similar
totheendoftheworld.Theendofadigitalworld,butstillaworld,
especially ifweobserve it from thepoint of viewof its inhabitants.
From the destinies of these avatars, whether they perish in separate
incidentsordigitalgenocides,wecanlearnathingortwo–ifnotabout
themeaningofdigitalexistencethenundoubtedlyaboutthemannerin

whichpeoplerelatetotheirownfinitenature.

Keywords: analogue, digital, life, death, game
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ОДНОСНАУЧНЕ
ФАНТАСТИКЕИ
ОГЛАШАВАЊА

Сажетак: Рад се ба ви од но сом на уч не фан та сти ке и огла ша ва
ња, кон крет но пред ста ва ма огла ша ва ња у на уч ној фан та сти ци 
(филм, књи жев ност и стрип) и пре тва ра њем њи хо ве фор ме у ре
ал ност. Та ко ђе, на во ди при ме ре ути ца ја ре ал но сти ко ја у фор ми 
од ре ђе ног естет ског дис кур са мо же да ти ви ђе ње бу дућ но сти и 
по тен ци јал них фор ми и на чи на огла ша ва ња. По ред то га, тре ти
ра мо гу ће на чи не огла ша ва ња ко ри шће њем (но вих) тех но ло ги ја, 
пред ви ђе не при ка зи ма бу дућ но сти у ал тер на тив ним филм ским 
уни вер зу ми мана уч ној фан та сти ци. Ау то ри на ро чи то ана ли зи
ра ју филм „Ис тре бљи вач” и ње го ве ви зи о нар ске еле мен те у сми
слу пред ви ђа ња бу ду ће ствар но сти, тј. ка ко и у ко јој ме ри су, у 
сво јим пред ста ва ма бу дућ но сти, би ли у пра ву ка да су у пи та њу 
тех но ло шке ино ва ци је ко је се ко ри сте у са вре ме ном огла ша ва њу. 
Рад, та ко, ука зу је на узроч нопо сле дич ну ве зу из ме ђу на ста ја ња 
фик тив них тех но ло ги ја на фил му и вр ло бр зог про то ти пи ра ња и 
оспо со бља ва ња истих или слич них за по тре бе ре кла ми ра ња. Та
ко ђе, рад пра ви осврт на кон зи стент ност ви зу ел ног је зи ка ре кла
ми ра ња кроз ана ли зу култ них фил мо ва „Ис тре бљи вач”, „Дух у 
шкољки” и „Ис тре бљи вач 2049”.

Кључнеречи: про из вод, но ве тех но ло ги је, „Ис тре бљи вач”, „Дух 
у шкољ ки”

Пред ста ве со ци о ло шког и де мо граф ског  
уре ђе ња бу дућ но сти и огла ша ва ње

Како бисмо боље разумели утуцај, улогу и примену тех
нологије у претпостављеном маркетингу будућности, мо
рамо прво покушати да разумемо и усвојимо друштвена

НЕНАДПЕРИЋ
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устројствапредстављенаутимзамишљенимуниверзумима.
Можесерећидапостојиодређенканонуначинуликовног
представљањатихсветова,поготовоуначинуилустрирања
визуелнихмедијауфилмовимаиуметностикојисебазирају
нанаучнојфантастици,посебноуподжанрусајберпанка.

Након почетног успеха који је остварио Ис тре бљи вач
(Blade Runner)режисераРидлијаСкота,усвимсајбертри
леримакојисууследилистворена јенавикасмештањаар
хитектуре у суптилно редизајнирана ,,азијска” окружења,
заједно са визуелним иконама поднебља западног света у
циљу креирања осећаја културне различитости, и угодне
сликепостмодернистичкемешавинекојаизтогапроизила
зи.КадајеупитањуИс тре бљи вач,најкоришћенијимодел
дизајнирања тих окружења је пространи, густо насељени,
мрачниметрополис.Уколикосеосврнемонаантологијски
романВилијамаГибсона,,Неуромант”,можемоприметити
наглашенеутицајеисточњачкекултуреиурбаногстила1,су
геришући,,заменухегемонијскогдржавногапаратамулти
национализмом,односно,културолошкоммножином”2.

Намећесепитање:косустановнициилипосетиоцитоггра
да?Онисупотрошачи,административниифизичкирадни
ци,туристисвихнационалностиичитаваструја,углавном
илегалних, избеглица који раде у разним продавницама.
Туристи,досељеници,избеглице,радницииздругихзема
љаидругепокретнегрупеиособечинесуштинскуодлику
тихсветова.Тојесветукоменепостојерелативностабилне
заједницеимреже,сродство,пријатељство,месторођења,
боравкаидругиповезујућиоднос, већ сугеришенапоме
реностовихстабилностинеопходношћуљудскогкретања,
јерсвевишељудибивасуоченосастварношћупотребеза
пресељењемилимаштањуотоме.

Имајућиувидуколикоопширнуциљнугрупупредставља
једна оваква насеобина, будућим маговима оглашавања је
биопотребансистеминформисањадоступанвеликомброју
људи,ивидљивутакогустонасељенојобласти.Такосусвој
пут кафилмској вечности креирале зградеи грађевине са
фасадамаупотпуностисастављенимодекрана,ивисокито
темиекранакојиинформишучовеканеонскогсутра.Оволи
коувећанапропорцијауказујенајошједнубитнукарактери
стикуфиктивногбудућегчовека(која,помишљењуАутора

1 Parker,V.(2007)WilliamGibson:SciFiIconBecomesProphetofthePre
sent,Col le ge Cri er6(2).

2 Christie,J.OfAIsandOthers:WilliamGibson’sTransit, in:Fic tion 2000. 
Cyber punk and the Fu tu re of Nar ra ti ve, eds. Slusser, G. and Shippey, T.
(1992),Athens:UniversityofGeorgia,рр.191207.
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ниједалекоодистине),атоједаинформацијапостајенови
Бог,апонудапроповедпотрошачкогдруштва.Овај,,велики
екран”постаојезаштитнизнакпостмодернистичкихградо
ва, огледало информационихмрежа, улаз у сајберспејс.У
филмуРидлијаСкотајепрвобитнопланираниекрануувод
нојсценизамењенвећим,приказујућигејшукојапокушава
дапроданешто,уконтрастусабљештећимграфикамакоје
илуструјумаштувановог света.Ово једиректноутицало
наизгледтргаТајмс сквер (енг.Ti mes Squ a re)уХонгКон
гу,гдеекранпостављенназградуŠel ku la(енг.Shell To wer)
показујевишеодреклама.Будућида је такођеповезанна
кабловскеканале,пролазницимасепреноселокалнеиме
ђународне вести, а током неколикомесеци, кабловскиТВ
каналисупреносилиуживоемисијусатрга,хиперреалност
је,усвомекстрему,нашласвојеместоустварности.Споми
њемонајдужиекраннасвету (500метара!),којинаткрива
једнуоднајпрометнијихулицаЛасВегаса3.

Слика1УводнасценаИс тре бљи ва ча
(извор:https://en.wikipedia.org/wiki/Blade_Runner)

Култна дела ,,Друштво спектакла” Ги Дебора4 и ,,Терми
налски идентитет” Скота Букатмана5 илустровале су зна
чајвеликогекранакаоалтернативногпросторазавизуелне
поруке.Полазећи одЖакЛакановог концептаформирања
бићакрозогледалскуслику,критичарисуспозналидауспо
номоптичкетехнологијеовоогледалопостаје,например,
камера која истовремено креира, рефлеткује и криви соп
ственуслику6.Готовосвиредовнипосетиоцитржнихцен
тарасуималиискуствогде,разгледајућиизлоге,видесвој
одразкојиимприлазиизсупротногправцаилиугла,након
чега схвате да је извор камера из продавнице.Оваква ис
кустваможемоописиватикаопросторновременскекапсу
ле,иуовомконтексту,екранинатрговимавеликихградова

3 https://vegasexperience.com/vivavisionlightshow/
4 Debord,G.(1992)La So ciété du spec tac le,Gallimard.
5 Bukatman,S.(1993)Ter mi nal Iden tity: The Vir tual Su bject in Post mo dern 

Sci en ce Fic tion,DukeUniversityPress,DurhamandLondon.
6 Lacan, J. (2001)The Mir ror Sta ge as For ma ti ve of the Fun ction of the I,

London:RoutledgeClassics.
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представљајупојачавањеописаногискуствакамере.Уовој
тачки,можемопарафразиратиБодријарадаприпадамоге
нерацијама које заправо чине научну фантастику, наша
искуствасупосталанаучнофантастичнаискуства.

Ва жност екран ске сли ке у  
гра до ви ма бу дућ но сти

ФилмскиЛосАнђелесуИс тре бљи ва чусеуглавномдожи
вљавакаосуморнапротивречност,сатамомповременопро
светљеномготовопсиходеличнимвизуелнимударимакоји
се посебно огледају у бизарним огласним летећим објек
тима који плутају кроз масивне бетонске кањоне града у
својим асиметричним надуваним формама отелотвореним
уоклопубезбројнихлоготипаивидеобилборда.Солитери
одпонеколикостотинаспратоваупотпуностисачињениод
екраначиненесамоархитектонскустварностноћнесутра
шњице,већсуиместоутицајнихбрендовапопутКо ка ко ле 
(Coca Cola).Сдругестране,већпоменутагејша,уједнојод
сценазаводљивопијетаблету,гдесепорукајасноможету
мачитикаорекламазаконтрацептивнупилулучијајеулога
давршиконтролурађањаувећпренасељеномметрополису.
Сдругестране,назградипрекопутаонеукојојживиглавни
јунакунаставкуфилмаИс тре бљи вач –Ис тре бљи вач 2049 
можемовидетисугестивнурекламунекеазијскефирмеса
обнаженом голом девојком и једноставним слоганом који
битребалодаасоциранаУжи так (Joy).Овојевероватно
инајдиректнијиизраз,најава,конзумерскогдобакојеједо
шло у следећим деценијама и све више води као оваквом
огољеном (у буквалном и преведеном смислу речи) и ви
зуелноупечатљивомизразукојинаткријуљеформуиопште
информацијевезанезапроизвод,који једноставнопостају
сувишни.

Слика2Потенцијалнабудућностоглашавања;
(извор:screenmusings.org)

Оваква прекомерна употреба рекламирања је већ предви
ђенаунаучнофантастичнојлитератури.Например,роман
,,Свемирскитрговци”КирилаКорнблутаиФредерикаПо
ласекористиперспективомдиректорапродајеизбудућно
сти како би испитао друштво у потпуности преплављено
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конзумеризмом7.Уњиховомуниверзуму,дигиталнарекла
маћесеприказиватинаплафонуспаваћесобеодтренутка
кадаукућанинотвориочи,докћевеселирекламниспотови
битипуштанисаогледалаукупатилутокомбријања.Овај
принцип је, готовоупотпуности, приказану серијиЦр но 
огле да ло (енг.Black Mir ror), прецизније у другој епизоди,
где протагонисти бивају кажњени скидањем средстава са
банковнограчунауколикоодбијудаодгледајурекламуили
желедајеуклоне.

СамРидлиСкот,режисерИс тре бљи ва чаобјашњава:,,све
укупно окружење до кога смо дошли уИс тре бљи ва чу је,
једноставно,прогнозаоногаштосамвећвидеоугустона
сељенимцентримаусвету”8.Некеодлокацијакојесуин
спирисалефилмсуфинансијскицентаруХонгКонгу, то
кијскиГинзаокруг,лондонскиПикадилициркус,њујоршки
ТајмсСкверипословнаобластМилана.Тообјашњаванеон.
Егзотичнисједнеибаналнисдругестранелоготипи,чини
се,осветљавајусвакикадарфилма.Логотипланцарестора
нанудлиБе ли змај(енг.Whi te Dra gon),неонскизнаковиза
TDKкасете,Kossслушалицеинеонскибилбордизајапан
скеилатинопроизводе.

Слика3ТајмскверуЊуЈорку
(извор:https://en.wikipedia.org/wiki/Times_Square)

Тако агресивно визуелно присуство се данас чини попри
личноусвојеним,алитонијебиослучај1982.годинекада
јевећинаамеричкесредњекласенастанилапредграђакако
бинапустилацентарградапознатпокриминалу.Усвомна
станку,прeскорочетиридеценије,Ис тре бљи вачјерефлек
товаоовораноразмишљањеприказивањемсопственогфик
тивногЛосАнђелесакаоконфузнепренасељенеметрополе,
итакођеврлотачнопредвидеопорастсвеприсутногрекла
мирања…Такоданасбројнаистраживањауказујунапре
засићеностмедијарекламнимпорукама.Поњима,одрасла

7 PohlF.,KornbluthC.(1953)The Spa ce Mer chants,BriliantBooks.
8 https://www.thedailybeast.com/howbladerunnerdrewtheblueprintfor

themodernworld
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особа у САД или Великој Британији, на пример, дневно
биваизложенаутицајуоко140реклама,штопогодишњој
калкулацијиизносипреко50000порука!Задецутајброј
износиоко40.000...

Данас,већинаовогпредвиђања,нарочитоупогледуреклам
неприсутности,представљасуморнустварност.Деприми
рајућа представа непрекидног рекламирања која је била
једнаодкључнихкомпонентикласикаиз1982.годинеједе
лимичнопосталапреплављујућастварност.Уколикосеза
мислимоотомеколикосмоизложенирекламнимпорукама,
слоганимаиграфиком,схватићемодасвакановапотискује
следећуиданисмоустањудаобрадимотоликиброј,углав
номбескорисних,информација,којесегубеунашојсвести
дозаборава,једназадругом.Овопоглављеокончавамоци
татомРојаБетијаузавршнојсценомИс тре бљи ва ча:Сви ти 
тре ну ци ће вре ме ном би ти из гу бље ни… Као су зе на ки ши.

Уло га ре клам не по ру ке као  
стил ске од ред ни це филм ске бу дућ но сти

Филозофија филмских градова будућности показује јасну
тежњудапостојећаархитектуратребадасеадаптирапопо
требамавеликегустиненасељеностиалииоглашавањакоје
јеусмеренонавеликупопулацијумегалополиса.Тиградови
прекривенивеликимхолограмскимсликамајасноасоцира
јунасадашњеметрополепопутХонгКонга,којијеготово
немогуће замислити без таквих детаља. У архитектонској
теорији,овавезаизмеђусаграђенихформиирекламени
једовољнопроучавана;но,једаноднајпознатијихпримера
долазиодкључнефигурепостмодернистичкеархитектуре,
РобертаВентурија.

Наиме,Вентуридискутујекакосумодернистичке,,кутије”
састављене од стакла и бетона неподобне за приказивање
порукапопутрекламногматеријалаизнакова.Поњеговом
мишљењу, модернистичка архитектура може да функцио
нише једино у беживотном, стерилном окружењу9.Мону
ментални логотип на врху солитера може да изгледа сна
жнои грандиозно, алиуобичајене рекламенеласкајумо
дернистичкојархитектури.Зато јеграду јошједномкулт
номфилмуДух у шкољ ки (енг.Ghost in the Shell),Руперта
Сандерсапотврдиоовуидеју.

Уњемуградскеулицепредстављајускладиштевеликогбро
јаинформацијакојесунамприказиванеизсвихправаца–са

9 Вентури,Р.,Браун,Д.иИзенур,С.(1990)По у ке Лас Ве га са: За бо ра вље
ни сим бо ли зам ар хи тек тон ске фор ме,Београд:Грађевинскакњига.
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екрана,наизлозимапродавница,билбордима,светлећими
неонским рекламама.У јеку оваквог технолошког налета,
становнициуфиктивнимградовимапостајуотупели,осе
ћањимазамењенимподацима,априродностањепостојања
ибивствовањајесведенонавештачкеконструкте.Убити,
то јемрачна,дистопијскабудућносткаквунамсајберпанк
филмовипредстављају.Управоједантакавпримерпредста
вљаиДух у шкољ ки, којиучестиммеђусценамаприкази
вањакрупнихкадроваградаилуструјеуправоовакавудар
информацијаиреклама.Ововажиизакултнимангастрип
МасамунеШироваиз1992.године,наосновукојегјенастао
анимиранифилмтригодинекасније,а2017.иигранифилм.

Слика4Дух у шкољ кистрипиМасамунинаперцепцијаградабу
дућности(извор:pinterest.com)

Овајфилмпредвиђабудућностгдесулинијехоризонтадо
миниранерекламнимхолограмима.Сатестране,налазисе
натрагутакођепознатихостварењаПе ти еле мент(1997),
Извештајмањине(2002)иИс тре бљи ва ча –каоутемељива
часајберпанкправцаукинематографији.Иакосам заплет
филмаостављадостапросторазадаљиразвитакприче,мо
жемоутврдитидајеидејајавнихрекламнихпростораизу
зетноубедљиваипожељнаусферидигиталногоглашавања.

Слика5:ХолограмскерекламеуфилмуДух у шкољ ки
(извор:uelgraphicdesign.co.uk)
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Бу ду ће тех но ло ги је да нас

Кадајеупитањууметност,првисветовивиртуелнествар
ности настали су 1970их, а развојем технологије током
деведесетихгодинапрошлогвекадошлоједовећеекспан
зије овогмедија, посебнокрозфилм.Од тренутка када је
наступила комерцијална технологија јер је производња и
продукција ових садржаја постала приступачнија, потра
жњазањимасеповећала,сабројнималатимаиплатформа
макојеомогућавајуоваквуврступриказаи/илиискуства10.
Истотакоједеценијамасветрекламирањабиодоминиран
стандарднимстатичнимбилбордима.Но,упротеклимгоди
намадигиталниизворислике(Di gi tal sig na ge),каоштосу
LCD,Led,eпапир,пројекторизајавнепростореисл.поста
јетехнологијакојанадвладавауиндустрији.Питањејекако
ћесеовиодносипоставитиубудућностисаоваквомекспан
зијомновихтехнологија.Савременаинапреднатехнологија
једаноднајприступачнијихначиназакретивнорекламира
ње.Некиоднајупечатљивијихконцепатавиђенихуфилмо
виманаучнефантастикесу,убрзо,угледалисветлостдана
(илиосветлили градове)убрзопоњиховомпредстављању
набиоскопскомплатну.Di gi tal sig na geприказануфилмо
вимапопутДух у шкољ кисунамзасигурномногоближене
гоштовећинаможезамислити11.Алиштатопредстављаза
будућностоглашавања?Готовојеизвеснодаћесеначинна
којићепотрошачивидети,ипомогућности,вршитиинтер
акцијусаоваквомврстомдигиталногрекламирањадрастич
нопроменити.Имајућиувидутехнолошкеиновације,које
покрећудаљеиновацијеумаркетингуиоглашавању,много
тогаштојенекадабилоплодмаштеускороможедапостане
свакодевница.Унаставкућемопредставитинекеодтехно
логијавиђенихнафилмуодкојихсунекевећуупотреби,а
другеуфазикаснихпрототипа.

КомпанијаLig htvertјеразвилатехнологијуECHOкојаомо
гућује приказивање слике посматрачима и до 200 метара
високе.Ефекаткојиоватехнологијакористиназивасепо
стојаноствида(persistence of vision),иупитањујеоптичка
варка.Утехничкомсмислу,то је једнодимензионалнатех
нологијакојакористикомпензацијуљудскогокаукреира
њуилузиједводимензионалногпростораилислике.Идеја
холограмајеприсутнанеколиковековауформи,,Пеперовог

10Личина,М. иПерић,Н. (2019)Виртуелна реалности видеоигре као
проширенимедијифилма,Пхло ги стон27,стр.190.

11https://www.independent.co.uk/artsentertainment/films/ghostintheshell/
howsooncouldghostintheshellsfantasytechnologybecomearea
litya7658846.html
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духа”, оптичке илузије пројектовања дводимензионалне
сликенаповршинуподугломзарадкреирањаефектатроди
мензионалности.Тојепринциппокомефунцкионишусва
тренутнахолограмскарешењанатржиштуиусавременој
холографијиууметности.ТехнологијапопутECHOдиспле
јаћесвакакоинспирисатидаљеекспериментесахолографи
јом.Адефинитивно,тојестеприказбудућностикакавсмо
видели протеклих година у холивудским хитовимa, а који
јеканонизованкрозИс тре бљи ва ча,његовнаставакиДуха
ушкољки,којисуисте,2017.годинедоживелипремијеру.

Проширенареалност(енг.Aug men ted Re a lity –AR)свеви
шеузимадахаусавременомсвету,аначинпредстављања
информацијајеличнијииперсонализованијинегоикад.Ко
риснициодлучујуштажеледавиде,ањиховиАRуређаји
већ поседују доста информација о њима у зависности од
већдостављенихподатакаилинаучениходлукаприпрет
ходнимизборима.Оватехнологијаидеуправцудаљеграз
виткакојиподразумевалокализованизборсадржаја,гдеће
корисникиматимогућностфилтрирањапрезентованихпо
рука,њиховогуклањањаилиприказаискључивопонудако
јеодговарајуњиховомтренутномживотномстилу.Овосе
можеобјаснитипримеромгдеособакојајенедавнопостала
родитељвиђауглавномпонудевезанезапородицуилинегу
бебе,докмлађаособасависокимпримањимаслободнијег
животног стила добија понуде за ексклузивне аутомобиле
илипутовања.

Компаније попутVR ti ze су већ развиле платформе које ће
оваква искуства приближити јавности.Уколико виртуелна
реалнос(Vir tual Re a lity/VR)иARпостанустандард,можемо
замислитифизичкеобјектеупросторупопутбилбордабез
сликаилипоруканањима–празнаплатнанакојимасва
кипотрошачвидисебиприкладнурекламу.Уприлогтоме
идеиследећипример:компанијаBlu e Bro ad ca sterјекреира
лаплатформузаоглашавачекојаприказујеперсонализоване
огласеурадњамаутренуткупродаје.Служесеblu e to othи
wifiтехнологијамакакобипроучилинавикекупаца,аова
употребаподатакaможедаводикаперсонализованомлич
номсаветникукојисеистичеупоменутомфилмуИз ве штај 
ма њи не.

Машинско учење (Mac hi ne le ar ning) представља изузетно
атрактивнуобластурачунарскимнаукама,везанузаразвој
вештачке интелигенције, а уз сервисе попутAma zon Alek
sa(енг.Ama zon Alex),нисмодалекоодупотребеоветехно
логијеустварномсвету.Мада,будућидакористиподатке
корисника у процесу тренирања и формирања вештачких
неуронских мрежа, ова дисциплина представља велику
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контроверзуусавременимкруговимакадајеречозаштити
приватности.Машинско учење је свој пут ка оглашавању
нашлокрозтржиштенекретнина,гдесу,затоспецијализо
вани,логаритмиодређивалиилипредвиђалиценуквадра
та некретнине у зависности од предефинисаних фактора.
Једнаодприменамоделамашинскогучењајестекрозпер
сонализованепонуденадруштвениммрежама.Самонеки
од фактора за формирање понуде могу укључивати вашу
претрагумогуће дестинације за одмор, заједничкихфото
графија сапријатељимаилипозитивнерецензијерестора
на.Даље,уколикоизучаватепонудуновихуређајанасајту
продавнице технике, свакако да ће вашиперсонализовани
огласиунареднихпарданабитисуженнатутему.Машин
ско учење представља поддисциплину рачунарског вида
(енг.Computer Vi sion),иинтересантанпарадокспредставља
чињеницадарачунаривећданасмогуда,,видеˮуместонас
илипокушајудапредвиденашепотребеипотомихпонуде.

За кљу чак

Различитивидовиуметностиуначнојфантастици(кинема
тографија, књижевност, стрип) стварајуразличите светове
будућности.Онисе,наравно,могумногоразликоватиодау
торадоаутора,алиједнавизијасеодржавакаодоминантна
итонесамоусајберпанкжанру.Тавизијанијенималосве
тла,онапретпостављадистопичне,пренасељенемегалопо
лисеоптерећенеогромнимбројемрекламакојесеприказују
путемхолграмскихпројекција,LCDдисплејаиразличитих
варијанти технолошки усавршених билборда. Ова слика
пратидемографскитрендпланете,алиирекламни–гдеје
људи,каоирекламасвевишеивише.Стоганечудиекспан
зијаформатанаучнефантастикекојисупаралелнопратили
иличакподстицалиразвојтехнологије.Садашњостибли
скаилидаљабудућностпредстављајуинспирацијузанауч
нуфантастикуусмислупретпоставкеукомсмерућесеод
садашњостиразвијатибудућност.Но,дешаваседанаучна
фантастикакреирадеосадашњостиилиблискебудућности,
што седоброможеиспратити кроз оглашавањеи технич
кеиновацијезакојепонекаддобијаидеју/нацртизнаучне
фантастике.Иако је први случај чешћи, радпоказује и да
другинијеплодслучајностивећнепрестаногпокушавања
маркетиншкоогласнеиндустриједаоразличитимбрендо
вима,производимаиуслугамаобавестиштовећибројљу
дииштоефектније.Истокаоштопокушавадатајвелики
бројбудепрецизно,,адресиранˮ–дакледасеогласобрати
ономезакогаогашивачкрозактуелнеи/илибудућесисте
меоглашавањаможезакључитиилисавеликимпроцентом
сигурностипретпоставитидајезаинтересован.
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Уовом раду су представљене паралеле између актуелних
технолошкихиновацијауоглашавањуимаркетингууједно
анализирајућинекаоднајутицајнијихостварењажанра,као
иоколностимогућихстварностиукојимасеодвијају.Уби
ти,будућност(илисадашњост)јепотрошачка,усмеренака
стварањуиодржавањупотребе,каоиподстицањуназадо
вољењеисте,аоглашавањејетудаодржаватоусмерењеи
штовишинивопотрошње.Утусврхуоглашавањекористи
светехничкеиновације,апонекуиствараузимајућиидеје
изкултнихделанаучнефантастике.
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THERELATIONOFSCIENCEFICTION
ANDADVERTISING

Abstract

The paper dealswith the relation of science fiction and advertising,
specificallyintherepresentationofadvertisinginsciencefiction(film,
literatureandcomics)andtransformationoftheirformsintoreality.It
alsoincludesexamplesoftheinfluenceofreality,whichintheformofa
certainestheticaldiscoursemayoferavisionofthefutureandpotential
forms and modalities of advertising.Additionally, the paper covers
possiblemodalitiesofadvertisingwithuseof (new) technologies,as
depictedintherepresentationsofthefutureinalternativefilmuniverses
– i.e. in science fiction.Many authors have analysed the filmBlade 
Runner anditsvisionaryelementsaspropheciesoffuturereality,trying
toanswerthequestionhowandtowhatextent,intheirrepresentations
ofthefuture,theywererightinregardtotheutilisationoftechnological
innovationsinmodernadvertising.Thepaperpointstothecauseand
efect relation between the occurrence of the fictive technologies in
filmsandveryfastprototypingandutilisationof thesameorsimilar
technologiesforthepurposeofadvertising.Thepaperalsoreviewsthe
consistenceof thevisual languageofadvertising throughanalysisof
cultmoviesBlade Runner,Ghost in the ShellandBlade Runner 2049.

Keywords: product, new technologies, Blade Runner, Ghost in the 
Shell
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БЛЕЈД РА НЕР1982
АНТИЦИПАЦИЈАТЕХНОЛОГИЈЕИ

КОРИСНИЧКОГИНТЕРФЕЈСА
УНАУЧНО-ФАНТАСТИЧНОМ

ФИЛМУ
Сажетак: На уч на фан та сти ка као књи жев ни и филм ски жа нр је 
че сто не по сред но ути ца ла на тех но ло шке ино ва ци је и ди зајн ко
ри сни чог ин тер феј са. Мно ге иде је из ли те ра ту ре и фил ма су већ 
ре а ли зо ва не, а на да ље се раз ма тра ју фан та стич ни тех но ло шки 
из у ми ко ји би се ре а ли зо ва ли у бли ској бу дућ но сти као и њи хов 
ути цај на дру штво. Ди зајн ко ри снич ког ин тер феј са у кон тек
сту ин тер ак ци је чо векма ши на је ин тер ди сци пли нар на област 
ко ја ком би ну је умет ност, тех но ло ги ју и на у ку. Јед на за ни мљи ва 
ан ти ци па ци ја тех но ло шке кул ту ре и ди зај на ин тер феј са је филм 
„Блејд Ра нер” из 1982. чи ја рад ња је сме ште на у но вем бру 2019. 
го ди не. Ов де ће мо раз мо три ти пред ви ђе не и ре а ли зо ва не тех но ло
ги је и ин тер феј се при ка за не у фил му са ма њим освр том на њи хов 
ути цај на дру штво.

Кључне речи: ди зајн ин тер феј са, на уч на фан та сти ка, филм, 
тех но ло ги ја, умет ност

Увод

Научнафантастикаједалекоодсвојихранихдана,кадају
је Исaк Асимов дефинисао као „ону грану књижевности
која се бави утицајем научног напретка на људска бића.”
(Modern Sci en ce Fic tion, 1953).До70их је нарастаожанр
научнозаснованихидеја;нијесебавиосамонауком,већи

КАТАРИНАКАПЛАРСКИВУКОВИЋ
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њенимпоследицама.Постављалосепитање„штаако?”Шта
акобипостојаосветукојембиовоилионобилоистинито?1

Блејд Ра нер(BladeRunner)филмРидлијаСкотаиз1982.го
динесеослањанакњигуФилипаК.Дика„Сањајулиан
дроидиелектричнеовце”из1968.године.Укњизисерадња
дешава1992.аукаснијимиздањима2021,доксеуфилму,у
уводномизлагањупозадинскеприче,наводиновембар2019.
године.СценаристифилмаДејвидПиплсиХемптонФенчер
сусесамоделимичноослонилинарадњукњиге.Филмje,
узмузикуВангелиса,поставиоестетскунормузадистопиј
скуатмосферууфутуристичкимсценаријима,ажанровски
јесврстанунаучнофантастичнинеоноар.Радњаседешава
упостнуклеарнојатмосфериЛосАнђелеса,новембра2019.
годинегделовацнаглавеДекард,„блејдранер”,когаглуми
ХарисонФорд,ловии„умирује”(заправоубија)побуњене
андроидетзв.„репликанте”које јенаправила„ТајрелКор
порација”  запотребеживота у ванземаљским (offworld)
колонијама.Термини„блејдранер”и„репликант”сенепо
јављујуукњизи.Репликантисубиомашинекојејејакоте
шкоразликоватиодљудиииакосугенетскидалеконапред
нији одљуди, репликанти су билиробови, а прављени су
типскизаборбу,одлагањенуклеарноготпадаилизадовољ
ство.Када упоредимо са данашњомситуацијому области
применехуманоиднероботике,закључићемодасеиноваци
једешавајуувојнојиндустрији,адасемасовноприхватају
ипримењујуусексуалнојиндустрији.

Блејд Ра нер је пуштен у биоскопе 25. јуна 1982. године.
Истегодине,ујунуијулу,премијерусудоживелајошдва
научнофантастичнафилма:„Звезданестазе2:Кановгнев”
и„Трон”,првифилмкојијекористиокомпјутерскигенери
санеспецијалнеефекте.Штосетичекомпјутерскетехноло
гијеисофтвера,1982.годинејенаправљенКо мо дор 64,при
ступачанкућникомпјутер,аоснованојеинеколикокомпа
нијакојеидaнасдоминирајунапољукомпјутерскеграфике
Адоби(Adobe),АутоДеск,ЛукасАртсиЕлектроникАртс.2

Интерфејсседефинишекаопосредникукомуникацијичо
векаикомпјутера(илимашине).Дабиинтерфејсбиоубе
дљивуфилму,нарочитозапубликукојасвевишекористи
технологију у савременом животу, треба да се ослања на
концепте већ познате човеку или, ако је у питању непо
стојећа технологија, онда се она кроз наратив објашњава

1 Gilks,M.andFleming,P.andAllen,M.Sci en ce Fic tion: The Li te ra tu re of 
Ide as,2003.,10.10.2019.,https://www.writingworld.com/sf/sf.shtml

2ComputerHope,Com pu ter Hi story–1982,30.06.2019,11.11.2019.https://
www.computerhope.com/history/1982.htm
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гледаоцу.Миуфилмучестовидимосамоделићетехноло
гијеиинтерфејса,јерсуонипретежнодеосценеиподржа
вају драмску радњу која се гради на међуљудским и „не
људским”односима(ванземаљскимоблицимаживота)или
односимачовекаимашине.

Ро бо ти ка и го вор ни ин тер фејс

УфилмуБлејд Ра нермашинесуандроиди,односнорепли
кантиионеимајуупотпуностиљудскеособинетакодаје
интеракцијасањимаприродна,односнонепостојиинтер
фејс,јернепостојининачиндаихразликујемоодљудских
бића.Комуникацијасеобављавербалнимилиневербалним
путем.Уфилмупостојеи андроидинижег типакоје упо
знајемо у сцени када репликанткиња Прис (Дерил Хана)
посећујегенетскогинжињераЏејЕфСебастијана(Вилијам
Сандерсон).Приуласкууњеговстандочекујуихандроиди
„играчке”,патуљастивојници,којејеЏејЕфСебастијансам
дизајнирао да се не би осећао усамљено. Једанима главу
кловнасаиздуженимносомиподсећанапародијупруског
краљаВилијемаКајзера,адругиимаглавумедведаиобу
ченјеууниформуНаполеонa.Обојицаимајумеханичкепо
крете,крећусенезграпно,пачаксеисударају.Ониделују
мањељудски,авишекаороботи,карикатуредвадиктатора
(Слика1).

Слика1Сценаизфилмаса„играчкама”репликантимаКајзераи
Наполеонаињихови”оригинали”.Извори:https://www.dhm.de/
lemo/bestand/objekt/95007746,https://fineartamerica.com/featured/
portraitofnapoleonbonaparteornapoleoniduringabattlejoseph

chabord.html,WarnerBros.„BladeRunnerFinalCut”

НачиннакојиимсеЏејЕфСебастијанобраћанамговори
даониимајуограниченумогућносткомуникације,односно
даимајупрограмирануконверзацију,алипоначинунако
јизбуњеноиупитногледајуПрискојунепознајуможемо
претпоставити да ипак имају напредну вештачку интели
генцијуимогућностпрепознавањалица.Њиховигласовису
синтетизованикакобинамвишеличилинаиграчке–робо
теалиидабиспречилиосећајнепријатностиодпретеране
„људскости”хуманоиднихобјеката.„Акокомпјутеризовани
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глас звучи механички и синтетизовано, подразумеваће се
дајеупитањувештачкисистем,напротивакомашинаима
природан људски глас, може проузроковати неочекивану
конфузију.”3Овојеважналекцијазадизајнерекојикреирају
хуманоидне3Данимације,роботеивиртуелнеагенте.Људи
могукомфорнодаприхватајусличностиобјекатасаљудима
сведоксличностнепостанетоликоснажнадасевишене
региструјекаостваркојаделујељудски,већделујекаољуд
скобићесакојимнештонијеуреду.4Овајконцептје1970.
идентификоваојапанскипрофесорроботикеМашироМори
иназваогаBu ki mi No Ta ni,којијекаснијепреведеннаенгле
скикаоun canny val ley (долинасабласности) иданасјеуши
рокојупотреби.5Ефекатсеодносинаразличитерепрезента
ције:глас,слику,гестове,пропорцијеидруго.Дакле,ЏејЕф
Себастијановеиграчкеимајудобродизајниранегласове,јер
збогсинтетизациједелујумањесабласно.

Слика2РепликанткињеПрисиРејчели„вештачкасова”са
црвенимодсјајемуочима,Извор:https://thepandorasociety.com/

replicantsredemptioninbladerunner/

Одчовеколикихроботаиликиборга(технолошкинадогра
ђенихљуди)намјелакодаочекујемодаговоре,међутимод
машинеилиживотињенеочекујемоспособностдакомуни
циракаоинтелигентнобиће.Упркоспостојањурепликаната
животињауфилмуБлејд Ра нероненемајумогућностгово
ра,односноонесудословнокопијеживотињскихврстакоје
представљају,такодаихнеможеморазликоватиодправих
животиња.УфилмусепојављујусовакојуДекартупредста
вљарепликанткињаРејчел(ШонЈанг)измијапитонкоју
репликанткиња Зора (Џоана Кесиди) користи у свом пле
сномнаступу,ауједнојуличнојсценивидимоипонија.У
неколикосценагдесевидивештачкасоваукрупномкадру,
каоиунеколикосценасарепликанткињамаРејчелиПрис,

3 Shedrof,N.andNoessel,C.(2012)Ma ke It So: In ter ac tion De sign Les sons 
from Sci en ce Fic tion,RosenfeldMedia,p.121.

4 Исто,стр.184.
5 Hsu Ј. inRo bo tics’ Un canny Val ley Gets New Tran sla tion, 12. 06. 2012.,

10.11.2019.,https://www.livescience.com/20909roboticsuncannyvalley
translation.html
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коришћенјеефекат„црвеногока”којисечестојављанафо
тографијамауследупотребеблицаумрачнојпросторији,да
бисенагласилањиховавештачкаприрода(Слика2).

ДокјеукњизиФилипК.Дикдаовеликизначајпроблему
нестајањаживотињскихврстауследнуклеарнекатастрофе,
уфилмујеовапроблематикасамонаговештена.Правежи
вотиње сумогли да поседују само богати – елита, док су
осталимоглидаприуштемањевишеквалитетнереплике.
УкњизиДекардпоседујеовцукојајепокваренаикојужели
дазамени,докјеуфилмуовцаизостављена.Иаконеможе
модаповучемопаралелусатехнолошкимразвојемробота
животињау2019.годиниможемодаконстатујемоугроже
ностмногихживотињскихврстазбогљудскогнемара.Тако
ђе,можемодаконстатујемодајенајвећиподухватгенетског
инжињерингадвадесетог века,првиклонрани сисар,била
овцаДолирођена1996.године.

Хуманоиднироботису,међутим,уданашњевремевећпри
сутниикористесеуразличитимнаучнимистраживањима.
Шира јавност је током 2018. упознала роботаСо фи ју, из
компанијеХан сон Ро бо тикс,докjeуЈапанупроф.Ишигу
роуHi ros hi Is hi gu ro La bo ra to ri es направиороботакојиличи
нањега,односнонаправиојесвојуреплику.Попутрепли
канткињеПрискоја је уфилмуБлејдРанер „модел за за
довољство”,хуманоиднироботиседанасактивнокористе
усексуалнојиндустрији.ЏонсониВердикиоуЖур на лу о 
со ци јал ној ро бо ти ци констатујудахуманоиднисексробо
типроблематизујудистинкцијучовекмашина,јердабисмо
ихупотребљавалиморамоподржаватиилузијуњиховељуд
скостииприкладностизаинтимнеодносе.6Ујуну2019.ху
маноиднироботАиДајеималасвојупрвусамосталнуиз
ложбу,штозначидасевештачкаинтелигенцијатренираиза
креативност.„АиДајепрвироботуметниккојизамагљује
границуизмеђумашинеиуметника.Онаимароботскуруку
иљудскуфизиономију,опремљенајетехнологијомзапре
познавањелицаивештачкоминтелигенцијом.Способнаје
даанализирасликупредњомидајеузпомоћроботскеруке
скицира.Њенциљјекреативност.”7

Гласовни интерфејс се у филму Блејд Ранер користи и у
сврхуидентификације.Декарднаулазуусвојстанпролази
гласовнуаутентификацију.Науласкуулифтзградеукојој

6 Johnson,D.G.andVerdicchio,M.Int J of Soc Ro bo tics(2019)https://doi.
org/10.1007/s1236901900586z

7 HaynesS.This Ro bot Ar tist Just Be ca me the First to Sta ge a So lo Ex hi bi ti on. 
What Do es That Say Abo ut Cre a ti vity?,17.06.2019.,11.11.2019.,https://
time.com/5607191/robotartistaidaartificialintelligencecreativity/
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станујеДекардпотврђујесвоју„гласовнуидентификацију”
такоштоизговара„Декард97”,аженскигласмуодговара
„Хвала”.Овајконцептједанасуупотребиупаметнимку
ћама.Упитању је такозвана биометријска идентификаци
ја.Већгодинамауназадљудикористевиртуелнеагентена
мобилнимтелефонима–СирииГуглАсистент(Go o gle As
si stant),којисепрвотренирајудапрепознајугласкорисни
катакоштоонвишепутаизговорареченицузаактивацију
„ХејСири”или„ОкејГугл”.Уфилмувласниккорпорације
Тајрел користи виртуелног асистента у краткој сцени која
претходидоласкуЏејЕфСебастијанауњеговапартманза
једносаРојемБатијемиПрис.ЕлдонТајрел(ЏоТаркл)пре
њиховогдоласкасединакреветуспреманзаспавањеитргу
једеоницаманаберзиразговарајућисакомпјутером,штоје
данасостваривоиузпомоћАмазонАлексе(AmazonAlexa)
исличнихуређаја.КултнасценакадаДекардистражујефо
тографијукоју јенашаоустануумировљеногандроида је
сјајанпримерантиципацијеовогтипаинтерфејса.Иакофо
тографиједелујудводимензионалноонесадрже3Динфор
мацијекојесузабележенеутренуткуснимањаиузпомоћ
одговарајућегуређајаможемода завиримоупросторкоји
нијенаслици–изауглова.Декардубацујесликуу„Еспер
машину” која личи на телевизор са читачем дискова. На
екрану се појављује слика са плавомквадратноммрежом.
Он испитује слику тако што издаје серију кратких и ди
ректнихгласовнихинструкција:„Увећај...стоп,Уђиунутра
, стоп...Извуци се,померидесно, стоп...Увећај 34до36...
померидесно...повуцисе,стоп.Сачекај.Идидесно”ина
крајуизговара„Одштампајмикопију”.Каоодговор,маши
намуодштампадеосликекојајеприказананаекрану.Ова
врстаредуцираногвокабулараолакшавасистемимадаодго
воренагласовнеинструкције.Ониидентификујуспецифич
необрасцеимогудаигноришуваријабилеивокалнекарак
теристикекојемогудазакочесистемкојитребадаодговара
награматикуиликористивећивокабулар.8Управонаовај
начинраде горепоменутивиртуелни агентинамобилним
уређајима–СирииГугл.

8 Shedrof,N.andNoessel,C.нав.делостр.119.

Слика3Еспер ма ши на
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Ви зу ел ни ди зајн, ко му ни ка ци ја,  
тран спорт  и фо то гра фи ја

Уфилмуседизајнеривизуелногинтерфејсаидаљедржезе
ленихекранаифонтовакојисутипичнизаранекомпјутере,
амониторисукатодниекраништосеможеобјаснитисце
нографскимрешењемкојесеуклапауретрофутуристичку
естетикуфилма.Телефонскипозивиуфилмусуподржани
ивидеосликом,aуфилмуДекардобављаразговоризјaвнe
говорницeу бару.Број окреће ручнопритискајућидугми
ће.Видеофонјестариконцепт,алијепочеомасовнодасе
употребљаватекод2003.сапојавомСкај па(Skype).Један
одпрвихпримеранајавеоветехнологијесеможевидетиу
илустрованом алманаху француског новелисте и илустра
тораАлбераРобидеиз1890.године:„Двадесетивек,Елек
тричниживот” (Al bert Ro bi da – Le Ving tiè me siè cle. La vie 
élec tri que).9

Слика4 Ви део по зив – Де кард и Реј чел,Извор:https://bengould.
wordpress.com/2017/09/22/bladerunner1982isback/

Горесмовећспоменулифотографијеса3Дзаписомкојесу
данасјошувекназачеткуисамодајуилузијупростора,али
газаправонебележеутродимензионалномформату.Зату
сврхуседанаскористе3Дскенери.Докјеизрадафотогра
фијавећдесетакгодинаукризизбогдигитализацијемедија,
уфилмусуидаљеприсутнефотографскемеморабилије,а
андроидиимајувештачкиусађенасећањакојасуповезана
сатимфотографијамакакобиселакшеемотивностабили
зовали.Упитању су копије сећањаправихљуди,штона
говештаватехнологијукојајеспособнадаснимимеморију
изглавељудскогсубјектаидајекопираумашину.Репли
канткињаРејчелсвираклавир,аондакажеДекартуда,иако
имасећањеначасовеклавира,нијебиласигурнадалиби
заистаумеладасвирадокнијепробала.Оватехнологијаје
инспирисалабројненаучнофантастичнефилмове,алијош

9 RobidaA.Le Ving tiè me siè cle: La vie élec tri que (1890),TheProjectGu
tenbergEBook,28.01.2011,03.11.2019.,http://www.gutenberg.org/ebo
oks/35103
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увекнијереализована.Поредове,јошједнатехнологијаиз
филманијереализована,атосулетећиаутомобили–спи
нерикојејезафилмосмислиоСидМеад(SydMead),дизај
неркојијерадиоинафилмовима„Трон”и„Осмипутник”
(Аlien).Спинерисумоглидасевозепоземљи,алиидалете
уваздуху.Користилисусекаопатролнавозилаиликаопри
ватнавозилабогатихљуди.СидМеадјебиоконцептуални
уметникнафилму,односнобиојезадужензадефинисање
атмосфереипросторафилма,укључујућиибројнеинтер
фејсе. РежисерСкот Ридли је лично направио неке скице
упредпродукцијизаатмосферуфилмапоузорунаслику
ЕдвадраХопера„Ноћнептице”ирадовафранцускогстрип
цртачаЖанаЖироаМебијуса(JeanGiraudMoebius)коме
јепонуђенасарадњаупредпродукцијиалијујеодбиозбог
ангажовањанадругомпројекту.10

Слика5Унутрашњост„Спинера”сатабломзанавигацијуи
додатнимекранима.Извор:https://madddscience.tumblr.com/

post/120733420473/theultimateguidetoanalogcontrolpanelsin

Да би идентификовали репликанте, надњима се уфилму
изводесложенипсихолошкитестовикојитребадаизазову
емотивнуреакцијукодсубјектаузпомоћизмишљенеВоит
Кампфмашине (Vo ightKampff).Снимањемока се тестира
њихов „емотивни одговор” на постављена питања која су
деопсихолошкогтестирања.Овојезанимљивинтерфејсс
обзиромдасетехникапраћењаока(енг.Eyetrac king)данас
користиутестирањукорисничкогинтерфејса,аимплемен
тиранајеиукацигезавиртуелнуреалносткојеимајуши
рокопољекоришћења:одвојскедоздравствапреконезао
билазнеиндустријезабавеивидеоигара.ФункцијаВоит
Кампфмашинеипаквишеналичинадетекторлажи.

10SammonP. (1996)Fu tu re No ir: The Ma king of Bla de Run ner,DeyStreet
Books;1stedition.
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Фи ло зо фи ја и по ли ти ка  
тех но ло ги је у фил му и да нас

ФилипK.Дикјеглавногпротагонистукњигеифилмана
зваоДекард (Deckard)итимедиректнодаоомажфранцу
ском филозофу Ренеу Декарту (René Descartes) и његовој
идејиоАутоматoну,механичкомчовеку.11Питањељудско
стиумашинијетемакњигеифилмакојасепоклапасате
момДекартовогизлагања.ПопутфилозофаДекарта,Декард
уфилмузнадафизичкиизгледљудскогбићанијеесенција
људскогпостојања.Али,акоизгледнијеесенцијаљудског
бића,штајесањеговомспособношћудамисли?Декартову
афирмативнуаргументацијуподржавауфилмусценакада
ПриспокушавадаубедиЏејЕфСебастијана,дазатошто
јеонаспособнадамисли,непостојирелевантнаразликаиз
међуњеи оних који се уобичајено сматрајуљудима.Она
нијепопутмеханичкихиграчакакојејеЏејЕфСебастијан
креирао.ДабимупомогладајесхватионацитираДекарта:
„Мислим, дакле постојим.”12 Наравно, способност разми
шљањанијејединаодликахуманости,алијеуфилмувеома
важнакомпонента.АкопоноворазмотримоВоитКампфов
тест,схватићемодасеуфилмуљудскостодређујенаосно
ву„емотивногодзива”,анеспособностимишљења.Репли
кантиимајуограниченроктрајањаод5година,ауграђена
сећањаимпомажудастекнуемотивноискуствокојеимне
достајеутренуткуактивације(оживљавања).Узсебедрже
фотографијекојеподржавајуњиховалажнасећања.Утицај
фотографијенакреирањесећањаседанаснаширокоекспло
атишеумедијима,паиуприватнимфотоалбумима:узтех
нологијуманипулацијеслике,сачувеном„Фотошоп”апли
кацијомуклањањемнежељенеособесасликеилиставља
њемсубјектаупросторкојинијепосетио(например:одмор
наХавајима).Једнозанимљивоистраживањенатутему,из
2002.године,потврђујемогућностманипулацијесећањима
(кодљуди)иубедљивостфотографијеСли ка је вред на хи
ља ду ла жи: упо тре ба ла жних фо то гра фи ја за кре и ра ње 
ла жних се ћа ња.13

11Descartes,R.(1637)A Di sco ur se on Met hod, The Pro ject Gu ten berg EBo ok,
2008.,2016.,https://www.gutenberg.org/files/59/59h/59h.htm

12Barad,J.BladeRunnerandSartre:TheBoundariesofHumanity,in:The Phi
lo sophy of NeoNo ir,ed.Conard,M.(2007),UniversityPressofKentucky,
pp.2134;Retrievedfromwww.jstor.org/stable/j.ctt2jcts3.6

13Wade,K.,Garry,M.,Read,J.andLindsay,D.(2002)A pic tu re is worth a 
tho u sand li es: Using fal se pho to graphs to cre a te fal se child hood me mo ri es,
Psychonomicbulletin&review.9,pp.597603;10.3758/BF03196318.
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Слика6Скицамеханичкелуткебебеиз19.века,Извор:http://
www.eoht.info/page/automaton

Репликантисуправљенидабудуробовиуванземаљским
колонијама.УкњизисуколонијесмештененаМарс,доксе
уфилмуовапланетанеспомиње.Идејумогућностиколони
зацијеМарсакрозпрограмСпејсИкс(SpaceX)већнеколи
когодинаиспитујеифинансирабилионерИлонМаск(Elon
Musk), један од оснивача Pay Pala, са идејом да направи
алтернативузаживотнаЗемљи.14Програмјефинансијски
веома захтеваниМаскачестокритикујудабитребалода
уложиуодрживостекосистеманаЗемљи,уместоуСпејс
Икс.Дане залазимодубљеукритикуМасковогпрограма
колонизацијеМарса, вратимо сенапроблематикуропства
уБлејд Ра не ру.Репликанти,иакоосећајнаиинтелигентна
бића,сунаправљенидабибилиробовиљудимаинатајна
чинослободилиљудеодмогућностипоробљавања.Поред
ропствакрозликовеРојаБатија(РутгерХауер),савршеног
аријевскогрепликанта„дизајнираногзасамодовољност”и
ЕлдонаТајрела,власникакорпорацијеТајрелкојиподсећа
нанацистичогАн ђе ла смр ти,ЈозефаМенгелеа,наговеште
но јеипитањегеноцида.15ЏудитКермануесејуТех но ло
ги ја и по ли ти ка у дис то пи ји Блејд Ра не ра ипакзакључује:
„Већепитањеодгеноцидауфилмујемогућноствластида
дефинишечовекаидауништисвештопадаизвановедефи
ниције...саполитичкиоправданомдефиницијомубијупро
тивникаујавности,узмалугрижусавестикојуимаДекард
кадаубијерепликанткињуЗору”.16

Поред ускраћености политичких и егзистенцијалних
права репликантима, кроз лик усамљеног генија, генет
ског дизајнера Џеј Еф Себастијана, видимо да постоји и

14Devlin,H.(2017)Li fe on Mars: Elon Musk re ve als de ta ils of his co lo ni sa
tion vi sion;https://www.theguardian.com/science/2017/jun/16/lifeonmars
elonmuskrevealsdetailsofhiscolonisationvision

15KermanJ.TechnologyandPoliticsinBladeRunnerDystopia,in:Re tro fit ting 
Bla de Run ner: Is su es in Ri dley Scott’s Bla de Run ner and Phi lip K. Dick’s Do 
An dro ids Dre am of Elec tric She ep,ed.Kerman,J.(1991),PopularPress2nd
edition(1997),p.22.

16Исто,стр.23.
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дискриминацијамеђуљудимакојиимајупсихичкеилифи
зичке недостатке. Они немају могућност да се преселе у
ванземељскеколонијеизаробљенисууполунапуштеним
градовиманаЗемљи.ЏејЕфСебастијанпатиод„Метусе
лаховог синдрома”што значидаубрзано стари. Због тога
није прошаомедицинскипреглед који биму омогућио да
напустиЗемљуидаодеуколонијеванЗемље.КадасеРој
Батипојавиоуњеговомапартману,когајеПриспредстави
лакаопријатеља,Себастијан јеконстатоваодасуонире
пликантиизгенерацијеНек сус шест(Ne xus 6),јерсутако
„савршени”.Натајначинјеистакаоњиховунадљудскост.
Међутим,ирепликантиигенијесулишенислободеизбора,
уследпрописавласти.

Занимљивачињеницаједанирежисерфилма,СкотРидли,
нијеимаопотпунуслободуусвомпослу1982.године.Филм
једоживеонеколиковерзијаподпритискомдистрибутерске
кућеВорнер Брос.Оригинална, „радна верзија” је прика
занауДенверуиДаласуумарту1982.годинеитрајалаје
113.минута.Реакцијесубиленегативнепасунаправљене
модификацијезаАмеричкотржиште.17

За биоскопе су направљене две верзије: „Америчка” и
„Међународна”,иобесутрајале117.минута.Међународ
наверзијајебилапознатаикаоUn cut ver sion.Обеверзије
субилеиздатеинаVHSу.Године1990.јепрвобитнарад на 
вер зи ја(113мин.)приказанакаоDi rec tor’s Cutбезодобрења
РидлијаСкота,штојерезултиралодаРидлиСкотурадисво
јуверзију1992.гдејеизбационаративниглас,убациосце
нуДекартовогснасаједнорогомиизменионаметнутихе
пиенд.Тек2007.годинесепојавиоРидлијевFi nal Cut(117
мин.)укомејережисеримаопотпунууметничкуслободу.18

Овоприказивањенеколикоразличитихверзијајенесумњи
воутицалоинамодификацијусећањасамепублике.Публи
какојајегледалафилмубиоскопуилинаVHSу1983.,а
затимпоново1992.јебилаподутицајемразличитихпору
кафилма.УDi rec tor’s Cut верзијисепостављаисумњада
јеиДекардрепликант,штоотварановапитањаувезина
ставкапричеРејчелиДекарта.Акосуобојебилирепликати,
коликиимјероктрајањаидалићеихобојеловитинеки
други„блејдранер”?Истотаконамсемењаиперцепцијао
Декардукојијемождагрешком„умировио”инекогчовека,
и,акојерепликант,какотодаима(илимујеусађен)осећај
грижесавести,којипоказујенаконубистварепликанткиње
Зоре?Мождасууправоосећањатонештошторепликанте

17Sammon,P.нав.делостр.289.
18Исто,стр.326329.
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чини људскијим од људи, како поручује и слоган Тајрел
корпорацијеmo re hu man than hu man.

Критичаридигиталнетехнологијеимедијанамскрећупа
жњуданасекспанзивнаупотребатехнологијелишаваљуд
скости.Хуманиаспекттехнологије,којасеувекпромовише
саизговоромдаслужиљудскомроду,већнековремечесто
изостаје.Једанодпримерајеитенденцијадасекреираве
штачкаинтелигенцијакојаће генерисативизуелноприма
мљивеслике,поезију,литературу,филмовеидруго.Уколи
кокреативностпрепустимоалгоритмимаивештачкојинте
лигенцији,последицењенемасовнепродукцијемогубити
обезвређивањеидоћидодеградацијеуметности.Собзиром
да технологија, као и машине у индустријској револуци
ји има за циљ (или се тако представља) да олакшаљуди
маживот, да га продужи и заштити, да биљуди уживали
услободномвремену,питање јештаћељудирадитикада
машинепреузмунесамоњиховепослове,већиинтимуи
могућностзакреативноизражавање.Самозатоштоможе
монештоданаправимо,незначидатребатоданаправимо.
УнасловувебчланкаБрукингсинституције(The Bro o kings 
In sti tu tion)кажуда„Технологијатребадаунaпреди,анеда
замениљудскуинтеракцију”.19Ис тра жи вач ки цен тар Пеу
иЦен тар за ис тра жи ва ње ин тер не та Илон уни вер зи те та 
суинтервјуисалистручњаке,пиониреуразвојукомпјутер
скихтехнологијаувезисаутицајемвештачкеинтелигенци
јенабудућностљуди.Многиексперти,безобзирадалису
билиоптимистичнонастројениилине,суизразилизабри
нутостувезисадугорочнимутицајемовихалатанаесен
цијалнеелементељудскости. 20ТристанХарис,који јера
диоуГу глу(Go o gle)каодизајнетичар,јеосновао„Центар
захуманутехнологију”,непрофитнуорганизацијукојаима
циљ да промени „уназађивањељуди” и „дигиталну кризу
пажње”,којусупроузоковалекомпанијекојесудизајнира
лемобилнеуређајеидруштвенемрежесациљемдазграбе
пажњукорисникаинаведуихдадугорочноупотребљавају
њиховепроизводе(енг.at ten tiongrab bing bu si ness mo dels).21

19HirshPasek,К., Schlesinger,М.,Golinkof,R. andCareMonday,E. June
2018,in:The New Hu ma nism: Tec hno logy sho uld en han ce, not re pla ce, hu
man in ter ac ti ons; приступљеноновембар2019. , https://www.brookings.
edu/blog/educationplusdevelopment/2018/06/11/thenewhumanismtec
hnologyshouldenhancenotreplacehumaninteractions/

20Anderson, J. and Rainie, L. on Ar ti fi cial In tel li gen ce and the Fu tu re of 
Hu man, 10. 12. 2018., 07. 11. 2019., https://www.pewresearch.org/inter
net/2018/12/10/artificialintelligenceandthefutureofhumans/

21CenterforHumaneTechnology,Abo ut us,https://humanetecAnderson,J.
andRainie,L.onAr ti fi cial In tel li gen ce and the Fu tu re of Hu man,10.12.
2018.,07.11.2019.,https://www.pewresearch.org/internet/2018/12/10/arti
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Оваквихорганизацијатребадабудевише,алипитањејеко
ликиутицајонемогудаимајунакомпанијеикорпорације
којимајециљискључивопрофит.

Дизајнеримобилних телефонаизГугл корпорације сумо
ждабилиподутицајемфилмаБлејд Ра нер,односнокњиге
ФилипаК.Дика,кадасу2010.годинелансиралимобилни
телефонсаознаком„НексусЈедан”(Ne xus One),алитони
сужелелидапризнају.Нексусшестjeбиотерминкојимје
означенмоделпобуњенихандроидаукњизиФилипаК.Ди
каиуфилмуСкотаРидлија.Оперативнисистемзамобилне
уређаје које је развила компанијаГугл се зове „Андроид”,
тако да телефон Нек сус Је дан који ради на оперативном
системуАн дро идможедаделујекаодиректнареференца.
ЋеркаФилипаК.Дикасебунилазаповредуинтелектуалне
својинекадасе2010.појавиоНек сус Је дан,али јеГуглна
промоцијителефоназаузеоставдајетерминнек сусмного
старијиодкњигеидасеналазиуречникудефинисанкао:
„конекцијаилисеријаконекцијакојеспајајудвеиливише
ствари”.Сдругестране,компанијаМо то ро ла јелиценцира
лаиме„дроид”одЛу касфил мадабиизбеглалегалнепро
блеме.22Овдепримећујемодајеједнакорпорацијатражила
оддругекорпорацијелиценцузаимебренда,алидадруга
корпорација није сматрала да треба да тражи лиценцу од
појединца, па чакнидапризна очигледну сличност.Било
да је заистадошлодоповредеинтелектуалне својинеили
не,уовомслучајујеприличноочигледнаиграмоћикојом
корпорацијерасполажу.

ДистопијскатемаБлејд Ра не рајеутицалаинадизајнтех
нологијеиинтерфејсауфилму,икаоштојенапоменутона
почетку,инспирацијасубилицртежичувеногстрипцрта
чаМебијуса (Слика 7).Сматра се да јеБлејд Ра нер имао
велики утицај на  сајберпанк културу и његову подкате
горијубиопанккојисебавибиотехнологијомигенетским
инжењерингом.

Док се данас у дизајну хардверских компоненти техноло
гије тежи ка префињености и једноставности, употреби
материјалависокогсјаја,уфилмујесвепомалорустично,
индрустријскоицрно.Истотако,очигледно једа јефилм
Метро по лис имаоутицајнаБлејд Ра не ра,нарочитоудизај
нуградагдебогатиживеизнадосталихиурбанимпејзажем

ficialintelligenceandthefutureofhumans/h.com/aboutus/#primary,04.
11.2019.

22Sorrel,Ch.in:Nexus:Did Go o gle Dre am of Elec tric Law su its?,December
2009,25.10.2019,https://www.wired.com/2009/12/nexusdidgoogledre
amofelectriclawsuits/
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доминиразградаТајрелкорпорације.Посебноимпресивне
сценеуБлејд Ра не русусценеградаукојимасепрекоцелих
небодераналазеекранинакојимасеемитујурекламе.

Слика7МебијусовицртежиизстрипаThe Long Tom mo row,
Извор:https://www.reddit.com/r/Moebius/comments/awughn/the_

long_tomorrow_1977/

Дасумирамо,уфилмучијајерадњасмештенау2019.годи
нусмовиделиандроиде,биомехничкеживотиње,3Дфото
графије, сложене психолошке тестове, летеће аутомобиле,
видеофоне,игласовнуаутентификацију.Земљајеподути
цајемнуклеарнекатастрофескороосталабезживотињског
(вероватноибиљног)света,насељенајељудимакојинемо
гудапрођумедицинскитестдабиишлиуванземаљскеко
лонијегдеандроиди,биомашине,интелигентнеиосећајне,
„људскијиодљуди”којејепроизвела„Тајрелкорпорација”
радекаоробови.ЕстетикаБлејд Ра не рајеутицаланамно
гобројна каснија остварења ужанру научнефантастике, а
филмјеотвориоибројнапитањаувезинашегодносапрема
технологијиипланетинакојојживимо.

МоралнаиетичкапитањакојасупостављенауБлејд Ра не ру 
прескорочетиридеценијесудеоактуелнихдискусијаијош
немајуодговоре,алинесумњивоједасупредвиђенетехно
логије близу оногаштонам се данас дешаваи оногашто
можебитиублискојбудућности.
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Abstract

The science fiction genre in literature and film has influencedmany
innovationsintechnologyanduserinterfacedesign.Manyideasfrom
filmandliteraturehavealreadybeenputtopractice,andmanyseemingly
fantastic technologies and their influences on society are being
considered fordevelopment in thenear future.User interfacedesign
in the domain of humanmachine interaction is an interdisciplinary
formthatcombinesart, technologyandscience.Notableanticipation
of tech culture and interface design can be found in the filmBlade 
Runnerfrom1982,whichissetinNovember2019.Wewillcompare
anticipatedtechnologiesandinterfacesthatarefeaturedinthefilmwith
thetechnologiesthatweusetoday,withabriefanalysisoftheinfluence

theymighthavehadonoursociety.
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КОНЦЕПТИ,ПРАВЦИИИЗАЗОВИ,
АКАДЕМСКАКЊИГА2019.

Роднаравноправностувисокомобразовању,науци,теорији
иметодологијиистраживањавећдугопредстављаважнуи
осетљивутему,несамозбогвеликогпотенцијалапозитив
нихпроменакојесеуовојсфериинајављујуиреализују,
негоистогаштојебављењезаступљеношћумушкарацаи
женауонимобластимадруштвеногделовањакојесетичу
образовањаактивносткојаизискуједасесталноуказујена
подложност ризицима и реалним опасностима подзасту
пљености жена. Родне разлике нивелишу се кроз процес
уродњавања, који ваља схватити као потенцијално тран
сформативнустратегијуроднеравноправностикојаможеда
доведедосмањивањанеравноправностикакоуприватној,
такоиујавнојсфери.

Терминуродњавање(gen der ma in stre a ming)првипутсепо
миње на Трећој светској конференцији жена у Најробију
1985.године,дабизваничнобиопредстављендесетгоди
надоцније,наЧетвртојсветскојконференцијижена,којаје
одржанауПекингу.Већинадефиницијауродњавањаускла
ђена је са званичном дефиницијом појма коју је понудио
ЕкономскиисоцијалнисаветУједињенихнација,покојој
уродњавањеозначаваувођењероднеперспективеуглавне
токовеипроцесеоцењивањапоследицапоженеимушкар
це које происходе из свих планираних мера, укључујући

ВЛАДИСЛАВАГОРДИЋПЕТКОВИЋ
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прописе,политикеипрограме,усвимобластимаинасвим
нивоима.Овајпојам се у литературинанашем језикуне
реткопреводиописно:као„увођењеравноправностиполо
ваујавнуполитику”,„увођењероднеперспективе”илипак
„интегрисањероднеперспективе”.Какогодоуродњавању
говорили, то је стратегија којомпитања која се односена
женеинамушкарце,каоинањиховаискуства,постајуин
тегралнидеоразвоја,применеиевалуацијеполитикаипро
грамаусвимполитичким,економскимидруштвенимсфе
рама,такодаженеимушкарциимајукористиуистојмерии
какосенеравноправностнебирепродуковала.

Двадесет научних радова објављених у зборнику Родна
равноправностувисокомобразовању:концепти,правции
изазовинатемуроднеравноправностиуобразовању(каои
везамоћииполитикекојиусловљавајуположајжене)баве
сеобластимаправаиекономије,историјесрпскекњижевно
сти,истотакоиисторијатоминституционалногразвојарод
нихстудијауСрбији,тетемамауродњавањауразличитим
срединамаисферамаделовања.

ЗборникРоднаравноправностувисокомобразовању:кон
цепти,правцииизазовиобухватарадоверелевантнихаутор
кииауторакојинавалидан,ефектанинаучноутемељенна
чинпредочавајуекспертимаизаинтересованомчиталаштву
теоријскепоставкеимплементацијероднеравноправности
ипримереизпраксекоднасиусвету,наводећислучајеве
развоја родаи образовањана студијама случајаиз других
култураидисциплина,алиитакоштопратидијахронијска
изучавањаунашемдруштву.

Спектарзаступљенихтема јеимпресиван,и затосевреди
усредсредити не само на појединачне текстове, него и на
хронични проблем подзаступљеностижена у сфери обра
зовања и јавних делатности, на проблем на који сваки од
радовауказујеиздругогугла.

Постоји видна дискрепанција између међународног и на
ционалногнормативногоквиракојизахтевајууродњавање
образовања на свим нивоима и постојећег стања у висо
комобразовању,тврдеусвомрадуДрагицаВујадиновићи
НевенаПетрушић,указујућинатодасудомаћикурикулуми
оптерећени патријархалним кодовима, а да се подмаском
родне неутралности  крију родно слепи наставни садржа
ји,којидиректнодоприносеодржавањупостојећихродних
неједнакости.

Образовањеињеговисадржајиипраксепредстављајусна
жнасредствазарепродукцијупатријархалнихродниходно
са,алисуистовременокључнипокретачитрансформације
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родног режима и демократизације и модернизације дру
штва.Уродњавање високог образовања, тј. увођење родне
перспективе у све његове сегменте, представља један од
кључних услова за превазилажење родних неједнакости.
Остваривање овог циља подразумева одговарајуће интер
венције,сациљемдасепатријархалнаматрицауобразова
њуредукујеипреобликује,аеманципаторскоуродњавање
свевишеуводиупраксу.МаринаБлагојевићстогакритич
кииспитује„правонаизврсност”каоправонапризнатост,
утицајностидруштвенистатус,каонештоштопревасходно
требадазависиодсаменаучнеизврсностиинаучногдопри
носа(креативногидруштвенокорисног)којијеиндивидуа
остварила,анеодњенепозиционираностиудоминантном
хијерархијскоммоделукојипостојиунауцииупроизвод
њизнања.Дабипоказалакакојеуреалностиизврсностде
финисана,ауторканудитеоријскимоделкојидемонстрира
какосенаучнаизврсностсводинарезидуумкојипреостаје
послеразличитихвишеструкихиукрштенихискључености.

Љиљана Чичкарић указује да према најновијим подацима
које је објавиоУнескожене чине око 30% истраживача у
природнимнаукама,технологијама,инжињерингуимеди
цини.Иакоскороуједнакомбројудипломирајуимагистри
рају,препрекезаженеуистраживачкојкаријерипочињувећ
уфазиизрадедокторскедисертацијеинастављајуседаље
упроцесунапредовањаухијерархијскојструктуринаучних
организација.МушкарциуСрбијичиневећинуимеђусту
дентимауподручјимаинформатикеикомуникационетех
нологије(74%),инжењерстваиграђевинарства(63%).Же
наимавишемеђуистраживачимаумедицинскимнаукама
(скоро60%),анајмањеихјеутехнологијама(37%).Даша
Духачекбависепитањеморганизовањаирадароднихсту
дијаипарадоксомњиховогопстанка,будућидасусуочене
са могућношћу да постану прећутно конзервативне и те
оријскинекохерентне, алии саобавезомда сеподједнако
позабавекорпусомтеоријаиструктуроммоћи.

Зборник Родна равноправност у високом образовању:
концепти,правцииизазови,укојисуукљученеауторкеи
ауториизСрбије,регионаиземаљаЗападнеЕвропе,испу
њавасвестандардепостављенепреднаучнупубликацију,и
својимопсегоми темељношћусвакако заслужује већупа
жњуијавностиипојединацакојијошувекнисусвеснини
идеала,анихендикепа,сакојимасеженекаоподређенидео
популацијенепрестаносуочавају.
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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. 

3.4 Текстови који се достављају часопису треба да буду 
ослобођени словних грешака насталих током куцања текста, 
у складу са правописом, граматички, језички и стилски 
доследни.

3.5. 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 
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литeратура која се цитира штампана ћирилицом и референце 
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. 
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(од editor-s) ако је више приређивача, уместо скраћенице 
,,стр.” користи се енглески термин p.

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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