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УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА

ФАНТАСТИЧНОУКУЛТУРИ
Фантастичнесенке

Разумевањерелевантностифантастичногукултуролошком
контексту, као и културолошких аспеката фантастичних
стварности и њихових уметничких представа, доприноси
разумевањуразлогазаштосуикакоодређенекреативнеи
уметничкепраксеповезанесаначиниманакојиљудипутем
фантастичног доживљавају свет у којем живе.Ма колико
креативниимаштовитиизмишљени световибили, они су
непосредниилипосредниодразпознатогсвета.Фантастич
ниизачудниодразистварностиууметности,којибаланси
рајунаразмеђимитскоисторијскеиобјективнестварности,
пружајуприликузасагледавањесебеисопственестварно
стииздругачијеперспективе,илинадругачијиначин.

Било да се коренифантастичног траже и налазе у страху
инепознатом,каоштосуточинилиписциХауардФилипс
ЛавкрафтиАнаЛатишаБарбоуЕјкин,умаштииимагина
цијикакоихјепоимаославниенглескиромантичарСемјуел
ТејлорКолриџ,илипакшкотскипесникЏорџМaкдоналд,
или у ускомпроцепуизмеђу веровањаиневерице како је
духфантастичногпокушаодаомеђиисторичаритеорети
чар Цветан Тодоров, неухватљива природа фантастичног
проблематизује настојања да се оно дефинише, због чега
оно толико дуго, упорно и успешно, одолева покушајима
јасногиуниверзалногдефинисања.

Штајефантастика?Штајефантастично?

Немапрецизнихипотпуниходговоранаованаизгледједно
ставнапитања,алитонезначидазањиманетребатрагати,
данетребасезати,умомиделом,утајновитуинеухватљиву
природуфантастичног,шторадовиуовојтематскојцелини
свакакочине.

Анализирајући везе између фантазијске и научнофанта
стичне књижевности у романуДајанеВинЏоунсХексвуд
Тијана Тропин потврђује да је артуријанска традиција

МЛАДЕН ЈАКОВЉЕВИЋ
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инспиративна тема и вечно актуелан извор за савремену
фантазијскупродукцију,којатранспоновањемикомбинова
њемжанровскихтропасамитолошкимелементимаитра
дицијамаранијихепохадемонстрирафлуидностфантастич
некњижевностиињенекапацитетедавећпознатеклишее,
топосеиправилабиранимнаративнимстратегијамаоживи
уновомконтексту,блискомипрепознатљивомсавременом
читаоцу.

Полазећи од идеје да су локације на којима су снимане
филмске адаптације Толкинових романа „места сећања”
МинаЛукићистражује у којојмерипосета стварним гео
графскимлокалитетимаутиченасећањаидоживљајсамих
филмскихадаптацијаиТолкиновогсветауопште,атимеи
фикционалногистварногпростора.

ЈованаНиколићрасветљавамотиведамеиједнорога,фан
тастичногбићакојејемеђунајпрепознатљивијиминајупе
чатљивијим обележјима фантастичних стварности, у сли
карскимкомпозицијамафранцускогсликараГиставаМороа
инспирисанимсредњовековнимтаписеријама.

Аријана ЛубурићЦвијановић анализира субверзивни им
пулс магијског реализма и његову спрегу са проблемом
веродостојногприказивањаиулогамаупредстављањуиз
ворних култура на некада колонијализованим подручјима,
разматрајућиипотенцијалемагијскогреализмада,докпо
стајеиделујекаоглобалнифеномен,ишчитаваипреиспи
тује историјске и културолошке околности у локалном и
глобалномконтексту.

Анализирајућитрипопуларнафантазијскадела:стрип„Сан
хиљадумачака”изсеријалаСендмен, јапанскианимирани
филм„ПринцезаМононоке”Х.Мијазакијаироманзамладе
ЗубиамеричкеауторкеХанеМосковиц,ДанијелаПетковић
указујенанеопходностпреиспитивањаодносаљудипрема
животињамаизпозициједоминантнеинадмоћневрсте,те
антропоцентризмакаополитичке,етичкеиправнеосновеза
поимањеодносаизмеђуљудииживотиња,истичућиуједно
потенцијалеанализиранихделадаљудскуврстуизместеиз
фокусаиукажунакључнетеме,безсвођењанаједноставне
еколошкепорукеонеопходностизаштитеживотнесредине.

Полазећиодидеједасуфиктивниликовииситуациједео
менталногсветаскојимсечовекидентификујеикоје,као
такве,преводиулингвистичкикод,АлександраБлатешић
на примерима италијанских израза са именима измишље
них протагониста из дела писане и усмене књижевности
показујекаколикови,односноимена,већвековимаприсут
ниу културикаокњижевнипротагонистии каоменталне
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представе говорника, у овом случају италијанског језика,
налазетрајноместоуколективномменталитетуикултури.

Радовиуовојтематскојцелининедајуконачнеодговорена
питањапостављенанапочеткуовогмалогуводауфанта
стичначитања,нитиверујууилузијудајефантастикаод
гонетљива,алибавећисеразличитимаспектимафантастич
ногсвакирасветљавадеоовогнепрегледногпоља.Докто
чине,онипотврђујудајефантастично,попутсенке,вечни
пратилац људског рода, неодвојиви део стварности и по
стојања, историје и уметности, одФантазових митских и
сновитихзавештањадосавременихуметничкихпредстава
могућихинемогућихстварности.

БојанЈевтић,Birdsong,
110x90цм,2015.
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ШУМАСАСТАЗАМА 
КОЈЕСЕРАЧВАЈУ
ОДНОСАРТУРИЈАНСКЕ 
ТРАДИЦИЈЕИНАУЧНЕ 
ФАНТАСТИКЕУРОМАНУ 

ДАЈАНЕВИНЏОУНСХЕКСВУД
Сажетак:ОвајрадиспитујеначиннакојиДaјанаВинЏоунсуро
мануХексвуд користиартуријанскемотивеи повезује их са са
временим традицијама фантастичног романа за децу и научне
фантастике.Користећи сложенунелинеарнунарацију ибогату
мрежуинтертекстуалнихалузијаураспонуодТомасаМалорија
прекоЕдмундаСпенсерадоТ.Х.Вајта,ауторкаствараособени
уметничкиуспешанжанровскиамалгам.Централниконцептро
мана,варијантавиртуелнестварностиукојојпојединципреузи
мајузадатеидентитетеипонашајусеускладусњима,омогућује
специфичну, самосвесну употребу мотива преузетих из мита и
књижевности.

Кључне речи: Дајана Вин Џоунс, научна фантастика, епска
фантастика,артуријанскимотиви

НезнамзбогчегајеХексвудзахтеваодаганапишемунатрашкеи
постранце,иакосамодпочетказналадаћебититако.1

Уовомтекстубавићемоседвематемамакојесеемблема
тично спајају у роману Дајане ВинЏоунс (Wynne Jones),

1 WynneJones,D.TheHeroicIdeal:APersonalOdyssey,in:Reflections:On
theMagicofWriting,ed.Butler,C.(2012),London:HarperCollins,р.338.
Свинаводиизнепреведенелитературедатисуупреводуаутора.

ТИЈАНА ТРОПИН
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Хексвуд:2 артуријанским мотивима у савременој књи
жевностиижанровскимпреплитањимауоквиримакњижев
ностизадецу.

Двадесетпрвивек јеосимразнихдругихразвојакњижев
нихжанрова донео и једно особено преплитање научне и
епскефантастике,којесуудвадесетомвекууглавномбиле
потпуно раздвојене, а честои разматране каополарне су
протностииоличењаконтрастнихидеологијатј.прогресив
ног и регресивног импулса у најширем смислу.3 Основна
разликаизмеђуовадважанраможе сеисказатикаоосла
њање на природне законе какви су нам данас познати, те
екстраполацију потенцијалних будућности/алтернативних
историја,наспрамприказивањаимагинарнихсветовауко
јимапрестаје апсолутно важењеприродних закона, а уво
де се фантастични елементи засновани најчешће (али не
искључиво)нафолклорномимитолошкомнаслеђу.

Свакакодасеовижанровиникаданисумоглиупотпуно
сти и строго разграничитимеђусобно, нити од одређених
категорија књижевности главног тока. Од велике користи
за слободнији теоријски приступ ту је концепт расплину
тихскуповакојијеБрајанАтебери(BrianAttebery)пренео
изматематикеуодређењежанраикојијесадавећшироко
прихваћен.4

Накојиначинсусежанровимешали,спајалииповезивали?
Сразмернолакначиндасетодемонстрирајестедасебар
овлашоцртапутовањеиметаморфозанекогодређеногмо
тиваилигрупемотива.Артуријанскимотиви–пресвегапо
трагазаГраломкаоизузетночестнаративниоквир–пред
стављајуодличнуполазнутачкузаоваквуанализу.Аутори
двадесетогвекасуихпреузимали,користилиипреобража
валиускладусасвојимидејамаипотребама,унајразличи
тијесврхеиубезбројтематскихижанровскихваријанти:
можемо поменути и врло утицајну и важну, а жанровски

2 Оригинални назив романа,Hexwood, иако у самом делу представља
топоним, могао би се и превести неком варијацијом назива „уклета/
зачарана/чаробнашума”.Данебидолазилодопометње,удаљемтексту
ћесеипаккориститисамотранскрипцијаоригинала.

3 За промишљен и врло полемички интониран теоретски оквир виде
ти СувиновеМетаморфозе знанствене фантастике: Suvin, D. (2010)
Metamorfoze znanstvene fantastike, Zagreb: Profil, str. 6066; сам аутор
каснијеједонеклеублажиоовакавстав,видети:Suvin,D.(2009)Nauč
nafantastika,spoznaja,sloboda,Beograd:SlovoSlavia.Зауверљивуаргу
ментацијууприлогуантимодернистичкимтежњамаукласичнојепској
фантастицивидетии:Kravar,Z.(2010)Kadjesvijetbiomlad,Beograd:
Službeniglasnik.

4 Видети, рецимо, у: James, E. and Mendlesohn, F. (eds.) (2012) The
CambridgeCompanionToFantasyLiterature,pр.14.
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тешкоухватљивутетралогијуТ.Х.Вајта(T.H.White),The
OnceandFutureKing,која јепресудноодредиламногека
снијеобраде;одпримеракојидефинитивноспадајууокви
реепскефантастике,ту јесеријалМаглеАвалонаМарион
ЦимерБредли(MarionZimmerBradley);различитиаутори
главногтокаослањалисусенаартуријансконаслеђе,дапо
менемосамоврлоуспелупародијууниверзитетскогрома
наДејвидаЛоџа(DavidLodge),Малијесвет.Алиинаучна
фантастика је, нимало изненађујуће, понудила обраде тих
мотива:свакаконајуспешнијаинајтрајнијајестеНоваСе
мјуелаДилејнија(SamuelDelany)мадасемогунаћиитако
специфичнаукрштањакаквајеКелтијадаПатришеКенили
Морисон (PatriciaKennealyMorrison) која спаја спејсопе
ру(spaceopera),наглашенопаганскочитањеартуријанских
митова и аутобиографску залеђину ауторке (виканске све
штенице и рок критичарке најпознатије по неформалном
бракусаЏимомМорисоном).

Запотребеовоградасвакако јеважнонагласитидасуар
туријански мотиви заступљени и у дечјој књижевности5.
Од Роџера Ланселина Грина (Roger Lancelyn Green) или
ЕдвардаИгера(EdwardEager)надаље,билоупародичном
кључубилоуисторијскимроманимазадецу,краљАртури
СветиГралсечестојављају.Можесе,међутим,тврдитида
никонијенатакокомплексанинаративно захтеванначин
искористиоартуријанскемотивеукњижевностизадецуи
омладинукаоДајанаВинЏоунсуХексвуду.

Овајроман,сажанровскетачкегледишта,спајаепскуфан
тастику са конвенцијама и иконографијомподжанра спејс
опере (односно научнефантастике без јаке научне подло
ге, углавноморијентисанена авантуристичке заплете): за
леђина књиге, као што читалац сазнаје на самом крају,
представљасложенупредставуовишегенерацијскојборби

5 Видетинпр:Butler,C.andO’Donovan,H.(2012)ReadingHistoryinChil
dren’s Books, PalgraveMacmillan, pр. 4872.У поглављуOnce, Future,
Sometime,Never:Arthur inHistory онепружају корисну категоризаци
јуначинанакојисуауторизадецуприлазилиовојфигурииодређују
четириосновневаријанте:

•дасеАртурпосматракаоисторијскаличностизпостримскеереидасе
његоваповестприповедаутаквимоквирима;

•дасеостанеуопштојтрадицијиМалоријаидругихписацапослеКретје
на,премакојојјеАртурфигураизпозногсредњегвекаусветувитештва
ичаролије;

• да се установи неко аисторијско време, одвојено од било ког конкрет
ногпериода,аликојесеослањанасвеисторијскеепохе,идасеАртур
сместиуњега;

•дасетражиначинадасеукаженаАртуровузависностодразличитихепо
ха, користећибилодвострукенарације,билочаролију,путовањекроз
време,илианалогијеизмеђуразличитихвремена;Исто,стр.55.
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завластизмеђуразличитихчлановавеликепородицеВла
дара,људирођенихсабројнимнатприродниммоћима (од
парателепатскогутицајанадругеумовепрекотелекинезедо
способноститрансформацијеудругифизичкиоблик).Ау
торкаразличитеартуријанскемотиве,алиинекеизширих
митолошкихкомплекса(пресвеганордијскемитологије)ту
мачи у складу са таквомполазишном тачком. Разлог због
когаХексвуд привлачипажњуистраживачаипак је знатно
другачији:наделу јеврлосложенанаративнамрежауко
јојсепреплићуистапајубардвавременскатока–одкојих
јеједаннелинеараниукључујеразличитеитерацијеистих
временскихсегменатакојенамсенепредстављајухроноло
шкимредом.Можданајдетаљнијуанализутогпоигравања
временом, а свакако најутицајнију, пружила јеФараМен
делсону својој студијиоДајаниВинЏоунс,6 алинидру
гиауторинисумоглиупотпуностида заобиђувременску
проблематикууовомроману.

Одпочетка,читалацпратидваупореднатока.Првиделује
каокласична спејсопера, ауњемуВладари галаксијеот
кривајудаимпретиопасностодзаборављеногкомпјутера
Бануса који је случајно покренут на Земљии који би сад
могаооживетињиховепрогнаненепријатеље,заробљенеу
стазису.ДругипратидоживљаједевојчицеЕнСтејвлиума
ломенглескомместу:онаоткривадасенаоближњемима
њуХексвуддешаванештонеобично,акадауђеушумуоко
имања,схватидасеуњојукиданормалниодносвремена
ипростора(штосеодражаваинанехронолошкираспоред
појединихкраћихпоглављаунутартогтока):шумајенепре
гледан,променљивпросторукомесесусрећубићаизразли
читихепоха,одсредњовековнихвитезоваичаробњакападо
футуристичкетехнологијекојаукључује апарате за стазис
ироботе.Ени„чаробњак”МордионАгенос,когаупознаје
ушуми,изсвојекрви„стварају”дечакаХјумаиодгајајуга
унелинеарним секвенцама у којима сењиховиразличити
временскитоковиочигледнонепреклапају.Предкрајкњи
гедолазидостапањаовадватока,аЕнСтејвлисхватадаје
идентитеткојиједотлеималафиктиванинаметнутспоља:
онајезаправознатностаријаВијеранодкућеЈемства,ути
цајнепородицекојасесупротстављалаВладарима,аВлада
рисујекаотаоцаислужавкудовелисасобомнаЗемљу.На
сличанначинразрешавајусеидентитетивећинедругихли
коваизовогнаративногтока:свисуониделоБанусакојина
основу података којима располаже „проиграва” различите
верзијеистихдогађаја,сведокнедођедожељеневаријанте

6 Mendlesohn, F. (2005)DianaWynne Jones: The Fantastic Tradition and
Children’sLiterature,Abingdon:Routledge,pр.7177.
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– „Чини се даБанус преузима било коју дату ситуацију и
особе, смештаихупоље тетапростора, а онда, са готово
потпунимреализмом,изводинизсценазаснованихнатим
људимаитојситуацији.Чинитоизноваиизнова,приказују
ћиштабиседесилокадбиљудиудатојситуацијиодлучили
најпреједно,апотомдруго.Изводимзакључакдајеосми
шљенкакобипомагаољудимададоносеодлуке.”7

Хексвуд, у складу с оваквим централним концептом, уки
даидистинкцијуизмеђулинеарногицикличногвременаи
хронолошкоприповедањеили,заправо,билокаквопреглед
ноорганизованоприповедање:наделујевишеразличитих
стратегијазадестабилизацијучиталачкепозиције.Каошто
ћемовидети,ижанровскопомерањеиупотребаартуријан
скихмотиваспадајуутестратегије.

Најпре,требаобратитипажњунаначиннакојиауторкапо
везује артуријанскемотиве са конкретним ликовима: овде
нијенаделунипрепознатљиваобрадаодређеногнаратива
(рецимо,Малорија [ThomasMalory]илиКретјенадеТроа
[ChrétiendeTroyes])ни„модернизација”укојојселикови
могуидентификоватисадатимпредлошцимаизаузетиод
ређеноместоунутарартуријанскесхеме,каоуМаломсве
туДејвидаЛоџаукомесепотрагазаГраломодвијаусе
тингуакадемскогромана.Напротив,одпресудневажности
јестечињеницадасеовдерадиододатнимидентитетима
којебираинамећеБанус.УХексвуду,одређениликовикон
кретним одликама упућују на читалачку идентификацију
с личностимаиз артуријанскогмита, да бионапотомби
лаоповргнутаизамењенадругом.Најочигледнијипример
представљаМордионАгенос:врлораноутекступојављује
сесценаукојојсеон,наизглед,будиизвишевековногста
зисаиослобађасеизковчега.Заједносименомизведеним
одпрвобитногобликаименачаробњакаМерлина,Myrddin8
ињеговомкаснијомупотребоммагије,свенаводинапои
стовећивањеМордионасМерлином:паипак,завршноот
кривањеидентитетаоткрићедаје„прави”Мерлинзаправо
дечакХјум/МартелијанадајеМордион,којисетокомвећег
делароманастараооњемупопутродитеља,устварињегов
далекипотомак.Мордионовоимплицитноинцестуознопо
реклоипобунапротивауторитативнефигуреВладараЈедан,
сдругестране,подсећајунатрагичнуфигуруМордреда.

Свакакодапојединиликовиуоквирусамогнаративапре
узимају лажни идентитет и имена која недвосмислено

7 WynneJones,D.(2000)Hexwood,London:HarperCollins,pр.8586.
8 Lupack,A. Merlin. 14. 7. 2020; https://d.lib.rochester.edu/camelot/theme/

merlin
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упућујунаодређенеартуријанскеузоре:такоконтролорБо
расуспостајесерБорс,ЏонБедфордсерБедивер,аВладар
каТри–МорганаЛеТреј,ујаснојалузијинаМоргануЛе
Феј.Тојепресвегаслучајсапојединцимакојилакоиодмах
потпадајуподутицајБануса/Гралаибезотпорапреузима
јуидентитеткојиимоннуди,уклапајусеуњеговеоквире
ииспољавајуодговарајућустранусвојеличности (Борс је
побожан, Бедивер одан, Моргана сплеткашица). Са друге
стране,некиодњихвезујусезамногоширумрежуинтер
текстуалнихреференци:МартинсетакооткривакаоФите
ла,когасамаДајанаВинЏоунсупаратекстуалнојнапомени
повезујесликомизБеовулфа,алијеистовремено(штоона
прећуткује)детеизинцестуозневезеЗигмундаињеговесе
стреЗиглинде.ВладарЈедансеустваризовеОрмПендер,
штогаповезујесУтеромПендрагоном,9алиизмајевимаиз
ЗемљоморјаУрсулеЛегвин(UrsulaLeGuin);иконачно,ва
жанинтертекстуалнислојпредстављајуповезницесаСпен
серовом(EdmundSpenser)Вилинскомкраљицом,наштаод
истраживача,зачудо,указујесамоСузанАнг,алинионасе
незадржаванањима.10

ИменаАртегалиСкудаморнаизгледсутековлашнерефе
ренценаСпенсеровспев,алињиховоприсуствоактивира
аналогијукојасеможеповућиизмеђуБануса/Граласкриве
ногуформироботаЈамаи’гвозденогчовека’Талусакојиу
ВилинскојкраљиципомажеАртегалудаделиправду.Тако
јеодвећинечиталацасакривенаасоцијацијаТалусаиЈама,
којабиупућиваланаЈамовистински,скривениидентитет
иправуфункцијуБануса:он,наиме,нијениГралниробот
већкомпјутеркреирандабиуразмакуоддесетгодинапра
ведно помагао у бирању групе владара која ће управљати
настањенимсвемиром.

На први поглед, може чудити присуство Вилинске кра
љице као интертекста. Међутим, сама ауторка је више
пута указивала на значај који је Спенсер имао за њено

9 Видети:Ang,S.(2010)Dogmata,Catastrophe,andtheRenaissanceofFan
tasyinDianaWynneJones,TheLionandtheUnicorn,Volume34,Number
3,September2010,pр.284302.

10СузанАнгвишепажњепосвећујемотивскимвезамаХексвудасаТаро
том,штодоводиидонемногоубедљивихтврдњиотомедаБанус/Грал
представљајединицупехарааЕкскалибурјединицумачева(Исто,стр.
294).АделКук,напротив,истичеинтертекстуалневезесасредњовеков
номChansond’Ogier,алиисавременомобрадомТ.Х.Вајта:Cook,A.
(2014)Genre,GenderandNation: Ideologicaland IntertextualRepresen
tationinContemporaryArthurianFictionforChildren.Докторскадисер
тација,University of Bedfordshire, pр. 147153.Оношто је заједничко
такодиспаратнимтумачењимајестеиндикацијадајеХексвуддовољно
поливалентанисложентекстдасеизњегамогуишчитатитакоразличи
теинтертекстуалневезе.
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стваралаштвоинизсписатељскихпоступакакојејенаучила
читајућињеговодело.Овдеможемоиздвојитиуправопри
ступликовима:

Начиннакојисамтоизвелајејошнештоштосамнаучила
одСпенсера.Спенсероваалегоријапокривараспонодве
ликих,очитихперсонификација(гордостјеженапоиме
нуГордосткојаживиупалатиспрљавимстражњимдво
риштем)падоодносакојисутакотананидаихјепонекад
тешко назвати алегоријом.А понекад алегоријску улогу
деливишеликова,асвакипредстављанекињенаспект.11

Каоињенузор,онасенезаустављанаповлачењуаналогија
измеђуликоваиособинакојеперсонификују,односнопа
ралеламаизмеђуликоваусветуХексвудаиулогекојупреу
зимајуизМалоријаусветукојизањихствараиорганизује
Банус.Напротив,преузимаикључнесимболеиделовеза
плетаразличитихартуријанскихпричакојисе,дапометња
будевећа,честомогуповезатисразнимличностима.Због
мањкапростора,неможесеспровестиисцрпнаанализа,али
могусенавестидвапримера.

Најпре,мотивчаробногмачапреузет јеизвећиненарати
ваоАртуру,алиуХексвудугаизкаменанеизвлачиАртур
већХјум/Мерлин,штојејошједноунизупогрешнихусме
равањачитаоца.ТрострукиидентитетМартелијана/Мерли
на/Хјуманијеповршнаигра скривалице:он јеи свргнути
Владарбунтовник,имоћничаробњак земаљскихлегенди,
али, у временскомраспонукојимуправљаБанус,илими
налнафигура–детекојеизноваодрастаиучисеетичким
начелима прекршеним и заборављеним током векова су
ровогратовања.Мачукамену,намењенњемуанеАртуру,
представљаБанусовупоруку „да треба самдаубија своје
змајеве”уместодасекориституђимжртвама.Потврдузато
Хјумдобијанакрајуромана,кадсеиспоставидамачприпа
дањеговомдалекомпотомку,змајоубициФители.

Потом,унајзначајнијефигуреартуријанскогмитаспадаи
рањеникраљтј.Краљрибар,Амфортас,чијасеранасим
боличноповезује сапропадањемчитаве земље.УХексву
ду,најочитијејесвакакопародијскопреобликовањеулику
„Амбитаса”(ВладараДва)којиподутицајемБанусаверује
дајеобичнамасницазадобијенаутучиранакојанезараста.
Другирањенивладаркогатребаисцелити јестеМордион:
његову„рану”представљатрауматичноодрастањеувласти
ВладараЈеданиусловљеносткојој јеподвргнутокрутном

11WynneJones,D.(2012)TheHeroicIdeal:APersonalOdyssey,in:Reflecti
ons:OntheMagicofWriting,ed.Butler,C.London:HarperCollins,р.90;
курзивнаш.
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обуком. Коначно, трећу фигуру „рањеног” и исцељеног
краљарепрезентујеХјум,којиморадасезалечиидуховно
ителесно.

Уопштеузев,Хјумјеможданајрадикалнијипримерзатока
коауторкаусразмерноспореднојличности„увезује”читав
сноп преузетихмотива и идентитета: осим најважнијих и
већнаведених,његовоболеснооконакрајуроманасеекс
плицитноповезујесаОдиновимизгубљенимоком,аонсам
поистовећујесанордијскимбожанством.ОдноссаЕн/Ви
јеран евоцира и парародитељски односВивијен, Госпе од
језера,иЛанселота(наштаупућујеиВијераниноиме).Од
великеважностинаструктурномнивоујестеитоштоХјум
преузимаулогуПарцифала,невиногичистогјунакакојиће
извидатирањеногкраља.

Овдеможемоподробнијеописатиједнузначајнумотивску
паралелусалегендомоПарцифалу,којојулитературиније
посвећенодовољнопажње:Хјумовпрвисусретсавитезом.
КодВолфрамафонЕшенбаха(WolframvonEschenbach),као
ипознијихауторакојисеослањајунањега,Парцифаламај
ка одгаја ушуми, изолованог оддруштва, и кадпрвипут
угледавитезовеупуномоклопу,онпомислидасесусреоса
Богом.Ешенбахдетаљноописујетајсусретињеговунепо
среднупоследицу–Парцифаловужељудапостаневитез,
којумајканеуспевадаобузда,пагаузмањкавуопремуи
неспретносроченесаветешаљеусвет,штоћедовестидо
низаконфликтнихситуација.12КодДајанеВинЏоунс,насу
проттоме,ВијераниМордионодгајајуХјумазаједно,али
укључномтренуткусусретас„витезом”ВијераниХјумсу
сами.КаоиПарцифал,Хјумјенаивноодушевљенвитезо
вимоклопомиопремом,алиињеговомузвишеноммисијом
којуВијеран„педагошки”описује:

„Препознајемкоња,блесо”,рекаоје.„Штајетовитез?”

Овоседешавапренегоштосмонашлионојезеро,поми
слиЕн.Тадајезнаозавитезове.Алијошјебилауздрма
настрахомодтогвитеза.„Витезјечовеккојисебори”,
реклајеодсечно.

Алимоглајепретпоставитидаћебитинемогућедасетек
такоотресеХјума.Почеоједагаламиизапиткује:косу
витезови,чимесебаве,скимсеборе,икакосепостаје

12Увидуоригиналнитекстипреводнасавременинемачкимогусенаћиу:
Eschenbach,W.Parzival14.7.2020.https://www.hsaugsburg.de/~harsch/
germanica/Chronologie/13Jh/Wolfram/wol_pa00.html; Eschenbach, W.
ParzivalundTiturel14.7.2020.https://www.projektgutenberg.org/eschen
ba/parztitu/parzi03.html
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витез?ТакојеЕн(…)уходуобјаснилакакоизгледаобука
завитеза.Нијевиделаразлогадатунеубацималопропа
ганде.РеклајеХјумудаморашзаслужитидапостанеш
витезпренегоштотепроизведуувитеза,акадсетодеси,
морашдасеборишидасепонашашчасно.13

ВидљивааналогијасапрвимПарсифаловимсусретомсви
тезом овде се преображава, прикрива и подрива истовре
мено:„витез”је,наиме,нечовечниВладарЧетири;уместо
Парсифаловемајке,Ен/Вијеранреагујепопутње, заштит
ничкиитрудећиседаодвратидечакаодвитешкогпозива,
али је у овом случају тододатнорационализованоњеним
препознавањемВладараЧетири.Овајпреузетимотивиде
чачкажељадасепостаневитеззаправосусамојошједан
слојпривиднихидентитетакојезаХјумаствараБануска
кобиганавеонадругачијесагледавањесопственихманаи
погрешки.Педагошкитоновеепизодедодатнојенаглашен
сценом која следи непосредно зањом: замишљајући како
убија змајеве,Хјум удара имучи зеца ухваћеног у замку,
алигаМордионзаустављаузпрекорданесмебитисуров.

ОвдеможемоувестичитањероманаукомејеХјумзаправо
„потиснути”протагонистаукористдеутерагонистаМорди
онаиЕн.Његовразвојнипуткоји,наизглед,следиодраста
ње јунака уКембеловом синкретичкоммономиту, заправо
представљанизтегобнихкоракакаисцељењуипоновном
успостављањудубокотрауматизованеличности.Тајпроцес
је, међутим, у потпуности закриљен упоредним приказом
Мордионовогпостепеногопоравкаиослобађањаодсуровог
условљавањакомегајетокомодрастањаподвргнуоВладар
Један/ОрмПендер:Мордиона јенајлакшечитати као тра
диционалног протагонисту мита који кроз многа искуше
њастижедоциља,остајућиверансвомистинскомсопству.
Ипак, највећим делом наратива доминира Ен/Вијеран: од
почетка,збивањанафармиХексвудиушумипратимоупо
редосањом.ТозначидаДајанаВинЏоунсодсамогпочетка
уводинепоузданоприповедање;пажљивијичитаоцићетога
ранопостати свесни, алиправе размере тенепоузданости
постаће јасне тек на око две трећине текста, кад Вијеран
пронађепорукукојујеоставиласамасеби:„Вијеран.Вије
раннавези.Вијерансебисамој.Овојебаремдругипутда
седимуспаваћојсобихотелаиочајавам,ипочињемдама
лосумњамусве.Акосетодесипоново,овојеобавештење
менидасенешточуднозбива.”14

13WynneJones,D.навдело,стр.184.
14Исто,стр.258.
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Тусевраћамовећпоменутојтеми–дестабилизацијичита
лачкепозицијеичиталачкихочекивања.ДебораКапланје
уоквируанализеистовременомладихистарихпротагони
стаДајанеВинЏоунспосебанпросторпосветиласлучају
Ен/Вијеран;15 како она наглашава, у књижевности за децу
иадолесцентеузрастпротагонистејечестовезанзаузраст
имплицитног читалаца, обично годинудве млађег. У слу
чају Вијеран, то додатно компликује жанровско одређење
Хексвуда, који семоже одредити и као дечје и као адоле
сцентскоштиво(штојевидљивоипоиздањимакојасусе
појављивалауразличитимпериодимакодразнихиздавача).
ДокупочеткуЕнСтејвлисматрамо,поводећисезањеним
исказом,четрнаестогодишњакињом,утренуткуспознајеи
одбацивањаконструисаногидентитетаВијеранзнаида је
Ен„заправо”ималатекдванаестгодина,алиидаонасама
имадвадесетиједну.Типодацизначајноутичунанакнадно
тумачењенекихранијихдогађаја,апресвеганаобјашњење
еротизованогодносаЕниМордионаињихово заједничко
„стварање”детета.Заједносанеочекиваномидентификаци
јомЕн иВијеран, они приморавају читаоца да преиспита
своје дотадашње виђење ових ликова, појачавајућињегов
осећај несигурности. Унутар наративног оквира романа,
више не постоји ништа чврсто и поуздано, никаква тач
каослонца:нимонолитниидентитетликова,нилинеарно
време,панификсиранарадња(Јам/Банусинсистиранави
шекратном понављању појединих догађаја све док се не
стигнедожељеногисхода).Такавфлуиданинедефинисан
тексткарактеристичан јепре зависокипостмодернизами
књижевностнамењенуодраслима.

Сличнуфлуидностихибридност,одбијањедасеуклопиу
строгежанровскеоквире,налазимоинаекстрадијегетском
нивоуХексвуда.Несамоштосенеможепрецизноодредити
каоштивозадецуилиадолесценте(Капланнаводинеуоби
чајеноширокраспончиталачкогузраста,оддесетдоседам
наестгодина):Хексвудодолеваиуобичајенимжанровским
сврставањима.Иакоспејсоперанапрвипогледпредставља
безбедно широко одређење жанровског идентитета рома
на, треба скренути пажњу на још два до сада занемарена
аспекта.

Најпре,поменутеодликекојесемогуповезатиспостмодер
ном–нелинеарно,итеративновреме,догађајикојисеме
ханичкипонављајуилиувишестручују,попримањепривид
них,привременихидентитетаи„проигравање”постојећих

15Kaplan,D. (2010)DisruptedExpectations:Young/OldProtagonists inDi
anaWynne Jones’s Novels, Journal of the Fantastic in the Arts 2 (79),
рр.198201.
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наратива–такођесутипичнеодликевидеоигараињихове
механике. У тренутку појављивањаХексвуда, 1993, видео
игресувећбилеопштеприсутне,ањиховитекстуалнипрет
ходници–књиге„изаберисвојуавантуру“–изгубилесуна
популарности.ДајанаВинЏоунсусвомкомплексномделу
не стремирепликацији алеаторичног карактера тихкњига
нитиделимичнојконтролитокарадњекојунудевидеоигре;
међутим,јасноједајењеговаструктураобликованаузпо
знавањемеханизамаигараиновихмогућностикојеоненуде
за обликовање наратива. Бар једна личност у роману екс
плицитно је заинтересована за видеоигре: то је Харисон
Скудамор,којиуспевадаукључиБанусусасвимбаналној
намериданаправифантазијскуигруулогаукојојћехобити
кренутиупотрагузаГралом,итимезаправопокрећерадњу
романа.ЊеговадоконажељаинеозбиљантретманБануса
сууоштројсупротностисасмртномозбиљношћу„игре”ко
јукомпјутерзаправоспроводи,штоодражаваиСкудаморов
неславнизавршетак.

Другимоменаткојиозначаваипресудноодвајањеоджанра
научнефантастике,макакоширокосхваћене,јестеувођење
Шумекаоагенсарадњеиудобројмерисамосталнелично
сти.ДоксеупочеткучинидајеШумасамофизичкиодраз
Банусовогпољамоћи,будућидасеЕнинаперцепцијавре
менаистварностимењакадгодуђеуњу,постепеносазна
јемодајешумазасебниисвојевољниентитетсавластитим
„тетапољем”:уприсуствунекогљудскогбића,топољесе
активира,априградскашумицапостајемитскаШума,оли
чење свихшумана земљи, стаништенатприроднихими
толошких бића и лиминални простор без јасних граница.
МериЕнПотерусвојојанализиуправоШумуозначавакао
кључнидестабилизујући,дисруптивниелементромана,ко
јиизокрећеиукидатрадиционалнебинарнеопозицијепри
родеитехнологије.16Заиста,Шумакаолиминалнипростор
спајаиповезујесвенивоеромана–несамодакањојпо
степено гравитирају сви ликови, и не само да се уШуми
укидајуважећизаконилинеарногвременаинепоновљивих
догађаја,већ,попутБануса,онауспевадаусмерииодреди
деловањељудикојиборавеуњој.

Кадасесаберусвеоверазнороднетематскеиформалнека
рактеристике, јасноједа јеХексвуджанровскихибридко
ји сенеможепрецизноидокраја одредити, јерне следи
конвенцијебилонаучнефантастикебилофантазијскекњи
жевности/епскефантастике.Нетребазаборавитидаунај

16Potter,MA. (2020)The ForestWithin the Farm:Locating theCollective
AndrogynousInfluenceasDestabilisingAnthropocentricControlofSpacein
DianaWynneJones’sHexwood,Scrutiny2.



25

ТИЈАНА ТРОПИН

познатијаделаДајанеВинЏоунсспада„водич”крозФан
тазијскуземљу(TheToughGuidetoFantasyland)укомеона
набрајаипародирауправонајотрцаније клишее, топосеи
правилатаквогприступаписањуфантастике.Оњеномви
ђењу„правила”жанраможданајјаснијеговориследећиоп
сежницитатизесејаРазговороправилима:

…ПравилоодређуједасвакиЖанримаапсолутне гра
нице које сеНеСмејуПрелазити.АПравила додају да
ће, уколикоихпрекршите, тошто будете написалиљу
дизвати„неправихорор”–„илинаучнафантастикаили
штагод”–иданиконећежелетидачујезањега.Резултат
тогаје–привремено,надамсе–правакатастрофазасве
врсте писања. Нарочито представља катастрофу за оне
врстеокојимасамговорила.Свакижанрсезгрчиоуну
тароногаштосматравластитимграницама,ауоквири
матихграницасусеПравилаЗаПрипадањеТомЖанру
умножилаиокошталасведокјепосталоготовонемогуће
даиконапишеиштаоригинално.АлиПравилакажудаје
доброакосвевремепишетеистукњигу.Тојеуреду.Тоје
Жанр.(…)Нанекиначин,фантастиказадецујеубољем
положају,јерјеуспеладаунутарсебеобухватисветераз
личитеЖанрове.Аликадпишете,моратеихкрутораз
двајати.Иначе.Алииовдесеспољнеграницељубоморно
чувајуидефинишу.Такојелакостећистигмуда„Нисте
Прави”.БројикрутостПравиласеумножавајукакобито
осигурали.17

Кључниисказнакојисеуовомконтекстуможемоусред
средити јестедафантастика задецууспевадаобухватиу
себисверазличитежанрове:евидентно,иХексвудједоказу
прилогтојтврдњи.Међутим,садасејошједномтребавра
титинаартуријанскемотивеињиховуфункцију (односно
функције)уоквируовогромана.Напочеткурадацитирана
јеподелатекстоваоАртуруписанихзадецусаисторијског
становишта.МожесебездаљегтврдитидаХексвудспадау
четвртукатегоријукоја„тражиначинадаукаженаАртурову
зависностодразличитихепоха,користећибилодвоструке
нарације,билочаролију,путовањекрозвреме,илианалоги
јеизмеђуразличитихвремена”:парадоксално,ДајанаВин
Џоунскористисвеовепоступкеистовремено.Умножавање
и разнородност интертекстова које она користи омогућују
даизбегнепредвидљиве,стереотипнеликовеизаплетедру
горазреднефантастике (или видеоигара).С друге стране,
њена техника вишеструких, слојевитих интертекстуалних

17WynneJones,D.ATalkAboutRules,in:Reflections:OntheMagicofWri
ting,ed.Butler,C.(2012),London:HarperCollins,рр.105106.
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алузија успева да утемељи флуидне и (барем) двоструке
идентитетејунакаувластиБанусаиШуме,пружиимпре
познатљивеобрисеиодредидинамикумеђусобниходноса,
позивајући се на заједничко познавање артуријанске књи
жевности и на колективне архетипове. Чак и најмлађи и
најнеискуснијичитаоцивећсуупознатисафигурамазма
ја,витеза,принцезе,замкаикраља,тењиховимпозицијама
иулогамаусистемубајке;штосустаријииобразованији,
тоћеимсеотваративишенивоазначењаивишеаналогија
сакњижевнимпретходницима,такода–користећипохва
лукоја јечеста,алиреткозаслужена–можеморећида је
Хексвудроманзасвеузрасте.
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OFMEMORY
TOURISTS NEGOTIATING MENTAL,  
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OF TOLKIEN’S MIDDLE-EARTH

Abstract: This paper examines film locations as places of memory
(leslieuxdemémoire)andtheirroleinindividualimagination.Film
induced tourism creates specific sites of memory typical of global
popularculture;theplacesofconfrontation,negotiation,andinterplay
between fiction and reality which affect our mental as well as the
realtopographies.Theaimistoanalysehowmemorisedfilmimages
determine visitors’ experience of real places and their imagining of
J.R.R.Tolkien’sfictionalworld,andviceversa.Thefilmadaptationsof
Tolkien’s“TheLordoftheRings”and“TheHobbit”,directedbyPeter
Jackson,wereshotinNewZealand,causingittobecometouristically
promoted and visited as “the home ofMiddleearth” and “Middle
earthonEarth”.Thiscaseisanalysedasanillustrativeexampleofthe
aforementionedprocesses.

Keywords:leslieuxdemémoire,filminducedtourism,TheLordofthe
Rings,Middleearth,NewZealand,imagination,memory

Places gain meanings through а complex interaction of real,
virtual and mental topographies and can have significantly
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differentmeanings and importance within said topographies.1
Asmuchasaphysicalcategory,spaceisalsoaproductofsocial
consensus and mental constructions; it is shaped by cultural
conventions,values,ourcollectiveknowledge,andimagination,
includingtheworksoffiction.Geographiesoffictioninmany
instancesinteractwiththerealworldgeography,imbuingplaces
withnewmeanings,andoccasionallyevenphysicallychanging
them.Aninterestingexampleofthatprocessisthelocationsin
NewZealandwhosemeaningswereaffectedandalteredbythe
filmingofTheLordoftheRingsandTheHobbit trilogiesand
consequent development of filminduced tourism.The impact
of thesechangeshasbeenextensivelydiscussedbyanumber
of authors and from different perspectives, with issues of
consumerism,culturecommodification,culturalappropriation,
(post)colonialism and erosion of cultural identities frequently
raised,2sothosetopicsarenotdiscussedhere.Instead,theaimis
toofferapreliminaryinsightintothewaypeople’simagination
andmemory are influenced by their encounterswith the film
locations, by analysing the results of the international online
surveyentitledVisitingMiddleearth,3conductedbetween19th
Mayand19thJune2020,with705responsescollected.

TalesfromthePerilousRealmsofMemory

SincePierreNorausedthephraseleslieuxdemémoire(places
ofmemory)4 ithasbeenwidelyacknowledged that thenotion
of place encompasses both spatial andmental categories.His
definition from theprefaceofRealmsofMemory clarifies the
natureof theconcept:“…a lieudemémoire isanysignificant
entity,whethermaterialornonmaterialinnature,whichbydint
ofhumanwillortheworkoftimehasbecomeasymbolicelement

1 ThepaperistheresultoftheresearchrealisedwithintheprojectModernization
oftheWesternBalkansNo.177009,financedbytheMinistryofEducation,
Science,andTechnologicalDevelopmentoftheRepublicofSerbia.

2 Someoftheimportantpublicationsbeing:Beeton,S.(2005)FilmInduced
Tourism,Clevedon–Buffalo–Toronto:ChannelViewPublications;Lam,A.
andOryshchuk,N.(eds.)(2007)HowWeBecameMiddleearth:ACollection
ofEssaysonTheLordoftheRings,Bern:WalkingTreePublishers;Tzanelli,
R. (2004)Constructing the ‘cinematic tourist’:The ‘sign industry’ ofThe
LordoftheRings,TouristStudies,4(1),pp.21–42;Cronin,J.(2019)The
Makingof…Adaptationand theCultural Imaginary,PalgraveMacmillan;
Goh, R. B. H. (2014) The Lord of the Rings and New Zealand: fantasy
pilgrimages, imaginative transnationalism and the semiotics of the (Ir)
Real,SocialSemiotics,24:3,pp.263282;LeHeron,E.(2008)Makingfilm
landscapesandexploring thegeographical resonancesofTheLordof the
RingsandWhaleRider,PhDthesis,DepartmentofGeography,Universityof
Sheffield;http://etheses.whiterose.ac.uk/14936/1/489722.pdf[10.6.2020].

3 Availableathttps://forms.gle/rK1fY2MB8NzVCHxX7
4 Nora, P. (1989) Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire,
Representations,No.26,рр.7–24.
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ofthememorialheritageofanycommunity.”5Symbolicelement
ofthememorialheritageofanycommunity.Thecommunityin
ourcaseisTolkienfandom,anditsplacesofmemorydiscussed
inthepaperarefilmlocationsinNewZealand.

Tolkienfandomhasbeenalmostexclusivelyaliteraryfandom
fornearlyhalfacentury.Tolkiengainedadmirersshortlyafter
thepublicationofTheHobbit in1937,buthis fandomstarted
growing rapidly in the late1950safter thepublicationofThe
LordoftheRings.6Sincethe1960s,Tolkien’sworldhasinspired
numerousinterpretationsofvaryingquality, inwriting,music,
radio, theatre,visualarts,animation,film,games,comics,etc.
Nonetheless,themostinfluentialinterpretationsofarturnedout
tobePeterJackson’sfilmadaptationofTheLordoftheRings
(releasedin2001,2002and2003).Thisfilmtrilogyhasbrought
abouttheexistenceoffandomsexclusivelydevotedtothefilms,
butisalsotobecreditedforbringingnumerousnewreadersinto
Tolkienfandomworldwide.

Peter Jackson’s adaptations offer an immersive experience of
Middleearthwith the sense of depth and history, constructed
tofeelrealinallitsdetailsandevokethesenseofauthenticity
andwonderintheaudience’simagination.Thespectacularand
sublimelandscapesofNewZealandbecamethefilms’character
inthemselves.Theywerecarefullychosenandfilmedinsucha
mannerastoemphasisethegrandeurandmagnificenceofNew
Zealand’s natural beauty.Tolkien’sfictionalworld has been a
part of the public imaginary for decades, andPeter Jackson’s
adaptations complemented it by introducing new possibilities
ofexperiencingit,startingwiththeimpactofthefilmsonour
visualisation of the world, and culminating in the fact that
the touristscanactuallyenterandphysically interactwith the
landscapesofMiddleearthdepictedinthefilms.

AsJohnHoweput it inTheHobbitLocationGuidebook:“At
noother timehave twocountries  a real place and a fantasy
realmsuperimposedemergedsimultaneouslybeforetheeyes
ofaglobalaudience.Notonly isMiddleearth in theheartof
every admirer ofTolkien’s tales, nowyou can truly go there,
toaplacewherethelandscapeallowsyoutosuperimposeyour
imagination, tooverlayapersonalvisionwitha realone,and

5 Nora,P.PrefacetotheEnglishLanguageEdition:FromLieuxdemémoireto
RealmsofMemory,in:Realmsofmemory:rethinkingtheFrenchpast,vol.
1:Conflictsanddivisions,ed.Nora,(1996),P.ColumbiaUniversityPress,
XVXXIV,p.XVII.ItisapartialthreevolumetranslationintoEnglishofLes
LieuxdemémoirewhichhassevenvolumesinFrench.

6 Scull, C. and Hammond,W. G. (2017) The J. R. R. Tolkien Companion
and Guide. Reader’s Guide, Part 1. London: HarperCollins Publishers,
pp.389390.
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to take the two, forever interwoven, away with you.”7 This
statement properly indicates the reciprocity of the personal
imagination andmemory imposing fictional meanings on the
spacesofNewZealandwhilstbeingthemselvesinfluencedby
its real topographies.As Galadriel warned Frodo, “Seeing is
both good and perilous.”8 and it can be assumed that visiting
the film locations inevitably changes the manner in which
peopleenvisionandrelatetothefilms.Bothrealandfictional
topographies are influenced in a myriad of ways by such an
interactionandinterplay,andtheycertainlycanbegoodaswell
asperilous.

What are the locations that film enthusiasts can visit inNew
Zealand?AsDanielleFirniglpointedout,atouristiclandscape
ofNewZealandasMiddleearthis“markedonlybyitsabsences
and virtualities  little remains to show of ‘Middleearth on
earth’,”9meaning that themajority of the sceneswere filmed
inprotectednationalparks,whichrequiredthebuiltsetstobe
removed and the natural environment restored to its original
state.Hobbitonisthemostpopularandtheonlyfullypreserved
filmset,situatedonafarmownedbytheAlexanderfamilyin
Matamata.10 Mount Sunday in New Zealand’s SouthernAlps
provided the perfect setting for Rohan’s capital city Edoras,
andisoneofthemostremoteTheLordoftheRingslocations
withpublicaccess.Someof thefilm locations for the landof
MordorcanbefoundinTongariroNationalPark,mostnotable
beingMountNgauruhoestandingforMountDoomandMount
RuapehuforEmynMuil.TheimpressivePutangiruaPinnacles
wereusedtofilmDimholtandthePathsoftheDead.Theforests
ofRivendellcanbefoundinKaitokeRegionalParkwithalife
sizeRivendellgatereplicacreatedbyWetaWorkshop.Mavora
Lakes will bring back the memories of Nen Hithoel and the
breaking of the Fellowship. One of the popular experiences
relatedtoTheHobbittrilogyistheHairyFeettourofTrollshaw
ForestinWaitomo.11Manymoreplacesrelatedtothefilmingof
TheLordoftheRingsandTheHobbitcanbevisited,butonlythe
onesmentionedfrequentlybythesurveyparticipantsarelisted
here.InadditiontotheremainingHobbitonfilmsetinMatamata,

7 Brodie, I. (2014)TheHobbitMotionPictureTrilogyLocationGuidebook,
Auckland:HarperCollins,p.31;quotedin:Cronin,J.,op.cit.,p.258.

8 Tolkien, J. R. R. (2014) The Lord of the Rings, London: HarperCollins
Publishers,p.372.

9 Firnigl,D.E.(2009)Trippingthelightfantastic:exploringtheimaginative
geographiesofLordoftheRings‘filmtourism’inNewZealand,PhDthesis,
FacultyofSocialSciencesandHealth,DurhamUniversity,Durham;http://
etheses.dur.ac.uk/312/[10.6.2020],Abstract.

10https://www.hobbitontours.com/
11https://hairyfeetwaitomo.co.nz/
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and the landscapeswhere the filming took place, tourists can
visitsomefilmrelatedfacilitieslikepostproductionbuildings
andfilmpropworkshops(WetaCaveandWetaWorkshop,the
workshopof JensHansen), somecinemas,WellingtonAirport
withseveralgiantWetaWorkshopsculptures,etc.

The basic premise of my research is that these places are
constructedandnegotiatedassitesofmemorythroughpractices
offilmtourism.Memorybindscommunitiestogetherandaffirms
groupidentities.Theactsofrememberingarealwaysfoundedin
therepositoryofimages,places,valuesandidealsagreedupon
by the social group towhich they relate, in this caseTolkien
fandom.Thefilm locations inNewZealandhavebecome the
partof thecollectivememoryandheritagewhich“belong” to
the community ofTolkien fans (shared also byPeter Jackson
fandom).Thatdoesnotmean that theseplaces represent sites
ofmemoryor sharedheritage for all themembers ofTolkien
communitytherearemanyTolkienfanswhodislikethefilms
andmanyvoicesopposedtosuchanappropriationanduseof
Tolkien’s legacy. However, the existence and the meanings
theseplaceshaveacquiredduetotheirroleinfilmadaptations
cannot be ignored and are worthy of further investigation.
It is reasonable toassumethatmostof thevisitors to thefilm
locations consider Peter Jackson’s version ofMiddleearth to
be a fair presentationofMiddleearthdescribed in thebooks.
The film imagery is imprinted on their minds and the sites
function as the triggers of remembering the films’ content.
Nonetheless,sincealmostallthelocationswererestoredtotheir
original state, creating connections between the films and the
physicalspacesoftenrequiressignificantimaginativeworkon
thepartofvisitors.Thisindicatesthattheimportanceofafan’s
“pilgrimage”tothesesitesliesnotintheexistenceofauthentic
sets,butinthewaysthetouristsactivelyconstructthoseplaces
by inscribing the remembered and imagined identities and
meaningsontothem,thuscreatingthesitesofmemory.

Notallthosewhowanderarelost

TheLordoftheRingsfilmtourism,includingtouristexperiences
andexpectations,havebeenthesubjectofanumberofstudies,
majorityofthempublishedinthedecadefollowingthelaunchof
thefilms.Amongthem,theinspiringoneswerethePhDtheses
ofAnneBuchmann12andDanielleFirnigl13whoinvestigatedthe

12Buchmann,A.(2007)IntheFootstepsoftheFellowship–Understandingthe
ExpectationsandExperiencesofLordoftheRingsTouristsonGuidedTours
inNewZealand,PhDthesis,LincolnUniversity,LincolnNZ;

https://hdl.handle.net/10182/145[10.6.2020].
13Firnigl,D.E.op.cit.
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motivationsandexperiencesoftouristsvisitingtheformersets.
Thesecondthesisprovedtobeclosertomyapproach,thusthe
surveyVisitingMiddleearth included a number of questions
similartotheonesinFirnigl’squestionnaire,14withtheaddition
oftheonesaimedtodeterminehowthevisitors’imaginingof
Middleearthwasaffectedbythevisit.Drawingonalargerbody
ofrespondents,theaimofthefollowinganalysisistocontribute
to the previous research by offering further insights into the
complexinteractionbetweenrealandimaginarygeographiesin
thecontextofpeople’simaginationandmemory.

Our mental lives and our sensory experience depend on
perception, imagination,andmemory.All threework together
to enable us to make sense of our present, past and future.
Although the link between memory and imagination has
been intuitively recognised since antiquity, psychology and
neuroscienceconfirmedthattheyarecloselyconnectedandthat
memoryrepresentsabasisforourimagination.15Whatwecan
imagineandvisualiseislargelyconditionedbyourexperience,
bywhatwehaveseeninthepastandcanretrievefrommemory.
Our imagining of any fictional world relies on memory, i.e.
our knowledge and experience of the real world, as well as
onour encounterswithotherfictions.Bearing that inmind, I
wanted to investigatehowpeople imaginedTolkien’sfictional
world andwhat were themain influences on their imagining
and rememberingof theworld.From2017,4 surveys and27
interviewswereconducted,alltargetingTolkienfans,withthe
totalof2,294participants.16Anumberofquestionswereidentical
inallthesurveysandinterviews,andIwilloccasionallycompare
those resultswith theoutcomeof the latest survey,conducted
between19thMayand19thJune2020,whichtargetedthefans
whovisitedfilmlocationsinNewZealand.Thebasicanalysis

14Ibid,pp.256258.
15Zheng,H.,Luo,J.andYu,R. (2014)Frommemory toprospection:what

aretheoverlappingandthedistinctcomponentsbetweenrememberingand
imagining?Front.Psychol.5:856;https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00856
[10.6.2020].

16I conducted an international online survey entitled Imagining Tolkien’s
Middleearthfrom20thFebruarytill20thApril2018,with2,085responses
collected; and also two surveys among Serbian Tolkien admirers during
fantasyconventionsheldinBelgradeon28thMay2017(TolkienDay,112
respondents)andJanuary2018(FestivalofEpicFantasy,70respondents).
Inaddition,Irealised27interviewswithlocalandinternationalparticipants
betweenJulyandOctober2018.Someresultsfromthesurveysandinterviews
realised in2017and2018arepresented in thepaper “DigitalPoachers in
Arda:Imagining,InterpretingandRememberingJ.R.R.Tolkien’sSecondary
WorldinParticipatoryCulture”,HitherShore:InterdisciplinaryJournalon
ModernFantasyLiterature,15, (submitted forpublication).Thequestions
analysed were posed in all the surveys and interviews, so the analysis
includedthesumofparticipants,beingatotalof2,294people.
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of705responseswillprovideapreliminaryinsightintohowThe
LordoftheRingsandTheHobbitfilmlocationswereexperienced
by the participants and to what extent their imagination and
memoryaffectandareaffectedbysaidencounters.Thescope
ofthesurveyandthenumberofanswersrequirefurtheranalysis
and in depth comparisonwith the conclusions from previous
audience and film tourism research (e.g. Buchmann, Firnigl,
BarkerandMathijs,et.al.),impossibletoachieveinthispaper.

The surveyVisitingMiddleearth consisted of 10 quantitative
and9qualitativequestions.Quantitativequestionswereabout
participants’ gender, age, country of residence, whether they
havebeenTolkien fans and forhow long,whichofTolkien’s
workstheyhaveread,whatfilmadaptationstheyhaveseen,as
wellasif theyvisitedanyTolkienrelatedlocationsintheUK
orNewZealand.Theywerealsoaskedtochoosethedominant
influenceson their imaginingofTolkien’sfictionalworld and
Tolkienrelated activities they particularly enjoy. In addition
to the offered answers, quantitative questions also provided
anopenendedoptioninordertoaccountforpossibleanswers
whichwerenotpredictedby theauthor.Qualitativequestions
wereaimedatinvestigatingpeople’sexperienceofvisitingfilm
locationsinNewZealand,buttheonlyonesanalysedindetailare
theonesrelevantfordetermininghowtheirvisitscorresponded
toorinfluencedtheirimaginingofMiddleearth.

A total of 705 respondents from 39 countries participated in
the survey. The majority of them came from the USA (271,
38.4%), the UK (131, 18.6%), Australia (77, 10.9%), New
Zealand(53,7.5%),Canada(39,5.5%),Germany(30,4.3%),
theNetherlands,France,andAustria(9each,1.3%),Ireland(8,
1.1%),andthePhilippines(7,1%).Thenumberofrespondents
fromtheremaining28countriesrangedbetween1and6,andit
isunnecessarytolistthemall,sincetakentogethertheycomprise
lessthan9%ofthetotal.

WhenaskedAreyouaTolkien fan? 630 respondents saidyes
(89.4%),68(9.6%)chose theanswerI likehiswork,butIdo
notconsidermyselfafan,3repliedno,whilst4pointedoutthat
theywere the fansofPeter Jackson’sfilmsbuthavenot read
thebooks.ThefollowingquestionwasHowlonghaveyoubeen
aTolkienfan?189respondentsrepliedformorethan30years
(26.8%), 209 (29.6%)between19 and30years, 219 (31.1%)
for1018years,45(6.4%)between5and9years,11(1.6%)for
lessthan4yearsand32ofthem(4.5%)saidthattheywerenot
Tolkienfans.Ifwecomparethenumbers,wecanseethatwhilst
75respondentswerereluctant todefine themselvesasTolkien
fansinthefirstquestion(whetherbecausetheyconsiderthatthey
donotknowenoughaboutTolkien’sworkstobecalledfans,or
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dislikethebooksandpreferthefilms),only32ofthemexplicitly
saidtheywerenotTolkienfansinthesecondone.398(56.5%)
oftherespondentssaidthattheyhadbeenTolkienfansformore
than19years,whichroughlycorrespondswith388participants
(55%)sayingthattheyreadthebooksbeforewatchingthefilms.
317(45%)weredrawntoTolkien’sbooksafterseeingthefilms
(amongthemarealsothosewhohaveonlyseenthefilms,read
the books partially or not at all). Many respondents pointed
out that for them the films were an introduction into further
exploration of Tolkien’s world; and that they started reading
thebooksstraightafterwatchingTheFellowshipoftheRingin
2001.

TheparticipantswereaskedtocheckwhichTolkien’sbooksthey
havereadinentirety(Chart1,withtop15choicespresented).
Only5respondentssaidthattheyhavenotreadany.TheHobbit
rankedfirstwith93.5%ofparticipants,althoughsomeofthem
later pointed out that itwas a part of their school curriculum
andbasically theonlybookwrittenbyTolkien theyhadread.
It was followed by The Fellowship of the Ring with 91.6%,
TheTwoTowerswith89.8%,andTheReturnoftheKingwith
89.5%,which indicates that some participants started reading
TheLordoftheRingsbuthavenot(yet?)finishedit.However,
wecanassumethat631participantsreaditinentirety,whichis
stillahighpercentageconsideringthefactthatahighernumber
of onlyfilmfans could be expected in a survey dedicated to
thefilmlocations.Thereisasignificantdropinnumberswith
TheSilmarillion,whichfiguredfifthonthelistwith58.6%of
readers, and thenagainwith the sixth choiceTheChildrenof
Húrin(36.3%),afterwhichthereisasteadydecline.

Thenextquestiontackledthefilmadaptations(Chart2)andit
showed thatalmostallparticipantshaveseenTheLordof the
Ringstrilogy(99%).Thereisaslightdeclineinnumberswith
TheHobbittrilogy,however,morethan94%oftheparticipants
havewatchedthosefilmstoo.Whencomparedwiththeresults
for the same questions from my previous research (2,294
participants),thenumbersarenotsignificantlydifferent.17

17Forthebooks:TheHobbit93.2%,TheFellowshipof theRing92.8%,The
TwoTowers89.9%,TheReturnoftheKing89%,thedifferenceisthemost
notableinthecaseofTheSilmarillion77.6%.Forthefilms:TheFellowship
oftheRing98.4%,TheTwoTowers98.3%,TheReturnoftheKing97.8%,
TheHobbit:AnUnexpectedJourney96.5%,TheHobbit:TheDesolationof
Smaug93.7%,andTheHobbit:TheBattleoftheFiveArmies91.6%.
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Chart1

Chart2

However, that’s not the case with the two questions where
participants were asked to choose or describe up to five
influencesontheirimaginingofTolkien’sworld(Chart3)and
Tolkienrelatedactivities theyenjoy themost (Chart4). Ifwe
compare the resultswith the data from the older surveys, the
top 3 influences are ranked differently. The first place in the
oldersurveyswasoccupiedbythedescriptionsandmapsfrom
thebooks, thesecondmost important influencewere thefilms
directedbyPeterJackson,followedbytheartworksofTolkien
artists like Alan Lee, John Howe, Ted Nasmith et al. In the
VisitingMiddleearth survey the descriptions and maps from
thebooks ranked second, switchingplaceswith thefilms, the
artworksrankedfourth,whilstthethirdmostimportantinfluence
werethevisitedfilmlocationsinNewZealand(Chart3).
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Chart3

Chart4

Inthecaseofprevioussurveysonly4.1%of2,294respondents
visitedHobbitonand4.8%otherfilmlocationsinNewZealand,
sothatexperiencedidnotfigureatallasanimportantinfluence
onparticipants’imaginationintheoverallstatistics.Ontheother
hand,fortheparticipantsoftheVisitingMiddleearthsurvey,the
effectofvisitingfilmlocationswasofmuchgreaterimportance
(67.8%,Chart3),whichisalsoreflectedintheirchoiceofthe
Tolkienrelatedactivitiestheyparticularlyenjoy:thetopchoices
correspondwith theparticipants’ rankingof the influenceson
theirimagination(inbothcases).Hence,watchingfilmsranked
first(94.9%),readingbookssecond(89.6%),whilstvisitingfilm
locationswasthethirdmostenjoyableactivitychosenby74.3%
participants(Chart4).
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650 (92.2%) respondents of theVisitingMiddleearth survey
visited the Hobbiton set and 642 (91.1%) visited other film
locationsinNewZealand.Inordertoevaluatehowpeoplefeel
aboutthewholeexperienceandhowtheyassesstheinfluenceof
theirvisitontheirimaginingofMiddleearth,theywereasked
thefollowingquestions:

• Out of the LotR locations you visited, which was your
favourite?Why?

• Was there something you found disappointing or
unexpectedaboutthelocations?

• Howdidyoufeelthelocationscomparedtothelandscapes
and architecture in the films?Were the locations easily
recognisable or you had tomake a significant effort to
identify them as places from the films? Did you prefer
siteswhereyouhadto‘useyourimagination’ortheones
where you were instantly ‘immersed’ intoMiddleearth
suchasHobbiton?

• FollowingyourvisittoNZ,haveyouwatchedthefilmsor
readthebooksagain?Howhasitcomparedtoprevious
readings/viewings?

• Howdid thereal lifeappearanceandexperienceof the
filming locations affect the way you imagine Middle
earth?

WhenaskedOutof theLotR locationsyouvisited,whichwas
your favourite? Why? 382 respondents said that Hobbiton
was their favourite (54.2%), Mount Sunday (former Edoras
setlocation)waschosenby98participants(13.9%),whilst46
(6.5%)said thatbothHobbitonandMountSundaywere their
favourites.Therestoftheparticipants(25.4%)singledoutthe
otherlocations(MountDoom,WetaWorkshop,andTrollshaws
being the most common) or said that they cannot choose a
favouritelocation.

Hobbitonwasmostlydescribedasmagical,epic,breathtaking,
perfect, containing astounding detail, realistic and authentic,
surreal, iconic, better than expected, but also “disturbingly
real”(S.Cook,UK).Manyresponsesemphasisedtheemotional
aspectofthevisit,statingthatHobbiton“feltlikecominghome”,
“myhappyplace”and“adreamcometrue”.Recurrentphrases
indicativeofhowimmersivethesetiswere:“feltlikestepping
intothefilms”,“feltlikeIwasinMiddleearth”,“Iwasinstantly
transportedintofantasyworld.Someoftheresponsesillustrative
ofthegeneralattitudesaboutHobbitonarepresented:
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• “It was somagically real.You almost forget you’re in
NewZealandandyoujustfeelrightathome.Thedetailis
incredibleandthereisalevelofimmersionthatisunlike
anywhereelse.”(J.Bowen,USA)

• “It took me in and enveloped me in the feelings of
everything about why I love the stories.” (O. Lui,
Australia)

• “Itfeltliketherealthingandconnectedmetothefilmsin
awayI’dneverimagined.Beautifulandtouchingtosee
inreallife.”(Participantno.670,USA)

• “It’s difficult to choose, but I think Hobbiton was my
favorite. Being surrounded by a setting I’ve loved for
halfmylife,inacountryI’velovedforevenlonger,was
literallyadreamcometrue.“(MearaB.,USA)

• “Hobbiton / GreenDragon. The whole experience was
great.Thetourguideswereknowledgeableandthefood
anddrinksweredelicious.”(Kazumi,USA)

• “WetaWorkshopandHobbitonwerethebest.Watching
howthepropsweremadeandgettingtoholdthemwas
anawesomeexperience,buttowalkthepathsoftheShire
and drink at the Green Dragon is an irreplaceable and
heartwarmingactivity.”(A.K.,Singapore)

• “Itwasgreatseeingtheworkdoneonthescenicdesign
andaveryimmersiveexperience.”(HeatherO’Donnell,
USA)

• “ItlooksEXACTLYlikeinthemovies,andbringsupso
many amazing memories. I was really quite emotional
throughthewholetour.”(KassieBenoit,USA)

• “Hobbiton,justbecausethesetwasstillthereanditfelt
like I had just stepped intoMiddleEarth  Imay have
cried.”(AnaisLevin,Brazil)

• “Beingamuchbiggerfanofthebooks,Iwasskepticalof
visitingmovielocations.Howevertheoverallexperience
ofHobbitonwassurprisinglywelldone,thelevelofcare
anddetailwasimpressive,andourguideknowledgeable
beyondthemoviesandlovedthebooksasmuchasIdo.
Itwasalotoffun,andabitcheesyattimes,butnotthe
pure movieglorifying tourist schlock I was expecting.
AnylingeringdoubtsIhadweredispelledbythedesign
anddecordetailsthatpurelyreferencedthebooksinthe
set’sTheGreenDragon.”(EvanBurrows,USA)



40

MINA D. LUKIĆ

• “Hobbiton wecoulddressupashobbits,drinkaleby
thefire,haveahugebanquetfeastintheGreenDragon,
gottomeetlotsofpeopleandcarrylanternstomakeour
waybackuptothepartytreelater.Itwasmagical.”(S.J.
T.,Australia)

• “Hobbitonwasmagical – itwas such a fun immersive
experience... Few othermedia franchises have “living”
spacesyoucanvisit.”(Grace,USA)

• “VisitingHobbitonwasfantastic.Ontheonehanditfelt
likeactually setting foot in theShire,which I’dalways
dreamed of. But then it was also fascinating from the
standpointofvisitingafilmsettoseehowtheyproduced
thevisualeffects,andlookingatallthesmalldetails.Ifelt
genuinelymovedtostandatthespotwhereSamreturned
tohisfamilyattheveryend.”(EleanorG.,USA)

Astheseexamplesshow,manyparticipantswereexcitedabout
the opportunity to visit the film set as itwas their big desire
todoso.Forthemostofthem,thesetmettheirexpectations,
anditwasdescribedtobejustastheyimagined/rememberedit.
SomeparticipantslikeEvanBurrowswerepositivelysurprised
as the set exceeded their expectations, but a number of them
weredisappointedthatthesetwastoocrowded.Manyanswers
werejustgeneralexpressionsofenjoymentandthrill,thepower
ofwhichwassuchthatsomeparticipantscriedfromhappiness
andexcitement.Theopportunitytotastefoodanddrinkatthe
GreenDragonwaspraisedbymanyHobbitonlovers,whofound
ittobeagreatadditiontotheoverallexperienceandcontributed
to the feeling of being completely immersed in the fictional
world.Ontheotherhand,somevisitorsfoundHobbitontobe
fascinating from thepointofviewofmaking thefilmsand it
increasedtheirappreciationoftheeffortsinvestedintocreating
andmaintainingtheset.

Itisinterestingthatsimilarexplanationsrelatedtotheimmersive
quality of the location were offered for both Hobbiton and
Mount Sunday. People noticed that both locations “made the
filmscomealiveormadeyoubelieveyouwereinMiddleearth”
(Ashley Proulx, Canada), but that they were immersive in a
differentmannerHobbitonastheonlyfullypreservedset,and
MountSundayasanevocativespot.Despitetheabsenceofthe
set,manyrespondentssaid thatMountSundaywasextremely
recognisableandimmersiveandfeltlikesteppingintothefilms:
“itstillheldthemagicoftheseteventhoughitwasdismantled”
(Participantno.452,Australia),“ItrulyfeltlikeIwasinMiddle
Earth.”(D.D.,USA)and“Ofalltheplaces,itwasrecognizable
evenwithoutthebuildingsonitandthesurroundingmountains
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wereaweinspiring.EvenjustrecallingitIcanhearthemusic
and see Edoras inmymind. I call itmy happy place” (Kate
M., USA). Mount Sunday was also described as majestic,
iconic, stunning, spectacular, beautiful, peaceful and serene,
otherworldly.Thepeoplewhosingled itoutas their favourite
explainedthattheyloveditsremoteness,theabsenceofpeople,
and the amazing scenery of the untouched landscape. Some
respondents also pointed out that it was “a perfect match to
Tolkien’sdescriptions”:“Edoraswasmyfavoritebecauseitwas
exactlyhowTolkiendescribeditandPeterJacksondidagreat
job atmaking it such a special place.You canpicture people
actuallylivingthereandthesitelooksexactlylikeitdidinthe
films.”(ColtTaylor,Canada).Otherexplanationsweresimilar:

• “Maybebecauseitwasthefirstandithitmerightinthe
LotRfeels.It’ssuchaniconiclocationandsuchbeautiful
surroundings.”(FoeRodens,Germany)

• “TrulyfeltlikeitcouldhavebeenMiddleearth.”(Rachel
Weisbrot,Canada)

• “I loved the visuals in themovie and then being there,
hikingupthehillandhavingthisbeautiful360°view,it
wasbreathtaking.Itjustgaveyouthisincrediblefeeling.
There’s justnothingelsearoundtodisturbyourpeace.”
(StefanieKoboltschnig,Austria)

• “Edoras locationwasmy favourite, thewalkacross the
river and the climb really brought the atmosphere, and
theviewwasexactlyasshowninthefilms,andasIhad
pictured Edoras when I first read the books.” (E.A.H.,
Scotland)

• “MyfavoritewasEdorasbecauseitwasveryremote,not
manypeoplewerethereandithadamazingviews.Itfelt
likeyouhadsteppedintothemovies.”(Xandi,Austria)

• “The location itselfwas beautiful and soRohanesque.
It was very immersive to stand on top of Mt Sunday
surroundedbythemountainsandpicturethescenesfrom
themovies.”(J.W.,Canada)

• “DEFINITELY Edoras! It was somagical, and exactly
how it looked in the movie. You could really feel
immersedinthescenery,likeRohanhadtrulycomealive
andyouwerestandinginTheoden’shall.”(Participantno.
404,USA)

As evident from some of these answers, it was easy for the
participants to transport themselves into an imagined past of
thislandscapeandbelievethatRohanreallyexistedatthespot.
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TheabilitytoinstantlyrecognisethehillwhereEdorassetwas
builtand thesurroundingmountains required less imaginative
investmentandthevisitorscouldrelyontheirmemoryandthe
evocativepowerofthelandscapeinordertobefullyimmersed.

Very similar impressions and statements were shared by the
participants who chose both Hobbiton and Edoras as their
favouritelocations.Itisinterestingtohavethemcompared:

• “Hobbiton.Itmixesanincrediblelocationwithart.The
foodisamazing.Theplaceisjustmagical.MountSunday
isaclosesecond.I’vebeenso impressedwithALLthe
otherlocations,butMountSundayisbyfarthelocation
which makes you feel like you’re actually in Middle
earth.Hobbitonismagical,butMountSundayfeelslike
anotherworldandanothertime.”(JosephHowes,NZ)

• “I loved the supper at theGreenDragon. Itwas allwe
hoped it might be. Hobbiton was delightful. I would
go again in a minute. Going to Mount Sunday was a
spiritualjourneybeyondthecategoryoffavourite.Itwas
profound.“(C.Woodall,Canada)

• “I cannot choose between two. Standing on top ofMt
EdorasdressedasEowyn,wasoneofthehighlightsofmy
life.Nospecialeffectsneededforthisplaceabsolutely
stunning valley surrounded by misty snow covered
mountains... and of course Hobbiton, so beautiful and
interactive, wonderful just like the movie. Wonderful
food!”(arwenblue,Australia)

• “MySunday (Edoras)wasmy absolute favourite, there
was just a peace there that I had never felt before, the
landscape was so epic and beautiful and rugged at
the same time.Second to that had tobeHobbiton, like
steppingintothemovie/book.”(Hannah,UK)

• “Hobbiton as it is seen in 2016 because it looks so
realistic.Edorasbecause it is100%nature,noCGIand
itismindblowingtostandwheretheGoldenHallstood.”
(MariaM.,Germany)

Manyrespondentsexpressedanhonestadmirationforthebeauty
ofnatural scenery inNewZealand, some remarking that they
areglad thatall the landscapeswere returned to theiroriginal
state after filming so theywere able to see the nature intact.
Whenaskediftherewassomethingtheyfounddisappointingor
unexpectedaboutthelocations,themajorityansweredthatthere
wasnothingdisappointing(66%).Nonetheless,82participants
(11.6%)saidthattheyweredisappointedbecauseHobbitonwas
overcrowdedandtootouristy,theydislikedbeingrushedtofinish
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thetour,andsomeremarkedthatthesetwasoverpricedandtoo
commercialised.35participants(5%)saidthatitwasapitythat
allthesetsexceptHobbitonwereremovedfromthelandscapes,
leaving them very hard to identify. 27 participants (3.8%)
complained that some destinations were very remote, lacked
signage,andweredifficulttofindwithoutguidance,whilst14
of them(2%)weredisappointed thatsome locationswerenot
accessible at all. The same number of participants expressed
dissatisfactionwiththeforestsofRivendellinKaitokeRegional
Park,failingtofindanyconnectionbetweenthelocationandthe
films. Some found the landscapes to be significantly different
fromwhattheyimaginedbasedonthefilms,especiallyinterms
of scale  they were described as smaller than expected. 24
respondents(3.4%)regrettedthattheywerenotabletoenterthe
hobbitholesinHobbiton,obviouslylongingforevenmorefully
immersive experience.A number of participants noticed that
“Itwas strange seeing theproximityof someof the locations
toroadsandothermodernmanmadethings,orquitecloseto
something distinctly not “Middleearth” that you don’t think
aboutwhenyou’reimmersedinthemovies.Partofthereason
Mt. Sunday and some other locations felt so remarkablewas
howremotetheywere.”(DanniNemati,USA).

Thenext setofquestionswasHowdidyou feel the locations
comparedtothelandscapesandarchitectureinthefilms?Were
thelocationseasilyrecognisableoryouhadtomakeasignificant
efforttoidentifythemasplacesfromthefilms?Approximately
one thirdof theparticipants (29%)answered thatmostof the
placesrequiredlittleornoefforttorecogniseandimagine.128
of them (18.2%) thought that the locations were both more
or less recognisable, depending on the location, whilst 111
(15.8%)saidthattheyusedvisualaidsinordertoidentifythem
(screenshots, personal or provided by tour guides / Brodie’s
guide).7.4%of the respondentspointedout that the locations
requiredasignificantefforttoidentifyandanoteworthyworkof
imagination.Anumberofanswerswerejustgeneralexpressions
ofenjoymentandnotpreciseenough,andsomeparticipantsdid
notanswerallofthequestions.

The thirdquestionposed in this setofquestionswasDidyou
prefersiteswhereyouhadto‘useyourimagination’ortheones
whereyouwereinstantly‘immersed’intoMiddleearthsuchas
Hobbiton?70%oftheparticipantsrespondedandtheanswers
rankedasfollows:

1. Ipreferredtheimmersiveexperience184(26.1%)

2. Ienjoyedbothequally163(23.1%)

3. Ipreferredusingmyimagination77(10.9%)
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4. Thewholecountryisimmersive,itfeltlikeMiddleearth,
everylandscapecouldbeimaginedtobelongtoMiddle
earth70(9.9%)

WhenansweringthequestionsFollowingyourvisittoNZ,have
you watched the films or read the books again? How has it
comparedtopreviousreadings/viewings?only56participants
(7.9%) said that theyhavenot read thebooksorwatched the
films after the visit. 67 participants (9.5%) found that their
experience of the books and the films remained unchanged.
Excludingsomevagueanswers(68),therestofthemcouldbe
differentiatedinthefollowingmanner:

1. Thefilmsarememorytriggersnow,theytakemebackto
mytrip,andmakemewanttogobacktoNewZealand,
makemefeelnostalgicandsay/think“Ihavebeenthere!”
130(18.4%)

2. Visitingfilmlocationsenhanced/enrichedthewatchingof
thefilms,madeitmorefunandenjoyable,madeitspecial
andmademelovethestoryandtheworldevenmore115
(16.3%)

3. IlikerecognisingtheplacesIvisitedwhenwatchingthe
films82(11.6%)

4. I ammore emotional about it and feelmore connected
with the films, it is more personal, I have a sense of
belongingandcanimaginemyselftherewhenwatching
thefilms45(6.4%)

5. I like sharing my enthusiasm and my experience with
otherswhilewatchingthefilms,whichcanbeannoying
sometimes44(6.2%)

6. Madeitmorereal,vivid,tangible,familiar,andthefact
thatIknowtheplacesarerealmadethewatchingmore
enjoyable43(6.1%)

7. Increased my appreciation of the film locations and
of Peter Jackson’s choices and efforts, increased my
knowledgeandappreciationof thefilmingprocess 37
(5.2%)

8. MadeiteasiertoimagineandvisualiseMiddleearth34
(4.8%)

9. When watching the films, it was strange/surreal/less
immersive/distractingtoknowthattheplacesarerealand
Ihavebeenthere14(2%)

10. Itchangedmymentalmodelofplaces,gavemeadifferent
senseofscale11(1.6%)
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11. IncreasedmyappreciationofNewZealand11(1.6%)

12. Inspired me to read the books again, or read other
Tolkien’sworks7(1%)

Hence,themajorityofrespondentssaidthattheirvisitenhanced
theexperienceofthebooksandfilms,especiallythefilms,since
watchingthembecamemorepersonal,exciting,emotionaland
enjoyable.Theexperiencemadethemfeelmoreconnectedtothe
world,withthefictionalworldbecoming“morereal”forthem.
Somepointedoutthatthevisitonlyaffectedtheirexperienceof
thefilms,sincetheyarelookingfortheplacestheyvisitedwhile
watchingandhaveadifferentideaandmorevividimagesofthose
places.Thefactthatthelargestnumberofrespondentsdescribed
thefilmsasmemorytriggerswhichmakethemrecollectontheir
trip (answer 1 above) is indicative: the memory of the films
becameoverlaidwithnewpersonalmeanings(answer4above)
andwastransformedbytheexperienceofvisitingfilmlocations.
Althoughlessexplicitly, theresponseswhichalsopoint tothe
processof recollectionare theonesemphasising theaspectof
recognisingtheplacesvisited(answer3above)andsharingtheir
knowledgeandexperiencewithotherpeople(answer5above),
aswellastheonesmentioning“thefeel”ofitandputtingthe
stressonthephysicalsideofexperiencingtheplaces(answers
6 and 10 above). The effect of the visit for majority of the
participantswas that theirmemory of thefilmswas changed,
sincewatching them nowmeans evoking beautifulmemories
andphysicalexperienceofthetrip.Thusthefilmsacquirednew
meanings, reflecting the inevitable relationship of reciprocity
describedbyJohnHowe.

Similar conclusions can be drawn from the answers to the
questionHow did the real life appearance and experience of
thefilminglocationsaffectthewayyouimagineMiddleearth?:

1. Madeitmorereal,vivid,tangible,enrichedit,enhanced
it, made it more personal and relatable, created new
memories,made itunforgettable,mademe love it even
more, made the watching of the films more fun and
emotionalexperience,createdapersonalconnectionwith
thefilms279(39.6%)

2. Itdidnotaffectitatall160(22.7%)

3. Perfectly matched and strengthened my imagination
basedonthefilms,previousvisiongotmoredetailsand
depth, solidified thevision from thefilms andmade its
imagerythestrongestinfluence82(11.6%)

4. “NewZealandisMiddleearth”60(8.5%)
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5. IncreasedmyappreciationofPeterJackson’schoicesand
filmingefforts42(5.9%)

6. It enabled me to imagine the world better, made
visualisation of Middleearth easier for other locations
thatdonotappearinthefilmsaswell36(5.1%)

7. Confirmed Peter Jackson’s vision, but it did not affect
thewayIimaginetheworldwhenIreadthebooks17
(2.4%)

8. Myimaginationcombinesallthesourcesandexperiences,
includingthevisit12(1.7%)

9. My imagination is stilldominant,although it is slightly
affected7(1%)

10. IimaginelandscapesandplacesofMiddleearthbasedon
thefilmsandtheplacesIvisited,butthewayIimagine
thecharactersisbasedonthebooks7(1%)

11. MademewanttoliveinNewZealand7(1%)

12. Disappointing, I imagined it to bemore impressive  3
(0.4%)

Almost40%oftheparticipantsestimatedthepersonalconnection
withthefictionalworldtobethemostimportantconsequenceof
thevisit(answer1above).Asignificantnumberofrespondents
feltthattheirvisionoftheworldwasnotchangedatall(answer
2above),beingalreadybasedonthefilms(oronthebooksin
caseof9participants).Otherspointedoutthattheirvisionbased
onthefilmswasenrichedandsolidifiedbytheencounterwith
filmlocations(answer3above).Inmanycasestheanswerswere
complex and were sorted into several categories of answers
mentioned above. Said complexity is well illustrated by the
followingexamples:

• “MywifeandIwerealreadyentrancedthroughourown
imaginations,prior toanyfilms,by readingTheHobbit
andTheLordoftheRings.Jackson’scarefultreatmentof
thematerialwasstunning,from(mostof)thescreenplay,
thelocations,thecasting,andthecraftsmanshipofprops,
costumes, makeup, etc. New Zealand simply created
anotherricharrayofpastmemoriesandfuturelongingsto
returncompletelycompatiblewithourloveforallthings
Middleearth.”(JimandEmilyWert,USA)

• “I’mnotsureitdidalthoughit’seasiertopicturespecific
locations with realworld detail, they were so well
designedtofitthestyleofexistingfamousTolkienartists
(whichIsawlongbeforethefilmsandprobablyaffected
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mymentalpictureofMiddleearthfirst)thatnothingfelt
likeitwasbeingreplacedfromwhatIalreadyimagined.
It’seasytoseparatetherealexperienceofNewZealand
from the imaginary Middleearth  visiting just meant
the imagined locations gotmore depth and detail.” (H.
Quayle,UK)

• “Surprisingly, notmuch, forMiddleearth overall.Alan
Lee’s illustrations were my first visual experience of
Middleearth (he illustratedmyfirst copiesofbothThe
HobbitandLOTR),andashewasamainconceptartistfor
thefilmstheyendedupreflectingmyexistingimagination
toalargedegreeIwaspleasantlysurprisedwhenmost
ofTheTwoTowersandTheReturnoftheKing,whichI
readbeforethefilmscameout,matchedmyimagination
closely.Therealappearanceofthelocationshasincreased
my awe at the film’s versions of Lothlórien and the
Anduin,atleast,asInowhaveapersonalexperienceof
theiractualsize(thosecanyonsintheAnduinaredeeper
thantheylooked),andgenerallymademyexperienceof
MiddleearthmuchmoreimmersiveasIcannowrecall
whatitisliketoactuallybein(thefilmversionsof)many
ofthelocations.Butit isalsofunnytolookbackatthe
films and, for example, think “ah yes, the Extendable
Mountains” or recall thatwhenSam sees an oliphaunt,
whataremadetolookliketreeswithuseofminiaturesare
actuallysmallishshrubs!”(TasCooper,UK)

Hence,formanyparticipantsthepreviousimagerywasalready
so embedded in their minds that they couldn’t perceive any
significantchangetheartofAlanLeeandJohnHowehasto
agreatextentshaped thewaypeople imaginedandvisualised
Middleearth even before the films, and their involvement in
the making of the films decisively confirmed their aesthetics
asadominant influence.However,someparticipantssaid that
visitingfilmlocationsenabledthemtoimaginetheworldbetter
andmadevisualisationofMiddleeartheasierforthelocations
thatdonotappearinthefilms(answer6above).

Awidelyusedandpopularisedslogan“NewZealandisMiddle
earth”wasemployedasaresponse(answer4above),showing
thatanumberofpeople identifiesNewZealandwithMiddle
earthintheirimaginations(ontheotherhand,someparticipants
pointedoutadistinctionbetweenthetwo,emphasisingthatthey
arenotthesamething).Inthecaseofboththepreviousquestion
and this one, peoplementioned that the experience has given
thema greater appreciation of thefilming efforts and choices
ofPeterJacksonandhiscrew.Someparticipantssaidthattheir
imagination relies on a number of different sources (answer
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8 above),which confirms that the fans are inmany instances
wellawarethattheyaremakingacompositereconstructionof
Tolkien’sworldbasedonmultitudeofsourcesandthatsucha
processenablesthemtoestablishindividualisedrepresentations
ofMiddleearth.18

***

Theexperienceofvisitingfilmlocationsisofferingsomething
morerealthanthefilmsthemselves:momentswhenabeloved
dreamorimaginarybecomestangible.“Itisabouttranscending
the status of scenes as scenes, and approaching a cherished
world via its instantiation in a material world.”19When fans
are not visiting an instantly recognisable film set or location
(e.g. Hobbiton and Mount Sunday), they have to constantly
andactivelyrecreateMiddleearthoutoftherealworldsetting
that they see. In doing this, they rely on their memory and
imaginationinordertoachieveinsertionofthemselvesintothe
storyandtheworldofthefilms.Visitingthelocationsreaffirms
thepreviousfilmimageryinvisitors’memory,butalsoproduces
new emotions and memories. Hence, during these visits the
real and fictional topographies merge in visitors’ minds, and
the places perceived blendwith the previously imagined and
memorisedimagery.

As the survey Visiting Middleearth demonstrated, a visit to
film locations in many ways affects people’s memory and
imaginationrelatedtoaspecificfictionalworld.Twothirdsof
theparticipantsexplicitlysingledoutthevisitedfilmlocationsas
oneofthemaininfluencesontheirimaginingofTolkien’sworld
(Chart4).Although22.7%participantssaidthattheirimagining
oftheworldwasnotaffectedbytheirvisit,manyofthemadded
thattheirimaginationwasalreadybasedonthefilmimagery,so
itcouldnotbesignificantlychanged.Thisinfluencewasfurther
explainedthroughtheresponsestoopenendedquestions,which
confirmedthatthepersonalexperienceofthelocationsandthe
memoriescreatedduringtheir tripsgavenewmeaningsto the
filmsandtothefictionalworldinitself.

PeterJackson’sfilmshavesignificantlyalteredanddefinedthe
current visual experienceofMiddleearth,with the characters
andplacesfromthefilmsbeingpermanentlyetchedintheminds
andmemoriesoftheaudience.Inaddition,thefilmlocationsin

18Barker, M. and Mathijs, E. Seeing the Promised Land from Afar: The
PerceptionofNewZealandbyOverseasTheLordoftheRingsAudiences,
in:HowWeBecameMiddleearth:ACollectionofEssaysonTheLordof
theRings, Lam,A. andOryshchuk,N. (eds.) (2007),Bern:WalkingTree
Publishers,122.

19JanCronin,op.cit.p.250.
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NewZealandbecamethesitesofmemoryassymbolicelements
ofthememorialheritageoffancommunitybothofTolkienfans
whoappreciatethefilmsandthefilmfanswhohavenotreadthe
books.Themeaningsthattheseplaceshavegainedbyappearing
inthefilmsalsotransformedthemintothesitesofmemoryin
NewZealand’simaginarytopography;aspecifictestimonywell
describedbyoneoftherespondents:“IamgratefulthatNZhas
embraced maintaining some of the key locations around the
country,notjustastouristattractionsbutasanimportantrecord
of their culturalheritageand their contribution to cinemaand
locationbasedfilming.”(DarianLawrie,NZ).Thiscontribution,
although severely criticised by many authors, should not be
regarded as excluding and destroying the existing meanings
theseplaceshavehad,butratherasawayofproducingadded
values and new meanings in the context of geographies of
fiction,whichareusuallyunderestimatedbutformanypeople
equallyormoreimportantthantherealones.
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ФИЛМСКЕЛОКАЦИЈЕКАОМЕСТАСЕЋАЊА

ТОЛКИНОВАСРЕДЊАЗЕМЉАИЗМЕЂУМЕНТАЛНИХ,
ВИРТУЕЛНИХИСТВАРНИХТОПОГРАФИЈА

Сажетак

У раду се локације снимања филмова анализирају као места
сећањаусмислуукомихједефинисаоПјерНора.Будућидасу
ове локације у филмовима неретко дигитално модификоване
и побољшане, поставља се питање на који начин их публика
перципираубиоскопскојсалиикадасенађеinsity,теукојојмери
запамћенафилмскасликаусловљавадоживљајреалногпростора,
инакојиначинпосетафилмскимлокацијамаповратноделујена
токакопосетиоципамтеизамишљајувољенификционалнисвет.
Филмовимаиндукованементалнепредставе,успрезисапланским
брендирањем, од постојећих географских дестинација стварају
места сећања глобалне популарне културе, која утичу како на
менталне,такоинастварнетопографије.Каоилустративанпример
преплитањаимагинарнихистварнегеографијеузетесурецентне
екранизације Толкинових дела Господар прстенова и Хобит,
реализоване у режији Питера Џексона, и њиховим снимањем
узроковано мапирање и денотирање Новог Зеланда као „дома
Средњеземље”.Овипроцесисесагледавајукрозпризмупамћења
иимагинације,анаосновурезултатаанкетеVisitingMiddleearth
реализованепутеминтернетаупериоду19.5–19.6.2020.Анкета
јебиланамењенатуристимакојисупосетилилокацијеснимања
поменутихфилмованаНовомЗеландуисакупљеноје705одговора

чијасепрелиминарнаанализаизносиураду.

Кључне речи: места сећања, филмски туризам, „Господар
прстенова”,Средњаземља,НовиЗеланд,имагинација,памћење
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СЛИКАРСТВУГИСТАВАМОРОА
Сажетак:ИнспирисансредњевековнимтаписеријамаДамаијед
норог,изложеним1882.годинеупарискомМузејуКлини,францу
скисликарГиставМоронасликаојенеколикокомпозицијасличне
тематике међу којима су најпознатије слике „Једнорог” (1885)
и „Једнорози” (1885–1890). Полазећи од средњевековне легенде
о фантастичнојживотињи која је прилазила само девицама и
спушталаимрогукрило,сликар једаосвојевиђењеоветемеу
складусаидејамавременаикултурногмиљеакојем јеприпадао
и уметности симболизма чији је био представник.Мороове да
меудруштвуједнорогаприказанесууидеализованимпејзажима
„зачаранихострва“којимасеосликавапотребамодерногчовека
краја19. века заескапизмоминетакнутомприродом.Другива
жанмотивсликајееротичносткојуМороисказујенагимтелима
лепотицаињиховоминстинктивномповезаношћусасветомпри
родеиживотињама,уовомслучајуједнорозима.

Кључне речи: дама, једнорог, Гистав Моро, симболизам,
таписерије,еротика
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Јошодпериодаантикеуевропскојкултурииуметностипри
сутанјемотивједнорога1–фантастичнеживотињеналикје
ленуиликоњу,начијемсечелуналазиспиралнирогкојем
сусеприписиваламногалековитаимагичнасвојства.2По
легендирогједнорогајемогаоданеутралишеотровеуводи
идругимнапицима,ањеговпрахјепомагаоприликомзаце
љивањарана.3Улитературиједнорогсепрвипутјављаоко
400.годинепреновеереусписимагрчкогисторичараКте
сијакојигајеописаокаодивљуживотињусалековитимро
гом,аовајопискаснијећедопунитиримскиписацПлиније
Старији.4Веровањеуовофантастичнобићеприсутнојеиу
средњевековнојлитератури–упрегледимастварнихифан
тастичнихживотињазванимбестијаријумиједнорогјеимао
значајноместо.УбестијаријумуФизиолог–словооходећим
илетећимстворењима,закојисеверовалодајесастављен
одзнањакојејеанђеоУрилпренеоЈовануБогослову,једно
рогилиинорогјунакјенеколикоприча.5Уовомделупри
казанјекаоснажнаинесасвимбезопаснаживотиња,алии
веомаплашљива.Веровалоседајеједнорогнеухватљиви
данедозвољавадамуселовциприближе.Једининачинда
сеједнорогухватибиојетајдамусекаомамацподметне
млададевојка,девица,чијујеневиностживотињаосећала
икојој јеприлазилаумиљавајућисеиспуштајући јојсвој
рогукрило.6Збогсвеганаведеног једнорог јеуевропској
културипонекадбиопоистовећивансаарханђеломГаври
лом(приказаоседевициМаријиутренуткуњеногзачећа),
апостаојеисимболчистоте,невиностииснаге.7Коришћен
је као хералдички мотив и као симбол врлина на многим
уметничкимделима.8

Један од уметника који се теми једнорога неколико пута
враћаоусвомрадубио јефранцускисимболистичкисли
кар Гистав Моро (Gustave Moreau). Велики број скица и
припремнихцртежасатемомједнорогапретходиојества
рањудвезначајнесликенакојима јеМороинтерпретирао
овуфантастичнуживотињу.СликаЈеднорогнасталајеоко

1 РадјенастаоуоквирупројектаНационалноиЕвропа,српскауметност
20.века,бројпројекта177013.

2 BruceMitford,M. andWilkinson, Ph. (2008) Signs & symbols, London:
Penguin,p.76.

3 Biderman,H.(2004)Rečniksimbola,Beograd:Plato,str.134.
4 Исто,стр.133.
5 Трифуновић,Ђ.(1973)Физиолог:словооходећимилетећимстворењи
ма,Пожаревац:Књижевничасопис„Браничево”,стр.5.

6 Исто,стр.10.
7 Biderman,H.нав.дело,стр.134.
8 Исто,стр.133.
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1885.године(слика1)инањојјеуметникпредставиојед
норогаудруштвунагелепотице,огрнутепурпурнимпла
штом,сакруномнаглави.9Другаслика,Једнорози,наслика
наупериодуизмеђу1885.и1890.године(слика2).10Овога
путаупитању је више једнорогаинеколикодамакојеих
прате,одкојихје једнаполунага,огрнутабогатоукраше
нимплаштом,доксуосталеодевенепопутсредњевековних
племкиња.СликаЈеднорозинасталајепонаруџбинибарона
ЕдмондадеРотшилда(BaronEdmonddeRothschild),алију
јенаконзавршеткасликарипакоставиоусвоматељеу,по
нудившибаронууместоњеједанприказстарозаветногкра
љаДавида.11

ПознатоједајеинспирацијузапоменутесликеМородобио
наконпосетеМузејуКлини(данасНационалнимузејсред
његвека)уПаризуукојемјепочеткомосамдесетихгодина
19.векаизложеношестфранцускихсредњевековнихтапи
серијаназванихДамаи једнорог (слика3).12Опчињенле
потомовихтаписеријаМороуводимотивједнорогаусвоје
сликарствополазећиодсредњевековнелегендеодевиции
једнорогу,реинтерпретирајућињенозначењеуоквируидеја
уметностисимболизмаикултурногмиљеавременаукојем
јеживеоистварао.13

Слика3ТаписеријаВид,деоколекцијетаписеријаДамаи
једнорог,око1500,Националнимузејсредњегвека,Париз;Joëlle
Carlin,AmandineGaudron.LatapisserieaumuséedeCluny,Paris:

MuséedeCluny,2012,14.

9 Mathieu,P.(2010)GustaveMoreau;TheAssemblerodDreams,Paris:ACR
PocheCouleur,p.130.

10Исто,стp.127.
11Lacambre,G.(1999)GustavMoreau:BetweenEpicandDream,Chicago:

ArtInstituteofChicago,p.229.
12Grigorian, N. (2009)European Symbolism in search of myth, NewYork:

Oxford,p.67.
13Исто,стp.67;Lacambre,G.нав.дело,стp.26.
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СредњевековнедамеиМороови„једнорози”

НачиннакојијеМоропредставиоједнорогебиојеблизак
францускојсредњевековнојуметностиукојојсеоваживо
тињапредстављалакаобелиилисивикоњиздуженогврата
идугегриве,честоисајарећомбрадицом.14Једнорогсепо
јављујеуфранцускимилуминиранимрукописима12.и13.
векаиповезиванјесалозомМеровингачијисусекраљеви
поистовећивалисаврлинамаовефантастичнеживотиње.15
Мотивиједнорогаилованаједнорогабилисувеомачести
иупримењенојуметности,поготовунатаписеријамакојеу
периодупозногсредњегвекадоживљавајувеликупопулар
ностнаподручјузападнеЕвропе.16Овајвидуметностиимао
јерепрезентативнуулогу,асобзиромнависокеценетапи
серија њихови наручиоци били су углавном припадници
елите:племићи,црквеналицаибогатитрговци.17Племство
уорганизованомловунаједнорогатемајеседамтаписерија
насталихпочетком16.векауПаризу,названихЛовнајед
норога,накојималовцизаједносадамамакрећуушумуне
билиухватилиовуживотињуузпомоћњиховелепотеине
виности.18

ЈеданоднајбољихпримеразлатногдобатаписеријеуФран
цускојсвакакојешесттаписеријасличнетеме,названихДа
маиједнорог,насталихкрајем15.илипочетком16.века.19
Уместолованањимајеприказанмирнисуживотдамеијед
норога,њеногверногпратиоцаупетсценакојимасеопису
јепетчулаишестој,названојМојајединажеља(збогисто
именогзаписанањеномврху),чијајетемавероватношесто
чуло,уовомслучајуинтерпретиранокаољубав.20Заједнич
киелементисвихшесттаписеријасудама,њенаслушкиња,
двеживотиње–лави једнорогигрбфранцускефамилије
ЛеВист(LeViste)порекломизЛиона.21Наручилацовихта
писеријабиојеилиЖанIV(JeanIV)илиАнтоанIIлеВист
(AntoineIILeViste),анаконштосуизрађенетаписеријесу

14TaburetDelahaye,E.(2018)Magiqueslicornes,Paris:MuséedeCluny,p.
18.

15Исто,стp.17.
16Rubinstein,S.(1917)AFrenchtapestryofthelate15thorbeginningofthe

16thcenturyinArts&Decoration,Vol.7,No.4,рр.183185.
17Woolley,L.(2002)MedievallifeandleisureintheDevonshirehuntingtape
stries,London:V&APublications,p.9.

18Cavallo,A.S.(2005)TheUnicornTapestriesinTheMetropolitanMuseumof
Art,NewYork:TheMetropolitanMuseumofArt,p.9,13.

19Rubinstein,S.нав.дело,стp.184.
20Carlin, J. et Gaudron,A. (2012)La tapisserie aumusée de Cluny, Paris:

MuséedeCluny,p.9.
21Исто,стp.9.
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сепреносилебраковимаинаслеђивањемсведо18.векака
дасусенашлеупоседупородицеКарбоње(Carbonnières)у
њиховомзамкууБусаку.22Утомзамкувиделаихјепочет
ком19.векасписатељицаЖоржСанд(GeorgeSand)којаје
деломзаслужназањиховуданашњуславусобзиромдаје
међупрвимаписалаоњиховојлепотиилошемстањууко
јемсусеналазиле.23Године1842.ПросперМериме(Prosper
Mérimée),инспекторзадужензаисторијскеспоменике,по
сетиојезамакискренуопажњуауторитетанањих.24Држа
ваихјеоткупила,таписеријесурестаурисанеи1883.године
изложенеуМузејуКлиниуПаризуу којемих је видеои
ГиставМоро.25

Моро је био савременик свеопштег поновног открића
средњег века, његовог новог читања и вредновања током
19.века.26Попутмногихсимболистичкихуметникаионје
користио теме преузете из историје, митологије, фолкло
ра и народних бајки не би лињима представио проблеме
иидеје савременог човека с краја 19. века.27Ууметности
симболизмасредњевековнетемебилесувеомачесте,пого
тово оне преузимане из легенди и песама о витезовима и
дамама, дворскојљубавииигри завођења (религиозне те
мебилесумногомањезаступљене).28Уфранцускојкултури
краја19.векапериодсредњегвекапочињедасеинтерпре
тиракаозлатнодоба,добаславнеисторијекојепобуђујепо
носнацијеивеличањенумоћоличенуулепотиуметничког
наслеђа.29

Каовеликиљубитељстарине,Моројеволеоицениосред
њевековнууметностичестојујерепетираоусвојимдели
ма,почемујеблизакромантичаримаисвојимсавремени
цима, енглеским уметницима који су припадали Братству
прерафаелита.30Проучаваоје,посматраоискицираопоједи
неелементеисторијскихкостимаилипредметапримењене

22TaburetDelahaye,E.нав.дело,стp.21.
23Carlin,J;Gaudron,A.нав.дело,стp.16.
24TaburetDelahaye,E.нав.дело,стp.21.
25Carlin,J;Gaudron,A.нав.дело,стp.16.
26Lacambre,G.нав.дело,стp.22.
27Losse,V.(2000)ISawtheSleepingPanIncarnate.ThemesfromMyth,Fa

iryTaleandFolkloreinGermanSymbolisminKingdomoftheSoul:Symbo
list Art in Germany, 18701920, eds. Ingrid Ehrhardt, Simon Reynolds,
Munich:Prestel,109130,p.109.

28Исто,стp.111.
29Facos,M.(2009)SymbolistArtinContext,Berkeley:UCPress,рp.98,152

154.
30Cooke, P. (2014) Gustave Moreu, history painting, spirituality and
symbolism,Yaleuniversitypress,p.119.
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уметностикојебизатиминкорпорираоуизмаштанесцена
ријесвојихслика.31Утомемујепомагалабогатакућнаби
блиотекаиинтересовањезаисторију,књижевностиархе
ологију–сакупљаојекњиге,часописеиартефактекојису
себавилитемамакојесугаинтересовалеикојејежелеода
пренесенаплатно.32Осимтогапосећиваојепарискемузеје
ибиблиотекеинеретко јеправиореференценаконкретна
уметничкаделасакојимасеуњимасусретао.33

Мороовоинтересовањезасредњевековнууметностјављасе
улето1857.годинекадаје,проучавајућиделастарихмајсто
раумузејуЛувр,скицираосредњевековнепредметерађене
уемаљу.34Истегодинепроучаваојеиилуминиранерукопи
сеуцрквиНотрДамуДуеуусевернојФранцуској,гдеје
одлазиоупосетурођацима.35ЖеневјевЛакамбр(Geneviève
Lacambre),историчаркауметностикојаседугинизгодина
бавила проучавањем стваралаштваГиставаМороа, сматра
дајенастварањесликеЈеднорози,осимтаписеријаДамаи
једнорог,утицаонизпредметакоје јеМоропроучаваопо
сматрајућиуметностминулихепоха:пехарбургундскогвој
водеКарлаСмелог(CharlesleTéméraire),сликаДевојкаса
соколомиталијанскогренесансногсликараМишелинаМо
линарија да Бесоза (MichelinoMolinari da Besozzo), брош
КонстанцеАрагонске(ConstanceofAragon),средњевековни
предметиодслоновачекојисусечувалиуМузејуКлини,
шарасредњевековногсамострелаизнемачкогградаКлевеа
имногидругипредметикојејеувидускицасликарзабеле
жиоусвојимсвескамаиблоковимазацртање.36Узто,као
литерарнуподршкуМоро је користиокњигуНеобјављени
францускиспоменици(MonumentsFrançaisInédits)Никола
саГзавијеаВилмана(NicolasXavierWillemin)иMagasinpit
torescque,часопискојијеуФранцускојизлазиоод1833.до
1938.године,апредстављаојенекуврступопуларнеенци
клопедијеокултури,историјииархеолошкимналазиштима
целогсвета.37

ЈеднаодглавниходликаМороовограда,накојуупућујеи
овакоразноликасортиманпредметакојисугаинспирисали,

31Lacambre,G.нав.дело,стp.22.
32Fauriac,L.GustaveMoreau,leprocessusderecréationduMoyenYage,in:
ContributionàunHistechnologietechnologiquedel’art,eds.Betelu,C.et
Servais,A.(2018),CécileParmentier,рр.172180.

33Исто,стp.175.
34Lacambre,G.нав.дело,стp.22.
35Исто,стp.22.
36Исто,стp.27.
37Исто,стp.229.
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јестварањееклектичнихделакојанеодговарајусамоједној
одређеној историјској епохи, већ представљају уметников
својеврстанколажпозајмицаизразличитихпериода,рели
гијаиподнебља.38ОвакавМороовеклектицизам,приметан
инасликамасатемомједнорога,донеомујенадимак„ткач“
или„монтажерснова”.39Синкретизамразличитихуметнич
кихграна,каоимешањестилова,историјскихепоха,ствар
ностиисна,реалнихиапстрактнихформиједна јеодоп
штиходликауметностисимболизмакојује1886.годинеде
финисаописацЖанМореас(JeanMoréas)уманифеступо
кретаобјављеномуфранцускомлистуФигаро(LeFigaro).40
Симболистисужељенетеметумачилинановисубјективан
начин, дајући старим јунацима и догађајима ново рухо, у
складу сањима савременом епохом или личним сензиби
литетом,штосеможеприметитииурадуГиставаМороа.41

Интимнеасоцијацијеинамерноодступањеодисторијских
и литерарних наратива друга је одликаМороовог сликар
ства.Иакојесебесматраоисторијскимсликаремзалагаосе
зауметносткојанијепукаилустрацијаисторијскихдогађаја
иимаојеапстрактнијиипоетичнијиприступпредстављању
прошлости.42Мороћеовомприступудатииназив–прин
цип археолошке алегорије.43 Подсећањем на неопходност
имагинације у уметностиМоро јежелео да унесе новине
и освежи француско историјско сликарство. Следећи „су
блимнулогикумаште”записаоједа„свакомчитањуисаби
рањуобичајанесталихилиудаљенихцивилизацијадајена
ивностидечијулаковерност”.44Сматраоједаје„духудаље
нихцивилизацијаостаотајанственинесхваћензамодерног
Французавезаногзаинтелектуалнонаслеђесвојецивилиза
цијеирасе”иинсистираоједа„јединопоетскисентимент
можедатиновживотудаљенимепохама”.45Усликарствује
ценио„имагинацију,фантазијуиосећај”,уместоприродне
иисторијске веродостојностипостигнутепо свакуцену.46
ЗаМороациљуметностинијебилопредстављањереалног

38Fauriac,L.нав.дело,стp.178,Lacambre,G.нав.дело,стp.22.
39Mathieu,P.нав.дело,стp.9.
40Hofstätter,H.H.Symbolism inGermanyandEurope, in:Kingdomof the
Soul:SymbolistArtinGermany,1870–1920,eds.Ehrhardt,I.andReynolds,
S.(2000),Munich:Prestel,1727,рp.17,19.

41Losse,V.нав.дело,стp.109.
42Fauriac,L.нав.дело,стp.179.
43Allan,S.C.(2009)GustaveMoreau’s’ArcheologicalAllegory’,in:Ninete
enthCenturyArtWorldwide8,no.2,рр.126.

44Исто,стp.3.
45Исто,стp.9.
46Cooke,P.нав.дело,стp.19.
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спољногсвета,већмисли,сноваидуше.47Полазећиодлич
нихиколективнихснова епохеукојој јеживеои стварао
Мороове представе једнорога и дама указаће на симболи
стички приступ прошлости, свету легенди, фолклора и
имагинарногсредњевековља.

Слика2ГиставМоро,Једнорози,1885–1890,МузејГистава
Мороа,Париз;PierreLouisMathieu.GustaveMoreau;The
AssemblerodDreams,Paris:ACRPocheCouleur,2010,127.

Чаробналепотаприродеижене

Мороовеинтервенцијенасредњевековномнаративу,леген
диодамииједнорогу,примећујусепресвегаусценогра
фијипредставеиприказуженскихликова.Уобаслучајау
питању јеснажанутицај симболистичкеуметностиикул
турнеклимеПаризадругеполовине19.векакојисуутицали
наМороовоинтерпретирањеовеимногихдругихсредње
вековнихтема.

Веома честа одлика симболистичких уметника, поготову
онихкојисуживелиуевропскимметрополамакакавјебио
Париз,билајекритикасавременогдруштваиживотауве
ликомграду.Симболизамсеууметностијавиокаореакција
насвеопштипрогресзападногсветатоком19.века–његова
научна открића, дарвинизам, капитализам и научни пози
тивизам,индустријализацијуиурбанизацијукојајепроме
ниластруктуруградоваимеђуљудскеодносењиховихста
новника.48ЈошоднастанказбиркепесамаЦвећезла(Fleurs

47Исто,стp.20.
48JumeauLafond, J. (2006) Painters of the Soul: Symbolism in France,

Tampere:TampereArtMuseum,рp.1415.
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dumal) 1857. године,францускогпесникаШарлаБодлера
(Charles Baudelaire), град је постао синоним за дехумани
зованивештачкипростор,штетанпофизичкоипсихичко
стањечовека.49Великиградовибилисуизвориштамногих
болестии заразакојесуусловилеивеликустопусмртно
сти.50Збогтогамногиуметницисусвојимделимаисказали
жељумодерногчовеказабегомуприроду,величајућињену
неисквареностиневиностнасупрототуђеностиградакоји
сесвечешћесматраоболесним.51

Симболисти су, попут романтичара, слику природе тран
сформисалиу сликудуше, уоквирукоје јепејзажпостао
позорница за представумисли,жеља, страхова и осећања
приказанихфигура.52Насвојимплатнимаиупесмамаони
сустваралиимагинарнеаркадијскепределеописујућибајко
витепејзажеблискеидејиЕдена,ЈелисејскихпољаиРајског
врта.53НасличанначинМоројеприказаопејзажнасликама
ЈеднорогиЈеднорози.Заразликуодсредњевековнихприча
укојимасенајчешћеописиваоловна једнороге,Мороове
сликеприказујуспокојнусвакодневицуфантастичнихбића
идамаупросторулишеномсвакогнасиља.54Шумскипеј
зажовихсликаодишеатмосфероммира,спокојаихармо
није.55Идиличнаприродаодајеутисак„зачараногострваса
скупомженаисаможена”какојујеописаоисамсликару
својимбелешкама.56ЗачаранимострвомМороосликавасан
охармоничномодносучовекаиприродекојисусимболи
стичестоприказивалинагимтелимамладићаидевојакау
пејзажу.57Наовајначинневиностњиховихмладихдушаиз
једначаваласесаневиношћунетакнутеприроде.58Невиност
природеможесеуовомслучајуповезатиисаневиношћу
приказанихдевојака,собзиромдасуоне,полегендиодкоје
сликарполази,моралебитидевице.

Човекусагласјусаприродомууметностисимболизманај
чешћејеприказиванудруштвуживотиње,ајошчешћесу

49Facos,M.нав.дело,рp.46,78.
50Исто,стp.69.
51Ehrhardt, I.Kingdom of Soul:An Introduction, in:Kingdom of the Soul:
SymbolistArt inGermany, 18701920, eds. Ehrhardt, I. andReynolds, S.
(2000),Munich:Prestel,рр.916.

52Исто,p.10,JumeauLafond,J.нав.дело,стp.16.
53Ehrhardt,I.нав.дело,стp.11.
54Lacambre,G.нав.дело,стp.27.
55Исто,стp.27.
56Grigorian,N.нав.дело,стp.68.
57Facos,M.нав.дело,стp.109.
58Hofstätter,H.H.нав.дело,стp.25.
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овудружинучинилеживотињеижене.59Повезаностжена
иживотињасимболистисуправдалињиховоминстинктив
номприродомзакојусеверовалодаводиженскаосећања
ипоступке.60Збогтогасучестоууметностикраја19.века
женесликанеудруштвуживотињапоредкојихсусеосе
ћалепријатно,собзиромдасуихповезивалиистителесни
нагонивођениприроднимзаконимакојисенисупотчиња
валинормамаграђанскогморала.61Одступањаодјавногмо
ралаиподилажењеинстинктивнимнагонимавезиванојеи
заослобођенуженскусексуалност,великутемуевропскеи
францускекултуреиуметностикраја19.века.62Уследсо
цијалнихикултурнихпромена,борбезаправаженаисве
већеинтересовањеприроднихнаука,поготовупсихологије,
заженску сексуалност, сликаипредставаженепостепено
семењају.63Зле,фаталнеженекојесвојомлепотом,слобо
домилибидомугрожавајумушкарцапостаћеједанодглав
нихмотивасимболистичкеуметностикрајавека,ањихова
веза са анималнимпрохтевимаижељамачеста темаових
уметника.64Збогтогасунавеликомбројусликаматеријалне
вредности,телеснежудње,чулност,плодностисексуалност
везиванезаженскипринцип,доксењемусупротан,мушки
принциподликоваодуховнимиинтелектуалнимидеалима.

Повезаностженаиживотињабилајеједнаодтемакојима
сеМорочестобавионасвојимделима.Преиспитујућидуа
литетљудскеприродеМоројежелеодаистакнеразочарање
усопственодоба,огрезлоуматеријалнимвредностима,али
исопственуверуупобедудуханадматеријом.65Истицање
ивеличањедуховнихврлина,интелектаиразума,насупрот
анималнимпрохтевима,пожудииоријентацијинателесне
ужитке Моро је понекад приказивао директним сучеља
вањеммушког иженског принципа, као на слициЕдип и

59Ehrhardt,I.нав.дело,стp.12;Hofstätter,H.H.нав.дело,стp.26.
60Исто.
61Cooke, P. нав. дело, стр. 130; Slavkin,M. (2009)Moreau’sMateriality:
PolymorphicSubjects,Degeneration,andPhysicality,Tallahassee:Florida
StateUniversity,Collegeofvisualarts,theatreanddance,p.6.

62Menon,E.K. (2005)Evil byDesign: TheCreation andMarketing of the
FemmeFatale,Illinois:UniversityofIllinoisPress,рp.1718.

63Mathews,P.(2000)PassionateDiscontent:Creativity,Gender,andFrench
SymbolistArt,Chicago:UniversityofChicagoPress,рp.8690,9698,111.

64Zamani,D.(2017)Under theSpellof theSphinx:SalomeandHerSisters
intheArtoftheLateNineteenthCenturyinBattleoftheSexes:FromFranz
VonStucktoFridaKahlo,ed.FelixKrämer,Munich:Prestel,6368,p.64,
Dijkstra,B.(1988)IdolsofPerversity:FantasiesofFeminineEvilinFinde
SiècleCulture,Oxford:OxfordUniversityPress,p.272.

65Kaplan, J. (1982) Art of Gustave Moreau: Theory, Style, and Content,
UniversityofMichigan:UMIResearchPress,p.9
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Сфинга (1864)накојојЕдипа, симболмудростииразума,
суочава са пренаглашено женственом Сфингом – чудови
штемкојеусебиспајаживотињуижену.66Анималнаженска
природаистакнутајевишепутауМороовомраду.Осимчу
довиштимаихибриднимстворењимапопутСфинге,Хидре
исирена,сликарупозораваинаопасностиженскепожуде
којапревазилазиграницеморалног,очемуговоресликепо
путЕвропе,ПасифајеилиЛеде.Упитањусуилустрације
митовауоквирукојихантичкехероинесвојетелеснежуд
њезадовољавајусаразличитимврстамаживотиња.67Иако
јелегендаодамииједнорогудостасуптилнија,еротизаци
јуодабранетемеМоројеиуовомслучајуприказаонасе
бисвојственначин–присношћуизмеђуженеиживотиње
оствареномуизолованомпросторубајковитеприроде.

Слика1ГиставМоро,Једнорог,око1885,колекцијаHirotshi
Matsuo,Јапан;PierreLouisMathieu,GustaveMoreau;The
AssemblerodDreams,Paris:ACRPocheCouleur,2010,130.

ВизуелноитематскинајсличнијаЈеднорогу јеилустрација
Заљубљенилав(слика4)којујеМороурадионештораније,
почеткомосамдесетихгодина19.века.Упериодуод1879.
до 1884. године сликар се бавио израдом илустрација Ла
Фонтеновихбасни(JeandeLaFontaine)залуксузноприват
ноиздањебогатогколекционараизМарсејаАнтонијаРуа
(AntonyRoux).68ИлустрацијабаснеЗаљубљенилав,настала

66Facos,M;Mednick,T.J.(2017)TheSymbolistRootsofModernArt,London:
Routledge,p.194,GerkensD.(2013)TheDecadenceandDeminismofthe
Self–FrenchandBelgianSymbolism,in:DarkRomanticism:FromGoyato
MaxErnst,ed.FelixKrämer,Berlin:HatjeCantz,160164,p.160.

67Slavkin,M.нав.дело,стp.6.
68Mathieu,P.нав.дело,стp.110112.



62

ЈОВАНА НИКОЛИЋ

око 1881. године, приказује нагу лепотицу са пурпурним
шеширомкојаосимштојеодевенапопутдевојкенаслици
Једнорог,налазисеиусличнојпози–посматрачуоткрива
телодокпогледусмераванаживотињукојумилујеједном
руком.69Сценупратиивеомасличанидеализованишумски
пејзаж.

Слика4ГиставМоро,Заљубљенилав,око1881,приватна
колекција;PierreLouisMathieu.GustaveMoreau;TheAssemblerod

Dreams,Paris:ACRPocheCouleur,2010,113.
Кадајеупитањуатмосферазачараногострва,којаодлику
јесликуЈеднорози,њусуистраживачичестоупоређивали
саМороовомсликомХимеренасталом1884.године.70Ово
великоплатносликарјеиспуниоженскимфигурамаињи
ховимпратиоцимаувидустварнихилифантастичнихжи
вотиња,аслику јеописаокао„каприцоријенталногколо
рита” са „девојкамаопруженимпобескрајнимпољанама”
одкојихсвака„наузицидржисвојухимеру”,симболсвојих
особина, осећањаи душе.71Осмишљене каопозорнице за
испуњењемушкихфантазијаисноваобесликесеприбли
жавајуидејиинтимногженскогпростора,будоараилиха
рема,којајетоком19.векабилавеомапопуларнаукултури
западнеЕвропе,акојојниМоронијеодолео.72Њимаслич
најеисликаТеспијевекћери,насталанапочеткуМороове
каријере1853.године,којаприказујеједнуепизодумитао
Херкулу,онукадајемладијунакутокуједневечериобљу

69Mathieu,P.нав.дело,стp.113.
70Lacambre,G.нав.дело,стp.27.
71Cooke,P.нав.дело,стp.129.
72Исто,127,131,Facos,M.нав.дело,стp.127.



63

ЈОВАНА НИКОЛИЋ

биопедесетдевица,Теспијевихћерки.73Истоммешавином
невиностиителеснежудњеодликујусеиЈеднорозиначи
јимселивадамаудруштвуживотињаодмарајунагедевице
ослобођенеосећањастида.

Склоност ка материјалним ужицима Моро је исказао и
луксузом племенитих материјала, раскошних костима и
употребних предмета, попут пехара у доњем делу слике
Једнорози.74Позајмљујућинекеоддетаљасатаписеријако
јесугаинспирисале,Моросвоједамеодеваубогаторухо
којимистичењихов повлашћен социјални статус.75Моро
ове бележнице сведоче о стотинама цртежа декоративних
детаљаиорнаменатакоје јесликаркопираоизентеријера
готичких катедрала и сачуваних средњевековних костима,
небилисвојимјунакињамаскројиодостојнекостиме.76По
путплемкињасатаписеријаМорооведамесуодевенеукр
зно,сараскошнимнакитомоддрагогкамењанарукамаиу
косикојимасликаралудиранањиховоузвишенопорекло,
поредећиихкакосасредњевековнимплемством,такоиса
онимимагинарнимкојепопутједнорога,чаробнихпехараи
зачаранихострвасусрећемоулегендамаибајкама.77

СликеЈеднорогиЈеднорозипримерисуМороовесталнете
жњеданасликамапронађебалансизмеђуузвишене,божан
скелепотеиеротичности.78Вишепутаутокукаријереовај
сликар је јавноисказаонегодовањепреманасилнојероти
зацијимитолошкихиисторијскихсадржајакојимасусли
карињеговогдобаподлегали,претварајућипарискиСалон
у такозвани, погрдно названи „СалонВенера”.79Дивљење
женској лепоти уМороовом сликарству није представља
лосамодовољнициљ,напротив,сликарјевеликидеосво
јихрадовапосветиоуправопреиспитивањуженскелепоте
и сексуалности и њеном месту у модерном друштву. Иа
ко је, попут већине својих савременика, слободнуженску
сексуалност сматрао дивљом и опасном силом, трудио се
да побегне одњене вулгаризације заодевајући своје идеје
митолошким, историјским или фолклорним садржајима.80
Натајначинмогусетумачитиинагелепотицеудруштву
једнорога чија невиност и слобода, у складу са њиховом

73Cooke,P.нав.дело,стp.122.
74Grigorian,N.нав.дело,стp.68.
75Исто,p.68.
76Fauriac,L.нав.дело,стp.174.
77Woolley,L.нав.дело,стp.71,82.
78Kaplan,J.нав.дело,стp.10.
79Cooke,P.нав.дело,стp.119.
80Исто,стp.3031.
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слободномприродом,упосматрачупобуђујееротичнеалу
зије.Овакоприказанеонесеприближавајуидејичестоко
ришћенојодстранесимболиста,олепојдамибезмилости
(labelledamesansmerci),варијацијитемефаталнеженекоја
својомлепотомзачараваипокоравамушкарца.81

СвојимсликарствомГиставМоројечестоутицаонаумет
никемлађегенерацијесимболиста,какосликаретакоикњи
жевнике,песникеиписце.82Мороовесликесамотивомјед
норогаизвршилесуутицајнадвасимболистичкапесника
којасуималаприликедаихвидеуживопочетком20.века
уМузејуГиставаМороауПаризу,основаномусликаревој
некадашњојкући.83ПосматрајућиМороовусликуЈедноро
зи1908.годинеирскипесникидраматургВилијамБатлер
Јејтс(WilliamButlerYeats)исказаоједивљењепремаприка
зуовефантастичнеживотињекојујесматрао„симболомду
шеимистичногреда”икојујечестоисамкористиоусво
јимделима.84ОтприликеуистовремерускипесникВалериј
Брјусов (Вале́рийБрю́сов)пише збиркупесамаСвемело
дије (Всенапевы)укојој једнаодпесама,ВртХесперида,
доносиопис готовоидентичаншумскомпределу са слике
Једнорози.Уистојпесмијављајусеимотивичашеиброда
којиреферишунаовепредметеприказаненаистојслици.85
Године1908.БрјусовјенаписаопесмуЈеднорог,уоригина
луназвануЛикорн,штојефранцускиизраззаовуживотињу
иимеМороове слике.86 Реакција овихпесниканаМороо
восликарствопоказуједајесвојимсимоблистичкимпред
ставамасредњевековнелегендефранцускисликаруспеода
прикажечежњуједнечитавеепохезадобомукојемсучовек
иприродаживелинеспутаноиуслози.

Закључак

Инспирисан средњевековном легендом о лову на једноро
ге, приказаномна таписеријамаДама и једнорог,францу
скисликарГиставМородаојесвојевиђењеоветемеуносе
ћиусликеЈеднорогиЈеднорозипојединеидејеевропскеи
францускекултурнеклимескраја19.века.Причуодевици

81Losse,V.нав.дело,стp.111.
82Sérié,P.(2014)Lapeintured’histoireenFrance18671900,Paris:Arthena,

p.252.
83Forest,M.andPeylhard,A. (2015)LamaisonmuséedeGustaveMoreau,

Paris:SomogyÉditionsd’Art,p.34.
84Saddlemyer,A. (2013)APortraitofGeorgeYeats, in:TheLivingStream:
YeatsAnnualNo.18,WarwickGould,Cambridge:OpenBookPublishers,
pp.107119.

85Grigorian,N.нав.дело,стp.231.
86Исто,стp.240.



65

ЈОВАНА НИКОЛИЋ

ифантастичнојживотињиМоро јеинтерпретираонасим
болистички начин,мењајући донекле коришћени наратив.
Нагошћу јунакиња и њиховим блиским односом са овим
фантастичним створењимаМоро је истакао еротску стра
ну легенде, додајући јој њему савремене идеје о слобод
нојидивљојженскојсексуалностикојапотенцијалноможе
угрозитимушкарце.

Приближавајући своје даме концепту фаталнеженеМоро
јеовимсликамајошједномисказаоличноуверењеодуал
ностиљудске природе. Сензуалне даме, наге или одевене
у раскошне костиме, представљајуматеријалне вредности
света,телеснеужиткеизадовољењеинстинктакојиихчине
блискимживотињама.Суживотдамаиједнорогаупросто
римаидеализованеприродеподстичеидејуоженикаопред
ставницианималнихпрохтеваиживотињских,необузданих
нагона. Са друге стране, шумским пејзажем или острвом
накојесмештарадњуовихсликаМоросеприближавајош
једнојчестојтемисимболистичкогсликарства–чежњиза
чистом и нетакнутом природом, ослобођеном тековина
модерногдруштва,његовихстегаиморалнихначела.

Сликом идеализоване природе и блискошћу односа изме
ђучовекаиживотињеМоро јествориовизијузлатногдо
бапрошлости,добаукојемсуљудиживелиу сагласју са
својиминстинктима,потребамаижељама.Натајначинње
говаинтимнапредставаимагинарногсредњегвекапостаје
представаколективногснаједнеепохеињененепресушне
жудњезаприродом,хармонијом,чулношћуислободом.
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SYMBOLISMANDIMAGINATION
OFTHEMEDIEVALPERIOD

THELADYANDTHEUNICORN
INTHEWORKSOFGUSTAVEMOREAU

Abstract

TheFrenchSymbolistpainterGustaveMoreauoftenusedthemotifsof
fantasticbeingsandanimalsinhisworks,amongstwhichtheunicorn
founditsplace.Moreaugottheinspirationfortheunicornmotifafter
avisittotheClunyMuseuminParis,inwhichsixmedievaltapestries
withthename“TheLadyandtheUnicorn”wereexhibited.Relyingon
theFrenchMiddleAgeheritage,Moreauhasinterpretedthemedieval
legendofthehuntforthisfantasticbeast(withtheaidofavirgin)in
anewway,closetotheartofSymbolismandtheideasofthecultural
andintellectualclimateofParisattheendofthe19thcentury.Inthe
Moreau’s paintings “The Unicorn” and “The Unicorns”, beautiful
young nude girls are portrayed in the company of one or multiple
unicorns.Similarlytotheladyonthemedievaltapestry,theytoogently
caress the animal, showing a close and sensual relationshipbetween
them.Althoughtheywereridoftheirclothes,theartistdonnedlavish
capes,crownsandjewelleryonthem,alludingtotheirprivilegedsocial
status.Theirbeauty,nudityandclosenesswiththeunicornstiesthemto
thethemeofthefemmefatal,whichwasoftendepictedintheSymbolist
art forms. Showing the fairer sex as beings closer to the material,
instinctualandirrational,Moreauhasequatedwomenandanimals,asis
thecasewiththesepaintings.AnotherimportantthemeoftheSymbolic
artformswhichcanbeseenontheaforementionedpaintingsisnature,
wildanduntouched.Thelandscapeinthepaintingsshowsaharmony
betweentheunrestrainednatureandtheheroesof thepainting,freed
fromstrictmoral lawsof the civil society, or civilization ingeneral.
Puttingtheladiesandtheunicornsinanidealforestlandscape,Moreau
paintsanintimatevisionofanimaginarygoldenage,inthiscasethe
MiddleAge,throughaharmonicrelationshipofunicorns,womenand
nature.Inthatmanner,Moreau’sunicornstellafairytaleofamodern
Europeanmanattheendofthe19thcentury:afairytaleofharmony,
sensualityandbeauty,hiddenintherealmsofimaginationanddreams.

Key words: lady, unicorn, Gustave Moreau, Symbolism, tapestries,
erotic
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MAGIC, REALISM  
AND THE RIVER BETWEEN 

THE CULTURAL WEIGHT OF 
POSTCOLONIAL MAGIC(AL) 

REALISM
Abstract:Magic(al)realismhasforlongattractedcriticalattentionas
oneofthemoretheoreticallyelusiveconceptswhichhasbeentermed
magic,magical,andmagic(al),interpretedasanarrativegenre,mode,
or strategy, and analyzed alongside similar terms and neighbouring
genres.Whileitbrieflysummarizesthetroublingterminologyassociated
withmagic(al)realism,thispaperfocusesontheculturalsignificance
ofmagic(al)realismforpostcolonialwriting,anddelvesintoitsroleas
astrategyofresistanceintherepresentationofcultureandhistory,its
destabilizingproject,andthepossiblepitfallsinitsemployment.

Keywords:culture,duality,magic(al)realism,postcolonial,realism,
representation.

In thebeginning therewasariver.Theriverbecamearoadand the
roadbranchedouttothewholeworld.Andbecausetheroadwasonce

ariveritwasalwayshungry.

BenOkri,TheFamishedRoad

Thetroublewithterminology

The exuberant world of magic(al) realism, themeeting point
of atom and spirit, suffers the sad fate of literary and artistic
phenomenafraughtwithproblemsofdefinitionandterminology
andconsequentlysubjected toceaseless theoreticaldissection.
Discussionshavebeentakingplacetoooftenandfortoolong

ARIJANA LUBURIĆ CVIJANOVIĆ
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withoutreachinguniversallyacceptableconclusions.Admittedly,
magic(al) realismisanunwieldy,yetpopulargenre,mode,or
strategywhich isat times indiscriminatelyascribed to literary
and artistic works that combinemagic and realism but come
from vastly different cultural backgrounds and have different
agendas. Its definitions have also seeped into popular culture
andcanthereforebefoundinperhapstheunlikeliestofcontexts.
Oneofitsdefinitionsthusopensandthenresurfacesinthefirst
twoseasonsofNetflix’spopularTVseriesNarcos(2015–2017),
a series reliant on reallife events and archival footagewhich
onlyoccasionallyresortstofictionalization.Despiteitsobvious
rootedness in the realist tradition, the opening lines introduce
the world of Colombian drug trafficking by referring to a
definitionofmagic(al)realismtohighlightthebizarrenatureof
thepresentedreality,atthesametimemisattributingitsorigins
toColombiaalone.1Althoughtheconceptofmagic(al)realism
belongs to both art and literature, where significant efforts
havebeenmade todeterminewhichof the threecumbersome
terms–magic,magical,andmagic(al)– shouldbeapplied to
what,thisdiscussionwillfocussolelyonliteratureandusethe
termmagic(al) toencompass the largely interchangeablyused
andmore frequentmagicandmagical. Itwill alsomaintaina
distancefromdebatesaroundsimilartermsthatseemimpossible
toclearlydelineate,suchasextravagant,mythic(al),marvelous
or exotic realism.Thewordchoice inWendyB.Faris’s2004
definition emphasizes just how inextricably related, and
therefore not entirely distinguishable, these terms are. Very
briefly,shedefines“magicalrealism”ascombining“realismand
the fantastic so that themarvelous seems togroworganically
withintheordinary,blurringthedistinctionbetweenthem”.2

Attempting to give some definite shape to this metamorphic
notion, Faris identifies five defining features of what she
understandsprimarily as amodewhile also calling it a genre
elsewhereinhernuancedtext:irreduciblemagicthatispresented
matteroffactly,theobviouspresenceofthephenomenalworld,
theculturedependentpossibilityofdoubtinthereaderwhotries
toreconcilecontradictoryperceptionsof theeventsdescribed,
themergingofrealms,andfinallythedisruptionofestablished
notionsoftime,space,andidentity.3In1985,AmaryllChanady

1 ItsearliestLatinAmericanpractitionerswereCuban(AlejoCarpentier)and
Guatemalan(MiguelÁngelAsturias)whileitsmostfamousone,universally
creditedformakingmagic(al)realisminternationallyknownandloved,was
Colombian(GabrielGarcíaMárquez).

2 Faris, W. B. (2004) Ordinary Enchantments: Magical Realism and the
RemystificationofNarrative,Nashville:VanderbiltUniversityPress,p.1.

3 Ibid,p.7.
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set apart magical realism from neighbouring genres of the
fantasticbyemphasizingitspreclusionofdisbeliefandanxiety
and,aboveall, itsrootednessintherealworld,whichisinno
wayprivileged, rather than inone far removed fromwhatwe
perceiveasourreality.However,thetermhasbeenappliedto
different genres, locations, strategies, and discourses, and has
never been successfully differentiated from “neighbouring
genressuchasfabulation,metafiction,thebaroque,thefantastic,
the uncanny, or themarvellous”.4Magic(al) realism has been
interpretedalternativelyasagenre,mode,and“narrativestrategy
thatstretchesorrupturesaltogethertheboundariesofreality”,5
transcendingthepossiblelimitationsofrealism.Thetroublewith
terminologydoesnotendtheresincemagic(al)realismisfurther
subdividedintofaithbasedorontologyorientedandirreverent
or discourseoriented, ontological and epistemological, neatly
outlined and a bit less neatly differentiated in Christopher
Warnes’sMagicalRealismandthePostcolonialNovel(2009).
Noting their frequent indistinguishability, Faris informs us of
othersubdivisionsandfindsacertaincorrespondencebetween
RobertoGonzálezEchevarría’sepistemologicalandontological
magic(al)realismandJeanWeisgerber’sscholarlyandmythicor
folklorictype.Thefirstisimmersedinarttoconstructspeculative
universesandfoundmainlyinEurope,whereasthesecondisan
allpervasive and inherent quality of an essentiallymarvelous
world and found mainly in Latin America.6 Аdding to the
confusion,authorswhosewritingishabituallyreadasmagic(al)
realist may be tempted to use other terms when referring to
their own work. Reflecting on incompatible descriptions of
society, SalmanRushdie, whose prose is seldom bypassed in
considerations of magic(al) realism, proposes “the mingling
offantasyandnaturalism”7asaneffectivewayofrepresenting
them.Whicheverlabelsandsubdivisionsonemightbeinclined
touse,thereisafairlystrongconsensusthatamagic(al)realist
worldisoneinwhichmagiccanoccurinanyplaceandatany
time, so no one should be surprised to encounter ghosts in
broaddaylightorseeflyingrugsinthetunnelsof theLondon
Underground.Dependingonthepointofview,asseemstobe
thecasewitheverythingelseassociatedwithmagic(al)realism,
this either offers freedom from the limitations of mimesis or

4 Slemon,S.MagicRealismasPostColonialDiscourse,in:MagicalRealism:
Theory,History,Community,editedbyParkinsonZamora,L.andFaris,W.
B.(1995),Durham:DukeUniversityPress,p.9.

5 Warnes,C. (2009)MagicalRealismand thePostcolonialNovel:Between
FaithandIrreverence,Basingstoke:PalgraveMacmillan,p.VI

6 Faris,W.B.op.cit.p.27.
7 Rushdie, S. (1992) Imaginary Homelands, London: Granta Books in

associationwithPenguinBooks,p.19.
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representsanimitationofaworldwhichrevealsandrevels in
thecoexistenceofthepalpableandthespiritual.

Despite its lackof theoreticalsolidness,magic(al) realismhas
borne“thestampofculturalauthority”,8whichinpostcolonial
contexts endows its absence of definite shape with political
significance. Its lack of specificity also provides freedom,
freedomof(self)representation,freedomfromtheconstraintsof
singularandoverarchingframeworksandworldviews,freedom
from having to choose between cultures, genres, modes, and
systems of representation. That the magic(al) realist text is
neitherentirely fantasticnor indeedrealist serves too toshow
thatnoonesystemof representationcanbeblindly trustedor
reliedupon.Hence,inamagic(al)realisttext“realandfantastic,
natural and supernatural, are coherently represented in a state
ofequivalence”.9Todepictourincompatiblerealities,magic(al)
realism favours a hybrid system of representation in which
neithercomponentisvaluedmorehighlythantheother.Itisa
systemthatprecludesdominance,hierarchy,andhegemonyand
canbeusedasapowerfulweaponofcritique.

Postcolonialmagic(al)realism
asaculturaldiscourse

Magic(al)realism’sexcentricpositiontohegemonicsystemsis
preciselythecauseofitsappealtopostcolonialwritingwherethe
magicalisareflectionofculture.Ashasalreadybeennotedin
criticismandtheorythatfocusesonmagic(al)realism,itonlyadds
toitsappealthatitoriginatedoutsidethepolitical,economic,and
culturalcentres.Fromitsorigins,ithasalwaysbeenassociated
withparticularlocationsandcultures,especiallywhenitrelies
onculturespecificphenomena,traditions,myths, legends,and
folklore,10 but has also been interpreted as an international
phenomenonbycriticsandtheoristssuchasWendyB.Farisand
LoisParkinsonZamora.InherOrdinaryEnchantments(2004),
Farissees it, ifsomewhat tooenthusiastically,as“perhapsthe
most important contemporary trend in international fiction”,
“a worldwide trend”, and “the single most important trend
in contemporary international fiction”.11 In terms of cultural
influences at play, Faris suggests that magical realism is a
predominantly hybrid genre or mode in which “magical and

8 Slemon,S.op.cit.p.9.
9 Warnes,C.op.cit.p.3.
10Formoreonthis,seeLuburićCvijanović,A.andKrombholc,V.Uodbranu

magijskogrealizmaukontinentalnojEvropi,in:Žanrovskaukrštanjasrpske
i anglofone književnosti, edited by GordićPetković, V. and Paunović, Z.
(2017),NoviSad:Maticasrpska,str.75–98.

11Faris,W.B.op.cit.pp.1,39,42.
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realisticnarrativemodesfrequentlycomefromdifferentcultural
traditions”, so “their amalgamation makes magical realism a
liminalmode”.12Furtherdiscussionwillhopefullyclarifyhow
postcolonialwritingemploysmagic(al)realism’sliminality,all
thewhile bearing inmind thatmagical narrativemodes have
existedinallculturesandliterarytraditions,not least thosein
Europe,wheretheyhavebeencombinedwithrealisticmodes.
Admittedly, such amalgamation was particularly relevant in
genressuchastheepic,romance,ballad,orGothic,allofthem
predatingEnlightenment’spreferenceforreasonandlogic,and
therealisttradition.Insistenceonmagic(al)realism’sparticular
cultural contextmight prove pointless in caseswhere culture
ceasestobeakeydeterminingfactorasotherstakeprecedence.
When, for instance,magic(al) realismbecomes an instrument
of subversion in feminist discourses or women’s writing in
general,subversionmaybeaimedataparticularcultureor,asis
thecasewithAngelaCarterandJeanetteWinterson,patriarchal
cultures and heteronormativity at large.13 In other words, to
defy monolithic representations, strict rationality, restrictive
normativity,orthemythofobjectivity,suchwritingmayrefer
to specific cultural contexts without mobilizing their myths
and traditions as instruments of magic(al) realism. However,
magic(al) realism continues to be experienced as a reflection
ofcultureinauthorslikeJuanRulfo,ToniMorrison,orGoran
Petrović, and cultural specificity remains one of its most
recognizabletraits,especiallywhenitisconsideredinitsLatin
American,AfricanAmerican,orgenerallypostcolonialcontexts,
whereitisseenasaninstrumentof“culturalemancipation”.14

InFaris’sview,magic(al)realism“hasprovidedtheliteraryground
forsignificantculturalwork;within its texts,marginalvoices,
submergedtraditions,andemergentliteratureshavedeveloped
andcreatedmasterpieces”,andit“partiallyreversestheprocess
ofculturalcolonization”asa“powerfuldecolonizingmode”.15
Inearlierpostcolonialliterature,magic(al)realismturnedoutto
beapowerfultoolinculturalrecuperation,recovery,orrebirth
within struggles against the depreciation, erasure, or negation
ofprecolonialcultures.Inlaterpostcolonialwriting,magic(al)
realismcontributestocelebrationsofculturalcrosspollination
againstdangerousmythsofculturalpurity,withmagicpervading
bothruralandurbanspaces.Itisworthremembering,however,

12Ibid,p.29.
13Forameticulousanalysisofmagic(al)realisminSerbian,withspecialfocus

onAngelaCarter, seeMuždeka,N. (2016)Magijski realizamu romanima
AndželeKarter,NoviSad:Filozofskifakultet.

14Warnes,C.op.cit.p.5.
15Faris,W.B.op.cit.pp.1,29,36.
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thatequallysuccessfulinaccomplishingthesametaskareworks
likeThingsFallApart(1958)byChinuaAchebeorWhiteTeeth
(2000)byZadieSmith,whichdonot fall into thecategoryof
magic(al)realistnarratives.Achebe’swork,forinstance,revives
thesuppressedIgboculturethroughtraditions,rituals,proverbs,
religiousbeliefs, superstitions,and, indeed,magic,but itdoes
notusemagicasa formaldevicenordoesmagicpervade the
realityoftheAfricancommunityinquestion.Magicisinherent
tothecommunity’sbeliefsandisanintegralcomponentofIgbo
culture, but nomagic actuallyhappens in thedepictedworld.
In magic(al) realist postcolonial narratives, magic(al) realism
itselfbecomesaculturalstrategyofresistanceandisvirtually
indistinguishablefrompoliticalpostcolonialagendas.Forcritics
likeFaris,itsculturallyandpoliticallysubversivepotentiallies
initsinbetweenness.Itispreciselythisinbetweenspacethat
opens up a world of nearly infinite possibilities for revisions
andrewritings.Thespacebetweenmagicandrealismmaybe
likened to Ben Okri’s river that becomes an insatiable road,
always hungry for new alternative representations of reality,
alternative histories and worldviews. Although Okri’s road
may be symbolical of devouring colonizing powers, it is as
likely tobe interpreted as a symbolof postcolonial responses
tothosepowers.Alternativeaccountsthatthoseresponsesoffer
donot only engage in recuperatingwhatwas lost or ignored,
orinreestablishingseveredhistoricalandculturalties,butalso
in exposing the unreliability of truth and fact. Contemplating
thepoliticalandculturaldamagetorealityinSouthAmericain
an essay onGabrielGarcíaMárquez,Rushdie highlights that
“truthhasbeencontrolledtothepointatwhichithasceasedto
bepossible tofindoutwhat it is”.16Similarly,his1983novel
ShamepaystributetoGeorgeOrwell’sAnimalFarm(1945)by
informing the reader that under suffocating political regimes
truthiswhatitistoldtobe,andthenemployingnotfablebut
magic(al)realismtoillustratetheideathattruthisashakyaffair.
Allauthorizedorofficialtruthsaresubjectedtoscrutinyandsetin
doubtbymagic(al)realism’spreferenceforalternativeaccounts
of(post)colonialhistoriesandcultures,anditsexposureofall
pretensionstothetruthasfalse.

AsIhavealreadyremarked,thesenseofinbetweenness,aswell
asmagic(al) realism’sessentialduality,provides thespacefor
such subversive activity.Whilewe can surely readmagic(al)
realismasagenre,mode,orstrategythatplacesitscharacters
andreadersinbetweenorattheintersectionofmagicandfact,
andsuspendsthembetweenthegenresoffantasyandrealism,its
characteristicmergingorblendingofmagicandrealismpoints

16Rushdie,S.op.cit.p.301.
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toanotherinterpretivedirection.Theworldofmagic(al)realism
isnotsomuchinbetweenworlds;itfunctionsasahybridworld,
simultaneously divided and double, created by the erasure of
clearboundariesbetween the realmsofmagicand realityand
bornoftheirunion.Magicisunleashedupontherealworldsin
magic(al)realistnarrativessoastobecomeallpervasiverather
thanrestricted toconfined interiors typicalofsomuchGothic
fiction, including the socalled postcolonialGothic.Rushdie’s
Shame follows in the tradition ofGothic interiorswhichhere
serveasametaphorformultipleformsofoppressionsuffered
at the hands of a repressive political regime and patriarchy,
andmorewidely, as “the culturalmetaphor ofmarginality”.17
Okri’sTheFamishedRoad (1991), on the other hand, allows
magic to enterquite literallyeveryporeof thenovel’sworld,
permeating reality and the livedexperienceevenwhenone is
notawareofit.Inabar,insideahouse,inthestreetorforest,
spiritsandseeminglyotherworldlycreatures,whoseexistenceis
universallyacknowledgedbutvisibletoaselectfew,occupythe
samespaceasearthlycreatures.Alargebodyofsuchmagic(al)
realisttextscreatesworldsoffluidorporousboundarieswhich
canbeliteralized,asinRushdie’sTheGroundBeneathHerFeet
(1999),orworldssuchastheoneinTheFamishedRoadwhere
noboundariesarevisible.Addtothisthecontestedterritoryof
dream,vision,andhallucination,andyougetaworldthatisvery
farfromclearcut,strictlydelineated,orpreciselydefined.

Another aspect of magic(al) realism that dispenses with
boundaries and evades what can be experienced as realist
straitjacketingisitsdisruptionoflinearconceptionsofspaceand
time,andnotionsofstableorfixedidentity,adisruptionwhich
isfrequentlyunderstoodonculturalterms.Earlierpostcolonial
writing thus evokes sacred time and space associated with
indigenousreligions,andreturnstoconceptionsofcyclicaltime
andtimemeasuredinnaturalcyclesornotpreciselymeasured
atall.SuchdisruptionsarereadascounterbalancingEuropean
obsessionwithlinearandaccuratetime,atthesametimecasting
ashadowovertheaffiliationbetweentemporalprogressionand
progress, and questioning the need for clearly defined spatial
boundariesandseparatedspacesofthenaturalandsupernatural.
Initsdisruptivenotionsofspaceandtime,morecontemporary
postcolonial literature is also in tune with modernist and
postmodernist experimentation, and continues to allow space
andtimetoshrinkandexpand.Postcolonialmagic(al)realism
freely crisscrosses spatial and temporal boundaries, enabling
magictoinfiltratethespacesofnaturalorreal,andthecharacters
totransportthemselvesfromonehistoricalmomenttoanother

17Faris,W.B.op.cit.p.160.
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or tooccupymore thanoneplaceandexist inmore thanone
momentintime.SalmanRushdie’sOrmusCamacantherefore
see and visit other dimensions or versions of reality andBen
Okri’sAzarosimultaneouslyexistsinthephysicalworldandthe
spiritworld.Thisalsohelpsexplainwhyidentityinpostcolonial
writingisfarfromstable,fixed,orpure.IfAchebe’sOkonkwo
seems to represent stable cultural identity, the very notion of
stabilityisunderminedbythearrivalofcolonizerswhodivide
the communityby adding to existing conflicts andconverting
theinsecure.Laterpostcolonialliteraturerepresentspostcolonial
identity as an effect of colonization: fragmented, multiple,
multicultural,andmorphing,againinaccordwithmodernistand
postmodernistconceptionsofunstable identityand identityas
aprocess.Instabilityandmultiplicityofidentityisaccentuated
or literalizedbytheuseofmagic(al)realism,whichresonates
withspecialsignificanceinmigrantpostcolonialwritingwhere,
inEllekeBoehmer’s view,what she termsmagic realismhas
becomesocommonthat“thetwodevelopmentsappearalmost
inextricable”.18Whilethisgoesalongwaytowardsexplaining
theworldofSalmanRushdie’sfiction, for instance, it fails to
encompass a large number of postcolonialwriters, likeCaryl
Phillips or Chimamanda Ngozi Adichie, who refrain from
magic(al)realismandapproachmigrationfromotherangles.

Whether they thematize migration or not, whether they
explore more realist approaches to subject matter or employ
magic(al)realismasanarrativedeviceoraninherentmystery,
postcolonialauthorssharewiththeirLatinAmericanmodels“a
viewfromthefringeofdominantEuropeancultures,aninterest
inthesyncretismproducedbycolonization,andaccesstolocal
resourcesoffantasyandstorytelling”toexpressa“viewofa
worldfissured,distorted,andmadeincrediblebyculturalclash
and displacement”.19 Put differently, postcolonial literature in
generalandmagic(al) realistpostcolonialwriting inparticular
becomes a means of representing cultural displacement,
culturaldifference,andculturalworldviewsoutsidetheWestern
European frameworks. Magic(al) realism’s association with
culturalperipheriesalsomakesitanaptdeviceforrespondingto
and/orquestioningmainstreamculture,underminingdominant
institutions, ideologies, and discourses, and suspecting
authority. By undermining realism’s presupposed authority
in the representation of reality and straddling two otherwise
opposedsystemsofrepresentation,magic(al)realismchallenges
metropolitan cultures’ claim on “truthful” representation.

18Boehmer,E. (2005)ColonialandPostcolonialLiterature,Oxford:Oxford
UniversityPress,p.228.

19Ibid,pp.228–229.
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Arguably the most persuasive example is Saleem Sinai from
Midnight’sChildren(1981)whosupposedlyhaphazardly,butin
reality systematicallydeconstructshisownnarrativeauthority
whilechutnifyingalongpieceofmagic(al)realisthistoriographic
metafiction.Thenovel’saccidentallyordeliberatelyunreliable
andimpotentnarrator,itsdeploymentofmagic(al)realism,its
fictionalizationofhistoryandhistoricizationoffiction,andthe
overall playwithnotionsof accuracy,precision, andveracity,
allunderscore that therecanbenoreliablenarrativeauthority
orsystemofrepresentation.Weshouldnot,however,makethe
mistakeofinterpretingallrealismandallsingleperspectivesas
authoritarian;magic(al) realismmerelyexposes the reliability,
validity,andaccuracyoftheirrepresentationsasdeceptive.

Aswe have seen,much of themagic(al) realist destabilizing
projectcanbefoundelsewhereinmodernistandpostmodernist
literature,andstrategiesfordestabilizingtime,space, identity,
motivation,form,genre,language,tradition,ideology,hegemony,
binaryoppositions,discourse–thelistisendless–havebecome
commonplace.Apeculiarlypostcolonial aspect of this project
isthatinpostcolonialliteraturemagic(al)realismundercutsthe
assumption thatcertainculturesaremore important,civilized,
orvaluablethanothers,orthattheylayaclaimonreality.Yet,
Warnes reminds us that magic(al) realism is not restricted to
deconstructivistoroppositionalstrategies,butisalsoavehicle
fortheexplorationandaffirmationofdifferentcultures.20Hence
the minutely described indigenous beliefs, norms, traditions,
rituals, proverbs and sayings, the numerous references to
traditionalclothing,music,andfestivities,aswellastheuseof
local literary traditions and conventions like oral storytelling,
myths,legends,andfolktales.Attimesthesearecombinedwith
aspects of European cultures and literary traditions to create
an amalgamation that is especially prominent in international
magic(al)realism,epitomizedbyauthorslikeSalmanRushdie,
and reflective of postcolonial cultures. While postcolonial
writing that declares itself anticolonial incontrovertibly gives
prioritytoindigenouscultures,andisforthisreasonoccasionally
blamed for being nativist, subsequent stages of postcolonial
literature have marked a shift away from nativist tendencies
towardscelebrationsofpluralisticpostcolonial cultureswhich
give no precedence to any single culture.Magic(al) realism’s
duality and hybridity is then a perfect formal equivalent of
the simultaneous multiplicity and partiality of postcolonial
cultural identities, especially in authors like Rushdie, whose
works epitomize what Faris calls magical realism’s “radical

20Warnes,C.op.cit.p.152.
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multiplicity”.21Farisconcludesthatthe“combinationofrealistic
andfantasticalnarrative,togetherwiththeinclusionofdifferent
culturaltraditions,meansthatmagicalrealismreflects,inboth
its narrative mode and its cultural environment, the hybrid
natureofmuchpostcolonialsociety”.22Inthatsense,magic(al)
realistnarrativesofferlegitimateversionsofreality,nolessreal
thanthosefoundinofficialaccounts.Rushdiesupportsthisidea
byclaimingthatMárquez’suniverse isnot“aninvented,self
referential,closedsystem.HeisnotwritingaboutMiddleearth,
but about the onewe all inhabit.Macondo exists. That is its
magic”.23

Ifmagic(al) realistuniversesarecharacterizedbyduality,one
might be tempted to think, as Stephen Slemon is, that this
implies a certain degree of conflict. Slemon is of the opinion
thatthetermmagicrealismsuggestsoppositionalitybetweenthe
representational codes of realism and fantasy;24 yet, the same
termalsosuggests theirmerging. Insteadofengaging inwhat
Slemonseesas“abattlebetweentwooppositionalsystems[…]
eachworkingtowardthecreationofadifferentkindoffictional
world from the other”,25 these systems join forces to create a
hybridworldwhereotherwiseconflictedcodesofrepresentation
coexist and fuse into one variegated, metamorphic, and
admittedly jagged whole. Unlike Slemon, whose definition
of magic(al) realism is closer to the conflicting codes of the
fantasticdiscussedbyChanadyandFaris,amongothers,Isee
norealbattleherealthoughtheremightbeoccasionalclashesor
anundercurrentofobstinatestruggleinanefforttomaintaina
shiftingbalancebetweentheseopposites.Eventough,intruth,
magic(al) realism is not an epitomeof peaceful and perfectly
harmoniouscoexistence,astheclashesbetweenthedimensions
offictionandnovelisticfactinRushdie’sTheGroundBeneath
HerFeet illustrate, “sustained opposition”26might be seen as
givingway to joyfulmongrelizationwhichcelebrates cultural
crosspollinationresultingfromtheprocessesofhybridization,
creolization, mestizaje, and transculturation. Attempting to
articulate the coexistence of magic and realism, Faris likens
magic to a grain of sand in the oyster of realism: “themagic
[…] refuses to be entirely assimilated into […] realism; it

21Faris,W.B.op.cit.p.25.Thewordsspecificallyrefertoidentityinmagical
realistnarrativesbut,asFarisnotesfurtherinherbook,theycanbeapplied
tootherelementsofthemode/genre.

22Ibid,p.1.
23Rushdie,S.op.cit.p.302.
24Slemon,S.op.cit.p.10.
25Ibid,p.11.
26Ibid,p.12.
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doesnotbrutallyshockbutneitherdoesitmeltaway”.27Most
importantly, neither representational code is favoured; in fact,
priority is given to simultaneously fractured and plural, and
thereforeflawed,representationastheonlypossiblesystemor
codeinaworldwhere“permeabilityismutualandincessant”.28

To rephrase a little Christopher Warnes’s suggestion that
magicalrealismnaturalizesthesupernatural,29incessantmutual
permeability implies that magic(al) realism embraces the
supernatural in its supernaturality and erases the distinction
betweennaturalandsupernatural,normalandabnormal.Asthese
areculturallyconditionedconcepts,therecanbenoconsensusas
towhatconstitutesnaturalorsupernatural,normalorabnormal,
butquiteafewmagic(al)realisttextsinviteustounhesitatingly
accept themagic(al) realistworld as real, natural, or normal,
whileothersmay leave roomforhesitation.30Confronting the
common perception of them asmutually exclusive,magic(al)
realism presents magical and real, natural and supernatural,
ordinary and miraculous as complementary. The established
dialogue between these realms mirrors the dialogue between
culturesthat,inFaris’sopinion,magic(al)realismopens:

“The magical “grace” of the irreducible elements coming
fromindigenousmyths,beliefs,ornarrativetraditionsallows
realismtoescapefromtheconfinesofitsmimeticprogram,and
thesolid“grace”ofthatprogram’srealisticdescriptionallows
the colonized and therefore currently disembodied myths,
beliefs, and traditions to shape their ownbodies, to escape
fromtheconfinesofetherealsacredspaceandmarginalized
indigenouscultureandemergeintomodernity”.31

The magic(al) realist dialogue takes place on multiple levels
without necessarily rejecting realism or rationality and logic.
Instead,itadvocatesaBlakean,orratherBoehmean,marriage
of opposites that was common in earlier narrative traditions.
Warnes, for instance, suggests a link between magic(al)
realismandRomanticism.32 Indeed,hisevocationofMassimo
Bontempelli’s discussion of art that explores the miraculous
ineveryday life iscuriously reminiscentofWordsworth’sand
Coleridge’sLyricalBallads (1798),where themiraculousand
theeverydayarejoinedtogethertofindasemblanceoftruthin
themiraculousandlatentwonderintheeveryday.Althoughboth

27Faris,W.B.op.cit.p.8.
28Ibid,p.26.
29Warnes,C.op.cit.p.3.
30Formoreonthis,seeChapter1inFaris’sOrdinaryEnchantments.
31Ibid,p.156.
32Warnes,C.op.cit.pp.18–40.



80

ARIJANA LUBURIĆ CVIJANOVIĆ

magic(al)realismandtheRomanticismofLyricalBalladscan
beaccusedofappropriatingthefolktraditionsoflowerclasses
byupperones,theyrelyoninclusivesystemsofrepresentation.

Sincesystemsofrepresentation,aswellasourperceptions,largely
relyonlanguage,it ispreciselyinlanguagethatSlemonfinds
significanceforrepresentationinandofpostcolonialcontexts.
In colonial texts and discourses, language was instrumental
in constructing, supporting, and disseminating images of
other cultures. Consequently, postcolonial texts have been
employinglanguageforthepurposeofselfrepresentationand
deconstructionofsuchimages.EdwardSaidwasoneofthefirstto
studythemagicalpotentialoflanguagetoconstructandsolidify
otherness,andcreateentireworldswhichthenposeasreal,in
hisseminalwork,Orientalism(1978).Thatweshouldmakeno
attempttofindcorrespondencesbetweendescriptionandreality
inanykindofdiscriminatorydiscourseisalsofamouslypointed
out inRushdie’sTheSatanicVerses (1988),wheremonstrous
transformations of ThirdWorld citizens are propelled by the
languageusedtodescribethem.Thejointforcesoflanguageand
magic(al)realistliteralizationinRushdie’snovelshedlighton
problemsofdemonization,racism,andxenophobiaincountries
thatpridethemselvesinmulticulturalism,butevenwithoutthe
helpofmagic(al)realism,thelanguagesofpostcolonialwriting
are powerful tools for exposing sensitive issues, resolving
problems of (self)representation, and conveying cultural
idiosyncrasies.Where there is the luxuryof choice, someopt
forthelanguageoftheformercolonizer,transformingitornot,
as aweapon against him (Rushdie) or as ameans of cultural
unification(Achebe),whileothersseeitasaremainingchannel
of intellectual colonization and decide on native languages
(NgugiwaThiong’o).Inthelattercase,nativelanguages,where
available, are deemed more adequate for representing native
cultures.Thestampofcolonizationcannotbeerased,however,
sotheinfluenceofcolonizers’languagesandculturesonnative
languagesandculturescannotbeignored.Doesthatmeanthat
the use of mongrelized languages of former colonizers is a
morereliablevehiclefortransmittingpostcolonialrealitiesand
cultures?Ordoboth choices function equallywell?However
wechoosetounderstandit, thesenseofdualitypresentinthe
languagesofpostcolonialliteratureisoneofthekeyfeaturesof
postcolonialcultures,anditisexactlythisdualitythatmagic(al)
realism formally enacts. Slemon reminds us that the much
examinedpostcolonialdoublevisionhas todowith“abinary
oppositionwithinlanguage”whichresultsfromtheimposition
ofcolonizers’ languageson indigenouspopulationsandof the
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exportof languages tonewlands.33Significantly,headds that
themagic(al) realist text “reflects in its languageof narration
realconditionsofspeechandcognitionwithintheactualsocial
relationsofapostcolonialculture”.34

An equally important task in the magic(al) realist text is the
articulation of alternative, peripheral, and silenced histories,
and memory’s truth. By undercutting the primacy of realism
andtreatingmagicasanintegralandthereforeexpectedaspect
of reality,magic(al) realismoffers thepossibilityof revisiting
and rearranging history, and develops counternarratives to
officialhistoricalaccounts.Officialrecordsare“monumentsto
fixity”35and themagic(al) realistpostcolonial text isdesigned
todestabilizefixity.Combininghistorywithmythand legend
“implies that historical events and myths are both essential
aspectsofourcollectivememory”.36Notonlydoesitreestablish
linkswith precolonial histories and cultures, but also offers a
reminder that the earliest historical and fictional narratives in
all cultures freely combined history and fiction.37The role of
indigenousmythologies inmagic(al) realist representationsof
historyinpostcolonialwritingisindispensable,especiallyinits
indigenistornativistphase.Faristhusattributestheemergence
ofmagic(al)realisminLatinAmericato:

“thefirstwaveofpostcolonial romanticprimitivism,which
affirmed thesenseofausable,natural,and indigenouspast
[…]asaresponsetotheconjunctionofindigenistandavant
gardemodes,andthroughacombinationofLatinAmerican
andEuropeaninspiration”.38

Theseconjunctionsrangefromtheprivilegingoflocalcultures,
particularly in early postcolonial writing, to celebrations of
plural cultures in its subsequent phases. That contemporary
postcolonial literaturemakes remarkable use of local cultures
andmythologiesisillustratedbyAfricanfictionlikeOkri’sThe
FamishedRoadorChrisAbani’sSong forNight (2007).The
trajectory of such writing, in Faris’s view, resembles that of
LatinAmericanmodelsinanappreciationoflocalmythandoral

33Slemon,S.op.cit.p.12.
34Ibid,p.12.
35Ibid,p.16.
36Faris,W.B.op.cit.p.16.
37Formoreonthis,seeLuburićCvijanović,A.KarilFilipsiMiljenkoJergović:

o onome što „nećemo nikada saznati“, in: Žanrovska ukrštanja srpske i
anglofone književnosti 2, edited by GordićPetković,V. and Paunović, Z.
(2019),NoviSad:Maticasrpska,pp.49–64.

38Faris,W.B.op.cit.p.33.
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tradition developed out of “postcolonial indigenist novels”.39
The incorporation of local mythologies and oral storytelling
techniquesintothenovelmaintainsadialoguebetweencultures
thatpredominantlyreliedonorallytransmittedstoriesandmagic,
andthosethathaveforlongfavouredwrittentextsandcommon
sense. This enables magic(al) realist postcolonial fictions to
subvert dualistic representations which inevitably privilege
onemode,realisticorfantastic.Asisshownbytheexploration
of innumerable parallels amongmythologies from around the
worldinTheGroundBeneathHerFeet,orbythecoexistence
and blending of polytheistic and monotheistic, Christian and
indigenousreligiousbeliefsinTheFamishedRoadandSongfor
Night,magic(al)realismcontinuestoamalgamateculturesfrom
aroundtheworldtodepictirreversiblymongrelizedpostcolonial
realities.

Notwithstanding its potential for recasting, rewriting, and
redefining,magicisoccasionallyregardedasapotentialsnare.
Should we understand it as a tool of strategic essentialism
or an inadvertent support of the stereotypes it purportedly
undermines?Byemployingmagic to representworldsoutside
theframeworkofwhatisperceivedasapredominantlyWestern
orWesternEuropeanrationality,doesmagic(al)realismresurrect
stereotypesaboutnonWesternornonEuropeanirrationality,or
thoseof theprimitiveness andbackwardnessofnonChristian
cultures? Warnes reminds us that, while studying magic,
religions,andscienceasattemptstomakesenseoftheworldin
culturalcontexts,theVictorians“cameupwithanevolutionary
sequencethattooktheshapeofasinglelinefrombarbarismto
civilization”.40Regardlessofhowmuchweliketothinkthatwe
haveadvancedtowardsnondiscriminatorythinking,newspaper
headlinesdailyremindusthatlargeportionsoftheworldstill
believeinthatevolutionarysequence.Anotherquestionwhich
cannotbeansweredinanysimplewayiswhetherseeingmagic
as an essential component of genuinely marvellous realities
potentiallyreexoticizesnonEuropeancultures?Ifwegoback
toCarpentier’sinterpretationofexoticizationasaconfirmation
of themarvellous real in LatinAmerica, it is possible to see
postcolonial magic(al) realism as simultaneously responding
to theexoticizationofcolonizedspaces incolonialdiscourses
and contributing to the continuingdialectic the rationalWest/
the exotic rest. A trap is also hidden in magic(al) realism’s
mostdistinctivetrait.Becausemagic(al)realismpresentstothe
charactersandreaderswhatcannotbegraspedwiththeuseof
reasonorlogicalthinking,buthastobeintuitivelyacknowledged

39Ibid,p.36.
40Warnes,C.op.cit.p.9.
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aspossibleandacceptable,itrisksbeinginvariablyinterpreted
asaresponsetorationality,causality,andrealism.Likereligious
beliefs,magic(al)realismreliesonthefaithintherealityofwhat
isnotpalpable;yet,itseemstosuggest,inamannerreminiscent
of William Blake, that the mind and the spirit, reason and
imaginationneednotandshouldnotbeseparated.Inanessay
onGünterGrass,Rushdiewritesthatthereare“booksthatopen
doors for their readers, doors whose existence they had not
previouslysuspected”.41Thedoorsthatthemagic(al)realisttext
opens for the readers conditioned to believe in the separation
betweenmagicand reality inviteus tosuspend reasonand its
logic and accept the illogical, or rather differently logical, as
equally real. In thatway,magic(al) realismbridges thedivide
between reason and imagination just as it bridges the gaps
betweentheculturesthatareaccustomedtotheseparatedrealms
of the real and supernatural and thosewhere these realmsare
thoughttobemutuallypervasive.

One more problem arises if we try, as Christopher Warnes
does, toestablishalinkbetweenmagic(al)realismandearlier
Europeangenreslikethemedievalromance.Itishisbeliefthat
“inhistorical, culturalandgeopolitical terms,magical realism
canbesaidtobeanelaborationorrevisioningoftheromance
tradition”.42 To reinforce this idea, he adds that “[h]istorical
or imperial romancemust be distinguished from itsmedieval
antecedentsonthegroundsoftheirrealism,andmagicalrealism
originatesasapostcolonialresponsetothislogic”.43Magic(al)
realismisthenapurelyprogrammaticgenre,mode,orstrategy,
nothingmorethanareaction,amereinstanceof“writingbackto
therealistparadigm”.44Warnesfurtherlimitsmagic(al)realismto
postcolonialcontexts–forhim,magicalrealismispostcolonial
romance45–and,despitehisclaimtothecontrary,reinforcesthe
ideaofpostcolonialculture’sdependenceonEuropeanliterary
models.Whilethegenealogyofmagic(al)realismisnotentirely
free fromEuropean influences, nor does it have to be,Latin
Americanmagic(al)realism,forinstance,seemslessconcerned
withEuropeanantecedents thanWarnes’s theoryof itsorigins
suggests.46Influencesaside,itissafetosaythatallculturesboast

41Rushdie,S.op.cit.p.276.
42Warnes,C.op.cit.p.31.
43Ibid,p.36.
44Ibidem.
45Ibid,p.38.
46ExploringEuropeaninfluencesmaybefarmoreusefulinstudyingcolonial

narratives.Criticismhasalreadypointedoutthelinkbetweenthechivalric
romance and the conquering imperialist imagination that created the
imperialistromanceandthecolonialadventurestory.
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ofmyths,legends,andgenressuchasthefolktale,thefairytale,
ortheepic,characterizedbyasimilarmergingofthenaturaland
supernaturalandthesamesuspensionofdisbeliefthatwenow
understandasoneofthedefiningtraitsofmagic(al)realism.In
that sense,authors likeRushdie see theseasbelonging toour
common literaryheritage.Others,however,mayfind the idea
of a common heritage problematic because it allows cultural
artifactstobeusedbythosecomingfromothercultures.Hence,
Rushdie’s use of Hindumythologies and traditions, among a
fairlylargenumberofothers,hasbeeninterpretedasapossible
exampleofappropriation.Tothis,Rushdiesays:“Inwhatcourts
are such claims staked,what boundary commissionsmap out
the territories?”47 Even though no such courts or boundary
commissions exist, “a troubling flavor of cultural colonialism
permeatesthemodeasitwritesitselffromthemarginstoward
the centers of contemporary culture and destabilizes those
spatialcategories”.48Thistroublingflavourislikewisereleased
in discussions concerning the utilization of European tools
of interpretation and theoretical frameworks with which we
againtrytounderstand,define,andclassifyaphenomenonthat
originatedoutsideEuropeonEuropeanterms.

Magic(al)realism:
“adangerouslyunanchoredposition”?

Despitethemanycontroversialissues,magic(al)realismremains
one of the most recognizable traits of postcolonial writing,
thoughnotamust.Thereisacertaindegreeofpreferenceforitin
bothpostcolonialliteratureandpostcolonialliterarystudies,just
likethereisapreferenceforworkswhichfocusonmigration.
Toelaborateonalltheunderlyingcausesandnegativeeffectsof
this,however,wouldrequireawholenewarticle.Thepotential
andsignificanceofmagic(al)realisminpostcolonialwritingis
undeniablygreat.Butcanwetrulyclaim,asWarnesdoes,that
“itisinitspostcolonialincarnationsthatmagicalrealismfulfils
itscreativeandcriticalpotentialtothefullest”?49Toinsistonit
is to riskunfairlydevaluing the creative and critical potential
of aCarter or aGrass.Magic(al) realism is by nomeans the
solepropertyofpostcolonialwritingnordoesithaveanyreal
precedenceoverothergenres,modes,andstrategies,aspowerful
postcolonialcritiquecontinuestobedeliveredbymorerealistic
narrativemodesaswell.WecanagreewithChristopherWarnes
thatmagic(al) realismhasgrownintoa“globalphenomenon”

47Rushdie,S.(1995)Shame,London:Vintage,p.28.
48Faris,W.B.op.cit.p.166.
49Warnes,C.op.cit.pp.28–29.
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whoseanalysisshouldrespect“localcurrents”50evenwhenits
association with culture is not foregrounded, and claim with
someconfidence that inpostcolonial literature, it is inevitably
pregnantwithculturalimplicationsandemployedasacultural
discourse.Wemightevengoasfarastosaythatthemagic(al)
realistpostcolonialtextismetonymicalofpostcolonialculture.51
Isnotthat,however,oneofthoserepetitiveconclusionsthatin
NeilLazarus’sopinioninfestpostcolonialstudiesand,forthat
matter,thestudyofmagic(al)realism?

The impression remains that thestudyofmagic(al) realismat
timesrunsincircles.Theconceptissurelytheoreticallyelusive
albeit vital for comparative analyses of different postcolonial
cultures and for identifying continuities within individual
cultural histories.52 Precisely because of magic(al) realism’s
oftenstudiedassociationwithculture,itisimpossibletobring
forth a single, allencompassing, and consistent definition as
eachculturalvariantofmagic(al)realismhasitsidiosyncrasies
resultingfromspecificculturalhistories,traditions,andnorms.
The samemight be said of variants ofmagic(al) realism less
embedded in cultural contexts.We should therefore abandon
the idea of “lucid and consistent definition” which Warnes,
among others, recommends, andwork insteadwith a flexible
definitionthatlendsitselfmoreeasilytodifferentcontexts.This
isparticularlyimportantbecausetheory’sinabilitytoproducea
precise,yetcomprehensiveandsatisfactorydefinitionisalsoa
testimonytomagic(al)realism’s“preferenceforfabrication”,53
memory’struth,andthetruthofthecreatedworld.Memoryis
notoriouslyunreliableandeachcreatedworldhaspeculiaritiesof
itsown,soallattemptsatfindingauniversallysuitabledefinition
are bound to end up in the circles of the theoretical inferno
reserved for concepts that arecontroversial,vague,debatable,
too specific, too general, inconsistent, provocative, or in any
otherwayproblematic.Whatfurtherrendersmagic(al)realisma
littleunwieldyconcernsthedangerofreductivereadingsandthe
concept’s commercialization.Asagenre andmode,magic(al)
realismarousesexpectations,whichinturnimposelimitations.
Sincethereisatendencytoreadpostcolonialmagic(al)realism
inapreformedway,itslinkwithculturethreatenstoreduceit
to“programmaticresponses”.54Thegenre’simmensepopularity
amonginternationalaudiencesandpublishers,especiallysince,
a few decades ago, authors of varied cultural backgrounds

50Ibid,p.6.
51Slemon,S.op.cit.p.12.
52Ibid,p.10.
53Ibid,p.13.
54Warnes,C.op.cit.p.7.
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came to occupy the centre stage of world literature, makes
it vulnerable to cultural branding, marketing, and product
placement. An additional danger is the high probability of
commodifying indigenous culture.55 For all these reasons,
magic(al) realism continues to attract attention as an enigma
thatsometimesoccupies,andatother timesmanages toavoid
“adangerouslyunanchoredposition”56betweenfactandfiction,
historyandmyth,realismandmagic.Initsrewritingofhistory
withthehelpofalternativestoriesandofficiallyunauthorizedor
unverified,evenunverifiable,accounts,magic(al)realismisnot
ahistoricalbutratherrootedintheparticularhistoriesitopensup
adialoguewith.Similarly,itisnotsuspendedbetweencultures,
but continues to flower in “culturally hybrid ground”57 as a
mediatorbetweenculturesandtheirsystemsofrepresentation.
Aboveall,magic(al)realismisapowerfulreminderthatreality
isamatterofperspective,“anartefact”whichshouldpromptus
to doubt “all total explanations, all systems of thoughtwhich
purporttobecomplete”.58
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УниверзитетуНовомСаду,Филозофскифакултет,НовиСад

МАГИЈА,РЕАЛИЗАМИРЕКАИЗМЕЂУ

КУЛТУРНИЗНАЧАЈПОСТКОЛОНИЈАЛНОГ
МАГИЈСКОГРЕАЛИЗМА

Сажетак

У обиљу теоријски тешко одредивих и стога примамљивих
књижевнихфеномена,магијскиреализамзаузимазначајноместо
каоконцепткојијеподстакаовишедеценијскерасправе.Унамери
да истражи културни значај магијског реализма као стратегије
отпора у постколонијалној књижевности, овај рад испрва
кратко разматра терминолошку проблематику, као и невоље са
разграничавањем овог приповедног жанра, модуса и стратегије
одсроднихкњижевнихкатегоријаитермина.Радпотомпрелази
на разматрање дијалога који магијски реализам успоставља
између међусобно супротстављених система или кодова
представљања како би искористио свој субверзивни потенцијал
да предочи фрагментарне и хибридне постколонијалне културе
и историје и истовремено укаже на проблематику веродостојног
приказивања. Посебна пажња посвећује се улози магијског
реализмауоживљавањуизворнихкултуранекадаколонизованих
простора и дочаравању плуралности постколонијалних
култура, темогућимризицимањегове употребе. Рад се на крају
усредсређујеинамагијскиреализамкаоглобалнифеноменкојипо
појединимкритичаримасвојкреативнииподривачкипотенцијал
најефектнијеиспољавауправоупостколонијалнојкњижевности.
Испитује се коначно и како популарност магијског реализма,
која се деломможе приписатињеговој несумњивој способности
да преиспише историју и културу из углова битно другачијих
од званичних наратива, потенцијално доводи до поновне
егзотизације постколонијалних култура, њихове комодификације

икомерцијализације.

Кључнеречи:дуалност,култура,магијскиреализам,
постколонијално,представљање,реализам
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“WHAT CATS HAVE  
TO DREAM ABOUT”?

CHALLENGING 
ANTHROPOCENTRISM IN  

“A DREAM OF A THOUSAND CATS”, 
TEETH AND PRINCESSMONONOKE

Abstract: Relying on recent theoretical work in the field of critical
animalstudiesandecocriticism,thepaperdiscussesseveralfantasies
acrossdifferentmediaandgenres(acomicbookseries,ayoungadult
novel,andananimatedfilm),whosecommoncharacteristicisacritical
stance towards anthropocentrism, also known, tellingly, as “human
exceptionalism”,“humansupremacy”,and“humanchauvinism”.The
selected corpus consists ofNeilGaiman’s “ADreamof a Thousand
Cats”,HannahMoskowitz’s“Teeth”,andHayaoMiyazaki’s“Princess
Mononoke”. Dissimilar as they are, these fantasies share common
thematic concern with the relationship between the human and the
nonhuman–primarilyanimals–aswellascommitmenttochallenging
thenotionsofnatural, just anddesirablehuman supremacyoverall
other forms of life. In the selected works, human exceptionalism is
challenged by unmasking human exceptional brutality at its root,
and,perhapsmoreunnervingly,bytheexplorationofthefundamental
kinshipbetweenhumanandnonhumananimals.Althoughthesepopular
fantasiesdonotvoiceexplicitorsimpleecologicalmessages,duetothe
abovementionedconcerns,theyfunctionasecocriticaltextsaswell.In
thecontextof theglobalenvironmentalcrisis, it is in thisecocritical
potentialthatsomerelevanceoffantasyarguablylies.

Key words: anthropocentrism, critical animal studies, ecocriticism,
fantasy,nonhumananimals
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Introduction:decentringhumanity1

Thegeneral ideabehind thepresent collectionofpapers is to
examinetherelevanceoffantasy,orthefantastic,inacultural
context. Obviously, such a task could be approached in any
number of ways, depending on the specifics of culture, the
definitionoffantasy/thefantastic,and,especially,themeaning
of relevance. This particular paper will be developing the
hypothesis that in the context of contemporary Western2
(late capitalist, biophobic, animalconsuming) culture, some
relevanceoffantasy–definedas“thedeliberatedeparturefrom
thelimitsofwhatisusuallyacceptedasrealandnormal”3,and
exemplifiedbytheheterogenousnarrativesunderdiscussion–
istobefoundinthechallengesfantasyposesbeforeculturally
entrenchedandomnipresentanthropocentrism.“Somerelevance
offantasy”,moreover,isnotmeanttoconveyscepticismtowards
themodeoftheselectedworks:alwaysmoreinterestedinpraxis
rather than theoretical considerations, I am merely sceptical
of the effect of the challenge itself.We are, after all, already
inhabitingadyingworld,andthelifesavingreversalpotentially
realizedbyturningawayfromanthropocentricassumptionsand
practicesmaywellbeoutofreach.

The reasons for the dramatic description of the world as
“dying” are plentiful, and range from rapid climate change,
the unprecedented levels of pollution, soil degradation, and
desertification of the planet, to irreversible, and accelerating,
massspeciesextinction.Significantlyformypurposeshere,this
globalenvironmentalcollapseiscoupledwith,andexacerbated
by, increasing demand for animal products and especially the
growth of “factory farming”, which results in deforestation,
loss of biodiversity, and the massive loss of animal lives in
industrializedslaughter,where“ananimaliskilledeverytwelve
seconds”4.Althoughonehastobemindfulofthepoliticaland
ideologicalworkinvolvedinaccusing“greedyhumanity”5for

1 Preparedas apartof theproject Innovations in theTeachingProcessand
Research in the Domains of English Linguistics and AngloAmerican
Literature and Culture, conducted at the University of Niš – Faculty of
PhilosophyNo.360/116101.

2 Anthropocentrismis,ofcourse,global,buttheexamplesofanthropocentric
practices and discourses provided in this paper come from the Western
cultureexclusively,hencethisadjective.

3 Hume, K. (1984)Fantasy andMimesis: Responses to Reality inWestern
Literature,NewYorkandLondon:Methuen,p.XII

4 Pachirat,T.(2011)EveryTwelveSeconds:IndustrializedSlaughterandThe
PoliticsofSight,NewHavenandLondon:YaleUP,p.9.

5 Malm,A.(2015)TheAnthropoceneMyth,Jacobin;https://www.jacobinmag.
com/2015/03/anthropocenecapitalismclimatechange/
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thissystematicdestructionofnonhumanlife–theissuesoutlined
abovearetheconsequencesofthecapitalistmodesofproduction
ratherthanthegreedofabstracthumanity–itisnonethelesshard
todeny that theyare theoutcomeofananthropocentricethos
whichviewstheplanetandthenonhumansonlyasresourcesfor
thehumankind:“atreasurechestforhumanconsumption”6and
“astageforcivilizedhumanitytomanifestitsgreatdestiny[…]
a sort of cosmichumanproperty”7.Specifically, the countless
instancesofecocideandanimalabuseexemplifynotonly the
capitalistterrorofinfiniteproductionandconsumption,butalso
“ananthropocentricspecieshierarchy,withhumanspositioned
at the top, [which] underpins the world’s dominant political
economiesandecologies,and justifiesactsofdominationand
appropriationofotherspecies”8.It isnotsurprising, therefore,
thatfromtheperspectiveofthefastdevelopingcriticalanimal
studies (CAS)andecocriticism,dismantlinganthropocentrism
– “decentering civilized humanity and rejoining Earth’s
community of life” – is regarded as “the vital work of our
time”9.Thefantasiesdiscussedinthispaperattempttodecenter
humanity in a variety ofways, some ofwhich alignwith the
ecocriticalandCASagendaof“transspeciessocial justice”10.
Yet,beforetheexaminationofindividualtexts,sometheoretical
backgroundonanthropocentrismshouldbeprovided.

InCAS and ecocriticism, the term “anthropocentrism”means
placing anthropos, human being, “at the centre of material
and ethical concerns”11; this positioning is predicated on
the simultaneous relegation of all other forms of life to the
periphery of the subhuman and the nonhuman, the crucial
distinction between these locations being life and death.
Anthropocentrismisthusattherootofthepolitical,ethical,and

6 Moore, B. L. (2017) Ecological Literature and the Critique of
Anthropocentrism,PalgraveMacmillan,p.IX

7 Crist,E.andKopnina,H.(2014)UnsettlingAnthropocentrism,Dialectical
AnthropologyVol.38Issue4,Springer,p.389.

8 Collard,RC.andGillespie,K.Introduction,in:CriticalAnimalGeographies:
Politics, Intersections, and Hierarchies in a Multispecies World, edited
by Collard, R. C. and Gillespie, K. (2015) inAbingdon and NewYork:
Routledge, p. 13. “Species hierarchy”, crucially, does not mean that the
concrete,fleshandblood“humanresources”oflatecapitalismaresparedthe
horrorsofinfiniteproduction,butitdoesmeanthateventhemostexploited
ofhumansstillhasunquestionablepowerover thenonhumananimal.The
seemingparadoxisevident,forinstance,intheabusivetreatmentofdomestic
animalsbytheabusedslaughterhouseworkers.

9 Crist,E.andKopnina,H.op.cit.p.392.
10I’m borrowing this phrase from the title of the edited collection,Critical
AnimalStudies:TowardsTransSpeciesSocialJustice,editedbyMatsuoka,
A.andSorenson,J.(2018),LondonandNewYork:Rowman&Littlefield.

11Crist,E.andKopnina,H.op.cit.p.387.



91

DANIJELA PETKOVIĆ

legal distinctionbetween subjectswith certain rightswithin a
politicalcommunity (i.e. fullyhuman),and livingbeingswho
are always potential subjects to the “noncriminal putting to
death”12.Anthropocentrism,moreover,informstheneartotality
of Western philosophy13, as well as Christianity marked by
contemptus mundiwhich, as Bryan L.Moore traces, extends
wellintothe20thcentury.14

Thoughnot restricted to theuseofanimals,anthropocentrism
as the doctrine and practice of human exceptionalism, and
unlimitedviolenceasitsmodusoperandi,arearguablyclearest
inthesocalledhumananimaldivide,orthe“BigGap”,asDonna
Harawayfamouslynicknamesit.Humanexceptionalismrestson
asetofqualities(suchaslanguage,theknowledgeofgoodand
evil, reason, tooluse, civilization, freewill15),whichare seen
asexclusivelyhuman,thoughmostofthemhavebynowbeen
problematizedbyanimalresearchandpostmodernism.Yetthe
differences, regardless of their problematic nature, are treated
asabsoluteandmoreoftenthannotmeanabuseanddeathfor
theanimalandtheanimallike.Oneofthefoundersofmodern
philosophy and science, Rene Descartes, for instance, was
adamantabouttheunbridgeablegapbetweenmenand“brutes”:
“AftertheerrorofthosewhodenytheexistenceofGod...there
is none that ismore powerful in leading feebleminds astray
from the straight path of virtue than the supposition that the
soulofbrutesisofthesamenaturewithourown”16.Descartes’
thoughtsonthe“brutes”,however,havetoreadinthelightofhis
wellknownvivisectionofhundredsofdogs.“Whenoneofhis

12Derrida quoted in:Wolfe, C. (2003)Animal Rites:AmericanCulture, the
Discourse of Species, and Posthumanist Theory, Chicago and London:
UniversityofChicagoPress,p.7.

13Steiner,G.(2010)AnthropocentrismanditsDiscontents:TheMoralStatus
ofAnimals in theHistoryofWesternPhilosophy,Pittsburgh:Universityof
PittsburghPress.

14MooreB.L.op.cit.p.9.
15It is worth noting that, as Graham Huggan and Helen Tiffin write, “our

emphasis in differentiating ourselves from animals has rarely stressed the
anatomicalorphysiological;rather,weprefertodesignateanimalsas‘lesser’
throughmentality,singlingoutthosetraitsweregardaspeculiartoourselves
–apracticewhichisnotjustanthropocentricbutoftenethnocentricaswell”
(Huggan, G. and Tiffin, H. (2010) Postcolonial Ecocriticism: Literature,
Animals,Environment,LondonandNewYork:Routledge,p.154).Jeremy
Bentham was aware of this, too, which famously led him to attempt to
reformulatethecriterionforthelegalrecognitionandprotectionofanimals
–“Thequestionisnot,Cantheyreason?,norCantheytalk?but,Canthey
suffer?Whyshouldthelawrefuseitsprotectiontoanysensitivebeing?”.

16Deyo,B.Tragedy,Ecophobia,andAnimalityinAnthropocene,in:Affective
Ecocriticism: Emotion, Embodiment, Environment, edited by Bladow, K.
AndLadino,J.(2018)LincolnandLondon:UniversityofNebraskaPress,
p.203.
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visitorsremarkedonthepovertyofhislibrary,Descartespointed
totheanimalshehadbeendissectingandreplied,‘Thesearemy
books.’Descartes’textswerealiveandthegreatmethodologist
believedthatthecryofananimalwasnotduetopain,butcould
becomparedtothecreakingofawheel”17.

Human exceptionalism, therefore, creates conditions under
whichthenonhumananimalscanbeforcedintovarioushuman
economies,someofwhichexploittheirphysiologicalsimilarities
with humans,while being excluded frommoral consideration
and legal recognition and protection. From being dissected
byDescartes in searchofknowledge tobeing test subjects in
biomedical research, pharmacological and beauty industries,
nonhumananimalsarereducedevenfurtherinto“thematerialof
culturalreproduction”18assymbols,metaphors,andstereotypes
negotiatingandexpressingexclusivelyhumanconcerns.Human
exceptionalismallowsforthenonhumananimalstohavetheir
bodilyfunctions,suchasgivingbirth, lactatingandovulating,
instrumentalizedforprofitbydairyandeggindustries;tohave
theirbodiessubjected to invasivesurgeriesandmodifications,
including but not limited to “beloved” pets. Yet pets – or
companion animals, as is the preferred term in CAS – are
particularlyvulnerabletotheintersectionofanthropocentrism,
aestheticism,andprofit:inGaiman’s“ADreamofaThousand
Cats”,forexample,sucklingkittensarekilledbecausetheyare
not purebred Siamese like theirmother, and therefore “aren’t
worth diddlysquat”19. Moreover, whereas “the animal” is
deployedintheanthropologicalmachineforitssymboliccapital
andvariouslyturnedagainstJews,thecolonizedpeopleofcolor,
or slaves20, actual animals, such as police dogs, are used to
terrorizeriotersandprotestersintoobedienceeventoday.This
representsthecontinuationofthehistoricutilizationofsnakes,
scorpions,elephants,lionsetc.forthetortureandtheexecution
ofhumanbeings.Evenaswildlife,nonhumananimalsdonot
escape human influence, as they are in increasing danger of
havingtheir lives, theirfamiliesandhabitatsdestroyeddueto
manmadepollution,fires,desertification,poaching,recreational
hunting,monocultureandmonocropping.Still,atthispointinthe
Earth’shistory,wildliferepresentsamerefractionoftheanimal

17Visvanathan,S.OntheAnnalsoftheLaboratoryStateinScience,Hegemony
andViolence:ARequiemforModernity,editedbyNandy,A.(1989),Oxford:
OxfordUniversityPress,p.103.

18Simons,J.(2002)AnimalRightsandthePoliticsofLiteraryRepresentation,
BasingstokeandNewYork:Palgrave,p.85.

19Gaiman,N.(1990)ADreamofaThousandCats,Vertigo,p.8.
20Agamben, G. (2004) The Open: Man and Animal, Stanford: Stanford

UniversityPress,p.37.
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population:ofallthemammalsontheplanet,forinstance,60%
arelivestockincaptivityonfactoryfarms,36%arehumans,and
only4%arewildmammals21.Becauseitisacrucialmatter,it
meritsrepetition:thismassiveinterferencewith,anddestruction
of, nonhuman lives is doneunder the assumption that it does
not affect humans. (At this point it arguably still hasn’t fully
affected the privileged ones.) Yet degraded living and dying
conditions for the nonhuman animals do not miraculously
pass humans by, and it has already become obvious that the
human populationswho are experiencing the extremes of the
environmental collapse are those least responsible for it. It is
thisinsightthatPrincessMononokepoignantlydeliversthrough
theearlyinfectionofAshitakawithdemonismcreatedbyLady
Eboshi’sbullet.The“littleballof iron”lodgedin thebodyof
ananimalgod,drivinghiminsaneandviolent,travelsfarfrom
Irontowntopoisonaninnocentboyonthemarginsofsociety.
Challenginganthropocentrism–coupledwiththedismantlingof
capitalism–isthusclearlyataskthatmightbenefithuman,as
wellasnonhumananimals22.

Thefantasiesthatarediscussedhere(NeilGaiman’s“ADream
of a Thousand Cats”, HannahMoskowitz’s Teeth and Hayao
Miyazaki’s Princess Mononoke) challenge anthropocentrism
in a variety of ways, from anthropomorphising animals, to
identifyingthebasisofmonstrosityintheattemptbothtodeny
andaffirmkinshipbetweenthehumanandthenonhuman,and
revealing the violence with which human supremacy, as all
otherkindsofsupremacies,ismaintained.PrincessMononoke,
additionally,teststhelimitsofethicsfoundedontheabsenceof
hate,whilepositioningitshumanprotagonistnearthenonhuman
–notonlyanimalsbutdivinizedanddemonizednatureaswell.
While“notalltextsthatcallanthropocentrismintoquestiondo
so from an ecological basis”23, the selected narratives can be
regardedasecocritical,too,thedefinitionofecocriticismbeing
“thestudyoftherelationshipofthehumanandthenonhuman,
throughouthumanculturalhistoryandentailingcriticalanalysis
of the term ‘human’ itself”24. Crucially, these fantasies have
significant ecocritical potential when their animals and other

21MurrayRaggN.(May28,2018)60%ofallmammalsonEartharelivestock,
saysnewstudy.https://www.livekindly.co/60ofallmammalsonearthare
livestocksaysnewstudy/

22The demand to “decenter humanity”, on the other hand, is not without
its problems, the greatest being its appropriation at the hands of various
ecofascists,whoseguidingprinciple is literally “kill thehumans, save the
forest”–primarilythehumansofcolor,andthedisabledones.

23MooreB.L.op.cit.p.X
24Garrard,G.(2004)Ecocriticism,LondonandNewYork:Routledge,p.5.
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nonhumans are read literally, without any irritable reaching
aftersymbolismandallegory.

“Iwonderwhatcatshavetodreamabout?”

NeilGaiman’s“ADreamofaThousandCats” (1990),oneof
the four selfcontained episodeswhich formDreamCountry,
the third volume in the Sandman comic book series, deploys
fantasticanthropomorphism–attributinghumancharacteristics,
heretheabilitytospeakhumanlanguage,tononhumananimals
–inordertochallengethenotionofnaturalandjustifiedhuman
supremacyovernonhumans.Specifically,throughthevoiceofa
catnarratingherexperienceatthehandsofherhumanowners,
Gaimanunderminestheassumptionofhumansuperioritybased
onexcellenceofreasonandmorality,andrevealsonlybrutality
towardsthemosthelplessatitsroot.Itisallthemoresignificant
thatthecatsinthisepisodearepets:comparedwiththecatsin
biomedicalresearch,orthehomelessonesinthestreets,petcats
appearmultiply privileged. Indeed, at the end of the episode,
thereisaframedepictingTVcommercialforcatfood,inwhich
cats are referred to as human “best friends”.The reality of a
petlife,however,isrevealedtobeaseriesofactsofviolence
committedwithimpunitybythehumanowner,andthusveryfar
fromtransspeciesfriendshipandjustice.

Theepisodeopenswithawhitekittensneakingoutofherhouse
onenighttohearaspeech,deliveredbyacharismaticSiamesecat
atthecemetery.TheSiamesebeginsbyaccuratelysummarizing
thehumantreatmentoftheircompanionanimals:“Once,many
yesterdaysgone,I,likemanyofyou,wasinthethrallofhuman
beings, living in theirworld:plaything,possessionand toy”25.
While saying this, the cat is sitting on the tombstone statue
shaped like an angel, the position potentially suggestive of
theSiamese’sfunctionasanagentofdestructioninserviceof
(divine) justice.Then the cat reveals her lifealtering trauma:
shematedwithastraytomcat,gavebirthtoalitterofkittens,
and enjoyedmotherhood profoundly, only to have the kittens
takenfromherandkilledbyherhumanowner.Sherecountsall
of this inrich,poeticsentences.“They[thebabies]whispered
tome in their delight: in having takenflesh inmybloodline,
oftastingair,andmilk;whisperedtheirbeliefinthefuture”26.
But as their fatherwas not a “purebred blue point Siamese”
likeher, thehumanmaleowner,Paul,wasnothappy:“These

25Gaiman,N.(1990)ADreamofaThousandCats,Vertigop.7.Italicsinthe
original.

26Ibid,p.8.
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littlebundlesoffluffaren’tworthdiddlysquat”27. (Unlike the
Siamese, Paul,whose human exceptional status and privilege
rest on language, is not very eloquent.)The very next image
depictsapairofmalehandsgrabbingatinykittenbytheneck
–incidentally,thisishowmothercatscarrytheiryoung,usually
when relocating them for protection – and putting the kitten
intoabag.Thekittenprotestsweakly,uttering“meep”28.The
imagedrawsattention todeathas themost commonoutcome
ofhumanexceptionalism: thenonhumanother isput todeath
on the grounds that it is radically different/deficient, here, in
termsoflanguage.Yetabigpartofthis“radicaldifference”is
theproductofhumanefforttocreateandmaintainit.Whileitis
easytounderstandthecathighlyproficientinspokenEnglish,
it isequallyeasy tounderstand thekitten’s“meep”.Although
thekitten’smessageisnotverbal,itispainfullyclear:itisthe
samekindofmessagesentbycalvesontheirwaytoslaughter
who try to suckle on the human fingers that will kill them.
Paul’sdisregardofthekitten’s“meep”,therefore,belongstothe
samekindofdeliberatedeafnessasDescartes’interpretingthe
screamingofavivisecteddogasthecreakingofawheel.

Thenextimagedepictsthebereavedmotherfrombehind,staring
atthefire–avividvisualclueastowhatsheisexperiencing.
Directly defying the entrenched cultural notion that animals
lackawarenessofdeathandtherangeandcomplexityofhuman
emotionwhenfacedwithloss29,theSiamese’svoicetellsastory
thatdiffersfromtheonegivenbythemanwhononcriminally
putheroffspringtodeath.Itisthestoryofhelplessness,ofthe
struggletolive,ofexistentialterror,anddeepempathy:“Ifelt
themfromafar, in thedark,as thecoldwater took them.Felt
them thresh and claw sightlessly, felt them call me, in their
panicandtheirfear.Andthentheyweregone.”30Paul’svisionis
different;whiletheSiameseisstaringatthefireandgrievingfor
herchildren,heisdepictedasarguingwithhiswifewho“can’t
help feeling a little guilty” (sic!) – “ForGod’s sake,Marion!
It’snot evenas if sheunderstands. Imean, lookather.She’s

27Ibid.
28Ibid.
29On a side note, because their brains are similar to human brains (90%

similarity), especially in terms of emotion centers, cats are particularly
“popularinneurologicalexperiments”(Bisgould,L.PowerandIrony:One
TorturedCatandManyTwistedAnglestoOurMoralSchizophreniaabout
Animals in: Animal Subjects: An Ethical Reader in a Posthuman World
editedbyCastricano, J. (2008),Ontario:WilfridLaurielUniversityPress,
p.266).Inotherwords,whatmakescatssowidelyabusedinneurological
experimentsisthattheirbrainsstoreandprocessemotionsjustlikehuman
brains.

30Gaiman,N.op.cit.p.9.
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probablyrelieved.She’spracticallyakittenherself.Shewould
haveexhaustedherself…”31

Anthropomorphism is frowned upon when complex and
supposedly unique human qualities – love or grief for the
offspring–areprojectedonto“dumb”animals32.YetherePaul
projectsthefeelingofreliefontothebereavedcat,reinforcinga
harmfulculturalstereotypeofcatsasselfishcreaturesincapable
of genuine attachment. Instead of “generating sympathy or
empathythroughsimilarity”33,anthropomorphismasutilizedby
PaulfunctionsasjustificationfortheBigGap,thehumananimal
dividewhich allows humans to be the absolute (and sadistic)
masters over nonhumans’ lives, deaths, bodies, and offspring.
Thisparticularcat,however, is emphaticallynot relieved; she
continueswiththenarrationofherstubborndreamquesttofind
the answer to the crucial question: “Why could they takemy
childrenfromme?Whydowelivethewaywedo?”34.Itisthis
question that she poses toMorpheus, who appears briefly in
theformofaDreamcatintheHeartofDreaming.Theanswer
is, of course, “anthropocentrism”, but Morpheus reveals to
her thealternatepast inwhichcatswerehugeand ruledover
tinyhumans, indulging in“thegameof cat andman”. In this
alternative history of cats and humans, it is humanswho are
treatedlikeunprofitablekittens;cats,moreover,treattheworld
like people: “Thiswholeworldwas created for our pleasure.

31Ibid.
32And evenwhen the existence of love is evident, it still does not save the

animal,orherbabies:“BelgianAndreasVesalius(1514–64)andhisstudents
inPadua, Italy, illustratedpublic lecturesonanatomybyusing systematic
nonhumanvivisection.Ananimal,usuallyadog,wouldbecutopenwhile
still alive and the function of each organwould be speculated upon as it
waslocated.(…)MaehleandTrohler(1987)recordedthattheexperiments
ofoneofVesalius’pupils,RealdoColombo(1516–59),involvingpregnant
dogs,weregreatlyadmiredbymembersof theCatholicclergy: ‘Colombo
pulled a foetus out of the dog’swomb and, hurting the young in front of
the bitch’s eyes, he provoked the latter’s furious barking. But as soon as
heheld thepuppy to thebitch’smouth, thedogstarted licking it tenderly,
beingobviouslymoreconcernedabout thepainof itsoffspringthanabout
itsownsuffering.Whensomethingother thanthepuppywasheldinfront
ofitsmouth,thebitchsnappedatitinarage.Theclergymenexpressedtheir
pleasure in observing this striking example of motherly love even in the
‘brutecreation’”(Monamy,V.(2009)AnimalExperimentation:AGuideto
the Issues,Cambridge:CambridgeUniversityPress, p. 9).When they are
hypothesized as radically dissimilar from humans, nonhuman animals are
exploitedbrutally.Whenthesimilarityisproved“scientifically”,nonhuman
animalsareexploitedbrutally.Thereisnoanimalwinningintheriggedgame
ofanthropocentrism.

33Huggan, G. and Tiffin, H. (2010) Postcolonial Ecocriticism: Literature,
Animals,Environment,LondonandNewYork:Routledge,p.152.

34Gaiman,N.op.cit.p.14.



97

DANIJELA PETKOVIĆ

Weroameditaswewould,takingwhatwewanted.”35But,the
Siamesecontinues,ittookonlyathousandhumans,urgedonby
theirleader,whodreamedadifferentworld,theanthropocentric
one–“aworldinwhichwe[humans]arethedominantspecies,
inwhichwearethekingsandthequeens,andthegods“36–to
change“theuniversefromthebeginningofallthings,untilthe
endof time.”37And thereaderfinally realizes thepointof the
cats’clandestinecemeterymeeting:theSiameseiscallingfora
revolutionbasedonadream.“Iftheycoulddreamit,wecould
changethingsback.Ifwebelieved.Ifwedreamed.”38Thewhite
kitten is impressed,butherenthusiasmispartlydampenedby
theolderorangecatwhoinvitedhertothemeeting:“Littleone,
Iwould like to see anyone…Prophet, kingorGod…persuade
a thousandcats todoanythingat thesame time. Itwillnever
happen.”39

Theepisode,nonetheless,endswiththewhitekittenbackhome,
dreamingandtwitchinginhersleep.Herownercommentsthat
sheis“huntingsomething”inherdream,“somesmallanimal”
– most likely, a tiny human. The owner’s comment that the
kitten’sdreambehaviouris“reallycute”40ismeanttobeironic,
asSandmanis,afterall,darkfantasy:unsuspectinghumansare
sharingtheirhomewiththeirpotentialkiller.Yetinthecontext
of the human treatment of nonhuman animals, pets included,
the reality is exactly theopposite: it is cats anddogs that are
lockedinwiththeirpotentialabusersandkillersatnight.(Still
dark, but not a fantasy.)And if this is howdomestic cats are
treated – human “best friends” as they are called in the TV
commercialforcatfoodonthelastpage–thenwhatcanother
animalshopefor?TherevelationthattheSiamesehasafterthe
killingofherkittensistrueforallnonhumans:“Whilewelived
withhumanity,wecouldnotcallourselvesfree.”41Howcould
therebeanyjustice,orfriendshipundersuchradicallyunequal
circumstances? Dinesh Wadiwel summarizes the disastrous
consequencesevenof“peaceablecoexistencebetweenhumans
and animals”, where “this bond is placed in question by the
modesofdiscipline,surveillance,containmentandcontrolthat
attendandare inherent to thepracticeof ‘petownership’ and
‘domestication.’ The millions of pets ‘euthanised’ in animal

35Ibid,p.15.
36Ibid,p.17.
37Ibid,p.19.
38Ibid,p.20.
39Ibid,p.23.
40Ibid,p.24.
41Ibid,p.9.
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shelters annually highlight that even examples of seemingly
happy cohabitation between humans and animals are framed
within an ‘adopt, foster, euthanize’ context of overarching,
and deadly, violence”42. In this context, the kitten’s dream of
“thegameof cat andman” is anunderstandable and justified
response.

“It’stimetostopeatingmysiblings,okay?
Please.I’msayingplease”

InascenefromTerryPratchett’sSnuff,constableFeeney,who
isveryfondofhis“mum”,ispropelledfromhisracismtowards
thegoblinsintogreaterunderstandingandeventualacceptance
ofthemashisequals,allthroughtheshockingnewknowledge
thatgoblins,too,havefamilies:

“‘I keep thinking of the goblin girl, sir. She looked like a
statue,andthewayshespoke,well,Idon’tknowwhattosay.
Imean,theycanbeabloodynuisance–they’llhavethelaces
outofyourbootsifyoudon’tmovequickenough–butwhen
youseethemintheircaveyourealizethere’s,well,kids,old
granddadgoblinsand—’

‘Oldmumgoblins?’Vimessuggestedquietly.”43

Yetthefeelingofbeingpropelledfromthecomfortablyfamiliar
intoradicallynewanddifferent isnotnecessarily thepleasant
one, Pratchett continues, so Feeney immediately tries to re
establishhisoldracistworldview,bydrawinganimplicitparallel
between the goblins and the domestic animals used for food:
“Well,sir,Idaresaycowsmakegoodmothers,butattheend
ofthedayacalfisvealonthehoof,yes?”44.Cowsmaybegood
mothersandgoblinsmayformfamilies,butattheendoftheday
noneofthesequalitiescansavethemfromtheirdesignatedslot
inthevarioushumancentredhierarchiesandeconomies:unless
theystarttalking,andtheydon’t,goodmothers’babiesendup
asveal,andgoblinsremainmarginalizedcreaturelylifeforms,
worthyofinterestonlyasthesubjectofadispassionatescientific
study45,butnotoflegalprotection.

42Wadiwel,D.J. (2015)TheWaragainstAnimals,LeidenandBoston:Brill
Rodopi,p.200.

43Pratchett,T.(2012)Snuff,London:Corgi,p.210.
44Ibid.
45ItisnoaccidentthatSnuffopenswiththedescriptionofthegoblinreligion

being read by Lord Vetinari: bare life is brought into contact with the
sovereign via science. In fact, the very plot of the novel revolves around
transforming the goblins frombare life i.e. killable creatures into citizens
worthyof legalprotection,whosedeliberatedestruction ismurderandnot
merelythenoncriminalputtingtodeath.
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Themeaningoffamilyandkinship–fortheprivilegedhumans
and themarginalizedcreaturely lifeforms– is at theheart of
HannahMoskowitz’syoungadultnovelTeeth(2013).Thetitular
characterisahalfboy,halffish(“fishboy”,asthenarratorand
the protagonist, Rudy, calls him affectionately),who lives on
themysterious island,populatedpredominantlybyoldpeople
andagroupofsinisterfishermen.Rudy,ateenager,comestothe
islandwithhis family,hisparentsandafiveyearoldbrother,
Dylan, because they are desperately seeking cure forDylan’s
cysticfibrosis.Asofficialmedicinecannothelp,theyreachfor
magic:“WecameherefrommiddleAmerica.Westeppedinto
afairytale”46.Namely,theseaaroundtheislandishometothe
island’sjealouslyguardedsecret,themagicEnkifishwhichheal
thepersonconsumingthem.Thecatch,asinallfairytales,isthat
onemustnotstopconsumingthem,hencesomanyoldpeopleon
theisland.Rudyrecognizesthatthedesireforthepreservation
ofhumanlife,literallydependentonconsumingthesespecific
nonhumans, is the reason entire families get trapped: “Way
back,decadesago,oneofthemwassick.Andthentheynever
lefttheisland.”47Ontheisland,Rudyisboredoutofhismind,
hemisseshisfriendsbackhome,andis tiredfromwitnessing
dailybreakdowns inhisparents, becauseDylan is “betterbut
notwell”48,andhisinitialrapidprogressishalted.Asthenovel
begins, the fourof themare already transformed, through the
extremes of progressive illness and faith inmagic cures, into
“afamilyaloneinadarkroomwitheverythingcrashing”49. It
isherethatRudy,asifindefianceofSpinoza’santhropocentric
dictum against “associating … with the beasts, or things,
whosenatureiswhollydifferentthanourown”50,befriendsthe
monstrousfishboy,whoisabeast,athing,afish,andaboy.

Thefishboy,whomtheislanderscall“ghost”,isanothersecret
of the island. His existence is denied by everyone, including
hishumanmother,wholiterallythrewhimoutoncehestarted
growingafishtailattheageoffour.Whenhewasmerely“half
a boywith no legs”51,Teeth had a human name,Daniel, and
wasstillapartofthehumanfamily,nomatterhowsmalland
obscure. Yet he was easily and dramatically expelled from

46Moskowitz,H.(2013)Teeth,NewYorkandLondon:SimonPulse,p.3.
47Ibid,p.11.
48Ibid,p.4
49Ibid.
50Quoted in:Deyo,B.Tragedy,Ecophobia, andAnimality inAnthropocene

in:Affective Ecocriticism: Emotion, Embodiment, Environment, edited by
Bladow, K.And Ladino, J. (2018) in Lincoln and London: University of
NebraskaPress,p.206.

51Moskowitz,H.op.cit.p.138.
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humanity–thrownintothewater,wherehecannotlive–oncehe
starteddevelopinganimalcharacteristics,whichcoincidedwith
hismothergivingbirthtohissister,“arealkidinsteadofhalf
akid”52.As25yearoldTeethrecountsinhisstrange,childlike
idiom53, “And thiswoman, she could handle half a baby, she
couldhugthatandputittobedandcryaboutit,butshecan’t
handlehalfababyandhalfafish,becauseshehatedfish,andshe
justwantedtoeatfishallthetimeandkillallthefish,andafter
theboy...afterthefishboygothistailshedidn’tevenlookat
himeveragainandshesaysshedoesn’tknowwhattodoand
shethrowshimintotheoceanandloveshernewbabyandeats
morefishthananypersonevershould”54.While“animalsand
disabledhumanshavebeendeniedmoralconsiderationbecause
they fall below the threshold of the ‘normal human adult’”55,
Teeth,becauseheisbothafishandadisabledhuman,andnot
fullyadultdespitehisage,isdoublydeniedanyconsideration,
whichresultsinhimbeingtreatedthewayheis,particularlyat
thehandsofthefishermen.Namely,inadditiontohisfishtail
andfin,thefishboyhasamouthfullofhundredsofneedlelike
teeth–hencethename,Teeth,giventohimbyRudy–andhe
usesthemtoslashopenthefishermen’snetsandreleasetheEnki
fish,whohe insistentlyrefers toashissiblings. Inretaliation,
the fishermen beat and rape him: the novel openswithRudy
listening to strange screams all night, every night, trying to
desensitizehimselfsohewouldgetsomesleep.However,“[i]
tdoesn’twork”56,asRudyultimatelycannotpractice thekind
ofdeafnessexemplifiedbyDescartesandNeilGaiman’sPaul.
RudygetsattachedtoTeeth,andevenaccompaniesthefishboy
ononeofhisanimalliberationexpeditions.Theproblemsarise
once the successful liberation ofTeeth’s siblings is translated
intoemptynets thenextmorningandnofish forRudy’s sick
sibling.

52Ibid.
53Teethcannotbreatheunderwater, sohe spends timeon the shore, literally

ontheboundarybetweenthehumancommunityontheisland,andthesea
withhisfish“siblings”.Sincenoonetaughthimhumanlanguageafterthe
age of four, he taught himself listening to people from his hiding places:
occasionally,RudyfeelsthatTeethisusingwordswhosemeaninghedoesn’t
understand.

54Ibid.ThereisareasonforMrsDelaney’shatredoffish:Teethistheproduct
ofherbeingrapedbytheEnkis.

55Jenkins,S.AgainstPerformanceCriteria,in:DisabilityandAnimality:Crip
Perspectives in Critical Animal Studies, edited by Jenkins, S., Struthers
Monford,K. andTaylor,C. (2020) inLondon andNewYork:Routledge,
p.98.

56Moskowitz,H.op.cit.p.2.
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Insteadoftheexpected,bynomeansirrelevant,blackandwhite
criticismofthedestructionofnonhumanlives,theirhabitatsand
theirfamilies,MoskowitzinTeethchoosestoconfront,through
themediumoffantasy,theuneasyaspectofhumanengagement
withnonhumananimals:theinevitabilityandeventhenecessity
of the abovementioned destruction. Destruction of nonhuman
life,crucially,doesnothavetobemotivatedbyanyhatredfor
the nonhuman, merely love for human family. If human life
– the lifeof a sibling, parent,wife, or a child–dependedon
destroying somebody else’s life, if the preservation of one’s
humanfamilywasdirectlypredicatedontheviolentdestruction
ofotherfamilies,especiallyiftheywerenonhuman,wouldone
do it?Teeth, themonstroussecretand theghostof the island,
knows enoughof humans for this to be a rhetorical question.
Underthecircumstancesofhumanexceptionalismwhichposits
that human life is always superior to nonhuman, that human
familyismorevaluablethananimalfamilies,anynotionoreven
practiceofsolidaritywiththenonhuman–RudyhelpingTeeth
toreleasehissiblingsfromthefishermen’snet–isdismissedas
pretence:

“God,you’reevenworsethan[fishermen],youknow?Because
you walk around with your cute little family like you’re so
fuckingwhatever, thenyoucomedownhereandstarthunting
all of us.Yeah, you’re such a little hero, saving the one fish
and going home and eating awhole fatherwhateverbaby set
for dinner”57. Donna Haraway, a human, would describe this
relationship as “always asymmetrical living and dying, and
nurturingandkilling”58.Teeth,who isonlyhalfhuman,hasa
different,morevisceralandinfinitelylessprivilegedperspective
–“you[humans]comedownhereandstarthuntingallofus[fish
and/ormonsters]“59.EvenTeeth’spleadingwithRudywhoishis
friend–“Soit’stimetostopeatingmysiblings,okay?Please.
I’msayingplease.”Heswallows.“Magicwordandallthat.”60
–doesnotchangeanythingaboutthis“asymetry“.Inafairytale
ofmagiccures,“please”isnotmagicalenoughwhenitcomesto
sparingnonhumanlife,andfamilyinparticularisrevealedtobe
yetanothersiteofhumanprivilege.

AlthoughMoskowitz,throughTeeth,constantlyfacesthereader
with the notion that the “magic fish” are someone’s siblings,

57Ibid,p.43.“Whatever”inTeeth’sidiomalwaysreplacestheword“mother”
andalltheassociatedwordslike“mothering”,“motherhood”etc.

58Haraway,D.(2007)WhenSpeciesMeet,MinneapolisandLondon:University
ofMinnesotaPress,p.42.

59Moskowitz,H.op.cit.p.43.
60Ibid,p.95.
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too, the novel’s ultimate acknowledgment of the necessity of
killingandeatingnonhumansforthepreservationofhumanlife
sounds as far as possible from challenging anthropocentrism.
Aproperchallenge toanthropocentrismis tobefound,rather,
in Moskowitz’s mobilization of Teeth’s monstrosity – his
literal embodiment of human animality and animal humanity
– to examinewhat humankinshipwith animals entails in the
anthropocentricworld.Most obviously,Teeth shareswith the
animalstheirvulnerability,theirnearconstantexposuretoharm
atthehandsofhumans,andtheuseoftheirbodiesinindustries
of food, medicine, and even entertainment (Teeth’s torment
is undeniably a source of fun for thefishermen).But there is
another aspect to this theme of monstrous kinship, reflective
of reallife issues of challenging anthropocentrism. Namely,
Teethasamonsterwholiberatesfishfromthenets–subverting
the fishermen’s monopoly over the Enkis, and potentially
sentencingillhumans,likeDylan,todeathwithhiscommitment
tononhumanfreedom–offersacomplexcasestudyofanimal
liberationmovementanditshumanagents.Itiswellknownthat
AnimalLiberationFront(ALF),forinstance,isclassifiedasa
terrorist organization despite its explicit commitment to non
violence,andthatinmainstreamcultureanimalrightsactivists
are regarded virtually as humanhating monsters. Moreover,
justlikethesespeciesoutlawswhofacethelegalandpunitive
stateapparatusharnessedbydairyandmeatindustries’lobbies
against them, Teeth endures considerable brutality from the
fishermenwho directly profit from enslaving and killing fish.
The islanders, as representatives of ordinary people, turn a
blind eye to this, and thus condone it, knowing that the lives
ofthepeopletheylovedependonthedeadEnkis.Theydonot
even like to think that someone likeTeeth could exist, hence
the moniker, ghost. While Teeth’s stance appears morally
superior–nonkillingisbetterthankilling;liberationisbetter
than enslavement; selfsacrifice is better than selfcentredness
– like reallife animal activists,he is entangled in themeshes
ofmoral grey zones, especially ifwe bear inmind the lethal
consequences his actions may have for another helpless and
disabledchild.Finally,justlikereallifeanimalrightsactivists,
Teeth is suffering from overwhelming mental and emotional
exhaustion that accompanies the affirmation of kinship with
the nonhuman animals against massive and omnipresent
anthropocentrism:“Ihatebeingresponsible.Imean,Ilikethe
ideaofbeingresponsible.[…]IliketheideaofbeingfishRobin
Hood.  But I wish I could just . . . go.You know. Leave.”61
BeingfishRobinHoodhasbecomehisidentity(“Idon’teven

61Ibid,p.136



103

DANIJELA PETKOVIĆ

knowwhattobeiftheydon’tneedme”62),alienatinghimeven
further fromtheanthropocentrichumancommunity forwhich
heoccasionallylongs.

“Thisiswhathatredlookslike”

The most obvious challenge that HayaoMiyazaki’sPrincess
Mononoke (1997) places before anthropocentrism lies in the
unflinching depiction of the disrespect and violence with
which thenonumananimals and thenaturalworldare treated
in industrializedmodernity: the film is set in theMuromachi
period(13361573)63,whichsawthetransitionoffeudalJapan
intoanearlymodernera.Famouslynot interested inaccurate
depictionofmedievalJapan,Miyazakiutilizesthistransitional
periodprimarilyasanopportunitytomeditateontheinfluence
ofindustrializationontherelationshipbetweenthehumanand
thenonhuman.Infact,havingfinishedthefilm,Miyazakistated,
“I’vecometothepointwhereIjustcan’tmakeamoviewithout
addressingtheproblemofhumanityaspartofanecosystem”64.
From the start of Princess Mononoke, however, humanity
struggleswithacceptingsucharole,andtherelationshipbetween
the human and the nonhuman is represented as an escalating
war. The very first words in the film, after scenes depicting
beautiful fogcoveredmountainsand forests, emptyofhuman
presence,are:“Inancienttimesthelandlaycoveredinforests,
wherefromages longpastdwelt thespiritsof thegods.Back
then,menandbeastlivedinharmony,butastimewentby,most
of thegreat forestsweredestroyed.Those that remainedwere
guardedbygiganticbeastswhoowetheirallegiancetothegreat
forestspirit.Forthosewerethedaysofgods,andofdemons.”65
Whatimmediatelyfollowsisanabrupt,lifedestroyingintrusion
ofmodernity–intheshapeofaboargodturneddemonbyLady
Eboshi’s bullet – into the quiet village of the Emishi people.
Marginalized Emishi, the viewers learn, were “almost wiped
out500years ago”, and are “still resisting assimilation”: it is
theiryoungprince,Ashitaka,whogetsinfectedwithdemonism
and death created in the industrialized west. From the start,
thus,PrincessMononoke–setintheearlymodernera,released
in 1997 – foretells “the unnecessarily imperilled futures that

62Ibid,p.137.
63Lenburg,J.(2012)HayaoMiyazaki:Japan’sPremierAnimeStoryteller,New

York:ChelseaHousePublications,p.70.
64Lenburg,J.op.cit.p.69.
65All the quotations are transcribed from theEnglishdubbedversionof the

film.
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awaittheworld’smostvulnerable”66,whicharecurrentlybeing
realized.

The examples of human violence towards the nonhuman are
numerous inPrincessMononoke:oxenarebeaten in the rain;
wolvesandawolfgirlareshotat;inthefinalbattlethepeopleof
IrontownfightOkkota,theblindboargodandhistribe,resorting
to landmines and grenades to fight off boars, killing dozens
of themwith a singlemine.Naturalworld, though obviously
divineandpopulatedbyspiritsandgods,ismercilesslymined
for resources for human industry; contrary to the shallow
anthropocentric perspective which views these resources as
infinite,veryearlyinthefilmtheviewersareinformedbyone
ofLadyEboshi’sworkersthat“theironinthesandbythelake”
isalready“usedup”.Indeed,thefinalbattlebetweenthehumans
and nonhumans is initiated by LadyEboshi’s plan to destroy
the forest in order to continue with her production of iron,
whichisfurthertransformedintorifles.Theparallelhuntingof
theforestspirit,Shishigami,inordertocutoffhisheadforthe
Emperor, is another symbolic dramatization of this disregard
for thesanctityofnonhumanlife; thefact that is theEmperor
himselfwhodemandsthespirit’sheadalsopoints tothelegal
andpoliticalconditionsfavouringthislargescaledestructionof
nonhumans.Theecocritical“emphasisuponhumanityaspartof
atotalenvironmentorsystemandacknowledgingtheabsolute
dependence of humanity upon that system”67,moreover, is to
befoundintheunambiguousmultiplicationofthehumancost
paidforthesupremacyovernaturalworld.Thefilmopenswith
one particular human life,Ashitaka’s, being destroyed by the
consequencesoftheindustrialrapeofnature;neartheend,all
life,includingallhumanlife,isindangerfromit.Thisinsightis
visuallyconveyedbytheblackgoospillingfromShishigami’s
headlessform,coveringandthenalmostswallowingthewhole
areaoftheforestandIrontown.Yetphysicaldestructionofthe
nonhuman,conveyedsoclearlybythespirit’sseveredheadina
box,isnottheonlyformviolencetakesinPrincessMononoke.A
specialkindofbrutalityistobefoundinthecynicalindifference
tolifeanddeathingeneral,asexpressedbyJigo(Jikobo),the
ShishigamihunterintheserviceoftheEmperorwhoposesas
a monk: “These days there are angry ghosts all around us...

66KnoxRussell, A. Futurity without Optimism: Detaching from
AnthropocentrismandGrievingOurFathersinBeastsoftheSouthernWild,
in: Affective Ecocriticism: Emotion, Embodiment, Environment, edited
byBladow,K.AndLadino, J. (2018)Lincoln andLondon:University of
NebraskaPress,p.229.

67Elgin,D.D.LiteraryFantasyandEcologicalComedyin:FantasticLiterature:
ACriticalReader,editedbySandner,D.(2004)Westport,Connecticutand
London:Praeger,p.264.
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dead from wars, sickness, starvation and nobody cares. So
yousayyou’reunderacurse?Well,sowhat?Soisthewhole
damnworld.”Miyazakijuxtaposesthehostilityimminentinthe
designation“thewholedamnworld”withlongscenesdepicting
stunningmountains,clouds,theforest,birdsinflightandeven
thetinykodama(treespirits),allofwhichconveythemessage
thatthenonhumanworldisbeautiful,andalive.

Yet,justlikeTeeth,Miyazaki’sfilmdoesnotofferonlyblack
andwhite visions of natural beauty and the violence of the
humanagentsofindustrialization.Thefilm,afterall,openswith
theclaimthattherewasabalanceinthepastbetween“manand
beast”,but,also,thatthosewere“thedaysofgodsanddemons”.
Thereisalwaysapotentialforallthatspiritualpresenceinthe
naturalworldtoturndemonic,andlifeanddeath,astheforest
spiritshows,arecloserelatives.Shishigami’sotherincarnation
istheghastlyNightWalker;thegroundburstsintoflowersunder
hisfeet,butleaveswitheranddiefromhisbreath,aswell.The
wolvesareasfierceandmercilessasLadyEboshi,andredeyed
monkeyshaunttheIrontownatnight,intentoneatinghumans.
Whilepreparingfor thefinalbattle,aboar inOkkoto’s tribe’s
statesunambiguously,“Weareheretokillthehumansandsave
the forest”.San, the titularmonstrousprincess,who identifies
asawolf,hasbloodaroundhermouthinherfirstappearance;
throughout the film she remains intent on destroying Lady
Eboshi,anddedicatedtobloodshedasthewayofdealingwith
humans. In addition to this depiction of “animal resistance”
whichisfarfromfantastic68,Miyazakialsofacestheviewerwith
themoreambiguousaspectsofindustrialization.LadyEboshi’s
femaleworkers,forinstance,areallformerprostituteswhoare
fiercelyloyaltoher–oneofthem,Kyio,evenshootsAshitaka
forattemptingtoleaveIrontownwithunconsciousSan.These
womenareunanimousintheirassessmentthatworkinIrontown
“beatsworkinthebrothelinthecity”.Thelepersareevenmore
grateful: “She [Lady Eboshi] is the only one who saw us as
humanbeings.Wearelepers,theworldhatesusandfearsus,but
shetookusin,washedourrottingfleshandbandagedus.”Osa,
thelepersayingthis,continues,“Lifeissuffering,itishard.The
world iscursed,but still,wefindreasons tokeep living.”Yet
thiscommendablebehaviourisnotmotivatedbyLadyEboshi’s
commitmenttosocialjustice:thelepersdesignandmakerifles,
trying tomake themas lightaspossibleso thatwomencould
use them (one of them comments that the rifles they have
alreadydesignedare“stilltooheavyforthegirls”).Thegirlsare
employedtopumpthebellows;whenAshitakatriesit,hisonly

68See:Hribal, J. (2011)Fear of theAnimal Planet: TheHiddenHistory of
AnimalResistance,Counterpunch.
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commentisthatitis“hardwork”.Immediatelyafterthis,the
viewerslearnthattheformerprostitutes’bodiesareengagedin
fourdaylongshiftsofthisexhaustingphysicallabour.Gender
inequality,moreover,isnoteradicatedifwomenaregivenwork
other thanprostitution–“We’repumpingthosebellowswhile
youpigs [maleguards] are inbed”.And, of course, the rifles
thatthelepersdesignandseeastheirreasontokeepliving,will
endmanyotherlives.Oneperson’sliberationfromsocialstigma
through industrialization is another’s death – is everyone’s
death,potentially,inPrincessMononoke.

In addition to challenging anthropocentrism by revealing
aggressionanddisregardforthenonhumanasitsmodusoperandi,
PrincessMononokehassignificantecocriticalpotential,bearing
inmindthatecocriticism,asalreadyestablished,entails“critical
analysis of the term ‘human’ itself”69. Lady Eboshi is the
embodiment of brutal and selfdestructive anthropocentrism
i.e.“humanchauvinism”:“notafraidofgods”,armedwithher
rifle and her smokesurrounded fort at the edge of the forest,
sheseesherselftherightfulmasterofthenaturalworld.Though
shelosesherarmtothedeadwolf’sbite,LadyEboshiremains
unwaveringinherperspectivesonthenonhumans:resourcesto
beextracted,resistancetobeforcefullyputdown.San,“across
between Kipling’sMowgli and Boudica”70, likeMoskowitz’s
Teeth, embodies the humananimal kinship which does not
reallyhaveaplace inhumansociety (nor isSan interested in
it).ItisAshitaka,ultimately,whocomesclosesttotheredefined
humanofecocriticism.Yet,forthegreaterpartofthefilm,he
isanonpersonwhooccupiestheliminalstatebetweenlifeand
death: a dying boywith an infected arm, already dead to his
village and cast out, with his hair ceremoniously cut off and
face covered like a leper. It is thishuman,no longer tethered
toanyspecificcommunity,whosetsoutonaquesttothewest
tosee“witheyesuncloudedbyhate”thesourceofdemonism.
Ashitaka’sheightenedandliminalhumanityproceedsfromhis
followingtheadviceoftheEmishiWiseWoman:“Youcannot
alteryourfate,myPrince.However,youcanrisetomeetit,if
youchoose.”Theboyrisestomeethisterriblefatebychoosing
not to take sides, and choosing not to engage in violence71.
Asheisdestinedtobecomeahatefilleddemonbeforedeath,

69Garrard,G.(2004)Ecocriticism,LondonandNewYork:Routledge,p.5.
70Odell, C. and Le Blanc, M. (2015) Studio Ghibli: The Films of Hayao
MiyazakiandIsaoTakahata,Harpenden:KameraBooks,p.107.

71In a scene early in the film, Ashitaka intervenes against the samurai
mercenaries, and his infected arm is represented as sending arrows that
chopoffpeople’sarmsandheads,likeanaxe.Asifthesymbolismwerenot
alreadyclear,oneofthemercenariesevencallsAshitaka“ademon”.
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Ashitakastrugglesagainsthatredeverychancehegets72.Inthe
scenewherehestops thefightbetweenSanandLadyEboshi,
for instance,Ashitakaeven transformshis infectedarm intoa
didacticinstrumenttosendthecrucialmessagetothehumans
ofIrontown:“Thisiswhathatredlookslike.It’seatingmealive
andverysoonnowitwillkillme.Fearandangeronlymakeit
growfaster”.Inanironiccommentontheeffectivenessofhis
lesson, it isafter thesewords thatKiyoshootsAshitaka.True
tohischoicetorefrainfromviolence,AshitakaleavesIrontown
bleedingandstillcarryingunconsciousSan,addressingallthe
inhabitantsgracefully,with“Youhavemythanks”.

ThesamerefusalofhatredisfoundinAshitaka’sconversation
withthewolfgoddess,Moro,whoisgettingreadyforthewar.

Moro:“WillyoujoinforceswithSanandfightthehumans?”

Ashitaka:“No.Allthatwoulddoiscausemorehatred.”

Yet regardless of his liminal, radically nonviolent and non
hatingstance,Ashitakaneverquestionshishumanidentityand
his loyalties, which are firmly with the members of his own
species.ThisloyaltyisnotexpectedofSan–attheendofthe
film, she does not return to her “proper” place amongst the
humans;theferalchildisnotforciblycivilized.ButAshitaka’s
offertoher–“You’llliveintheforestandI’llhelprebuildthe
Irontown.YakulandIwillvisityouwheneverwecan,alright?”
–whileimmenselyrespectfuloftheirdifferences,pointstothe
continuationofthewarratherthantheradicalhumanpotential
whichAshitaka,nowhealed,onceembodied.

Conclusion

Thethreefantasiesunderdiscussioninthispaperallposespecific
challengesbeforeanthropocentrism,whilealsoilluminatingits
other designations, such as “human exceptionalism”, “human
supremacy”, and “human chauvinism”. Although “A Dream
ofaThousandCats”invitesinterpretationasanallegoryabout
theworldmaking power of dreams and the imagination, it is
equallyabouthumansupremacyandtheabusetowhichhumans
subjecttheirnonhuman“bestfriends”.Theepisode,inparticular,
problematizespetownershipastherealizationoftransspecies
friendship, revealing it as characterized, as Dinesh Wadiwel
argues, by the same modes of control and violence applied
to other nonhuman animals. In Gaiman’s hands, moreover,

72BecauseAshitaka isdying,moreover,Miyazakidoesnothave toconfront
nonviolenceasaprivilegeandexaminetheproblemspotentiallyattending
itswiderapplication,butonlycelebrateitasultimatehumanity.(Incidentally,
boththeseperspectivesonnonviolence–privilegeandultimatehumanity–
arecorrect.)
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anthropomorphismismobilizedtoconfronttheissueofbrutality
towardsthenonhumananimalsbasedontheirsupposedabsence
of language; its utilizationby the cat ownerPaul, conversely,
isrevealedasyetanotheraspectofhumanchauvinism,asPaul
attributes only indifference and selfishness to the cat in order
to justify his own, profoundly unjust, treatment of her and
her children.All thehumans in this episode arenever clearly
depicted, apart from Paul’s murderous hands in one frame,
as opposed to several frames depicting the Siamese in great
detail, as gigantic, and fully individualized. Such drawing
choices additionally disturb the species hierarchywhich rests
onhumanexceptionalism;inthecourseoftheepisodehuman
exceptionalism is revealedas a conceptwhichmerelycovers,
andcondones,resistanceinducingviolence.

Hannah Moskowitz’s Teeth depicts the titular monster as a
demonstration and awarning. “Fishboy”demonstrates human
connectionwith the nonhuman animals in terms of his body,
his vulnerability, and the neartotal erasure of his existence
andsufferingbythemajorityofhumans;heisalsoawarning,
“remindingone of the limits of a culture’s selfdefinition and
of the consequences of transgression”73. As Teeth shows,
the consequence of transgressing the species boundaries and
hierarchies in the anthropocentric world is abuse – the more
unstable the boundaries, the greater the violence needed to
reinforcethem.Moskowitz’syoungadultnovelcanalsoberead
asacommentaryonanimalrights’activism,whichdirectlyand
materiallychallengesanthropocentrisminreallife.Teethdoesnot
onlycommentonthenegativereceptionofthiskindofactivism
inthemainstreamanimalusingculture,italsoacknowledgesthe
emotionalandmentalcostinvolvedinattemptingtochallenge
omnipresent anthropocentric assumptions, discourses and
practices.Becausethenoveliscentredonhumanillnesstreated
bythemagicfish,itnecessarilytouchesonthemoralgreyzones
whichanimal rightsactivismentails in thisparticularcontext.
Although the nonhuman fish are obviously innocent victims
of thehumandesire to live, inMoskowitz’s treatment,human
illnessinevitably,andunderstandbly,helpssolidifythevalueof
humanfamilyandhumanlife.

Miyzaki’sfilm,finally,showsimmenserespectfor thedivine
demonic natural world, but also understanding for the (self)
destructivehumans.Ecocriticaltexts,evenwhentheychallenge
anthropocentrism, do not necessarily express antihumanist
ideas, Bryan L. Moore warns, and Princess Mononoke

73Uebel,M.UnthinkingtheMonster:TwelfthCenturyResponsestoSaracen
AlterityinMonsterTheory:ReadingCulture,editedbyCohen,J.J.(1996),
MinneapolisandLondon:UniversityofMinnesota,p.281.
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arguably bears witness to Miyazaki’s humanism as well as
environmentalism.Whilethehumanistaspectofthefilmisclear
– as evidenced by the celebration ofAshitaka’s best qualities
of agitating against violence while being victimized by it,
risingtomeethisterriblefatewithdignity,andtrulywatching
both nonhumans and humans with “eyes unclouded by hate”
– theenvironmentalistpoliticsofPrincessMononoke remains
undeveloped, apart from the recognition of the holiness and
terrorofthenaturalworld,andthehumanandnonhumancost
paidinitsdestruction.(Perhapsthatisenough?)Buttheconflict
betweenthehumansandtheforestisnotresolvedinfavourof
either;Irontown,thoughdestroyed,willberebuilt,andthewar
canonlycontinue.

Allthreefantasies,preciselybecausetheyarenotreducibleto
simpleecologicalmessagesaboutprotecting theenvironment,
exemplifythecomplexissuesthathavebeenurgentincritical
animalstudies,ecocriticism,andglobalpoliticsforquitesome
timenow.Atthispointinhistory,thenecessityofcounteracting
climate change and environmental degradation is amatter of
lifeanddeathforthefuturegenerationsofbothnonhumansand
humans.Yetwhetherornot“[w]emightfindawaytolive”,as
AshitakatellsMoro,remainsanopenquestion.
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Сажетак

Рад се ослања на новије теоријске увиде из области критичке
анималистикеиекокритикедабиразмотрионеколикожанровски
различитихфантазија(стрип,анимиранифилм,ироманзамладе)
којимајезаједничкикритичкиставпремаантропоцентризму,који
се такође одређујеи као „људскаизузетност”, „људсканадмоћ”,
и „људски шовинизам”. Корпус чини епизода „Сан хиљаду
мачака”изстрипсеријалаСендменНилаГејмена,романзамладе
Зуби Хане Московиц, и анимирани филм Принцеза Мононоке
редитељаХајаоМијазакија.Иако врло различите, овефантазије
деле заједничку тему, а то је однос људског и нељудског, пре
свега животиња. Такође, свака од њих критички преиспитује
идеју природне, праведне и пожељнељудске надмоћи над свим
другимоблицимаживота.Уделимакојасачињавајукорпусрада,
људска изузетност се доводи у питање откривањем изузетног
људскогнасиљауњенојоснови,каоиистраживањемсуштинског
сродства људских и нељудских животиња. Мада ове популарне
фантазијенеисказујуниексплицитне,аниједноставнееколошке
поруке, с обзиром на наведене теме, оне функционишу и као
екокритички текстови. У контексту глобалне еколошке кризе,
извесну релевантност фантастике могуће је наћи управо у овом

екокритичкомпотенцијалу.

Кључне речи: антропоцентризам, екокритика, фантазија,
критичкаанималистика,животиње
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Сажетак:Циљовоградаједапредставиимагинарнеличностииз
делаписанеилиусменекњижевности,којесузбогсвогкарактера,
специфичнихоколностиидогађаја,учињеногилиизреченогнашле
својеместоуиталијанскимустаљенимизразима.Већинаанали
зиранихликовауовомрадујеизмишљена,доксезанекевезујунај
разноврснијепричеи легенде, углавномнејасногпорекла.Творац
анализиранихликовајеиндивидуаланипознатсубјекат,акојереч
окњижевномделукаоизворуизкојегсупреузети,алистворитељ
ових ликоваможе бити и колективан,те самимтим непознат
субјекат, који је дуго стварао карактеристике својих протаго
нистауоквирународнефантастике,митоваилегенди,градећи
временомновеваријантеизначења.Иакопредметистраживања
овог рада чинефраземи савременог италијанског језика, када је
речоовимјезичкимоблициманеможемоговоритиосавремено
сти у ужем смислу.Наиме, због устаљености ови изрази пред
стављајусвојеврснустарину,преношенугенерацијамакрозвреме
и простор,те ћемо сматрати савременим онефраземе који се
пообликуизначењупрепознајуујезикуиговору20.и21.века,а
ексцерпираћемоихизопштихифразеолошкихречникаизбирки.

Кључнеречи:италијанскијезик,фразеологија,устаљениизрази,
књижевност,усменакњижевност,фолклор
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Увод

Одликусваког језиканасветунечинесамолингвистички
елементи, већ и елементи културе, колективног ментали
тета,вредностииисторијскихутицајакрозкојејепрошло
друштвокојесењимекористиусвакодневнојкомуникаци
ји.Језик,каоорганизамкојисесталномењаиприлагођава
својимкорисницима,тј.говорницима,јеодразбројнихсо
циокултуролошкихметаморфоза,али јеистотакоисред
ство за обликовање и описивање некада истински дожи
вљених,анекадаимагинарнихискустава.Оноштожелимо
даприкажемоуовомрадујеначиннакојичовекуспевада
укључификтивнеособеиситуацијеусвојменталнисвет,
да се сањима глобалноидентификујеи даихнајзадпре
бациуопштепознатисвимадоступанлингвистичкикод.
То,каоштоћемокаснијевидети,можедасепостигнепо
зивањем на личности које су својим карактером, начином
живота или неким необичним поступком постале познате
широј популацији, до те мере да су као део колективног
менталитетаушлеујезичкисистемусклопуустаљених,тј.
фикснихизраза.Некилингвистиправеразликуизмеђуиди
ома,фразема,фикснихилиустаљенихизраза1,алиуовом
раду,собзиромнатему,теразликенисурелевантне,теће
моихкориститиунајопштијем,готовосинонимномзначе
њу.Под устаљенимизразима сматрамо све језичке струк
турекојенасинтагматскомнивоучинесемантичкуцелину,
тесемогукориститиизоловано,усклопуреченицеилиу
дискурсу.ИталијанскилингвистаипаремиологТемистокле
Франчески2(TemistocleFranceschi)јасноистичедваодвоје
наделаидиоматскихизраза,којасуразличитогранга;један
јелексички,састављенодлексема,којечинедеовокабулара
језичкогкода,адругијереторичкидео,сачињенодлексич
кихјединица,којесвојомцелиномпостижуодређенеефекте
утекстуилиговору.Приписивањеличногименаједнепо
знатеиистакнутеособеуодређенојобласти(нпр.Цицерон
уговорништву)другојособикојатакођепоседујеистеосо
бине(нпр.ОнјеЦицерон,сазначењемОнједобароратор)
јесуштинскиметонимијскастилскафигура–антономазија.
Када првобитно стилска фигура постане широко распро
страњенаиустаљенау језикуудатомобликуилиуслич
нимваријантамаондавишенеговоримоостилскојфигури
већ офразему или устаљеном изразу.Фраземи нису само

1 Вишеотомеу:Вуловић,Н.(2015)Српскафразеологијаирелигија:лин
гвокултуролошка истраживања, Београд: Институт за српски језик
САНУ,стр.2025.

2 Franceschi, T. La formula proverbiale, in: Dizionario dei proverbi, ed.
Boggione,V.andMassobrio,L.(2004),Torino:UTET,p.X
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језичкачињеница,већипроизводнашегпојмовногсистема,
насталогделовањемкогнитивнихмеханизама,првенствено
метафореиметонимије,каоиконвенционалногзнања3.Као
спремишта за најразличитије културне садржаје4 могу се
посматратиизвишеразличитихуглова:изуглакогнитивне
семантике,лингвистичкеконцептологије,лингвокултуроло
гије,каоиетнолингвистике.

Основни предмет нашег истраживања чине лична име
на, презимена или надимци протагониста из дела писане
иусмене(народне)књижевности,којаулазеусклопнеког
устаљеногизразаиталијанскогјезика.Условданеколично
имеизкњижевногделапостанеопштепрепознатљивоује
зичкомкомуникативномканалусатачноодређенимзначе
њемзахтеваиодређенистепенпознавањакултуре,којаније
увекнационална,већишира,регионалнаилисветска.Један
деопротагонистакојећемопредставитиуовомрадућесто
габитипознатвећиниобразованихљуди,јерјеречолико
вимакојисупреузетиизсветскекњижевнебаштине.Пошто
темурадаипакчинеустаљениизразииталијанскогјезика,
другидеопротагонистајеспецифичан,локаланивезанза
елементе искључиво италијанске културе и италијанског
фолклора.

Личнаименакојасепојављујууиталијанскимустаљеним
изразимасобзиромнаизворизкојегпотичумогудасераз
врстајуучетириосновнегрупе:1.именабићаизгрчкихи
римскихмитова,легенди5нпр.averegliocchidiArgo(срп.
имати Аргусове очи/бити изузетно опрезан, видети све),
2.именабогова(најчешћегрчкихиримских,апотомсве
таца,ХристаиБогородицеизхришћанства,каоиличности
издругихрелигија),нпр.devotodiBacco(срп.Баховпобо
жник;слугавину),esseretuttoGesùeMaria(срп.досл.’би
тисавИсусиМарија’, одн.битипотпунопобожан, вели
киверник)3.именастварних,историјскихличности,нпр.
esserel’esercitodiFranceschiello(срп.досл.’битиФранче
скјеловавојска’,битигомиланеспособњаковића)и4.име
на најчешће измишљених протагониста из дела писане и

3 Kövecses, Z. (2010)Metaphor.A Practical Introduction (second edition),
Oxford:OxfordUniversityPress,p.233.

4 Мршевић Радовић, Д. (2008) Фразеологија и национална култура,
Београд:ДруштвозасрпскијезикикњижевностСрбије.

5 Вишеоовојтемиуиталијанскојфразеологијиу:Blatešić,A.(2016)Per
sonaggistorici,miticiedimmaginarinellafraseologiaeparemiologiaitali
ana,in:Quaestionesromanicae,AttidelConvegnoCICCREComunicazio
neeculturanellaRomaniaeuropeaIVaedizione,UniversitateadeVestdin
Timisoara,UniversitateadinSzeged,pp.299311.
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усменекњижевности,нпр.essereDonChisciotte(срп.бити
ДонКихот,вечитиилузиониста).

Унареднимодељцимаприказаћемоустаљенеизразеиз4.
групе, а поделићемо их на фраземе који садрже протаго
нисте из разних дела светске и италијанске књижевности
познатихаутора,докћемоугрупуустаљенихизразасали
ковима из усмених облика књижевности ставити оне које
потичуизбајки,народнихпричаиприповетки,безаутора.
Усменаилинароднакњижевностјенајранијипостојећиоб
лик,којисенастављаинаконписмености,паиондакада
усменакњижевностбивазаписана.Стогајевеомачестаод
лика ових књижевних облика константна променљивост,
насталаизпотребезаприлагођавањемдруштвусвакогдо
ба,збогчегавременомнекаданастаневишеваријанатаисте
приче.

Фраземисапротагонистима
изписанекњижевности

Појединаделаиталијанскекњижевностибезкојихсенемо
жезамислитишколскипрограмчинекласицииталијанске
књижевности, који нису само обавезна лектира, већ кон
стантанизворнадахнућа,духовногикултуролошкогбога
ћењаколективнесвести.Упротагонистимазначајнихдела
италијанске књижевности, која су постигла масовну по
пуларност,бројниИталијанипроналазесличностисаосо
бама из свог блиског окружења, којимамењају идентитет
приписујућиимназивличностисастраницаромана,поеме,
новелеилипозоришногдела.

Уовомодељкунавешћемофраземесаличнимименимапре
узетимизнајзначајнијихделаиталијанскекњижевности.Та
коизчувеногБојардовогвитешкогепаЗаљубљениОрландо
(MatteoMariaBoiardo,L’Orlando Innamorato6,1483–14957)
потичеизраз(1)укојемсеалудиранаРодомонтеа,Сарацена
надљудскеснагеијошвећегпоноса.

УовомделуРодомонтејекраљафричкогградаСарзеуАл
жиру, те потомак библијскогНемброда имитског оснива
чаВавилоније.Арогантанипоносан,увекуборбипротив

6 Boiardo, M. M. (1951) L’Orlando innamorato, in:Orlando innamorato,
sonettiecanzoni,Torino:UTET.

7 Овапоемајесастављенаизтрикњиге,апрвипутјеобјављена1483.го
дине,кадаауторјошнијепочеораднатрећојкњизи.Преосталиделови
супостхумнообјављени1495,алиниједноодтадваиздањанијесачува
но.Најстаријиочуванипримеракјеиз1487.годинеиналазисеуНаци
оналнојбиблиотециСв.МаркауВенецији;Bologna,C.(1993)Tradizione
efortunadeiclassiciitaliani,Torino,Einaudi,vol.I,p.392.
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непријатеља и елемената природе непрестано учествује у
борбамасанајљућимпротивницима,панакрајуисасамим
собом,дабипаоподкопљеједнежене,Брадаманте.УАри
остовомнаставкупоемеБесниОрландо (LudovicoAriosto,
L’Orlandofurioso,1516)Родомонтеовеособинепостајујош
израженије,дотемередасебориипротивсамогОрланда,
алииРуђера,кадаумире.Ариостозакључујесвојупоему
управостиховимаукојимаРодомонтебивапоражен8.Ови
изрази(1,2)супосталипопуларниуфигуративномзначењу
знатнокасније,у19.веку,кадасусепојавилиуIVпоглављу
МанцонијевихВереника.9

(1)ЕssereunRodomonte–битиарогантанипрепотентани
хвалитисесвојомснагом(досл.‘битиједанРодомонте’);

(2)FareilRodomonte–понашатисеарогантноипрепо
тентно(тј.каоРодомонте).

Из поменутог Бојардовог епа Заљубљени Орландо потиче
још један устаљени израз којим семоже исказати идеја о
особикојајепунасебе,хвалисаваиарогантна(3),позива
њемнадругогпротагонисту–Градаса.Градасовуличност
Бојардо није успео довршити због преране смрти, већ је
тоурадиоЛудовикоАриостоуБесномОрланду.Градасоје
опевануобепоеме,апредстављенјекаокраљСараценаиз
узетнеснагеибезграничногпоноса,којијеучествоваоиу
инвазијинаФранцуску.УАриостовојпоемиГрадасоуспева
даосвојисвештојежелео,алиуокршајусаОрландомгу
бииумире.Збогтепоследњеепизодеданасизраз(4)имаи
значење„узалудпретити”10.

(3)EssereunGradasso–битијакихвалисав(досл.’бити
једанГрадасо’);

(4)FareilGradasso–разметатисевеликомснагомиподу
хватима;узалудпретити.

Из капиталног дела великана италијанске књижевности
АлесандраМанцонија(AlessandroManzoni,1785–1873)Ве
реници(IPromessisposi)водипореклоиталијанскиизраз(5),
који садржибрижљиво осмишљеннадимакАзекагарбуљи
(итал.Azzeccagarbugli,досл.’погодиневоље’)датадвокату
изЛека,споредномликукојисепрвипутпојављујеуIIIпо
глављу.ПоКерубинију(FrancescoCherubini)овајнадимакје
скованнаосновумиланскогдијалектаукојемАзекагарбуљи

8 Ariosto,L. (1954)L’OrlandoFurioso,MilanoNapoli:RiccardoRicciardi
Editore,Cap.XLVI,pp.319320.

9 Quartu,M. andRossi,E. (2018)Dizionario deimodi di dire della lingua
italiana,Milano:HoepliEditore,p.350.

10Quartu,M.andRossi,E.(2018)нав.дело,стр.180.
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значи„одвезиваччворова”11,штојетакођеускладусауло
гомкојујеовајликдобиоуделу.ЗбогМанцонијевебравуре
уфизичкомикарактерномописулика,Азекагарбуљиједо
бионаважностииванромана, јер јеискоришћензаанто
номазијусабројнимсличнимпредставницимазакона,који
сепредстављајукаобраниоцислабихинемоћних,жељних
правде,акојиустварирадесамозајакеибогате,пристајући
накорупцију.УВереницимаАзекагарбуљипрвопристаједа
будеРенцовадвокат,аличимсазнадатребадасесупротста
виДонРодригу,одустајеодангажовањаитераРенцадаље
одсебе.Збогтеепизодеприписаномујезначење„дрвеног
адвоката”имућкароша:

(5) Essere un’Azzeccagarbugli – бити мутивода, дрвени
адвокат.

Бројниустаљениизразиуиталијанском језикунасталису
алузијомналиковемаскиизкомедиједеларте(итал.com
mediadell’arte),створенеу16.векукаосвојеврснеимпро
визације комедија у којима је постојао само основни сце
нарио,доксуостатакградилиидограђивалисамиглумци.
Овајправацјебиопопуларандо18.века,кадагајеКарло
Голдониреформисао(CarloGoldoni,1707–1793)12.

Арлекиноизизраза(6)јевенецијанскамаскакомедиједел
арте,којаотелотворујелуцкастогслугу,незналицу,аливе
омабриткогума,сталногладногинеспособногдаизгради
својуфинансијскустабилностнадругиначин,семварају
ћидруге.Оннепропуштаприликудастваразабунекојесе
увекоткрију,збогчегабиваикажњен,алињеговасуштин
скадобротагавезујезагосподаракојемслужи,темуовај
накрајусвеопрости.КарлоГолдонијесвојимкомедијама,
анарочитоуонојоАрлекину(итал.Arlecchinoservitoredi
due padroni, 174513, срп. Арлекино слуга двају господара)
допринеопопуларизацијиовоглика.Израз(7)потичеупра
воизГолдонијевекомедије,укојојсеглавнипротагониста
стављау службудвојици господара, чимеизазиваниз ко
мичнихдогађаја.

(6)Farel’Arlecchino–изиграватидворскулуду,лудирати
се.

11Cherubini, F. (1843) Vocabolario milaneseitaliano, Vol. IV, Milano:
dall’Imp.RegiaStamperia,p.539.

12Više o tome u: Torresani, S. (1990) Invito alla lettura di Carlo Goldoni,
Milano:UgoMursiaEditore.

13Goldoni,C.(2011)Ilservitorediduepadroni,Venezia:MarsilioEditori.
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(7)Farel’Arlecchinoservitorediduepadroni–мењатииде
јуиставузависностиодоколности,заузиматисезадве
супротнестране,окретатисе/понашатисекаковетардува

Јошједнаиталијанскамаскаизкомедијеdell’arteјебрзодо
живелапопуларност,чакиуиностранству,аречјеоПул
чинелиизНапуља,насталомизмеђу1500.и1600.године,
докнајстаријикњижевниииконографскизаписипотичуиз
1621–1622 године14.Представља особу из народа, лукавог
опортунистукојиоговарадругеиупадауневољезбогсвоје
импулсивности,тередовнозавршипретучен,паизтаквог
описањеговогкарактераиделапотичуизрази(8,9,10).По
штоПулчинелуодликујенеспособностдатајнеиповерљи
вестваризадржизасебе,настаојеизраз(11)укојемсекао
‘Пулчинелинатајна’описујевестилиинформацијакојувећ
свизнају.

(8) Fare il Pulcinella – понашати се својевољно и нео
збиљно,каоПулчинела,чувенанапуљскамаска;

(9)NozzediPulcinella– забавакоја се завршисвађоми
тучом,кажесезабилокојиподухваткојидобропочне,а
лошесезаврши;

(10)FinirecomelenozzediPulcinella–завршитикаона
Пулчинеловојсвадби;добропочети,алошезавршити;

Вар.FarelenozzediPulcinella;

(11)SegretodiPulcinella–јавнатајна(досл.’Пулчинели
натајна’).

Pantaloneјејошједнавеомапозната,алиистаравенецијан
скамаска,која јеукомедијамабилапопуларнау17.веку.
Представљабогатог,ученог,похлепногипохотногвенеци
јанскогтрговца,којијешкрт,алиувекбудестављенуситу
ациједаплаћатуђегрешкеирачуне,тенатајначинбива
искоришћеноддругих.Стогаизраз(12)узваријанте(13)и
(14)означавачинплаћањазасве,безубирањаикаквекори
стизасебе.Постоједветеоријеонастанкуовогстарогизра
за15.Поједнојизразпотичеиз15.века,епохератоваградова
Фераре,ПизеиНапуљасаФранцускомиТурском,чијису
трошкови оптеретили економију РепубликеВенеције, која
јесвеплаћала.Подругојтеорији,изразјесавременијегпо
рекла, јер потиче из периода краха РепубликеВенеције и
сатиричнеепизодеукојојсунекадашњимоћниципошлииз

14Уделима:ViaggiodiParnaso(CorteseG.C.)и:IballidiSfessania(Callot
J.),према:http://www.treccani.it/enciclopedia/pulcinella,преузето28.јуна
2020.

15Quartu,M.andRossi,E.нав.дело,стp.283.
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околногКампоформија,док јегостионичаркојиих јеуго
стиокренуозањимаукочијитражећидамуплате.Кадаје
викнуоChimipaga?(срп.Коћедамиплати?),Панталоне
којијестајаонапрагусвојекућемуодговори:Amigo,pago
mi(срп.Пријатељу,платићуја).

(12)PagaPantalone–плаћаПанталоне(одн.плаћанеко
други,неја);

(13)TantopagaPantalone–ионакоплаћаПанталоне;

(14)Pantalonepagapertutti–Панталонеплаћазасве.

Појединиустаљениизразинасталисуалузијомнаглобал
но познате ликове и протагонисте књижевних дела, који
припадајудругимкултурама,алиипаксадржеуниверзалне
вредностизахваљујућикојимабивајупрепознатииприхва
ћенизнатношире,тесеможеговоритионекомзаједничком
европскомкултуролошкомнуклеусу.Такосууиталијанској
културивеомараспрострањенииустаљениизразиукојима
сеалудираналиковеизшпанске,француске,паибританске
књижевностикојисупрепознатљивипосвојимодликамау
колективномменталитетуИталијана.

НавешћемопримерДонКихота, главног лика истоименог
романашпанскогписцаМигуелаСервантеса(MigueldeCer
vantes,15471616)којијепревазишаограницесвоједомови
не, те као важан део светске књижевности ушао и у дру
гејезике,народеикултуре.ДонКихотпредстављанаивну
особупунуентузијазма,алислабогосећајазапрактичност,
којаенергичнобраниапсурднеинеостваривеидеје.Итали
јанскиустаљениизрази(15,16)насталисузбогуказивања
наилузијеидеалиста,користесеиуситуацијамакадатреба
описатиособукојаштитислабијеипотлачене16,аличесто
имајуироничанпризвук.

(15)EssereunDonChisciotte–бити(као)ДонКихот;

(16)FareilDonChisciotte–понашатисе/поступатикао
ДонКихот.

Ликомизфранцускекњижевности,тачнијеизМолијерове17
најпознатијекомедијеТврдица (Molière,L’Avare,1668)ин
спирисанјеследећииталијанскиизраз(17),аречјеоХарпа
гону,великомшкрцукојијегајионеизмерну,готовоболесну
љубавкасвомновцуиновцудругих.Овајиталијанскииз
разсекористизаописивањенајупечатљивијеХарпагонове

16Quartu,M.andRossi,E.нав.дело,стp.128129.
17Moliere(1622–1673).
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особине – тврдичлука, такошто сењегово имеприписује
особиизсвакодневногживотасаистомкарактеристиком.

(17)EssereunArpagone–битивеликишкртац/тврдица.

Уевропскојкомедијиdell’arteроманскинароди,пасамим
тим иИталијани били су доста инспирисани ликом једне
познатемаске, ратника луталицеКапетанаФракаса (итал.
CapitanFracassa)којијеживеоу15.веку.Обичнојепред
стављан као сањалица и романтичар који измишља ратне
догодовштинехвалећисебројнимподвизима.Комедиограф
Андреинисакраја15.ипочетка16.векагазове„Капетан
Застрашујући”(итал.CapitanSpaventa),шпанскиписцига
називајуMatamoros илиAmmazzaMori, за друге јеКапе
танКрокодил,КапетанЗемљотрес18,итд.Постаојепознат
широјјавностизахваљујућидубљојанализиликауистои
меномделуКапетанФракасафранцускогаутораТеофила
Готјеа(ThéophileGautie,LeCapitaineFracasse,1863)укојем
јепредстављенкаотријумфалнаиташтаособапунасебе,
каквозначењеимаиуиталијанскомфразему(18).Унеко
ликонавратасуснимљениистоименифилмовиоовомлику,
махомуиталијанскојифранцускојпродукцији19.

(18)EssereunCapitanFracassa–битихвалисависујетан.

Уиталијанскуфразеологијуушаојеивеомаважанликиз
британскекњижевности–Хамлеткојиуизразу(19)указу
јенанесигурнуособу,неспособнудапокажеодлучности
сигурностурешавањуствари.ХамлетуистоименојШек
спировој драми представља историјску личност, принца
Данскекојисечестослужидвосмисленимречима,исказује
сумњуипокушавадапомириистинуинеистину,постоја
ње и непостојање. Због сличности саХамлетом, књижев
никипрвииталијанскиНобеловацЂозуеКардучи(Giosuè
Carducci,1890–1907)јеиталијанскогкраљаКарлаАлберта
називао „италијанскимХамлетом” (italoAmleto)20, а слич
нудефиницијумуједаоиМацини(Mazzini),називајућига

18Pittano,G.(2004)Frasefattacapoha,Bologna:Zanichellieditore,p.114.
19ИталијанскифилмCapitanFracassa,урежијиМаријаКазеринија(Mario

Caserini),1919.godine;ФранцускифилмLeCapitaineFracassa,урежији
АлбертаКавалкантијаиХенријаВулшлегера(AlbertoCavalcanti,Henry
Wulschleger)1929;ИталијанскифилмCapitanFracassa,урежијиДуи
лијаКолетија(DuillioColetti),1940;ФранцускифилмLeCapitaineFra
cassa,урежијиАбелаГанса(AbelGance)1943;ФранцускифилмLeCa
pitaineFracassa,урежијиПјераГаспарДуија(PierreGaspardHuit)1961;
ИталијанскифилмIlviaggiodiCapitanFracassa,урежијиЕтораСкова
(EttoreScova),1990.године.

20Pittano,G.нав.дело,p.111.
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уствари„ХамлетомМонархије”(l’AmletodellaMonarchia)21.
Данас сеХамлетомназива сваканеодлучна особа, која се
дугопремишљаимењаставове.

Још један протагониста из Шекспирових дела се нашао
у италијанској фразеологији, а реч је оМагбету (20), ко
јегпроналазимовећкодМанцонијауњеговомремекделу
Вереницима.Епизоданакојуалудираиталијанскиизразје
изчетвртесценеIIIчинаукојојМагбетнаконубистваБанка
немавишемира,тесталноимаосећајдагауходињеговдух.
Стогаовајизраздословнозначи’Банковасенка’,анајчешће
секористиушаљивомтонукадаописујемоособукојуне
штомучискорокаоопсесија,доксезнатноређекористиса
алузијомнакајањезбогпочињеног22.

(19)EssereunAmleto–битинесигуранинеодлучан;

(20)Esserel’ombradiBanco–живетиусенцистраха.

Уиталијанскојкултуримузикачинивеомаважансегмент
свакодневногживота,докјеопераодпочеткаималатупри
вилегијудабудеприсутнаупозоришниминституцијама,те
дапонудидоживљајизаочиизауши.Стоганечудишто
либретаимајузначајкаокњижевнадела,тесвојимпротаго
нистима,причамаисценаријимаутичунаколективнимен
талитетИталијана.Такојеуиталијанскуфразеологијуушао
фразем(21)којијеуствариназивистоименеверистичкеопе
реПјетраМаскањија(PietroMascagni,L’amicoFritz,1891),
закојујелибретописаоНиколаДаспуро(NicolaDaspuro).
Овајфраземсекористииуироничномсмислу,заособукоја
сенераздвајаодсвогпријатеља23.

(21)L’amicoFritz–нераздвојнипријатељ (досл. ‘прија
тељФриц’).

Фраземисапротагонистимаиз
усменекњижевности

Усмена или народна књижевност је најстарији облик кул
турногстваралаштвапостигнутјезичкимсредствима,ака
рактеристичнајеизанародекојинисуразвилиписменост.
Заразликуодписанекњижевностикојајепроизводједног
индивидуалногумаипостигнутогконачногоблика,уусме
ној књижевности првобитна форма тежи континуираним
променама.

21Mazzini,G.(1906–1931)Scrittieditiedinediti,vol.II,Imola:PaoloGaleati,
p.384.

22Pittano,G.нав.дело,стp.211.
23Quartu,M.andRossi,E.нав.дело,стp.12.
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Неисцрпанизворзанастанакустаљенихизразасубајке,ма
дазбогструктуралнеитематскесличностинијеувекјасан
правацдеривације,тј.далисуфраземи,изрекеипословице
насталиодбајкеили јепроцесобрнут24.Бројнииталијан
скифраземи, каоуосталомипословице су резултат бајки
другихнародаикултура,преношенихпрвоусменимпутем,
апотомиписменим,каошто је тонпр. случај сашироко
распрострањенимбајкамабраћеГрим,којаихјесакупљала
изразнихкрајеваидотеривала, те се сматрају зачетници
мауметничкебајке25.ИзједнењиховебајкеIlprodepiccolo
sarto(срп.Храбрикројач)водипореклоиталијанскиизразо
Амацасете(22),страшљивоммомкукојијеуједномпотезу
успеодаубије7мува26.Имекојејекројачдобиоуиталијан
скојверзијибајкејевеомасугестивноиимадословнозначе
ње’Убијаседам’.Убајцикројачјебиотоликоодушевљен
овимрезултатомдајењимепочеодасехвалидотемереда
суњеговисаговорниципомислилидајеубио7непријатеља,
анемува.Постаојевеомапопуларанзбоговеепизоде,али
уместодаотклонизабунудајеречоседаммува,анесед
морољуди,онјенаставиодапотхрањујетепричеигласи
не.Биојечакпостављензакраљевогкапетана,алинаравно
нијеуспеодадокажесвојубравуру.Уиталијанскомјезику
Амацасетејесинонимзапретеранохваљењеиразметање,
каоштосевидиудоњимпримерима(22,23,24):

(22)Esserel’Ammazzasette–битихвалисавац,разметљи
вац;

(23)Farel’Ammazzasette–понашатисекаоразметљивац,
претераносехвалити;

(24)Daredell’Ammazzasetteaqualcuno–прогласитинеко
гахвалисавим(досл.’датиАмацасетенекоме’).

Под утицајем арапске културе, као и арапских бајки ко
је су својевремно билепредстављенеширој европској пу
блици, очараној оријенталном мистиком и магичном ат
мосфером,насталисуиталијанскифраземи(25,26,27).О
чувенојреченици (25)изновелеАлибабаи40разбојника,
тј.великезбиркебајкиХиљадуиједнаноћзнамозахваљу
јући француском оријенталисти Антоану Галону (Antoine

24Mordeglia,C. (2010)Dalla favola al proverbio, dal proverbio alla favola.
Genesiefortunadell’elementognomicofedriano,in:Philologiaantiqva(ed.
Lelli,E.),No.3,Pisa,Roma:FabrizioSerriEditore,p.208.

25Потић,Д. (2007)Поетикаотклона–ШарлПероибраћаГримпоче
ци уметничке бајке,Наслеђе, 4 (6), Крагујевац: ФИЛУМКрагујевац,
стр.99110.

26Quartu,M.andRossi,E.нав.дело,стp.13.
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Galland,1646–1715)којиихјесакупиотокомсвогборавка
наИстоку27.

(25)ApritiSesamo!–Сезаме,отворисе!

(26)AverelalampadadiAladino–иматиАладиновулам
пу;

(27)AvereilGeniodellalampada–иматиДоброгдухаиз
лампе.

Упоменутојновели,трговацАлиБабајесасвојомбандом
разбојникасакриваогомилуукраденогблагауједнојпећи
ни,којасеотвараласамокадабинекоизговориомагичну
формулу„Сезаме,отворисе!”.Собзиромнараспрострање
ностовебајкеширомсвета,тајизразсеиданаскористиу
италијанскомјезику,каоиусрпскомибројнимдругим,али
углавномуироничномтонузапризивањемагичногсредства
којећерешитиизлазизнекетешкеситуације28.

Поједини италијански изрази, такође глобално присутни,
водепореклоизвеомастарихбајки,чијејепореклотешко
утврдити,каошто јеслучајсапримером (28),којиалуди
ранаПероовубајкуоПепељуги(CharlesPerrault,Cendril
lon,1697).Некадајезначењеовогизразабилоближесвом
примарномизвору,тј.бајциукојојјесиротудевојкумаћеха
сталнопонижавала,алијенакрајубиласпашенамагичним
штапићемдобревилеиудајомзапринца.Збогсадржинеи
општепопуларностикојуједостиглаовабајкадатиитали
јанскиизраз(28)јепрвобитнобиокоришћензаозначавање
девојкекојајесталноангажованаукућнимпословима,али
јеусавременомјезикудошлодоекстензије,паипромене
тог значења, јер описује веома вредну особу чије врлине
околинанепримећујеилинамерноигнорише29.

(28)Essere laCenerentola–битиПепељуга,тј.особаса
многоврлинакојајенеправеднозанемарена.

Појединаименауиталијанскимфраземиманасталасукао
резултатигреречимаињиховимзначењима,каоштојето
случајсапримером(29).Утомизразуискориштена јери
маопштеречиadagioиличногименаБјађо(Biagio).Adagio
наиталијанскомзначи„споро,лагано”,аданасјемузички
терминпрепознатљивубројним језицима светакао смер
ницазаспорначинизведбемузичкекомпозиције.Бјађо је
мушкоиме,алиуконтекстуалнојпримениовогизразасва
коможебитиБјађо,паижене, јерсеоваквимобраћањем

27Pittano,G.нав.дело,стp.31.
28Исто,стp.31.
29Исто,стp.101.
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указујенаопрезиповишенистепенпажње,аненафизичке
иликарактернеособиненекоглика.Опореклуовогизраза
исклопаречиипакнемапоузданихподатака.ПоМинучију
(Minucci)30личноимеБјађонепотичениодједнеконкретне
особе,већјенајвероватнијепостављеноуизразсаморади
римеизвучности.Сдругестране,поКарлуЛапучију(Carlo
Lapucci)31овајизразпотичеодстарогпословичногоблика
изфирентинскеусменетрадиције,аречјеопословициPer
la santaCandelora dell’inverno semo fora;ma adagio, disse
Biagio(срп.ЗасветуКанделорузимскусмонапољу,алипо
лако,речеБјађо).Канделораједанзадавањепрогноза,по
календарутоје2.фебруардокјеследећегданаСветиБјађо,
штоовадваданадоводиувезу.

(29) Adagio Biagio – полако и опрезно (досл. ’Полако,
Бјађо’)

Вар. Adagio, disse Biagio – полако и опрезно (досл.
’Полако,речеБјађо’)

ПоредизразаAdagioBiagioиталијанскијезиксадржиидру
геритмичкизанимљивеизразекојисурезултатфоносимбо
личкихпроцеса,каоштојеслучајса(30)укојемјеупотре
бљеноличноимеЂакомо(Giacomo)упонављањукакобисе
постигаоономатопејскиефекат.

(30)Faregiacomogiacomo–иматиклецаве,дрхтавеноге
иколена (од страха, слабости,поспаности,нестабилно
сти)(досл.чинитиЂакомоЂакомо).

Италијански лингвиста Девото (Giacomo Devoto) овај из
разповезујесаономатопејомgi...ciкојаподсећанакрцкање
зглобова,аиукрштасесаименомЂакомо32.ОрнелаКасте
ланиПолидори(OrnellaCastellaniPollidori)удетаљнојана
лизипосвећенојовомизразуипрегледуразнихетимологија
закључуједаипакдоминираономатопејскаетимологија,ве
омасличназвукуgiacgiac (срп.клецклец)којиправеко
ленакадапопуштајууследслабостииумора33.Иновативна
теорија за своје време, коју проналазимо уЕтимолошком
речникуиталијанскогјезика(DEI)из1952,акојуипактре
баузетисарезервомједаgiacomoуовомизразупотичеод

30Minucci.P(1788)узабелешкамаделаIlMalmantile,II,Firenze,p.314.
31Lapucci,C. (2007)Dizionario dei proverbi italiani, Firenze:LeMonnier,

p.12.
32Devoto, G. (1985), Avviamento all’etimologia italiana, Dizionario
etimologico,Milano:Mondadori.

33Pollidori,O.C.(2002)PerlastoriadeldettoLegambefannogiacomogi
acomo, L’Accademia della Crusca per Giovanni Nencioni, Firenze: Le
Lettere,XII,pp.333356.
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местаукојемсуиталијанскиходочаснициодседалиуморни
одпута–СанЂакомуДиКомпостелауГалицијиуШпа
нији 34. Са друге стране, Карло Колоди (Carlo Collodi) у
АвантурамаПинокијакористиовајизразкакобиуказаона
љуљањеиклимањеногунапрединазад.Овајизразјеупо
требљенуреченициAvrebbevolutocorrereefuggirevia,ma
legambeglifacevanogiacomogiacomo,ossìagliciondolavano
avantiedindietro35(срп.Хтеоједапотрчиипобегне,алису
мусеногеклимале,тј.љуљалесумусенапредназад,пре
водауторарада).

Двострукаупотребаличногименаимасврхупостизањаекс
пресивности,азаиталијанскијезикпроцесдуплирањаречи
је уобичајена појава у предлошким структурама, као нпр.
pian(o)piano (срп.полакополако)/passopasso (срп.корак
покорак)/lemmelemme(срп.клајклај)/manmano(срп.по
лако,досл.‘рука,рука’/viavia (срп.идаље,одлази,досл.
‘путпут’),итд.

Заиталијанскијезикјекарактеристичнаиаутентичнакре
ацијаличногименаодлексемакојеописујуособинетогза
мишљеноглика.Направљеноличноименаравнонеприпа
даникоме,већсеупотребљаваконтекстуално,ускладуса
значењемсамогимена.Такавјепример(31)укојемјелично
имеГамбакорта(итал.Gambacorta,срп.‘Кратконоги’)ско
ванозасвеонекојикасненанекидогађајилисастанак,те
имсекажедасу„кратконоги“,тј.даспороходајуисамим
тимкасне.Овакавсклопименанастаојеодлексемаgamba
(срп.нога)иcorta (срп.кратка),тесеувеккористисаод
ређеномдозомироније,алиуглавномушаљивомстилу.У
овомизразуГамбакортајеискоришћенокаонадимак,докје
уиталијанскомјезикувишерегистрованокаопрезиме,ито
садвеваријанте:Гамбакорта(Gambacorta)илиГамбакорти
(Gambacorti).

(31) L’ultimo a comparir fu Gambacorto – последњи је
дошаоКратконоги

Пореклопојединихличнихименауиталијанскимизразима,
преузетихизусменихпричаилегендијеупотпуностиоба
вијеновеломтајниимистерија,каоштојетослучајсаБер
томизпримера(32)којајејунакиња,аконеишампионкапо
бројунепроверенихинедоказанихпричаилегенди.

34Battisti,C. etAlessio,G. (1952)Dizionario etimologico italiano,Vol. III,
Firenze:Barbèra,s.v.giacomo.

35Collodi,C.(1948)LeavventurediPinocchio,in:Opere,Firenze:LeMonier,
p.229.
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(32)AitempiincuiBertafilava–удавнавремена,кадаје
билодругачије(досл.’увремекадајеБертапрела’)

Питано,ослањајућисенаМинучијевезабелешкеМалман
тиле (I,130131)36наводидаовајизразпотичеодпричео
Берти,кћеркикраљаМађарске,којабешеобећаназажену
Пипину, краљу Француске. У тој верзији приче, Елизета
Маганца, Бертина секретарица, отпратила је Берту у Па
риздасеудазаружногинискогкраљаПипина,којиБерту
никаданијевидеоуживо.ЕлизетаиБертасуневероватно
личилеједнанадругу,тејеБертатоискористиладајеубе
дидасеонавенчаПипином.Елизета јепристала, ањени
рођацисуимализадатакдаБертувратекући,удомовину.
Токомповраткасујеиздалииоставилиушуми,голуивеза
нузадрво,гдејујенаконнекогвременанашаоједанловац
краљаПипина.Одвеојујекући,својојжени,којајеБерти
далаодећуисмештајунареднихпетгодина.Бертајевред
норадилаипрела,пајезатовремеуспеладазарадидоста
новца.ЈедногданајеутукућудошаокраљПипиноиодмах
сезаљубиоуБерту,те ју јеповеоусвојукочију.Туму је
Бертасвеиспричалаоиздаји,пакраљнаредидасеЕлизета
спали,ањенимрођацимаодсекуруке,теБертупоставина
престо.Поштопричаимабајковиткрај,насталајеипосло
вицаNonèpiùiltempocheBertafilava37(срп.Нијевишевре
мекадајеБертапрела)којаподсећанавремекојејеБерта
провелаушумипредућиикрпећиодећу,сапорукомдаје
свепромењеноидругачије.

Једанауториз17.векаЂованиФеличеАстолфи38(Giovan
niFeliceAstolfi)приписујеовомиталијанскомизразудруго
порекло,насталоодпричепокојој је једнасељанкаБерта
изМонтањанаоднеласвојевеоматанкопредивонапијацуу
Падовисжељомдагапрода.Поштонијеуспеладобитиаде
кватнуценуодлучилаједагапоклониБерти,супрузиЕрика
IVИмперадора,којајетадаборавилаутомграду.Дирнута
добромдушомБертесупругаИмперадорајенаредиладајој
сепоклонитоликоземљеколикоједужинеконцамоглода
изађе изњене преслице.Пошто је конац био веома танак
Бертаједобиламногоземљеипосталабогата.Осталежене
изтогсела,видевшикакосеБертаобогатила,такођесупо
челедапреду,тесуоднелесвојерадовежениИмперадора.
Онаихјепохвалилазатруд,алиимјејасноставиладозна
њадајесамоБертабилаутомеблагословена.Такојеодове

36Pittano,G.нав.дело,стp.1920.
37Lapucci,C.нав.дело,стp.124.
38Astolfi,G.F.(1642)Dellaof cinaistorica,Venezia:PerliTurrini,p.498.
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епизоденасталапословицаНијевишевремекадајеБерта
прела.

Уиталијанскомјезикупостојијошједанизразсаречјуberta,
којијетакођенејаснеетимологије(33).Такосеуетимоло
шкимречницимаиталијанскогјезика39darelabertaнаводи
каоизразкојипотичеодженскогименаБерта,познатопо
многимпејоративнимапелативима,нпр.Bertuccia.Минучи,
садругестране,усвојимбелешкамауМалмантиле(I,348
349)наводидругупричуукојојјеипакречоБерти,јединој
ћеркикраља40.Наиме,утојпричисељанинКампријано је
збогсвојихпрљавихпословабиоосуђеннасмртнуказну,по
којојјетребалодагаставеуврећуибацеуморе.Доксуга
извршиоциносиликамору,пресрелисуихразбојницикоји
супомислилидајеуврећинекавреднароба,пасупобегли
оставившиврећу.Кампријанојеуврећипочеодаплаче,па
кадасугаизвадилииспричаојебандитимадаганоседасе
ожениБертом,јединомћеркомњиховогкраља,штоонније
желео.Попророчанству,акосенеоженињомекраљевство
ћепропасти.Једанбандитудоговорусасвојимдругарима
одлучидаонуђеуврећу,Кампријанонаговориосталедасе
удаље,пакадсусевратилињеговипрвобитниизвршиоци
казне,узешеврећусабандитомибацишејеуморе.Такоје
овапревараизавитлавањеосталаујезикууизразу(33)(срп.
досл.’датиБертузажену’).

(33)Darelaberta–завитлавати,вућизанос.

Каошто видимо из наведених прича, које нису доказане,
сталносеспомињеепизодаовенчањуБертекојунежели
или она или њен наводни младожења. Етимолошка неја
сностинепровереностсуутицаленаповећањезначајакоји
имаБерта,тејојјеунекимдругимпричамаприписанодаје
мајкаОрландаПалатина41илиКарлаВеликог42.Стогапоред
изразаdarelabertaпостојииваријантатогиталијанскогиз
разаdarelamadred’Orlando(срп.датиОрландовумајку)са
истимзначењемкаоdarelaberta,тј.завитлавати.

Народнеприче,каоигласинекојесепреносеодустадоуста
обилујуелементимамаштеимистерије,атопотврђујеииз
раз (34)којисеослањанапричуо једномопатуМартину,
који је желео да спреми специјалну добродошлицу за го
сте.ПоштојетобилаважнапосетаМартинјенаредиодасе

39Cortelazzo, Z. (1999) Il nuovo etimologico, Dizionario etimologico della
linguaitaliana,Bologna:ZanichelliEditore,s.v.berta.

40Pittano,G.нав.дело,стp.20.
41Исто,стp.80.
42Lapucci,C.нав.дело,стp.124.
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навратаманастираугравирајустиховиналатинскомPorta
patensesto.Nulliclaudarishonesto,штозначи„Врата,оста
ните отворена.Не затворите се нипред једномпоштеном
особом”.Међутим,граверјенаправиовеликугрешкуиуме
стодаставитачкупослеesto,ставиојујепослеnulli,теје
порукадобилановозначење:„Врата,неотворитесенипред
ким.Останитезатворенапредпоштенимособама.”Нарав
но,ову грешку јемораодаплатиопатМартин, скидањем
оделасвештеникаигубљењемтогзвања43.Затосеовајиз
раз,којидословнозначи„збогједнетачкеопатМартиниз
губиогртач”,користикаданекозбогситницеизгубивелику
повољностиодличнуприликукојамусеуказала.

(34)perunpuntoMartinperdélacappa–ситнагрешкара
ђа тешке последице44 (срп. досл. ‘због једне тачке опат
Мартинизгубиогртач’)

Гвацоти иОдера (Guazzotti, Oddera) наводе као варијанту
овогизразаperunpuntoMartinpersel’asino45(срп.збогједне
тачкеМартинизгубимагарца),штопостојииуфранцуском
језику(фр.pourunpointMartineperditsonâne),анајверо
ватнијеобеводепореклоодлатинскеизрекеObsolumsolum
punctumcaruitMartinusasello.КакоЛапучинаводиовајла
тинскиобликимазначење“збогједнетачкеМартинизгуби
Азело”причемусемислинаопатијуАзелокојајебилапод
његовомнадлежношћу46.Вероватнојеподутицајемнарод
ногговоралат.aselloизједначеносаиталasino(срп.мага
рац),тејенатајначиннасталаовадругаваријантаизраза,
суштинскипогрешнаибезетимолошкепозадине.

Некииталијанскиизрази,каоштојеуправо(35),насталису
каоскраћенаваријантапословица,уовомслучајупословице
FarecomepadreZappatachepredicabeneerazzolamale(срп.
ЧинитикаоотацЗапатакојидоброговориалошеради).
Овдеморамоданапоменемодафраземинастајуиздвајањем
изсистема,тј.престанкомопштегважењаправилапокоји
ма ти језичкиоблицинастају –њиховомизолацијом47.Ти
процесиукљученисууширикругпојава,назван„миграци
јаформи”којасеодвијатакоштоједниструктурнимодели

43Pittano,G.нав.дело,стp.227.
44По преводу датом у:Klajn, I. (1996) Italijansko srpski rečnik, Beograd:

Nolit,str.121.
45Guazzotti, P. andOddera,M. F. (2006) Il grande dizionario dei proverbi
italiani,Bologna:ZanichelliEditore,p.402.

46Lapucci,C.нав.дело,стp.957.
47Blatešić,A.(2007)Italijanskeposlovicekaofrazeološkiiprevodilačkipro
blem,магистарскирад,Филолошкифакултет,УниверзитетуБеограду,
Београд,стр.109110.
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преузимају нове тематске садржаје у свој семантички по
тенцијал,докдругисужавају својуважностдопојединач
нихслучајева48.Миграцијскипроцесисуповезанилексич
киминтерференцијамапутемметафорике.Обаовапроцеса,
семантичкатранспозицијаречиифункционалнамиграција
формиактивноучествујеутворбипословичкихструктура.
Врлочестоуиталијанскомјезикупословиценастајуизфра
земаиобрнуто,наосновупословицесеградикраћиоблик,
тј. фразем. Честу употребу у говору некада постигну оба
облика,анекадасејасноиздвојионајпопуларнији49.

Наведенпример(35)јеушаоусвакодневнииталијанскије
зикнаосновупричеооцуЗапатикоји јеживеоирадиоу
Фиренци у 17. веку, и то у проповедаонициСанЛоренца
где јетакоенергично,жустроиубедљивоговориопротив
разнихљудских мана и неправилности да су га сматрали
врстом Савонароле50. Ђакомо Савонарола (Giacomo Savo
narola,1452–1498)јебиоиталијанскидоминиканскимонах,
једнокраћевремеивладарФиренце, аливеомаопасанза
цркву,јерјечестоуказиваонанеморал,развратикорупци
ју51,тејенакрајубиоспаљенкаојеретик.Садругестране,
приватнојебиозаинтересованзадобрухрану,новацисве
осталоштонечиничовекависокоморалним.

(35)FarecomepadreZappata–једноговори,другоради
(досл.’радитикаоотацЗапата’).

Закључак

Наосновупримеракојесмопредставилиуовомраду,као
идетаљнеанализеконтекстанастанка,развојаиупотребе
италијанскихфраземазакључилисмодасуличнаименакоја
чинењиховсаставнидеосемантичкивеомасадржајна,теда
обављајуулогуносиоцазначења.Тозначење,међутим,није
свовремефиксно,већјенапротивподложнопроменама,као
штосмовиделинапримеримасаГрадасом(4)иПепељугом
(28).Безобзиранакоришћењетачноодређеногличногиме
науизразу,онојеприменљивонасвакогкосадржиистеили
сличнеособинедатогузора,независнооддругачијегместа
ивременарођења,професијеилиполнеприпадности.Ов
депредстављенаименавековимаопстају,какоуговору,та
коиументалнојпредстависвојихговорника.Кодфразема
саименимакојапотичуизусменекњижевностиприметили

48Симић,Р.(2001)Општастилистика,Београд:Јасен,стр.282289.
49Blatešić,A.нав.дело,стр.110116.
50Pittano,G.нав.дело,стp.140.
51Weinstein, D. (2011) Savonarola The Rise and Fall of a Renaissance
Prophet,YaleUniversityPress:NewHaven,CT,p.122.
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смодасучестообогаћенафантазијомсвојихтвораца,делом
због нејасног порекла а делом због накнадног откривања
новихпојединостииконструисањановихвеза.Италијански
фраземисаличнимименимаизделаписанекњижевности,
садругестране,недозвољавајуизворнимговорницимада
заборавесвојеаутентичне,панииностранехероје,теостају
фиксираниуколективномменталитетуикултури.
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IMAGINARYPROTAGONISTSIN
IDIOMATICEXPRESSIONSOFTHE

CONTEMPORARYITALIANLANGUAGE

Abstract

Theaimofthispaperistopresentimaginarypersonalitiesfromoraland
writtenliteraturewhohavefoundtheirplaceinItalianfixedexpressions
duetotheircharacter,specificcircumstances,eventsorthethingsthey
havedoneor said.Most of the analysed characters in this paper are
fictional,whilesomeareassociatedwiththemostdiversestoriesand
legends,mostlyofunclearorigin.Iftheanalysedcharactershavebeen
takenfromaliterarywork,theircreatorisanindividualandthereforea
knownsubject.Thecreatorofthesecharacterscanalsobeacollective
author, and therefore an unknown subject.The characteristics of the
protagonists in folkfictionandfolklorehavebeencreatedfora long
time and they have been constantly attributed new meanings and
languagevarieties.Although thesubjectof research in thispaperare
phrasesofthecontemporaryItalianlanguage,whenitcomestothese
languageforms,wecannottalkaboutcontemporaneityinanarrower
sense. Namely, due to their stability, these expressions represent a
kindofantiquity,passeddownfromgenerationtogenerationthrough
timeandspace.Wewillconsiderascontemporarythoseidiomswhich
arerecognizable informandmeaningin the languageandspeechof
theXXandXXIcentury,andwewillextract themfromgeneraland

phraseologicaldictionariesandcollections.

Key words: Italian language, phraseology, idiomatic expressions,
literature,folkculture,folklore
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УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА

КУЛТУРАКЊИГЕ 
КОДМАЊИНАУВОЈВОДИНИ

За књи гу би се мо гло ре ћи да је ми кро мо дел це ло куп не кул
ту ре, бу ду ћи да су сва до стиг ну ћа кул ту ре ути сну та у књи зи. 
Она аку му ли ра це ло куп но, ви ше ве ков но људ ско ис ку ство, а 
чи та ње је сам жи вот књи ге, те је ње на суд би на у по пу но сти 
ве за на за фе но мен чи та ња. Ан тро по ло ги ја књи ге и чи та ња 
при сут на је и код ве ћин ских и код ма њин ских на ро да. Кул
тур ни „оти сак” јед них и дру гих, са чу ван у књи зи и за ве штан 
за на ред на по ко ле ња, сва ка ко је раз ли чит и има сво је спе ци
фич но сти, ко је та ко ђе тре ба са гле да ти, на ро чи то у мул ти
кул ту рал ној Вој во ди ни. Ра до ви за ча со пис пла ни ра ни у кон
тек сту ове те ме ба ве се рас про стра ње но шћу и спе ци фич ним 
раз во јем кул ту ре књи ге и чи та ња код по је ди них ма њи на у 
Вој во ди ни (Ру му на, Ма ђа ра, Не ма ца итд.), по чев од сред
њо ве ков них би бли о те ка па све до да нас. Вој во ди на је још од 
Ау стро у гар ске мо нар хи је пред ста вља ла сре ди ну за чи је je 
под не бље билa ка рак те ри стич на ви ше је зич ност, а ме ђу соб
на ко му ни ка ци ја ње них гра ђа на увек се од ви ја ла на ви ше 
је зи ка, ка ко у усме ној та ко и у пи сме ној фор ми. У кон тек сту 
раз во ја кул ту ре ра до ви са гле да ва ју исто риј ски на пре дак у 
фор ми ра њу ма њин ског ин те лек ту ал ца у Вој во ди ни, по ја
ву ин сти ту ци ја ко ја је ре зул тат ин те лек ту ал ног ак ти ви зма, 
али и по ја ву пр вих ча со пи са и пи са ца у Вој во ди ни ко ји су 
до при не ли раз во ју мен та ли те та и кул ту ре ма њин ских за јед
ни ца на овом про сто ру. Да је се осврт и на ин тер кул ту рал
ност ма њин ских књи жев но сти и ути цај пре во ди ла штва на 
ме ђу соб но упо зна ва ње и фор ми ра ње сли ке о су се ди ма. Са
гле да ва њем ути ца ја ма њин ског из да ва штва на афир ми са ње 
ма њин ских је зи ка и раз во ја књи жев но сти, при ка за ле су се 
исто риј ске окол но сти у ко ји ма се об ја вљи вљи ва ла и чи та ла 
књи га код ма њин ских за јед ни ца у Вој во ди ни. Фор ми ра ње 
ма њин ских би бли о те ка као ку ћа ма њин ског пам ће ња, ши
ре ње чи та лач ке пу бли ке, пра ће ње раз во ја књи жев но сти ма
њи на у Вој во ди ни у све тлу из да ва штва и пре во ди лач ка де
лат ност у ад ми ни стра ци ји, обра зо ва њу, вер ским по сло ви ма, 
а пр вен стве но у пу бли ци сти ци и књи жев но сти, оди гра ли су 
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ва жну уло гу у мул ти кул тур ном дру штву, у ко ме су се су
сре та ли раз ли чи ти је зи ци, раз ли чи те кул ту ре, оби ча ји, ве
ро испо ве сти, али је то дру штво функ ци о ни са ло на прин ци
пи ма ко ји су омо гу ћа ва ли ме ђу соб но ува жа ва ње и са рад њу 
свих оних ко ји су жи ве ли у ње му, без об зи ра на раз ли чи то
сти ко је су у ње му би ле при сут не. У овом по гла вљу обра
ти ли смо по себ ну па жњу на на чин жи во та по је ди них ма
њин ских за јед ни ца у Ду нав ској ба но ви ни, на ци фи ко ва них 
пу тем књи га и про све те, за тим на пр ве пре во де на по је ди не 
ма њин ске је зи ке, пре све га с не мач ког и срп ског је зи ка, ко ји 
су се по ја ви ли у 18. ве ку за по тре бе др жав не ад ми ни стра
ци је, обра зо ва ња или цр кве них по сло ва, а вре ме ном до би
ли на ква ли те ту и ра зно вр сно сти за хва љу ју ћи де лат но сти 
пр вих вр хун ских ин те лек ту а ла ца из пе ри о да касног про све
титељства. 

Тло да на шње Вој во ди не је и то ком сред њег ве ка би ло кул
тур но и ци ви ли за циј ско рас кр шће, а би бли о те ке на ње ном 
тлу ужи ва ле су ве ли ки углед, би ло да се ра ди ло о ри мо ка то
лич ким са мо ста ни ма или пак о срп ским пра во слав ним хра
мо ви ма и њи хо вим кти то ри ма. Ко ји су ру ко пи си и ре ли гиј
ске књи ге са чу ва ни у вој во ђан ским ма на сти ри ма, ка кав је 
кон текст њи хо вог на ста ја ња или не ста ја ња, али и чу ва ња до 
да на шњег да на, као и њи хо ва са др жи на, ва жни су за раз у ме
ва ње раз во ја кул ту ре књи ге, но ви нар ства, би бли о те кар ства 
и ко лек ци о нар ства у кон тек сту  мул ти кул ту рал ног дру штва.

Це ло куп ни жи вот ма њи на у Вој во ди ни до след но се та ло
жи у књи зи, а на по чет ку 21. ве ка сва ка ко се ја вља по тре ба 
да се освр не мо на фа зе ње ног раз во ја ко је су од ре ди ле њен 
карактер, пра вац и спе ци фич но сти.
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ДАНАШЊЕВОЈВОДИНЕ
Сажетак: У ра ду се да је кра так пре глед сред њо ве ков них би бли
о те ка на тлу да на шње Вој во ди не. На осно ву из во ра, али и не ких 
оста та ка, од но сно књи га и ру ко пи са ко ји су и да нас по хра ње ни 
у би бли о те ка ма, са си гур но шћу се мо гу ис та ћи три би бли о те ке. 
Јед на је у бо га тој и слав ној ци стер цит ској опа ти ји на Пе тро ва
ра ди ну, дру га се на ла зи ла у Ба чу ко ји је био ре не сан сни цен тар ју га 
Угар ске. Кра јем сред њег ве ка, на се ља ва њем све ве ћег бро ја Ср ба 
и ма на стир Кру ше дол имао је сво ју би бли о те ку. Осим ових по сто
је не ке ин ди ци је да је би бли о те ку имао још у XI ве ку и ви зан тиј
ски и бе не дик тин ски са мо стан у Ма ро шва ру, од но сно у да на шњем 
Бана ту. Из Ба ча и Кру ше до ла и оста ло је по не ко ли ко књи га ко је 
ће би ти пред ста вље не. 

Кључне речи: Бач, Кру ше дол, Пе тро ва ра дин, би бли о те ке, 
Угарска, сред њи век

Већ од до ба пр вог угар ског хри шћан ског кра ља Све тог Сте
фа на по че ле су да се осни ва ју би бли о те ке у мла дој угар ској 
кра ље ви ни. Пр ва и до да нас нај ста ри ја би бли о те ка је у нај
ста ри јем бе не дик тин ском са мо ста ну у Па нон хал ми. То ком 
ви ше сто лет ног по сто ја ња ове зна чај не сред њо е вроп ске 
др жа ве на ста ја ле су и не ста ја ле број не би бли о те ке. Ни ју
жна Угар ска, ко јој је у сред њем ве ку при па дао и про стор 
да на шње се вер не срп ске по кра ји не Вој во ди не, ни је би ла 
за о би ђе на у том сми слу. На жа лост, за ово под руч је по да
та ка је сра змер но ма ло. За си гур но зна мо за по сто ја ње три 
би бли о те ке: у ци с тер цит ском са мо ста ну у Пе тро ва ра ди ну, 
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у Ба чу, где је сто ло вао ве ли ки ху ма ни ста над би скуп Пе тар 
Ва ра ди и у срп ском пра во слав ном ма на сти ру Кру ше до лу 
ко ји су осно ва ли срем ски Бран ко ви ћи 1508. го ди не. Што се 
ти че књи жног фон да не што по да та ка по сто ји са мо за Бач 
и Кру ше дол, док је пе тро ва ра дин ски по пис књи га пот пу но 
не по знат. 

Ме ђу тим, на по чет ку вре ди по ме ну ти јед ну прет по став ку 
из не ту у ма ђа р ским на уч ним кру го ви ма да је и на тлу Ба
на та по сто ја ла од ра ни је јед на би бли о те ка и то у Ма ро шва
ру. На и ме, за про сто ре да на шњег Ба на та ве зу је се де лат ност 
Све тог Гер хар да/Ге лер та, ве не ци јан ског бе не дик тин ца и 
про по вед ни ка хри шћан ства у Угар ској. Ра ди се о јед ној од 
нај и стак ну ти јих лич но сти ра ног хри шћан ства у Угар ској и 
пр вом би ску пу Ча на да од 1030. го ди не, ка да је уста но вље
на ова би ску пи ја ко ја је то ком сред њег ве ка об у хва та ла и 
под руч је да на шњег Ба на та. За ни мљи во је по ме ну ти да је на 
тлу Ба на та у Оро сла мо шу (да на шње Ба нат ско Аран ђе ло во) 
по сто јао грч ки (ви зан тиј ски) ма на стир у ко ји је сам Ге лерт 
пре се лио ове ка лу ђе ре из Ма ро шва ра, де се то ри цу њих на 
че лу са игу ма ном. У ре че ном пак Ма ро шва ру на се лио је бе
не дик тин це, ко ји ма је и сам при па дао. Био је ван ред но обра
зо ван чо век иза ко га је оста ло са мо јед но са чу ва но и да нас 
по зна то де ло, под на сло вом De li be ra tio su pra hymnum tri um 
pu e ro rum. У на у ци по сто ји ми шље ње да је сам Ге лерт, бу
ду ћи Ве не ци ја нац, знао мо жда и грч ки је зик, те да је чи тао 
и не ку дру гу вер зи ју Би бли је осим Вул га те. По је ди ни сма
тра ју да је, иа ко за то не по сто је ди рект не по твр де, сво је 
обра зо ва ње сте као у би бли о те ка ма у Ве не ци ји, али и Ча на
ду, Ма ро шва ру, па чак и да је имао до ди ра са би бли о те ком 
ви зан тиј ских мо на ха у Оро сла мо шу. На ње го во де ло ути
цај су из вр ши ла и де ла Псе у доДи о ни си ја Аре о па ги те. Због 
све га то га, по сто ји са свим оправ да на прет по став ка, иа ко без 
ди рект них из вор них по твр да, да је и та да шња, тек осно ва
на, би ску пи ја у Ча на ду, има ла сво ју би бли о те ку али да су је 
посе до ва ли и ви зан тиј ски ма на сти ри на тлу Ба на та.1

Је дан од нај у глед ни јих са мо ста на на тлу чи та ве Угар ске, а 
сва ка ко нај зна чај ни ји ри мо ка то лич ки кон вент на про сто
ру да на шње Вој во ди не у сред њем ве ку би ла је ци стер цит
ска опа ти ја на Пе тро ва ра ди ну по све ће на Све тој Ма ри ји, 

1 Упо ре ди ти: де таљ ни је раз ма тра ње са бо га том из вор ном гра ђом и ли те
ра ту ром код: Ne merkényi, Е. (2004) La tin clas sics in me di e val Hun gary: 
ele venth cen tury, De bre cenBu da pest: CEU Press, рp. 8390. Што се би
о гра фи је Све тог Ге лер та ти че, осим број них де ла на ма ђар ском је зи ку 
ви де ти: Ca net ti, L. (2000) Ge rar do di Csanád, in: Di zi o na rio Bi o gra fi co 
de gli Ita li a ni, Vo lu me 53, 29. мај 2020. http://www.trec ca ni.it/en cic lo pe dia/
ge rar dodi csa nad_%28Di zi o na rioBi o gra fi co%29/ са ве ли ким бро јем би
бли о граф ских је ди ни ца на свет ским је зи ци ма. 
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односно са мо стан по знат као Be la fons. То ком ско ро три ве ка 
узбу дљи ве исто ри је овог са мо ста на мо гу се из дво ји ти број
не за ни мљи ве епи зо де. Ова је опа ти ја би ла на да ле ко по зна
та по про из вод њи ква ли тет ног срем ског ви на ко је су чак и 
из во зи ли. Ко ли ко је ова опа ти ја би ла бо га та све до чи да се 
за ње не при хо де и по ло жај ње ног опа та бо рио чак и чу ве
ни кар ди нал Ро дри го Бор џи ја, по то њи па па Алек сан дар VI. 
Пе тро ва ра дин ски опат је, по из во ри ма, био до вољ но бо гат 
и угле дан да је мо гао да опре ми чи та ву јед ну бан де ри ју ко
ја је има ла да се су ко бља ва са Тур ци ма. Осим Бор џи је, у 
исто вре ме, за овај кон вент се за ла гао по себ но и ве ли ки ху
ма ни ста и ка лоч кобач ки над би скуп Пе тар Ва ра ди, о ко ме 
ће не што ка сни је би ти ре чи у кон тек сту Ба ча. Ова опа ти ја 
уни ште на је тур ским осва ја њи ма у ле то 1526. го ди не, све га 
ме сец да на пре мо хач ке ка та стро фе.2

Упра во у вре ме ре че не бор бе чу ве ног Бор џи је и над би ску па 
Пе тра Ва ра ди ја да ти ра и ин вен тар, од но сно по пис до ба ра у 
вла сни штву опа ти је Све те Ма ри је на Пе тро ва ра ди ну. Да ту је 
се у 23. де цем бар 1495. го ди не и но си на зив Re gi strum fac tum 
vi ce si ma ter tia die men sis De cem bris su per res et bo na ec cle sie 
be até Vir gi nis Be le fun da tis Pe tri wa ra di en sis. По пи са ни су ли
тур гиј ски пред ме ти, за тим ра зни објек ти ко ји се сва ко днев
но ко ри сте, али и жи вот не на мир ни це, сто ка, као и до бра 
не ког утвр ђе ња Њаш, али и са мог пе тро ва ра дин ског утвр
ђе ња. За ни мљив је и по мен са та ко ји је по слат на по прав ку 
Фа би ја ну у Пе шту. По ред све га ре че ног, у овом за ни мљи вом 
ин вен та ру на ла зи се и по мен књи га. На жа лост, ма ло на сло
ва се зна, и у пи та њу су углав ном до бро по зна те књи ге за 
цр кве ну упо тре бу. Ни ти је дан при ме рак из ове би бли о те ке 
ни је са чу ван до да нас, ве ро ват но су уни ште не турским осва
ја њем или не ким ка сни јим по хо ди ма и по харама оста та ка 
овог не ка да углед ног са мо ста на. 

Што се књи жног фон да ти че, ево шта је еви ден ти ра но у 
инвен та ру: 

Item di ver si et ali qua in vo lu mi ni bus an ti qu is si mi et in ve te
ra ti LXVI I IIукуп но 69 раз ли чи тих при ме ра ка књи га. На
жа лост не ја сно је ко је су те ста ре књи ге, ве ро ват но де ла 
Све тих Ота ца, по себ но уте ме љи те ља ци стер цит ско га ре
да, као и не ки ан тич ки ау то ри и на рав но пре све га ра зна 

2 О исто ри ји ове опа ти је упо ре ди ти: Her vay, L. F. (1984) Repertоrium hi
sto ri cum Or di nis Ci ster ci en sis in Hungаria, Ro ma: Edi ti o nes Ci ster ci en ses, 
рр. 133140; Takács, M. (1989) A bélakúti/péterváradi cis zter ci mo no stor, 
Újvidék: Fo rum, рр. 1150; око бор би за ју рис дик ци ју над опа ти јом на 
Пе тро ва ра ди ну ви де ти: Pa u lo vić, R (1953) Bor ba ka loc kog nad bi sku pa 
Pe tra Va ra di ja za Pe tro va ra din sku tvr đa vu, Zbor nik Ma ti ce srp ske, Se ri ja 
društve nih na u ka 6, No vi Sad: Ma ti ca srp ska, str. 88111. 
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из да ња Би бли је и дру гих цр кве них де ла. Бу ду ћи да је овај 
за пис дат су мар но, а да ни јед на књи га ни је са чу ва на, зна 
се, да кле, са мо број основ ног књи жног фон да. 

Item ci sta cum ali qu i bus lit te ris in stru men ta li bus – по ред 
ових пи са ма по ме нут је и олов ни пе чат. Иа ко ни је ди
рект но ве за но за ову те му вре ди по ме ну ти да је овај кон
вент, као уо ста лом и сви углед ни ји ма на сти ри у Угар ској 
у сред њем ве ку, био ме сто јав не ве ре. Са мим тим, имао је 
сво ју ар хи ву у ко јој су се чу ва ли број ни до ку мен ти. 

Item mis sa lia de par ga me no VI II – осам ми са ла на пер
гамен ту;

Item ewan ge li za ri um I – је дан при ме рак еван ђе ли ста ра;

Item epi sto la ri um I – је дан епи сто лар (апо стол, са др жи 
апо стол ске по сла ни це ко је се чи та ју на бо го слу же њи ма);

Item mor ti ro lo gi um I – Пра вил но би тре ба ло mar ti ro lo gi um, 
мар ти ро лог, књи га са све ти те љи ма Ри мо ка то лич ке цр кве; 

Item breviárium de pa pi ro I – је дан при ме рак бре ви ја ра у 
па пи ру. 

Пре ма овом по пи су и у са мој цр кви се на ла зи ло не што 
књи га, на рав но пре све га ли тур гиј ске са др жи не. То су би
ли: 

Item an tip ho na ria de par ga me no V – пет ан ти фо на ри ја на 
пер га мен ту;

Item gra du a lia in par ga me no III – три гра ду а ла, та ко ђе на 
пер га мен ту;

Item psal te ria in par ga me no III – три псал ти ра на пер
гамен ту;

Item co lec ta ri um in par ga me no I – Col lec ta ne us/Co lec ta ri um 
је та ко ђе вр ста цр кве не књи ге ко ја се ко ри сти при ми сним 
про сла ва ма. У Пе тро ва ра ди ну је по сто јао је дан на пер га
мен ту по овом по пи су;

Item lec ti o na lia in par ga me no II – Је дан при ме рак лек ци о
на ра на пер га мен ту. 

Да кле, ви дљи во је да од књи га за ко је се зна на слов, су све 
по све ће не сва ко днев ној бо го слу жбе ној упо тре би. На жа
лост, њи хо ву ле по ту, илу ми на ци је, по вез и це ло ку пан из глед 
и са др жај, оста ће за у век не по зна ти.3

3 До ку мент са мог ин вен та ра је об ја вио и опи сао: Ras ztik, T. A Рéterváradi 
apátság leltára 1495ből. (Adalékok középko ri cis zter ci mo no sto ra ink anyagi 
kultúrájához), in: Tanulmányok Bor sa Iván tis zte letére, ed. Csu ko vits, E. 
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На тлу да на шње Вој во ди не, у Бач кој и Сре му, по сто ја ле су 
још две би бли о те ке, од чи јег књи жног фон да по сто је и да
нас не ки оста ци би ло ру ко пи сних, би ло штам па них књи га. 
Ка ко је ово под руч је до и ста то ком це ло куп не сво је исто ри
је би ло про стор про жи ма ња на ро да, др жа ва и кул ту ра, то 
је још ин те ре сант ни ја чи ње ни ца да су ме ђу пре о ста ле две 
би бли о те ке јед на ко ја је би ла при ка те дра ли ри мо ка то лич
ке над би ску пи је у Ба чу, док је дру га би ла пр ва срп ска би
бли о те ка уз нај ста ри ји фру шко гор ски ма на стир Кру ше дол. 
Би бли о те ка у Ба чу ве за на је за све стра ну ре не сан сну лич
ност над би ску па Пе тра Ва ра ди ја, док су за Кру ше дол би ли 
ве за ни на след ни ци и уте ме љи ва чи срп ске кул ту ре у Сре му, 
ди на сти ја Бран ко ви ћа. Хро но ло шки ста ри ја је би бли о те
ка у Ба чу, а бу ду ћи да је ма ње по знат, на по чет ку ће би ти 
неколико ре чи о по ми ња ном над би ску пу Ва ра ди ју. 

Пе тар Ва ра ди је ро ђен нај ве ро ват ни је 50их го ди на XV сто
ле ћа, а и он и ње го ва бра ћа Па вле и Ма ти ја оства ри ли су зна
чај не цр кве не и све тов не ка ри је ре, а по ро ди ца је мо гу ће би
ла пле мић ког по ре кла, на шта упу ћу је јед на по ве ља из 1480. 
го ди не. Пе тар је де тињ ство и мла дост про вео у Ве ли ком 
Bарадину, где је мо жда и ро ђен за то је ве ро ват но имао пре
зи ме Ва ра ди. Ста са вао је уз та мо шњег би ску па и углед ног 
ба ро на и ре не сан сног ин те лек ту ал ца Ива на Ви те за и сти цао 
обра зо ва ње у он да шњем зна чај ном ху ма ни стич ком цен тру 
Угар ске. Ка да је Иван Ви тез 1465. го ди не по стао остро гон
ски над би скуп по вео је и та да већ ка но ни ка Пе тра са со бом. 
За хва љу ју ћи овим при хо ди ма и пре бен да ма од ка но ни ка
та, као и све срд ној по мо ћи над би ску по вој, Пе тар Ва ра ди је 
оти шао на сту ди је у Бо ло њу где је сту ди рао ка нон ско пра во, 
ре то ри ку и по ли ти ку. По по врат ку са сту ди ја за по че ла је ње
го ва по ли тич ка и цр кве на ка ри је ра. Пр во је по стао се кре тар 
кра љев ске кан це ла ри је, ве ро ват но око 1474. го ди не, а за тим 
све до 1480. го ди не је од кра ља до био низ по се да у че ти ри 
жу па ни је (ба рањ ској, ву ков ској, ке ре шкој, шо мођ ској), а од 
па пе низ цр кве них функ ци ја, по став ши вр ло угле дан, али и 
бо гат. По стао је нај пре пре по зит Ђу ла фе хер ва ра, као и опат 
две вр ло бо га те и слав не угар ске опа ти је Сен тјоб и Ду на
фел двар. Вр ху нац ње го ве цр кве не ка ри је ре усле дио је пре 
5. сеп тем бра 1480. го ди не, јер од та да је Пе тар Ва ра ди иза
бра ни ка лоч кобач ки над би скуп, а то је ко нач но по твр дио 
и па па Сикст IV 16. фе бру а ра 1481. го ди не. Не пу них ме сец 
да на ка сни је по слао му је и па лиј, а две го ди не ка сни је и 

(1998), Bu da pest: Magyar országos levéltár, pp. 197216, на ро чи то стр. 
204, 210, 215216, где су по пи са ни за ову те му бит ни пред ме ти. Ко мен
та ри и опис по је ди них вр ста ли тур гиј ских књи га у глав ном тек сту су од 
стра не ау то ра овог при ло га. 
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кар ди нал ски ше шир. Успо ном над би ску па Ва ра ди ја и Бач 
је по стао зна чај но ме сто, не са мо као кон ка те дра ла ње го
ве над би ску пи је, већ је Бач био го то во стал на ре зи ден ци ја 
Пе тра Ва ра ди ја. Об но вље на је твр ђа ва, те је Бач по стао не 
са мо ду хов ни, не го и кул тур ни цен тар, као и јед но од сре ди
шта ре не сан се у Угар ској. На по ме ни мо да је Ва ра ди био и 
у су ко бу са кра љем Ма ти јом Кор ви ном, чак и у за ро бље ни
штву и на кон кра ље ве смр ти је вра ћен на сво ју по зи ци ју. На
кон 1490. го ди не ор га ни зо вао је и од бра ну ју жних гра ни ца 
Угар ске од Ту ра ка, а пре ми нуо је 1502. го ди не.4

Што се пре о ста лих књи га из ње го ве би бли о те ке ти че, а то 
је у фо ку су на шег ра да, у пи та њу је сле де ћих не ко ли ко на
сло ва ко ји су са чу ва ни или оста ли по зна ти. Хро но ло шки 
нај ста ри ја са чу ва на књи га из би бли о те ке над би ску па Пе тра 
Ва ра ди ја је су Пи сма Све тог Хи је ро ни ма, од но сно Је ро ни
ма, у ори ги на лу Hi e ronymu s , Epi sto lae, Pars I, ed. Jo han nes 
An dre as, Ro mae, Pan nartz, 1476; Pars II, Ro mae, La u er, 1479. 
У пи та њу је, као што се на зи ре из на сло ва, дво том но де ло, 
чи ји је пр ви том штам пан 1476. го ди не од стра не Ар нал да 
Па нар ца (ко ме је ово би ло и по след ње де ло ко је је штам
пао), а дру ги три го ди не доц ни је од сра не Ге ор ги ја Ла у е ра, 
оба штам па ра су де ло ва ла у Ри му. На по чет ку пр вог то ма 
на ла зи се и пред го вор још јед ног кла си чног ау то ра – Ру фи на 
Акви леј ског. Исто ри ја и ме сто где се ова књи га да нас на ла зи 
су пот пу но не по зна ти. Ову књи гу от крио је Еле мир Вар ју 
1910. го ди не у ау кциј ском ка та ло гу ку ће Jo seph Bayer &Co. 
у Франк фур ту, где је и на слов на стра на ове књи ге при ка
за на. На њој је Ва ра ди јев грб5, али је на сли кан и ше шир, 
због че га се сма тра да је књи га до шла у ње го во вла сни штво 

4 Од ње го вих би о гра фи ја и ве о ма обим не ли те ра ту ре о овој лич но сти 
упу ћу је мо на две нај све о бу хват ни је, у ко ји ма је са бра на сва ли те ра ту ра 
и до ступ ни из во ри, то је: Udvardу, J. (1991) A ka loc sai érse kek éle traj za 
(1000–1526), Köln: Görres Ge sellschaft, рр. 335402; и у нај но ви је вре ме 
ње го ва нај ком плет ни ја би о гра фи ја: Véber, J. (2016) Két kor szak határán, 
Váradi Péter hu ma ni sta főpap, ka loc sai érsek pályaképe, PécsBu da pest: 
Krónosz kiadóMagyar történel mi társulat, рр. 12145; бу ду ћи да су ова де
ла на ма ђар ском је зи ку, те ни су до ступ на ши рој пу бли ци по сто ји кра так 
би о граф ски осврт на не мач ком: Csa po diGárdonyi, К. (1977) Die Re ste 
der Bi bli ot hek ei nes un ga rischen Hu ma ni sten, Pe ter Váradi, Gu ten berg Ja
hr buch, Bd. 52. Ma inz: Gu ten bergGe sellschaft, р. 363, а у нај но ви је вре ме 
и на срп ском је зи ку: Стој ков ски, Б. Би бли о те ка ка лоч кобач ког над би
ску па Пе тра Ва ра ди ја, Ан ти ка и са вре ме ни свет да нас, збор ник ра до ва, 
ур. Ма риц ки Га ђан ски, К. (2016), Бе о град: Дру штво за ан тич ке сту ди је 
Ср би је, стр. 313316.

5 Грб над би ску па Пе тра Ва ра ди ја је пла восре бр ни штит, где се на гор
њем (пла вом де лу) на ла зе две злат не зве зде, а на до њем де лу љи љан. 
Из над овог гр ба на ла зи се над би скуп ски про це сиј ски крст: Véber, J. 
(2006) Váradi címer használatáról Tu rul 79, Bu da pest: Magyar Történel mi 
Társulat, рр. 7578. 
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у вре ме ка да је по стао кар ди нал, ма да има ми шље ња да је 
шешир над би скуп ски и да у то вре ме ни су би ла утвр ђе на 
пра ви ла но ше ња са мих ше ши ра. Пи сма овог ве ли ког рим
ског пи сца и хри шћан ског све ти те ља би ла су ве о ма по пу
лар на у сред њем ве ку, и ху ма ни сти су их вр ло ра до чи та
ли, а сам Је ро ним је имао ве ли ки ути цај на сред њо ве ков ну 
културу уоп ште, као и на цр кву.6 

Хро но ло шки сле де ћа књи га је ин ку на бу ла The ophylac tus 
[Pse u do at ha na si us]: Enar ra ti o nes in epi sto las S. Pa u li у Ри му 
1477. го ди не код Ха на. Да нас се ово де ло чу ва у Бо дле ан ској 
би бли о те ци у Окс фор ду, и на њој се на ла зи грб над би ску па 
Пе тра Ва ра ди ја. Већ као што се да за кљу чи ти из на сло ва, 
у пи та њу су ко мен та ри на по сла ни це Све то га апо сто ла Па
вла са ко мен та ри ма ар хи е пи ско па Те о фи лак та Охрид ског 
(1050–1107), а ко је се при пи су ју Све том Ата на си ју. Ов де је 
у пи та њу да ка ко ла тин ско из да ње у пре во ду са грч ког је зи ка 
од стра не при о ра цр кве Све тог Бал би на у Ри му и би бли о те
ка ра Хри сто фо ра де Пер со не.7

У би бли о те ци у Ба чу би ло је по хра ње но и сле де ће зна чај
но сред њо ве ков но де ло, штам па но у Ве не ци ји код Јен со
на 1479. го ди не. У пи та њу су Gre go ri us IX, Dec re ta les cum 
glos sa Ber nar di Par men sis, јед но од нај бит ни јих де ла (ком
пи ла ци ја) из обла сти ка нон ског пра ва у сред њем ве ку, али 
и у са вре ме ном пе ри о ду све до да нас. У на сло ву спо ме ну ти 
па па Гр гур IX је на овом по ло жа ју био у пе ри о ду од 1227. 
до 1241. го ди не, из у зет но је ва жан због осни ва ња ин кви зи
ци је и ши ре ња до ми ни кан ског и фра ње вач ког ре да. За вре ме 
овог па пе до ми ни ка нац Рај мунд од Пен ја фор та је са ста вио 
Li ber dec re ta li um ex tra Dec re tum va gan ti um или кра ће Li ber 
ex tra (va gan ti um), по зна то под име ном Dec re ta les ко ја је за
вр ше на 1234. го ди не. У овом спи су је де фи ни са на цен трал
на уло га пап ства у прав ном по рет ку Ри мо ка то лич ке цр кве и 
пред ста вља ју окон ча ње обим ног по сла ко је је за по чео још 
Гра ци јан сре ди ном XII ве ка. Де кре та има укуп но 195, а од
но се се ве ћи ном на кри вич но, про це сно и гра ђан ско ка нон
ско пра во. Ово де ло са др жи и од лу ке број них кон ци ла, као и 
ра зноврсне пап ске де кре те.8 

6 Hof mann, Е. (1992) Régi magyar bi bli o fi lek, Hasonmás kiadás és újabb ada
tok szer kes ztet te We hli, T. Bu da pest: МТА Мűvészettörténe ti kutatóintézet, 
рр. 131134; Udvardу, J. нав. де ло, р. 382; Csa po diGárdonyi, К. нав. де ло, 
рр. 365, 367; Véber, J. нав. де ло, стр. 111. 

7 Csa po diGárdonyi, K. нав. де ло, стp. 367; Véber, J. нав. де ло, стp. 117; 
Стој ков ски, Б. нав. де ло, стр. 317 са би о гра фи јом де Пер со не. 

8 О са мом де лу, ње го вом исто ри ја ту и зна ча ју упо ре ди ти основ не по дат ке 
код: Po well, J. M. (2002) Dec re ta les, New Cat ho lic Encyclo pe dia, Vol. 6, 
FriHoh. De tro itNe w York: Ga le, рр. 495498 са до дат ном ли те ра ту ром. О 
па пи Гр гу ру IX ви де ти: Ba utz, F. W. Gre gor IX Papst, Bi o grap hischBi blio
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Је дан при ме рак овог зна ме ни тог де ла при па дао је и над би
ску пу Пе тру Ва ра ди ју о че му све до чи и ње гов грб ко ји се ту 
не ка да на ла зио на на слов ној стра ни овог ру ко пи са, а ко ји је 
ка сни је пре цр тан. Са ма књи га је на ста ла у ра ди о ни ца ма се
вер но и та ли јан ских мај сто ра у ти пич но ре не сан сном сти лу, 
али су илу ми на ци је из гле да ра ђе не у Бу ди му код истих мај
сто ра код ко јих је илу стро ва но и чу ве но де ло Бре ви ја ри јум 
До ми ни ка Кал ман че хи ја. На гр бу се не на ла зе зна ци над
би скуп ско га до сто јан ства, што се до во ди у ве зу са спо ром 
ко ји је око ове ка те дре имао Пе тар Ва ра ди са Јо ва ном Ара
гон ским, а ко ји је го то во исто вре ме но же лео да за у зме ову 
ва жну цр кве ну функ ци ју, због че га је од ло же но име но ва ње 
Ва ра ди ја. Из гле да да је и илу ми на ци ја ове књи ге вр ше на 
упра во у вре ме ка да се још ни је зна ло са пу ном си гур но шћу 
да ли ће Пе тар Ва ра ди и по ста ти над би скуп. Ве ли ка вред
ност је што се на овој књи зи на ла зи низ ко мен та ра Пе тра 
Ва ра ди ја, а је дан се по себ но из два ја. На и ме, крај за пи са ко ји 
го во ри о не до стој ном жи во ту пре ла та, Пе тар Ва ра ди је до
пи сао свој ко мен тар In Hun ga ria no stri epi sco pi qu id me ren tur, 
le ge hicУ Угар ској шта за слу жу ју на ши би ску пи ов де про
чи тај! Дру га за ни мљи вост је сте да је ова књи га от кри ве на 
тек 1980. го ди не, а чу ва се у збир ци ста рих и рет ких књи га 
Уни вер зи тет ске би бли о те ке Ло ранд Етвеш у Бу дим пе шти.9 

Две књи ге из Ва ра ди је ве бач ке би бли о те ке от кри ве не су у 
гра ду Клу жу, у да на шњој Ру му ни ји, од стра не ру мун ско
ма ђар ског исто ри ча ра Жиг мун да Ја коа 1958. го ди не. Јед на 
пред ста вља ко мен та ре на це лу Би бли ју и књи га је штам па на 
1481. го ди не у Нир нбер гу од стра не Ан то на Ко бер ге ра. Ау
тор ових ко мен та ра је фра ње вац Ни ко ла де Ли ра и књи га је 
по зна та као Po stil la од но сно Po stil la su per to tam Bi bli am. Ова 
ле па књи га је бо га то укра ше на са ни зом ми ни ја ту ра и илу
стра ци ја, као и пу но сти ли зо ва них ини ци ја ла. На овој књи зи 
на ла зи се и до бро пзна ти лик кра ља Со ло мо на, а по сто ја ло 
је ми шље ње да је овај лик на чи њен по узо ру на над би ску
па Пе тра Ва ра ди ја. Дру га књи га  је по зна та Na tu ra lis Hi sto
ria ве ли ког рим ског уче ња ка Пли ни ја Ста ри јег, штам па на у 
Пар ми исте 1481. го ди не, у штам па ри ји код Пор ти ли ја. Ово 
је де ло би ло укра ше но цве ћем ко је је ли чи ло на љи ља не ко ји 
су се на ла зи ли у гр бу Пе тра Ва ра ди ја. Ову књи гу по ми њао 

grap hisches Kir chen le xi kon, 2 еd. Ba utz, F. W. (1990), Hamm: Ba utz, cols. 
рр. 317–320.

9 Књи га се чу ва да нас под сиг на ту ром Gre go ri us IX. pa pa Dec re ta les, EL TE 
Egyete mi Könyvtár, Inc. 65; Véber, J. нав. де ло, стр. 112115 са до дат ном 
ли те ра ту ром; Стој ков ски, Б. нав. де ло, стр. 318319 са ли те ра ту ром. 
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је и Фи ли по Бе ро ал до, код ко га су се шко ло ва ли шти ће ни ци 
над би ску па Ва ра ди ја.10

На ред на књи га ко ја је би ла у вла сни штву Пе тра Ва ра ди ја у 
Ба чу је ла тин ски пре вод Мој си је вог жи во та чи ји је ау тор 
је дан од нај ве ћих ка па до киј ских све тих ота ца ра не Цр кве 
Све ти Гри го ри је Ни ски. Ово де ло је по себ но има ло ве ли
ки углед у мо на шком све ту у це лој хри шћан ској ва се ље ни, 
сто га је би ло ра до чи та но и ме ђу ри мо ка то лич ким ре дов ни
ци ма. Ау тор овог ла тин ског пре во да је Ге ор ги је Тра пе зунт
ски, је дан од Ви зан ти на ца што су још пре па да Ца ри гра да 
оти шли у Ита ли ју. Он је пре шао на ри мо ка то ли чан ство још 
1426. го ди не и по стао углед ни ху ма ни ста, при ја тељ ита ли
јан ских ре не сан сних де лат ни ка, као и вла да ра и па па. Овај 
ма ну скрипт је пи сан на пер га мен ту, по лу кур зи вом, укра шен 
бе лим фи рен тин ским укра си ма у об ли ку пле те них ло за, и 
на ње му се на ла зи за нас из у зет но ва жан да тум Bac hie XII. 
oc to ber 1495, што све до чи да је књи га до и ста и би ла на тлу 
да на шње Вој во ди не. Иа ко је на пи са но знат но ра ни је, тад је 
при сти гло у Бач ве ро ват но. Књи гу је от кри ла Еди та Хоф ман 
у Бо ло њи, по нај ви ше за хва љу ју ћи Јо зе фу Фо ге лу, ко ји се 
до ста ба вио исто ри јом угар ских би бли о те ка и оно вре мених 
књи га. 11

Сва ка ко нај по зна ти ја и нај дра го це ни ја књи га из ове би бли
о те ке и је ди на ко ја је у по сед Пе тра Ва ра ди ја до шла на кон 
ње го вог пу шта ња на сло бо ду је сте Mis sa le se cun dum cho rum 
al me ec cle sie Stri go ni en sis. Ова ин ку на бу ла се да нас чу ва у 
Др жав ној Се че њи је вој би бли о те ци у Бу дим пе шти, на бу
дим ској твр ђа ви. Овај ми сал, од но сно ли тур ги кон на стао 
је за ка те дра лу у Остро го ну, a Ве не ци ји га је ре че не 1498. 
го ди не штам пао Ђо ва ни Спа је ри, од но сно de Spi ra. У из ра
ди овог ми са ла је уче ство вао и бу дим ски би бли о те кар оно га 
вре ме на Јо ван Пап. Mis sa le Stri go ni en se Пе тра Ва ра ди ја је 
по зла ће на књи га, ко ја са др жи укуп но 250 стра на пер га мен та 
пи са них го ти цом. Што се ње не са др жи не ти че, вре ди по ме
ну ти да се у њој на ла зи и про сла ва са мо Све тог Па вла, ко ме 
је и ка те дра ла у Ба чу би ла по све ће на, а не ка ко је уо би ча је но 
и че сто за јед нич ко ми сно сла вље дво ји це апо сто ла – Све
тих Пе тра и Па вла. Бе ле шке на са мој ин кунабули све до че 

10 Jakó, Zs. (1958) Váradi Péter könyvtárának töredéke Kolozsvárott, Magyar 
könyvsze mle, 74. évf. 5. foly. 4. sz., Bu da pest: MTA BTK Irodalomtudományi 
Intéze teOrszágos Széchényi Könyvtár, рp. 345350; Véber, J. нав. де ло, 
стр. 111. 

11 Csa po diGárdonyi, К. нав. де ло, стр. 367; Stoj kov ski, B. Egy bizánci 
könyv a reneszánszi Bácson, in: A Magyar tudomány na pja a Délvidéken, 
еd. Szalma, J. (2011), Újvidék: Vajdasági magyar tudományos társaság,  
pр. 259267.
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о од ре ђе ним спе ци фич но сти ма ли тур гиј ског жи во та и одр
жа ва ња ми са у Ба чу у од но су на глав ну угар ску цр квука те
дра лу у Остро го ну. Раз не до пу не и за бе ле шке на мар ги на ма 
по ти чу из до ба Пе тра Ва ра ди ја, ме ђу њи ма и за пис о уво ђе
њу ка но ни ка. За бе ле шка о без гре шном за че ћу Бо го ро ди це 
ве ро ват но је у ве зи са Ва ра ди је вим од но си ма са фра њев ци
ма кон вен ту ал ци ма ко ји су и бо ра ви ли у фра ње вач ком са мо
ста ну у Ба чу. Књи га је укра ше на на 94. стра ни Хри сто вом 
сли ком где бла го си ља, као и сли ка ма Све тог Јо ва на Кр сти
те ља и Пре све те Бо го ро ди це. На овом ми са лу је из о бра жен 
и грб та да шњег Ва ра ди ја, где два ан ђе ла при др жа ва ју штит 
са зве зда ма и љи ља ном. Прет по ста вља се да је лич но над
би скуп ово де ло на ба вио за кап тол у Ба чу, мо жда као до пу ну 
не ком из гу бље ном ми са лу ко ји је ко ри шћен у Ба чу пре па да 
у за ро бље ни штво Пе тра Ва ра ди ја или не ком дру гом ко ји је 
за гу бљен у вре ме ње го вог пр вог бо рав ка у Ба чу.12

На се ља ва ње Ср ба у Угар ску тра ја ло је у та ла си ма још од 
XI II ве ка, али је свој за мах до би ло у XV сто ле ћу, по себ но 
на кон па да Сме де ре ва под Тур ке 1459. го ди не. По том ци 
де спо та Ђур ђа Бран ко ви ћа та ко су се на шли као по да ни ци 
угар ске кру не и углед ни ба ро ни ове зе мље. Као нај зна чај ни
ја за ду жби на де спо ти це Ан ге ли не и де спо та Ђор ђа, од но сно 
вла ди ке Мак си ма Бран ко ви ћа ис ти че се без сум ње ма на стир 
Кру ше дол. Као пра ви цен тар срп ске кул ту ре у Сре му и це лој 
Угар ској, овај ма на стир од ли ко ва ла је и ве ли ка би бли о те ка. 

Пре ма древ ним опи си ма ма на стир ске би бли о те ке у њој су 
би ли по хра ње ни и спи си ви зан тиј ских исто ри ча ра, те се 
та ко у Кру ше до лу чу вао и при ме рак Хро ни ке Ге ор ги ја Ха
мар то ла, за тим Хро ни ка Јо ва на Зо на ре, по том и је дан пре
пис ро ма на о Вар ла а му и Јо а са фу, као и ко пи ја Па ле је. Осим 
ових исто риј ских, књи жев них и те о ло шких спи са из Ви зан
ти је, и је дан зна ча јан прав ни спо ме ник је на шао сво је ме сто 
у овој пр вој срп ској би бли о те ци на тлу Угар ске. У пи та њу је 
Синтаг ма Ма ти је Вла ста ра, кла сич но ви зан тиј ско прав но 
де ло ко је је ути ца ло чак и на Ду ша нов за ко ник.13

Ме ђу тим, осман ско ха ра ње и па ље ње ове све ти ње до ве ли су 
до то га да је да нас сра змер но ма ло по зна то о књи га ма ко је су 
при па да ле ма на сти ру Кру ше до лу. Пре о ста ли примерци ко ји 
по ти чу из сред њег ве ка (али и ка сни јих епо ха) су углав ном 

12 Mis sa le Stri go ni en se, Ve ne zia, 1498, Országos Széchényi könyvtár, Inc. 181, 
250 f; Fraknói, V. (1888) Váradi Péter ka loc sai érsek mis sa le ja 1498ból, 
Magyar könyvsze mle, 16. folyam, IIV. Füzet, januárdec zem ber Bu da pest: 
Országos Széchényi Könyvtár, pp. 18; Csa po diGárdonyi, K. нав. де ло, 
стp. 365; Véber, J. нав. де ло, стр. 112115. 

13 Ме да ко вић, Д. Исто ри о гра фи ја фру шко гор ских ма на сти ра, ур. Да ви
дов, Д. (1989), Ма на стир Ши ша то вац, Бе о град: СА НУ, стр. 2324. 
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до бро по зна ти у на у ци, иа ко би тре ба ло не ке од тих књи
га на но во по ме ну ти и да ти по не ки но ви ко мен тар. Нај ста
ри ја књи га из би бли о те ке ма на сти ра Кру ше до ла је ру ко пис 
из 1350–1360. го ди не ко ји пред ста вља Ту ма че ње за по ве сти 
Го спод њих. Сма тра се да је ма ке дон ске ре цен зи је, али је у 
на у ци сма тран и де лом пи са ним бу гар ском ре цен зи јом, због 
че га се сма тра ло да ју је вла ди ка Мак сим Бран ко вић до нео 
из Вла шке. По сто ји за пис ко ји све до чи да је ру ко пис био у  
ње го вом по се ду. Из 1375–1385. го ди не по ти че ру ко пис Про
по ве ди Све тог Гри го ри ја Бо го сло ва, ина че пи са но у срп ској 
ре цен зи ји. У ње му је и над гроб но сло во Све то га Гри го ри ја 
Бо го сло ва Све том Ва си ли ју Ве ли ком, за тим бе се да о Све
том Ата на си ју, али и бе се де на Ду хо ве (Пе де сет ни цу), о Ма
ка ве ји ма и дру ге.14

Псал тир са по сле до ва њем из 1440–1450. го ди не, као и 
Апостол са ту ма че њем из 1445–1455. го ди не су још две 
срп ске ру ко пи сне књи ге пи са не на па пи ру, а чи ји за пи си 
све до че да су би ле у по се ду вла ди ке Мак си ма Бран ко ви ћа. 
Из 1450–1460. го ди не, пак, је за ни мљи ва ру ко пи сна књи
га, Ту ма че ње Све то га Је ван ђе ља по Ма те ју Све тог Јо ва на 
Зла то у сто га. Ова вред на књи га је, на осно ву за пи са, при па
да ла ма на сти ру Кур теа де Ар ђеш у Вла шкој, а 1519. го ди не 
ју је от ку пио и по кло нио ре че ном ма на сти ру вој во да Ња го је 
Ба са раб. По том је до спе ла у Кру ше дол, а пр во је при па дао 
де спо ту Сте фа ну Бран ко ви ћу, по том де спо ти ци Ан ге ли ни и 
ко нач но де спо ту Ђор ђу, од но сно вла ди ци Мак си му. И овај 
ма ну скрипт је срп ске ре дак ци је.15

Је дан збор ник у ко ме се на ла зи Жи ти је Све тог Јо ва на Зла
то у сто г, као и још не ко ли ко спи са по ти че из 1458. го ди не. 
Ве о ма је ин те ре сан тан јер је на стао у Сме де ре ву, по след
њој пре сто ни ци сред њо ве ков не Ср би је. На пи сао га је Сте
фан до ме стик за де спо та Ла за ра Бран ко ви ћа. Овај збор ник 
био је по знат и та ко ве ли ким на уч ни ци ма ка кви су Франц 
Ми кло шич и Сто јан Но ва ко вић. Нај ве ћи део збор ни ка за
у зи ма ре че но жи ти је Све тог Јо ва на Зла то у сто г од Ге ор ги ја 
из Алек сан дри је. Оста так овог збор ни ка чи не ма хом раз не 
бе се де овог ца ри град ског цр кве ног оца и пи сца, али и не ке 
бе се де Све тог Је фре ма Си ри на, Ата на си ја Си нај ског, жи ти је 
Све те Ма ри је Егип ћан ке, те жи ти је Све тог Ве ли ко му че ни ка 
Ев ста ти ја. Две ре че не бе се де и два по ме ну та жи ти ја на ла зе 

14 Пет ко вић, С. (1914) Опис ру ко пи са ма на сти ра Кру ше до ла, Срем ски 
Кар лов ци: Срп ска ма на стир ска штам па ри ја, стр. 9496; То мин, С. (2007) 
Вла ди ка Мак сим Бран ко вић, Но ви Сад: Пла то не ум, стр. 6365. са до дат
ном ли те ра ту ром ко ја пра ти сва ки опис по је ди них ру ко пи са. 

15 То мин, С. нав. де ло, стр. 6568. 
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се из ме ђу ра зних бе се да Јо ва на Зла то у сто г, та ко да су де ла 
по ре ђа на без не ког кон крет ног ре да.16

Са чу ва но је и јед но Че тво ро је ван ђе ље из 1490–1500. го ди не, 
пи са но на па пи ру у мол дав ској ре дак ци ји. Ра ни је су по је ди
ни ис тра жи ва чи на во ди ли да је ру ко пис бу гар ске ре дак ци је, 
али Све тла на То мин у нај ре цент ни јем де лу по све ће ном вла
ди ци Мак си му, па и ње го вим књи га ма из не ла став да је у 
пи та њу мол дав ска ре дак ци ја ру ко пи са.17 По себ но ин те ре со
ва ње по бу ђу је ру ко пис ко ји се да ту је у 1495–1505. го ди ну. У 
пи та њу је збор ник са слу жба ма и жи ти ји ма ру ским све ти те
љи ма. У исто ри о гра фи ји ни је мно го по све ће но па жње са мој 
са др жи ни, те овом при ли ком се да је не што де таљ ни ји са др
жај овог ин те ре сант ног ру ко пи са. Пи са ло га је ви ше ру ку, 
а у ње му су жи ти ја и слу жбе Све том Сер ги ју, за тим спо мен 
Све тих му че ни ка Ти мо те ја и Ма вра, као и Ус пе ње Те о до ра 
пе чер ског. У овом збор ни ку је и жи ти је Све том Анто нију 
Пе чер ском, осни ва чу овог зна чај ног ма на сти ра у Ки је ву. 
Све ти Авра ми је Смо лен ски, игу ман, по знат и про по вед ник 
по ка ја ња и Стра шног су да је та ко ђе на ве ден у збор ни ку жи
ти ја и слу жби ру ским све ти те љи ма, а за пи са на су и жи ти ја 
ки јев ског кне за Вла ди ми ра, ко ји је по кр стио Ру се, као и жи
ти ја пр вих ру ских све ти те ља Бо ри са и Гље ба. Још не ко ли
ко за пи са о овим пр вим ру ским му че ни ци ма по сто је у овом 
збор ни ку, као и њи хо ва чу да, ка кво је ис це ље ње хро мог и 
сле пог при ме ра ра ди. И Све та Ефро си ни ја по лоц ка, у све
тов ном жи во ту кне ги ња Пре ди сла ва, же на кне за Ге ор ги ја 
Все сла ви ча, на шла је сво је ме сто у овом ма ну скрип ту ко ји 
је до да нас са чу ван.18

Ову ру ко пи сну књи гу би мо жда тре ба ло по сма тра ти и као 
је дан од бле сак жи вих кул тур них и ду хов них ве за Ру си је и 
ру ских зе ма ља са Бран ко ви ћи ма. До бро је по знат дар де спо
ти це Ан ге ли не Бран ко вић ру ском ве ли ком кне зу Ва си ли ју 
Ива но ви чу, ка да му је по сла ла део ко њич ке опре ме де спо та 
Јо ва на Бран ко ви ћа. Де спо ти ца је 1509. го ди не у пи сму мо
ли ла и ве ли ког кне за да бу де кти тор и по мог не јој да по диг не 
цр кву Све тог Јо ва на Зла то у сто г где би пре не ла мо шти му жа 
и си на. Исто вре ме но, за мо ли ла је ру ско га вла да ра да бу де 
кти тор и ма на сти ра Све тог Пан те леј мо на на Све тој Гори. 
Поменути ве ли ки кнез мо сков ски за и ста је по слао помоћ и 

16 Пет ко вић, С. нав. де ло, стр. 151154; То мин, С. нав. де ло, стр. 6869. 
17 То мин, С. нав. де ло, стр. 69. 
18 Пет ко вић, С. нав. де ло, стр. 2527; То мин, С. нав. де ло, стр. 70 са  

ли тера ту ром.
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де спо ти ци, али и ма на сти ру на Ато су, као и бе о град ском ми
тро по ли ту Те о фа ну и Ку чај ском ма на сти ру.19

По ле по ти се из два ја хро но ло шки нај мла ђи, али без сум ње 
вр ло по се бан ру ко пис ко ји је 1514. го ди не пре пи сао мо нах 
Пан кра ти је. Књи га има ве ли ки број из у зет но рас ко шних 
и ле пих илу ми на ци ја. У пи та њу је у на у ци до бро по зна то 
Че тво ро је ван ђе ље вла ди ке Мак си ма, ко је је укра сио Пе тар 
Сме де ре вац рас ко шним око вом од сре бра са по зла том 1540. 
или 1543. го ди не. Ово Че тво ро је ван ђе ље је око ва но по же
љи игу ма на ма на сти ра Бла го ве ште ња Пре све те Бо го ро ди це 
Кру ше до ла ко ји се звао Сил ве стер. Пе тар Сме де ре вац, са
зна је се, у то вре ме де ло вао је и жи вео у Беч ке ре ку где је и 
са чи нио овај оков.20 Све са чу ва не књи ге из не гда шње би бли
о те ке вла ди ке Мак си ма Бран ко ви ћа да нас се чу ва ју у Му зе ју 
Срп ске пра во слав не цр кве у Бе о гра ду. 

Осим Кру ше до ла, у Сре му, где су Ср би го то во ап со лут но ве
ћин ско ста нов ни штво кра јем сред њег ве ка вре ди по ме ну ти 
Слан ка мен. Иа ко не ма ни ка квих до ка за да је ов де би ла би
бли о те ка, по сто ји не ко ли ко књи га ко је су упра во ов де пре
пи са не, све су цр кве не са др жи не и све су ве за не за овај град 
ко ји је био де спот ски по сед. По зна то је Че тво ро јеванђе ље из 
1490. го ди не ко је је пре пи сао Је ли сеј из Ка мен ца По долског, 
из да на шње Укра ји не, про сто ра ко ји је та да био у Пољ ско
Ли тван ској др жа ви, те је мо гу ће да је ау тор, као Рус, до шао 
у Срем и ту пре пи сао ову књи гу. По себ но је за ни мљив по
мен да је поменути Је ли сеј књи гу пре пи сао у до му ри ба ра 
Пе тра. Ан дри ја Ру син из Сја но ка у Га ли ци ји пре пи сао је у 
Слан ка ме ну а при ло жио по том Хи лан да ру 1513. го ди не је
дан Апо стол са ту ма че њем. Са ма књи га пре пи са на је же
љом по па Ђур ђа па ро ха у Слан ка ме ну. Суд би на обо ји це је 
очи глед но би ла од ре ђе на те шким по ло жа јем пра во слав не 
цр кве у Пољ ској, од но сно не ка да шњој Га лич ково лин ској 
кне же ви ни. Мо гу ће је да су уто чи ште на шли на про пу то ва
њу ка Све тој Го ри, а мо жда су се и за др жа ли у Слан ка ме ну.21 
Још јед но Че тво ро је ван ђе ље пре пи сао је 1501. го ди не поп 

19 Di nićKne že vić, D. (1975) Srem ski Bran ko vi ći, Is tra ži va nja 4, No vi Sad: 
Fi lo zof ski fa kul tet, str. 3940; Бо шков, М. (1999) О сим бо ли ци да ра де
спо ти це Ан ге ли не ве ли ком кне зу Ва си ли ју Ива но ви чу, В честь Милы 
СтойничМи ли Стој нић у част, Бе о град: Сла ви стич ко дру штво Ср би је, 
стр. 6986.

20 То мин, С. нав. де ло, стр. 7071. 
21 Ви де ти де таљ ни је о овим ве за ма нај но ви ју сту ди ју: Хар ди, Ђ. (2019) 

Сред њо ве ков ни Срем као ге о граф ско и ци ви ли за циј ско од ре ди ште ру
ских мо на ха и ду хов ни ка, Пра во слав но мо на штво. Те мат ски збор ник 
по све ћен ар хи ман дри ту Ди о ни си ју (Пан те ли ћу), ду хов ни ку ма на сти ра 
Све тог Сте фа на у Ли пов цу, по во дом се дам де це ни ја ње го ве мо на шке 
слу жбе, Ниш: Цен тар за цр кве не сту ди је, стр. 146150. 
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Ге ор ги је за цр кву Све тог Ни ко ле у Слан ка ме ну. Он је био 
син пре зви те ра Ра до ње и мај ке Ра до са ве и по ти цао је из Ср
би је, из ме ста Ви те зо во.22 Још су ње го ви ро ди те љи до шли 
у Срем, и он је у Слан ка ме ну пре пи сао ову књи гу. Да нас 
се чу ва у ма на сти ру Пи ви. Је дан Апо стол је 1514. го ди не 
пре пи сао та ко ђе у Слан ка ме ну гре шни ди ја кон (ђа кон) Бо
жа, и по ми ње у за пи су и уста нак Ђер ђа До же, као и по бе ду 
ердељ ског вој во де (Јо ва на За по ље) над устаницима.23

На кон цу, ка да је Слан ка мен у пи та њу, не тре ба за бо ра ви ти 
да је на род на тра ди ци ја кти то ра ове цр кве на шла у де спо ту 
Ву ку Гр гу ре ви ћу Бран ко ви ћу, по зна том Зма ју Ог ње ном Ву
ку. Иа ко ни ка да ни је по се до вао Слан ка мен, мо гућ ност да је 
уи сти ну био кти тор у ру ко пи сним књи га ма по ме ну тог хра
ма Све тог Ни ко ле у овом гра ду, ко ји је из гле да био сре ди ште 
кул тур ног и ду хов ног жи во та, ни је од ри ца ла Ду шан ка Ди
нићКне же вић у на шој исто ри о гра фи ји.24 Са мим тим, мо же 
се прет по ста ви ти да је при овом хра му по сто ја ла и би бли о
те ка, бу ду ћи да су све по зна те књи ге цр кве не са др жи не, да 
су им ау то ри, пре пи си ва чи или по ру чи о ци цр кве на ли ца, те 
да је ова цр ква, као на вод на де спот ска за ду жби на, ужи ва ла 
из ве стан углед. 

На кра ју, из ово га се ја сно ви ди да је тло да на шње Вој во ди не 
и то ком сред њег ве ка би ло кул тур но и ци ви ли за циј ско рас
кр шће. Би бли о те ке на ње ном тлу, као и њи хо ви соп стве ни ци 
су и то ком сред њо ве ков ног раз до бља ужи ва ли ве ли ки углед, 
би ло да се ра ди ло о ри мо ка то лич ким са мо ста ни ма или пак 
о срп ским пра во слав ним хра мо ви ма и њи хо вим кти то ри ма. 
Лич но сти ве ли ког фор ма та, по пут Пе тра Ва ра ди ја или де
спот ске по ро ди це Бран ко вић, оста ви ли су не из бри сив траг 
и у исто ри ји би бли о те кар ства и ста ре књи ге на под руч ју 
дана шње Вој во ди не. 
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Abstract

Throughout history, the region of presentday northern Serbian province 
of Vojvodina has been a crossroads of cultures and civilizations. In this 
context, one can observe the history of medieval libraries. In this period 
of time, some sources have documented the existence of a library in a 
very famous and rich Cistercian monastery in Petrovaradin. This was 
one of the most prominent convents in medieval Hungary and even 
Rodrigo Borgia was trying to obtain the incomes of this abbey by 
becoming its governor. There is an inventory of this monastery dating 
back to 1495 where many liturgical books are listed. The city and the 
fortress of Bač were a centre of renaissance in the medieval Southern 
Hungary, thanks to the work of the archbishop Peter Varadi. What has 
remained of his library shows that he has read classical Greek and 
Roman authors, patristic texts, Byzantine writers and so on. Finally, in 
the monastery of Krušedol, built in 1508, the Serbs who fled to Hungary 
had their first largescale cultural and spiritual centre, with a vast library 

from which several valuable manuscripts have survived.

Keywords: libraries, Hungary, Petrovaradin, Krušedol, Bač, Middle 
Ages
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Сажетак: У ра ду су при ка за ни аспек ти пре во ди ла штва код Ру
му на на про сто ри ма да на шње Вој во ди не (Ба нат) то ком 19. и у 
пр вим де це ни ја ма 20. ве ка, до Дру гог свет ског ра та. Пре во ди лач
ка де лат ност у ад ми ни стра ци ји, обра зо ва њу, вер ским по сло ви ма, 
а пр вен стве но у пу бли ци сти ци и књи жев но сти, игра ла је ва жну 
уло гу у мул ти кул тур ном дру штву Ба на та, у ко ме су се су сре та ли 
ра зни је зи ци, раз не кул ту ре, оби ча ји, ве ро пи спо ве сти, али је то 
дру штво функ ци о ни са ло на прин ци пи ма ко ји су омо гу ћа ва ли ме ђу
соб но ува жа ва ње и са рад њу с вих оних ко ји су жи ве ли у ње му, без 
об зи ра на раз ли чи то сти. Пр ви пре во ди на ру мун ски је зик, пре све
га са не мач ког и срп ског је зи ка, по ја ви ли су се у 18. ве ку, за по тре
бе др жав не ад ми ни стра ци је, обра зо ва ња или цр кве них по сло ва, а 
до би ли су на ква ли те ту и разно вр сно сти за хва љу ју ћи де лат но сти 
пр вих вр хун ских ру мун ских ин те лек ту а ла ца из пе ри о да ка сног про
све ти тељ ства, У ме ђу рат ном пе ри о ду, пре во ди лач ка де лат ност 
до би ја но ве са др жа је у сми слу што зна чај до би ја ју пре во ди на и са 
срп ског је зи ка.

Кључне речи: про све ти тељ ство, књи жев ност, пре во ђе ње, 
Банат

МИРЧА МАРАН
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Од ка да по сто ји пи са на реч, по сто ја ла је и по тре ба за пре
во ђе њем ра зних тек сто ва на раз не је зи ке, пре све га из прак
тич них раз ло га, јед но став но ка ко би од ре ђе не ин фор ма ци је 
до пи ра ле до што ве ћег бро ја љу ди и би ле ра зу мљи ве ши ро
ком кру гу гра ђа на. Ди ја па зон де ла ко ја су се пре во ди ла је 
за и ста огро ман: од са оп ште ња, за ко на, про пи са, про па ганд
них тек сто ва, до вер ских тек сто ва, књи жев них и на учних 
де ла итд. 

Пре во ди лач ки рад Ру му на са про сто ра Ба на та по чео је кра
јем 18. ве ка, у по чет ку скром но и нај ве ћим де лом за по тре бе 
др жав не и цр кве не ад ми ни стра ци је, да би се то ком 19. ве ка 
већ по ја ви ли пр ви пре во ди зна чај ни јих де ла књи жев но сти, а 
ау то ри тих пре во да би ле зна ме ни те лич но сти ру мун ске кул
ту ре тог до ба, по зна ти ка ко у на шим кра је ви ма, та ко и на 
ши рем про сто ру исто риј ског Ба на та, а и ши ре.

У це лом овом пе ри о ду пре во ди ло се углав ном са не мач ког 
и ма ђар ског је зи ка на ру мун ски, али су се већ по ја ви ли и 
пре во ди са срп ског је зи ка, ко јих је, ка ко је вре ме од ми ца ло, 
би ло све ви ше. 

Ба нат је од у век пред ста вљао мул ти кул тур ну сре ди ну, у ко јој 
су се пре пли та ли ра зни кул тур ни ути ца ји, кон фе си је, иден
ти те ти и је зи ци. Упр кос чи ње ни ци што је Хаб збур шка мо
нар хи ја, пре тво ре на 1867. године На год бом у Ау стро у гар
ску мо нар хи ју, пред ста вља ла сре ди ну у ко јој ни је по сто ја ла 
фак тич ка на ци о нал на рав но прав ност, ви ше је зич ност је од у
век би ла ка ра те ри сти ка овог под не бља. Ме ђу соб на ко му ни
ка ци ја ње них гра ђа на се увек од ви ја ла на ви ше је зи ка, ка ко у 
усме ној, та ко и у пи сме ној фор ми. Због то га је и пре во ђе ње 
пред ста вља ло са свим при род ну ствар, што је омо гу ћи ло да 
што ве ћи број гра ђа на до ђе до од ре ђе них  ин фор ма ци ја, што 
је би ло у ин те ре су свих. Пре во ди ле су се, ре ци мо, ре кла ме 
у но ви на ма, пла ка ти и по зив ни це за кул тур не ма ни фе ста
ци је, раз не об ја ве, члан ци, књи жев на де ла, за ко ни, пра ви ла 
култур них и при вред них удру же ња итд. 

Ау стриј ски Устав из 1849. го ди не је, на при мер, био об ја
вљен на ви ше је зи ка, из ме ђу оста лих и на ру мун ском је зи ку. 
Је дан при ме рак тог уста ва на ру мун ском је зи ку се чу ва у 
Исто риј ском ар хи ву у Пан че ву, као до каз да су та ква ак та 
сти за ла и у нај у да ље ни је кра је ве ру мун ског ет нич ког про
сто ра1. У ме шо ви тим на се љи ма у ко ји ма су Ру му ни жи ве
ли за јед но са Ср би ма, Нем ци ма или Ма ђа ри ма, пре све га 
у град ским сре ди на ма, пла ка ти и по зив ни це за кул тур не 

1 Исто риј ски Ар хив у Пан че ву, Фонд Окру жни од бор 1848–1849,  
бр. 1511.
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ма нифе ста ци је, кон цер те, игран ке, штам па ни су на два или 
ви ше је зи ка. На во ди мо вр ло ин те ре сан тан слу чај че тво
ро је зич не по зив ни це за кон церт у ор га ни за ци ји ру мун ске 
омла ди не из Пан че ва, ко ји је одр жан 14/26. но вем бра 1899. 
у про сто ри ја ма хо те ла Тром пе тер у Пан че ву. По зив ни ца 
има иден ти чан текст на ру мун ском, ма ђар ском, не мач ком и 
срп ском је зи ку2 и пред ста вља очи гле дан при мер не го ва ња 
ви ше је зич но сти и мул ти кул ту ра ли зма у ба нат ском дру штву 
19. ве ка. 

Слич но је и са по зив ни цом за све ча но сти по во дом осве
шта ња цр кве них зво на ру мун ске пра во слав не цр кве у Вр
шцу, ко ја је штам па на на три је зи ка: ру мун ском, срп ском 
и не мач ком, а до га ђај се од и грао 2. но вем бра 1924. го ди не, 
у пе ри о ду ка да су цр кве ши ром Ба на та об на вља ле свој ин
вен тар, пре све га ку по ви ном цр кве них зво на, као по сле ди ца 
од у зи ма ња истих од стра не ау стро у гар ских вој них вла сти за 
вре ме Пр вог свет ског ра та, ка да је услед не ста ши це ме та ла 
ау стро у гар ска вој ска од лу чи ла да оду зме цр кве на зво на из 
ве ћи не цр ка ва ши ром др жа ве, ка ко би их ко ри сти ла у вој не 
свр хе. Ин те ре сан тан је и дво је зич ни срп скору мун ски би
о скоп ски пла кат, ко ји по зи ва пу бли ку на би о скоп ску пред
ста ву Краљ кра ље ва, Вла ди ми ро вац, Тон Ки но Бар беш, 16–
19. јун 1940 (Re ge le re gi lor, Vla di mi ro vac, Ton Ki no Barbeș,  
16–19 iu nie 1940). 

2 Ар хи ва ру мун ске цр кве не оп шти не у Вла ди ми ров цу, In vi ta re pen tru  
con cert, 1899.

Слика 1 Четворојезични плакат за концерт румунске омладине у 
Панчеву (1899) (Архива Румунске православне црквене  

општине Владимировац)

Слика 2 Двојезични биоскопски плакат (1940)  
(приватна збирка Мирче Марана, Владимировац)
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По ми ње мо и слу чај штам па ња јед ног ли ста на ви ше је зи
ка, а то је При ја тељ то рон тал ског на ро да (Ami cul po po ru lui 
din To ron tal, на ру мун ском је зи ку), ко ји је из ла зио 1899. го
ди не на ма ђар ском, не мач ком, срп ском, ру мун ском и сло вач
ком је зи ку. Ра ди се о пу бли ка ци ји за зе мљо рад ни ке, у ко јој 
се про мо ви ше еко но ми ја, а на ру мун ском је зи ку су иза шла 
укуп но три бро ја, у пе ри о ду мартно вем бар 1899. го ди не. 
Уред ни штво пу бли ка ци је се на ла зи ло у Ве ли ком Беч ке ре
ку (Зре ња нин), а од го вор ни уред ник из да ња  на ру мун ском 
је зи ку је био Ан дреј Мар тон (An drei Mar ton), док је глав
ни са рад ник био Ја коб Ра ци ју (Ia cob Rațiu)3. Из пр вог бро
ја са зна је мо да је „циљ овог ли ста да на јед но ста ван на чин 
слу жи мо на ро ду јед ним до брим шти вом. Овај лист ће се 
по себ но ба ви ти еко но ми јом, али ће се по ред то га ба ви ти и 
књи жев но шћу и сву да ће мо де ли ти ства ри ко је има ју за циљ 
опле ме њи ва ње ду ше се љач ког на ро да”4.

Пра ви ла ру мун ских ште ди о ни ца, та ко зва них за во да за кре
дит и штед њу, та ко ђе су нај че шће штам па на на два је зи ка, 
на ру мун ском и ма ђар ском (у пе ри о ду ау стро у гар ског ду а
ли зма), као и по зи ви за го ди шње скуп шти не ових за во да. 
Та ко су пра ви ла кре дит нонов ча ног за во да Сте а уа (Ste a ua) 
из Вла ди ми ров ца (Пе тре у то вре ме) об ја вље на у штам па
ри ји Про гре сул (Pro gre sul) у Ора ви ци 1916. го ди не на ру
мун ском5 и ма ђар ском6 је зи ку, на 16 стра на, као две по себ не 
бро шу ре, али са пот пу но иден тич ним са др жа јем. Штед не 
књи жи це су та ко ђе ви ше је зич не. Штед на књи жи ца за во да 
Сте а уа је тро је зич на, на ру мун ском, ма ђар ском и не мач
ком је зи ку7. Слич но је и са пра ви ли ма кул тур них удру же
ња и са мно гим дру гим ак ти ма. Пре во де свих тих тек сто
ва вр ши ли су нај че шће љу ди ко ји су има ли ди рект ну ве зу 
са са мим тек стом, а у слу ча је ви ма зва нич них до ку ме на та, 
професионални прево ди о ци. 

Глав ни цен тар пра во слав не ду хов но сти, се ди ште епи ско пи
је, био је Вр шац, где су вла ди ка ма би ли по треб ни пре во ди
о ци за ру мун ски је зик, има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да су се 
све до 1865. го ди не ру мун ски пра во слав ни вер ни ци на ла
зи ли у са ста ву Кар ло вач ке ми тро по ли је, и на рав но вр шачке 

3 Roșu, C. (1998) Le xi co nul jur na li sti cii românești  din Iu go sla via, Pan ci o va: 
Edi tu ra Li ber ta tea, р. 51. 

4 Ано ним (март 1899) Ami cul po po ru lui din To ron tal, р. 1.
5 Sta tu te le In sti tu tu lui de Eco no mii și Cre dit „Ste a ua”, so ci e ta te pe acții în 

Pe tre, Pro gre sul, Ora vița, 1916. 
6 Alapszabályai „Ste a ua”, Ta karék és hi te lintéze t, Részvénytársaságnak, Pe tre, 

Ora vic za, 1916.
7 Li bel de de pu ne re de la „Ste a ua”, in sti tut de eco no mii și cre dit so ci e ta te pe 

acții în Ro manPe tre.
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епархи је у ње ном са ста ву. Због то га, ка ко би вла ди ка и дру
ги пред став ни ци цр кве не хи је рар хи је мо гли да ко му ни ци
ра ју са вер ни ци ма Ру му ни ма, да им са оп шта ва ју од лу ке, да 
им упу ћу ју бла го сло ве итд. на њи хо вом ма тер њем је зи ку,  
би ло је по треб но да се ти тек сто ви пре ве ду и на ру мун ски 
је зик, те су у ту свр ху у вла ди чан ском дво ру би ли ан га жо
ва ни кадро ви ко ји би пре во ди ли све што је по треб но и на 
ру мунски је зик.

Ме ђу тим ли ци ма ко ја су пре во ди ла цр кве на ак та на ру
мун ски је зик био је и по зна ти ру мун ски про све ти тељ Па ул 
Јор го вић (Paul Ior go vi ci), вр сни ин те лек ту а лац, ис так ну ти 
пред став ник ка сног про све ти тељ ства ме ђу ба нат ским Ру му
ни ма. Ро ђен је 1764. у Ва ра ди ји (Vărădia) код Вр шца (да нас 
у Ру му ни ји, на са мој гра ни ци са Ср би јом), у све ште нич кој 
по ро ди ци. И отац и бра ћа су му би ли све ште ни ци. Основ
ну шко лу за вр ша ва у Вр шцу, гим на зи ју у Се ге ди ну а за тим 
сту ди ра фи ло зо фи ју у По жу ну и пра во у Пе шти, та ко да већ 
у 23 го ди ни сти че зва ње јав ног бе ле жни ка. Го ди не 1787. од
ла зи у Беч, где на ста вља да сту ди ра пра во и сти че знање 
да се ба ви адво ка ту ром, а већ сле де ће го ди не на пу шта Беч 
и од ла зи у Рим, где ис тра жу је по би бли о те ка ма Ва ти ка на, 
учи ита ли јан ски је зик и про на ла зи ва жна до ку мен та зна чај
на за исто ри ју Ру му на. Из Ри ма од ла зи у Па риз, где по ста је 
све док ва жних до га ђа ја за вре ме Фран цу ске ре во лу ци је, а 
из ме ђу оста лог при су ству је и по гу бље њу фран цу ског кра ља 
Лу ја XVI. У Па ри зу се су сре ће са про све ти тељ ским иде ја
ма и са де ли ма фран цу ских ен ци кло пе ди ста, ис тра жу је по 
би бли о те ка ма и учи фран цу ски је зик, а све ће то зна чај но 
ути ца ти на усва ја ње про све ти тељ ске иде о ло ги је са ко јом ће 
се ка сни је вра ти ти у за ви чај. 

Слика 3 Тројезична штедна књижица Кредитноновчаног завода 
Стеауа (Steaua) из Владимировца  

(приватна збирка Мирче Марана, Владимировац)
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На кон две или три го ди не про ве де не у Па ри зу, 1793. од ла зи 
у Лон дон, где на ста вља сво је уса вр ша ва ње, су сре тав ши се 
са ен гле ском кул ту ром и са пе да го шким иде ја ма ко је су би ле 
при сут не у та мо шњем школ ском си сте му. На кон 11 месе
ци про ве де них у Ен гле ској, вра ћа се пре ко Не мач ке у Беч, 
где за у зи ма не ке чи нов нич ке функ ци је у цар ским слу жба ма, 
али ра ди и на ор га ни зо ва њу ру мун ске ин те ли ген ци је ко ја је 
жи ве ла у ау стриј ској пре сто ни ци и по ку ша ва, исти на без у
спе шно, да по кре не јед не ру мун ске но ви не, да би се 1796, 
на по зив вр шач ког вла ди ке Јо си фа Јо ва но ви ћа Ша ка бен те, 
вра тио у род ни крај, у Вр шац, на по ло жај епар хиј ског кон
зи сто ри јал ног адво ка та, а 1802. је био иза бран и у Ве ће вр
шач ког ма ги стра та8.

У овом пе ри о ду, у ко јем се нај зад уста лио у свом род ном 
гра ду, на ста је ње го во ка пи тал но де ло За па жа ња о ру мун
ском је зи ку (Ob ser vații  de limbă rumânească), об ја вље но у 
Бу ди му 1799, јед но од нај зна чај ни јих де ла ру мун ске про све
ти тељ ске ми сли. У Вр шцу је на пи сао и сво ја оста ла де ла, 
ко ја су ме ђу тим оста ла у ру ко пи су и нај ве ро ват ни је уни ште
на у јед ном не ми лом до га ђа ју. На и ме, Јор го вић је од стра
не вла сти био оп ту жен да ши ри ре во лу ци о нар не иде је и да 
врши аги та ци ју ме ђу Ру му ни ма, а на вод но су та кве иде је 
би ле при сут не и у ње го вој књи зи За па жа ња о ру мун ском 
је зи ку, те је он ба чен у за твор, а це ла би бли о те ка, за јед но 
са ру ко пи си ма ње го вих нео бја вље них књи га, кон фи ско ва на 
и уни ште на. По сле не ко ли ко не де ља је пу штен из за тво ра, 
услед не до стат ка до ка за, али се у Вр шцу осе ћао про го ње
ним и при вре ме но је на пу стио град пре шав ши у Те ми швар, 

8 Me do ia, I. (2008) Paul Ior go vi ci. Învățat și pa tri ot bănățean, Ti mișoa ra: 
Editu ra Eu ro stam pa, стр. 41.

Слика 4 Паул Јорговић (1764–1808), румунски просветитељ, 
писац и преводилац  (Извор: http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/

Fi%C8%99ier:Paul_Iorgovici_Brancoveanu.jpg )
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где је ра дио као при ват ни адво кат и вас пи тач де це бо га тих 
по ро ди ца. Го ди не 1805. се вра ћа у Вр шац на рад но ме сто 
про фе со ра ла тин ског је зи ка у Гра ма ти кал ној шко ли, а исто
вре ме но се по све ћу је и об на вља њу ру ко пи са Реч ни ка на че
ти ри је зи ка, не ста лог при ли ком ње го вог хап ше ња, ко ји оста
је не до вр шен, за то што је Јор го вић из не на да умро 21. мар та 
1808. из још не у твр ђе них раз ло га, у 44 го ди ни жи во та9. Па ул 
Јор го вић се по ми ње у Ми ле ке ро вој (Mil le ker) По ве сни ци ме
ђу зна ме ни тим гра ђа ни ма из про шло сти Вр шца10.

По ми ње мо га у овом ра ду о пр вим ру мун ским пре во ди о ци
ма у Ба на ту за то што је, из ме ђу оста лог, он у ства ри пи о
нир пре во ди лач ког ра да ме ђу Ру му ни ма са ових про сто ра. 
На и ме, још 1794, док је бо ра вио у Бе чу, об ја вио је Исто
риј скоќњи жев ни ка лен дар за сла ве носрп ски и ру мун ски 
на род, у ко ме је, из ме ђу оста лог, об ја вио пре вод јед не фран
цу ске мо ра ли стич ке при че11. Тих го ди на је не у мор но ра дио 
на пре во ђе њу ака та о исто ри ји Ру му на ко је је про на шао у 
Ри му и у дру гим гра до ви ма у ко ји ма је бо ра вио12, а сам рад 
на че тво ро је зич ном реч ни ку (ру мун скола тин сконе мач ко
фран цу ски) та ко ђе пред ста вља зна ча јан до при нос пре во
ди лач ком на по ри ма та да шњих ру мун ских ин те лек ту а ла ца, 
ме ђу ко ји ма је Јор го вић играо по себ ну уло гу и по то ме што 
је течнo го во рио чак осам је зи ка. По што је пр ва вер зи ја реч
ни ка на вод но из гу бље на, као што смо већ на гла си ли, он је 
не ко ли ко го ди на ка сни је по чео да ра ди на дру гој вер зи ји, 
али је услед смр ти ни је за вр шио, па је рад на ње го вој фи
на ли за ци ји на ста вио ње гов бра та нац Јо сиф Јор го вић (Io sif 
Ior go vi ci)13, ко ји је у вре ме док је био ђак у Вр шцу ста но вао 
код свог стри ца и био упо знат са ње го вим ра дом. Јо сиф Јор
го вић (1792–1820) је ка сни је ра дио као про фе сор у Арад ској 
Пре па ран ди ји и био је дан од нај у глед ни јих ру мун ских про
свет них рад ни ка свог вре ме на. Сту ди рао је у Пе шти, где је 
док то ри рао фи ло зо фи ју, у Ара ду је пре да вао ма те ма ти ку и 
ге о гра фи ју, а ау тор је и не ко ли ко школ ских уџ бе ни ка из тих 
пред ме та14.

Ин те ре сант но је да по сто је ми шље ња да су ру ко пи си Паула 
Јор го ви ћа ко ји су на вод но уни ште ни при ли ком ње го вог 

9 Исто, стр. 46.
10 Ми ле кер, С. (1886) По ве сни ца сло бод не кра ље ве ва ро ши Вр шца, 2,  

Пан че во, стр. 295.
11 Me do ia, I. нав. де ло, стр. 50. 
12 Исто, стр. 41.
13 Co sma jr, А. (1933) Bănățeni de altădată, vol. I, Ti mișoa ra: Ti po gra fia  

Uni rea română, стр. 18. 
14 Ili ca, A., (2012) Isto ri cul Pre pa ran di ei din Arad, ClujNa po ca: Ca sa Cărții 

de Știință, стр. 323.
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хап ше ња, ипак са чу ва ни де ли мич но или у пот пу но сти и да 
се на вод но на ла зе у ар хи ви вр шач ког вла ди чан ства (да нас 
Епар хи је Ба нат ске)15, у Вла ди чан ском дво ру. Ис тра жи ва
њем ове на уч не ми сте ри је би се мо гла ре ши ти та не до у ми ца, 
што би сва ка ко пред ста вљао зна ча јан до при нос про у ча ва њу 
румун ског про све ти тељ ства у Ба на ту.

Ме ђу пр вим ру мун ским пре во ди о ци ма са на ших про сто
ра на ла зи се и Со фро ни је Ивач ко вић (So fro nie Iva ci co vi ci) 
(17931861), ро ђен у Де ли бла ту. Со фро ни је Ивач ко вић је 
ста ри ји син све ште ни ка Ан дре ја Ивач ко ви ћа (Ива шку), по
ре клом из Го ру је (Go ru ia, да нас у Ру му ни ји, жу па ни ја Ка
рашСе ве рин). Нај зна чај ни ји пред став ник ове по ро ди це 
био је Со фро ни јев брат Про ко пи је (Пе тар) Ивач ко вић (Pro
co piu Iva ci co vi ci), зна ча јан по то ме што је, ре дом, оба вљао 
функ ци је арад ског епи ско па, за тим ми тро по ли та пра во слав
них Ру му на у Тран сил ва ни ји и Ба на ту, са се ди штем у Си
биу, функ ци ју ко ју је пре у зео по сле смр ти Ан дре ја Ша гу не 
(Andrei Șagu na), и нај зад, срп ског па три јар ха, са се ди штем у 
Срем ским Кар лов ци ма. 

Со фро ни је Ивач ко вић је сту ди рао на Бо го сло ви ји у Срем
ским Кар лов ци ма, а за тим је у пр вом де лу сво је ка ри је ре 
ра дио као про свет ни рад ник. Го ди не 1815. по ста вљен је за 
па ро ха у Вр шцу. Не ко ли ко го ди на је ра дио као про фе сор 
на кли ри кал ним те ча је ви ма у Вр шцу, где је пре да вао на ру
мун ском је зи ку. Го во рио је пет је зи ка: ру мун ски, срп ски, 
латински, не мач ки и ма ђар ски. 

Ка да је 1822. осно ва но Срп скору мун ско кли ри кал но учи
ли ште у Вр шцу, Со фро ни је Ивач ко вић је по чео да ра ди као 
про фе сор у оде ље њи ма на ру мун ском на став ном је зи ку, где 
је пре да вао не ко ли ко пред ме та. Исто вре ме но је ра дио и као 
пре во ди лац за ру мун ски је зик у вр шач кој епар хиј ској кон
зи сто ри ји и у то ме ле жи ње гов зна чај за на шу те му. Го ди не 
1829. је био по ста вљен за ва ра диј ског про ту, а 1847. за про
то пре зви те ра Па лан ке, са се ди штем у Бе лој Цр кви. У овом 
ју жно ба нат ском гра ду, Ивач ко вић оба вља бо го слу же ње и 
на срп ском и на ру мун ском је зи ку. При ча ло се да је нај по
зна ти ји цр кве ни бе сед ник свог вре ме на. Ње го ва бо га та би
бли о те ка је би ла са ста вље на од књи жев них и фи ло зоф ских 
де ла, као и од збир ки про по ве ди и бе се да, ко је су му оста ле 
у ру ко пи су16. 

15 Mi lo ia, I. нав. де ло, стр. 50. 
16 Măran, M. (2013) Pri mii pro fe so ri ca re au ținut cur su ri în lim ba română 

la Vârșeț, in: In stru i rea învățătorilor și a edu ca to ri lor în lim ba română la 
Vârșeț, ediția a IIa, Vârșeț: Șco a la de Stu dii Înalte de Spe ci a li ta te pen tru 
Edu ca to ri „Mi ha i lo Pa lov”, стр. 16. 
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Ис ти цао се и као пре во ди лац књи жев них де ла и ту ће мо спо
ме ну ти не ко ли ко ње го вих до при но са. Под по кро ви тељ ством 
па три јар ха Јо си фа Ра ја чи ћа, об ја вљен је 1851. Ивач ко ви ћев 
пре вод на срп ски је зик Пу то ва ња мла дог Анар ха си са, ау то
ра Жан Жак Бар те ле ми ја (JeanJac qu es Bart he lemy), у се дам 
то мо ва. У ру ко пи су су му оста ли број ни пре во ди на срп ски 
је зик Се не ки них пи са ма, као и дру ги ра до ви. 

Еру ди та, про фе сор, све ште ник и пре во ди лац Со фро ни је 
Ивачко вић је умро 21. де цем бра 1861. у Бе лој Цр кви. 

Пре во ди лач ки рад Кон стан ти на Ди ја ко но ви ћа Ло ге 
(Constan tin Di a co no vi ci Lo ga) је био скро ман, али је ипак 
имао сво је ме сто пре све га у обла сти пе да го ги је. Ло га је био 
поз на ти ру мун ски пе да го шки рад ник и про све ти тељ из пр ве 
по ло ви не 19. ве ка ко ји је део свог рад ног ве ка про вео у на
шим кра је ви ма, кон крет но у Бе лој Цр кви. Ро ђен у Ка ран се
бе шу 1770, Ло га је по ха ђао гим на зи ју у Лу го жу и Срем ским 
Кар лов ци ма, а на Уни вер зи те ту у Пе шти је за вр шио пра во, 
где је на по чет ку ка ри је ре ра дио у град ском ма ги стра ту као 
пре во ди лац17. Нај ве ћи део ка ри је ре се ба вио пе да го шким ра
дом. Био је ме ђу пр вим про фе со ри ма ко ји су пре да ва ли у ру
мун ској Пре па ран ди ји у Ара ду, у пе ри о ду 1812–183118, као 
про фе сор за ру мун ску и срп ску гра ма ти ку и стил, а 1817. 
је за вр шио пре вод срп ског Бу ква ра на ру мун ски је зик19. Од 
1831. ра ди као ди рек тор на ци о нал них шко ла у Ру мун ско
банат ској ре ги мен ти, у ком свој ству је у Ка ран се бе шу осно
вао пре па ран диј ски курс од по 6 ме се ци, од ко јих је зим ски 
одр жа вао у Ка ран се бе шу, а лет њи у Бе лој Цр кви. У овом 
гра ду је бо ра вио по по ла го ди не у пе ри о ду 1836–1850. Ту 
је на пи сао сво ја нај зна чај ни ја де ла из обла сти пе да го ги је, а 
пре вео је на ру мун ски је зик две цр кве не књи ге: Ок то их са 
Ти пи ком и Ту ма че ње је ван ђе ља за пра зни ке. Ве ли ки ру мун
ски про све ти тељ, пе да гог и пре во ди лац Кон стан тин Ди ја ко
но вић Ло га умро је 1850. у Ка ран се бе шу.

У дру гој по ло ви ни 19. ве ка, пре во ђе ње ра зних тек сто ва, 
би ло да се ра ди о до ку мен ти ма, но вин ским члан ци ма, бро
шу ра ма или књи га ма, до би ја на зна ча ју, као по сле ди ца ши
ре ња ли бе ра ли зма, по ја ве ра зно вр сни јих об ли ка пи са ног 
из ра жа ва ња, ка ко у књи жев но сти, та ко и у пу бли ци сти ци, 
на у ци, обра зо ва њу, прав ним по сло ви ма итд. Ме ђу Ру му ни
ма у Ба на ту у по след њим де це ни ја ма 19. ве ка, у пе ри о ду 

17 Roșu, C. (2004) Perdonalități românești din Vo i vo di na, Pan ci o va: Li ber ta tea, 
стр. 70. 

18 Di a co no vich, С. (1900) En cic lo pe dia română, To mul al do i lea, Si biu,  
стр. 149. 

19 Ili ca, A. нав. де ло, стр. 99.
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ау стро у гар ског ду а ли зма, не ма пу но зна чај ни јих име на ни
ти преводи лач ких по ду хва та вред них по себ не па жње, али 
ипак то не зна чи да ни је би ло по је ди них ак тив но сти и у том 
смислу.

Пр ва бро шу ра на ру мун ском је зи ку ко ја је об ја вље на у Пан
че ву, пред ста вља у ства ри је дан пре вод. Ра ди се о књи зи 
Јо ха на Бо леа (Jo hann Bol le), ди рек то ра цар скокра љев ске 
аграр не ста ни це из Гер ца, под на сло вом При руч ник за га
је ње сви ле не бу бе, ко ју је са не мач ког пре вео на ру мун ски 
је зик Три фон Ми ли та риу (Tri fon Mi li ta riu), ка пе лан у Ба
нат ском Но вом Се лу. Ова бро шу ра на 25 стра на об ја вље на 
је 1884. го ди не у штам па ри ји Кар ла Ви тиг шла ге ра у Пан
че ву20, и пред ста вља пр ву књи гу штам па ну на ру мун ском 
језику на про сто ри ма да на шње Вој во ди не21. 

Три фон Ми ли та риу, ро ђен у Пе тро вом Се лу (да нас Вла ди
ми ро вац) 1850. го ди не, син све ште ни ка Па ве ла Ми ли та ри уа 
(Pa vel Mi li ta riu) ко ји је из Пе тро вог Се ла пре шао као па рох у 
Ба нат ско Но во Се ло, био је ве о ма на чи тан и те о ло шки ком
пе тен тан све ште ник. Сти пен ди ста фон да ци је Ан дре ја Мо
чо ни ја (An drei Mo co i ni), то ком сту дент ских го ди на био је 
би бли о те кар Чи та лач ког дру штва бо го слов ске омла ди не из 
Ка ран се бе ша (1872). Као ка пе лан у Ба нат ском Но вом Се лу, 
он је об ја вио ви ше чла на ка и фељ то на у са вре ме ној штам пи 
на ру мун ском је зи ку. Ру мун ско јав но мње ње у ду а ли стич кој 
мо нар хи ји би ло је из не на ђе но 1875. го ди не, ка да је Ми ли
та риу, у при лич но обим ном члан ку, на пао на вр ло хра бар 
на чин, мо гло би се ре ћи чак и оштро, Вин ћен ци ја Ба бе ша 
(Vin cențiu Ba beș), уред ни ка бу дим пе штан ске Ал би не (Al
bina), нај у глед ни је пу бли ка ци је ко ја је у то вре ме из ла зи ла 
на про сто ри ма Ау стро у гар ске мо нар хи је и по зна тог по ли
тич ког ли де ра Ру му на на про сто ри ма те др жа ве. Ре дак ци ја 
је, за уз врат, из не на ђе на сме ло шћу и ста вом ка пе ла на, пре
до чи ла чи та о ци ма лик и мно ге дру ге де та ље са по чет ка све
ште нич ке ка ри је ре мла дог ка пе ла на Ми ли та ри уа, у члан ку 
под на сло вом Ко је тај Ми ли та риу?!22

Кон тро верз на лич ност, увек спре ман на су коб са љу ди
ма око се бе, без „дла ке на је зи ку”, Три фон Ми ли та риу је 

20 Măran, M., Ba ba, I. and Mic, V. (2014) Românii din Pan ci o va 1733–2013, 
Zre ni a nin: Edi tu ra ICRV, стр. 49. 

21 На слов ове књи жи це гла си: Îndreptăriu pen tru prăsirea raţională a omi dei 
de matasă, compusă de Io a ne Bol le, Di rec to rul sta ti u nei de încercare pen tru 
ma tasa ri tu şi vi i e ri tu în Görz. Tra du su d’in lim ba ger ma na de Tri fon Pa vel 
Mi li ta riu Ca pe la nu gr. or. românu în Sa tu luno u, Rövid útmutatás selyem
hernyó oks zerü tenyésztésére. Román kiadás. Pan ci o va (Ti pa ri tu la Ca ro lu 
Vi tigşla ger), 1884.

22 Ано ним (1875, бр. 39) Ci ne este acel Mi li ta riu!?, Al bi na, стр. 4.
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очи глед но до при нео из би ја њу су ко ба уну тар тек осно ва не 
(1872) ру мун ске пра во слав не па ро хи је у Ба нат ском Но вом 
Се лу и ши ре њу на за рен ског по кре та у овом ме сту, а и ме ђу 
Ру му ни ма уоп ште. На кон смр ти свог оца Па ве ла, по стављен 
је 1890. го ди не за па ро ха у Ба нат ском Но вом Се лу, али је 
1894. умро од ту бер ку ло зе у 44. го ди ни жи во та23.

Баш у истом кон тек сту, у ве зи са ши ре њем на за рен ског по
кре та у Ба на ту, до ла зи и пр ви пре вод Но ве Хар фе Си о на 
(No ua Harfă a Si o nu lui) на ру мун ски је зик, де ло зе мљо рад
ни ка из Ба нат ског Но вог Се ла Јо а на Бал но жа на (Ioan Bal no
jan), ко ји је исто вре ме но био и је дан од глав них про по вед
ни ка на за рен ских иде ја ка ко у Ба нат ском Но вом Се лу, та ко 
и у дру гим ме сти ма са ру мун ским ста нов ни штвом, па чак и 
код дру гих на ро да. На за рен ство се код Ру му на ја вља по пр
ви пут око 1872, од кад да ти ра ју нај ста ри ји по да ци о њи ма, 
а из овог ме ста се ве ли ком бр зи ном ши ри на цео ру мун ски 
про стор. Ва жну уло гу у овом про це су имао је баш по ме ну ти 
Јо ан Бал но жан. Ка ко нас оба ве шта ва Вла ди мир Ди ми три је
вић, кон зи сто ри јал ни се кре тар у вр шач кој епар хи ји Срп ске 
Пра во слав не Цр кве у сво јој књи зи по све ће ној на за ре ни ма24, 
ко ја је ина че пре ве де на и на ру мун ски је зик, у пре во ду Јо
си фа Ба ла на (Io sif Bălan) и об ја вље на 1903. у Ка ран се бе шу, 
по ме ну ти Јо ан Бал но жан је пре вео Но ву Хар фу Си о на на ру
мун ски је зик и по ку шао да је об ја ви у Пан че ву, али су га у 
штам па ри ји Бра ће Јо ва но вић од би ли, а слич но је про шао и 
у дру гим пан че вач ким штам па ри ја ма, па и у штам па ри ја ма 
на чи та вој те ри то ри ји Ау стро у гар ске. Сво ју же љу је нај зад 
оства рио та ко што је на шао у Швај цар ској штам па ри ју ко ја 
је при ста ла да му од штам па пре вод, та ко да је књи га нај
зад об ја вље на 1894. го ди не у штам па ри ји Цирхер и Фирер 
(Zürc her & Fur rer) у Ци ри ху, на кон две го ди не тра га ња за 
из да ва чем. Књи га је об ја вље на под на сло вом Но ви до да так 
Хар фи Си о на. Збир ка пе са ма и по хва ла Бо гу (No a ue ada u
ge re lîngă Har fa Si o nu lui. O adu na re de cântări și la u de lui 
Dum ne zeu), ко ја је об у хва та ла 54 пе сме на 88 стра на, у 2000 
при ме ра ка25. Пре вод је оби ло вао пра во пи сним и је зич ким 
гре шка ма, али Ди ми три је вић при ме ћу је да се љак уоп ште не 
гле да на чи сто ту је зи ка и на пра во пис, ње му је бит на са
мо по хва ла Бо гу, ко ја ће сва ког по је дин ца ко ји при хва ти то 

23 Măran, М. аnd Dju rić Mi lo va no vić, A. (2016) Bi se ri ca Or to doxă Română 
și începuturile mișcării năzărinene la  români, Ana le le Ara du lui, nr. 2,  
стр. 396399.

24 Ди ми три је вић, В. (1894) На за рен ство: ње го ва исто ри ја и су шти на,  
Но ви Сад: Срп ска ма на стир ска штам па ри ја.

25 Di mi tri e vi ci, W.  (20. 08. 1895) O nouă armă în mâna Na za re ni lor români, 
Bi se ri ca și șco a la,  nr. 34, стр. 277. 
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уче ње од ве сти у рај26. Ина че, Вла ди мир Ди ми три је вић је 
об ја вио низ чла на ка на ру мун ском је зи ку у пу бли ка ци ја ма 
Ру мун ске Пра во слав не Цр кве Bi se ri ca și șco a la из Ара да и 
Fo a ia diecezană из Ка ран се бе ша. Ма ко ли ко био не у спе шан 
пре вод Јо а на Бал но жа на и са пу но ома шки, чи ње ни ца је да 
има ве ли ки зна чај у исто ри ји кон фе си о нал них по кре та у 
Ба на ту, као пр ви пре вод уоп ште на за рен ских пе сма ри ца на 
румун ски је зик.

По себ но ме сто у пле ја ди ру мун ских пре во ди ла ца са ових 
наших про сто ра за у зи ма књи жев ник, пу бли ци ста, дра ма тург 
и пре во ди лац Алек сан дру Цин ца ри ју (Ale xan dru Țințariu). 
Ро ђен је у Пе тро вом Се лу 1880, а нај плод ни је го ди не свог 
ства ра ла штва је про вео у Пан че ву, где је ра дио као чи нов
ник у град ској упра ви. Об ја вио је не ко ли ко драм ских ко ма
да, збир ке на род них умо тво ри на, но ве ле и при по вет ке, као и 
ве ли ки број чла на ка у ско ро свим пу бли ка ци ја ма на ру мун
ском је зи ку ко је су из ла зи ле у Ау стро у гар ској мо нар хи ји до 
кра ја Пр вог свет ског ра та. На кон ра та пре ла зи у Те ми швар, 
где на ста вља да се ба ви књи жев ним и пу бли ци стич ким ра
дом, све до сво је из не над не смр ти 1934. го ди не27. 

Ње го ва пре во ди лач ка де лат ност оста је у сен ци ње го вог ори
ги нал ног ства ра ла штва, пре све га драм ских ко ма да и но вин
ских чла на ка, ко је по ред књи жев нопу бли ци стич ке, има ју и 
ве ли ку до ку мен тар ноисто риј ску вред ност. По ку ша ће мо да 
је у сле де ћим ре до ви ма бар до не кле при бли жи мо и да ука
же мо на њен зна чај, има ју ћи у ви ду да је пре во дио са ма
ђар ског на ру мун ски је зик и не ке ау то ре од пр во ра зред ног 

26 Di mi tri je vi ci, V. (1895)  Cu pri vi re la na za rism, Bi se ri ca și șco a la,  nr. 11,  
стр. 8485.

27 Țințariu, A. (2014) Mi ze ri i le vieții. Fol clor, amin ti ri, po ve sti ri I, Ediție 
îngrijită de Mir cea Măran, Zre ni a nin: Edi tu ra ICRV стр. 919.

Слика 5 Први превод Нове Харфе Сиона на румунски језик, аутор 
превода Јоан Балножан из Банатског Новог Села, 1894.  

(збирка Дома културе у Банатском Новом Селу)
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знача ја не са мо за ма ђар ску, не го и за свет ску књи жев ност, 
ка кав је ре ци мо Јо кај Мор (Jókai Mór) (1825–1904), про зни 
пи сац, уче сник Ре во лу ци је 1848–1849. и по сла ник у Угар
ском Са бо ру. Цин ца ри ју је пре вео два Мо ро ва де ла на ру мун
ски је зик, и то Ка ли фо ве ци пе ле (Pan to fii ca li fu lui) (1905)28 и  
Ро би њу (Scla va) (1906)29.

Као по че так ње го ве пре во ди лач ке де лат но сти сма тра се 
пре вод ко ме ди је Из вр ши тељ (Ese cu to rul), ко ју је об ја вио 
1903. и Бра шо ву30. Пре вео је још и сле де ће драм ске ко ма
де и при по вет ке: Крај кар не ва ла (Sfârșitul car na va lu lui) 
(1904), До ри на (Do ri na) (1904), По след ња аван ту ра (Ul ti ma 
aventură) Ан та ла Ва ра ди ја (Váradi An tal) (1905), Ца ре ва за
хвал ност (Grația Țaru lui) (1906), Због јед не же не (Pen tru o 
fe me ie) (1906), Две же не (Două fe mei) Иштва на Бар шо њи
ја (Bársony István) (1906), Прин це за Ју ми (Prin ce sa Jyumi) 
(1908), Па мет ни су ди ја (Judecătorul înțelept) (1911), Ру жа 
из Тер са та (Tran da fi rul din Ter sat to) Иштва на Бар шо њи ја 
(1934). Сви ти пре во ди об ја вље ни су у штам пи на ру мун
ском је зи ку са про сто ра та да шње Ау стро у гар ске и Ру му ни
је, ве ћи на у ча со пи су Fa mi lia из Ора дее, а по је дан у Al bi ni 
из Бу ку ре шта, Românul из Ара да и у Adevărul li te rar și ar ti
stic из Бу ку ре шта. 

Ка да је реч о мо но граф ским де ли ма, по ми ње мо мо но гра фи
ју Пе тро вог Се ла (Вла ди ми ро вац) ау то ра Ни ко ла ја Пен це 
(Ni co lae Penția), под на сло вом Мо но гра фи ја оп шти не Роман 

28 Țințariu, A. (2/15 oc tom brie 1905) Pan to fii ca li fu lui, de Jókay Mór, Fa mi lia, 
nr. 40.

29 Țințariu, A. (1906) Scla va, Fa mi lia, nr. 10, 11, 12.
30 Țințariu, A. (1903) Ese cu to rul, co me die întrun act, tra du ce re după A. E., 

Braşov: Edi tu ra librăriei Ci ur cu.

Слика 6 Александру Цинцарију (1880–1934), писац, драматург, 
публициста и преводилац (приватна збирка Мирче Марана, 

Владимировац)
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Пе тре (Пе тро во Се ло) 1808–1908, на ру мун ском је зи ку, об
ја вље не у штам па ри ји Про гре сул (Pro gre sul) у Ора ви ци 
1911. го ди не31. Ово мо но граф ско де ло је пре ве де но на ма
ђар ски је зик и об ја вље но исте го ди не у ис тој штам па ри ји, 
што нас на во ди на пре т по став ку да је сам ау тор пре вео сво је 
де ло са ру мун ског на ма ђар ски је зик. Мо но гра фи ја је об ја
вље на по во дом сто го ди шњи це Пе тро вог Се ла (1908), а њен 
ау тор је био ло кал ни учи тељ, по знат по сво јим кул тур ним 
ак тив но сти ма, ка ко у свом ме сту, та ко и ши ре. 

У пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та, ка да је до шло до ва
жних про ме на на ју го и сто ку Евро пе, па и на це лом ста ром 
кон ти нен ту, у си ту а ци ји у ко јој се Ау стро у гар ска рас па ла, 
а Ба нат је био по де љен из ме ђу Кра љев не СХС и Ру му ни
је, до шло је и до озбиљ них про ме на ка да је реч о са мој ру
мун ској на ци о нал ној ма њи ни са про сто ра за пад ног Ба на та, 
ко ја из двој не мо нар хи је сад пре ла зи у но ву, ју го сло вен ску 
др жа ву. Пре во ди лач ка де лат ност ни је не ста ла, не го се са да 
од ви ја ла у дру га чи јим окол но сти ма, у ко ји ма су ма ђар ски 
и не мач ки је зик из гу би ли на зна ча ју, а при о ри тет до би ја ју 
срп скору мун ски пре во ди. У ме ђу рат ном пе ри о ду су, у том 
сми слу, из вр ше на два ва жна пре во да, зна чај на и за срп ски 
и за ру мун ски на род, а то су де ло Ни ко ла ја Јор ге (Ni co lae 
Ior ga) под на сло вом Исто ри ја Ру му на и њи хо ве ци ви ли за ци
је (Is to ria Românilor și a ci vi li zație i lor), у пре во ду вр шач ког 
еру ди те Вла ди ми ра Мар га на, са ру мун ског на срп ски је зик, 
те Ми си о нар ска писма (Scri so ri mi si o na re) вла ди ке Ни ко ла
ја Ве ли ми ро ви ћа у пре во ду Ау ре ла Уро ша (Au rel Uroș), са 
срп ског на ру мунски је зик.

Да кле, ва жну пре во ди лач ку ак тив ност је, у сле де ћим де це
ни ја ма, бар ка да је реч о про сто ри ма ју жног Ба на та, спро
во дио др Вла ди мир Мар ган, пред став ник срп ске гра ђан ске 
ин те ли ген ци је у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та, по знат 
као углед ни јав ни и по ли тич ки рад ник, пу бли ци ста и ау тор 
ви ше мо но граф ских сту ди ја и пре во да, до бар по зна ва лац 
ру мун ске исто ри је, кул ту ре, је зи ка и ци ви ли за ци је. 

Ро ђен је 1871. у Срп ској По же же ни, да нас у Ру му ни ји. Сту
ди рао је те о ло ги ју у Срем ским Кар лов ци ма, Чер но ви ца ма 
и Бер ну а за тим и пра во у Бу дим пе шти и Клу жу.  Од 1894. 
на ла зи се на зна чај ним по ли тич коад ми ни стра тив ним функ
ци ја ма, ка ко у ау стро у гар ској др жа ви, та ко и ка сни је у ју го
сло вен ској. Нај по зна ти је де ло му је Мо но гра фи ја По ду нав
ске обла сти – А (1929), ко ја са др жи бо га те ста ти стич ке и 

31 Penția, N. (1911) Mo no gra fia co mu nei Ro manPe tre (Pe tro vo sel lo) 1808–
1908, Ora vița: Pro gre sul.
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дру ге вред не по дат ке о на се љи ма и ста нов ни штву Ба на та у 
ме ђу рат ном пе ри о ду32.

Ме ђу ње го вим оства ре њи ма ис ти че се и је дан пре вод, од из
у зет ног зна ча ја за на шу те му. Ра ди се о пре во ду књи ге Ни
ко ла ја Јор ге Исто ри ја Ру му на и њи хо ве ци ви ли за ци је, са ру
мун ског на срп ски је зик, рад ко ји је об ја вљен 1936. го ди не 
у Вр шцу. Мар ган је очи глед но од лич но по зна вао ру мун ски 
је зик, а као вр хун ски ин те лек ту а лац био је све стан чи ње
ни це да ће штам па ње овог пре во да до при не ти при бли жа ва
њу срп ске чи та лач ке пу бли ке Ру му ни ма и њи хо вом бо љем 
упо зна ва њу. Ње го во од лич но по зна ва ње ру мун ског је зи ка је 
ути ца ло и на то да бу де по ста вљен за пр вог про фе со ра ру
мун ског је зи ка и књи жев но сти у вр шач кој гим на зи ји, при
ли ком отва ра ња оде ље ња на ру мун ском на став ном је зи ку 
1934. го ди не33. Иа ко је имао ја сно фор ми ран срп ски на ци о
нал ни иден ти тет, Мар ган је одр жа вао при сне и ис кре не ве зе 
са Ру му ни ма, са ко ји ма је пу но са ра ђи вао.

Чи ње ни цу да је Мар ган био од ли чан по зна ва лац ру мун
ског је зи ка на гла ша ва у пред го во ру по ме ну тог пре во да и др 
Јован Ра до нић, про фе сор бе о град ског Уни вер зи те теа, ко ји 
ис ти че да је „Др Вла ди мир Мар ган, до бар зна лац ру мун ског 
је зи ка, учи нио вр ло до бро што је пре вео на срп ски по зна то 
де ло проф. Ни ко ле Јор ге Исто ри ја Ру му на и њи хо ве ци ви ли
за ци је”, за то што су „ве ков не ин тим не ве зе на шег на ро да с 
Ру му ни ма, ме ђу соб ни ути ца ји мно го ис пре пле та ни и ве о ма 
сна жни”34. И сам ау тор књи ге, про фе сор Јор га, на пи сао је 
не ко ли ко па су са у пред го во ру срп ском из да њу, у ко ме ка же  
да „Ср би, на ши су се ди кроз то ли ке ве ко ве, са ко ји ма смо 
за јед но и брат ски жи ве ли на обе ма оба ла ма Ду на ва, ма да 
се с јед не стра не го во ри срп ски, а са дру ге стра не ру мун
ски, по зна ју нас вр ло ма ло”35, те се из тог раз ло га и на мет
ну ла по тре ба за пре во ђе њем ове књи ге, ко ја је у ори ги на лу 
на пи са на на фран цу ском 1919, али је убр зо до жи ве ла не ко
ли ко пре во да на нај ва жни је свет ске је зи ке, па и на срп ски 
је зик. Сам пре во ди лац књи ге, др Вла ди мир Мар ган, у сво
јој ин тер вен ци ји у пред го во ру, под се ћа на зна чај лич но сти 
Ни ко ла ја Јор ге, чи ја је „мар кант на лич ност по зна та не са мо 

32 Măran, М. (2009) Două me mo rii ale lui Vla di mir Mar gan de spre românii din 
re ga tul iu go slav, Anu ar 2009, Zre nja nin: In sti tu tul de Cultură al Românilor 
din Vo i vo di na, стр.108.

33 Po pi, G. (1976) Ru mu ni u ju go slo ven skom Ba na tu iz me đu dva ra ta 1918–
1941, No vi Sad: In sti tut za iz u ča va nje isto ri je Voj vo di ne, str.114. 

34 Јор га, Н. (1936) Исто ри ја Ру му на и њи хо ве ци ви ли за ци је, пре вод др Вла
ди мир Мар ган, Вр шац: Ју го сло вен ска штам па ри ја М. П. Сте фа но вић, 
стр. V

35 Исто, стр. III
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код нас, већ и у це лом кул тур ном све ту”36, те да се он сам 
од лу чио на пре во ђе ње ове књи ге „из раз ло га што га је сам 
пи сац пре по ру чио”, из че га се мо же из ве сти за кљу чак да је 
Мар ган са ра ђи вао са Јор гом у од ре ђе ној фор ми и кон сул то
вао се с њим око са мог из бо ра де ла ко је ће би ти пре ве де но 
на срп ски је зик. 

И нај зад, спо ме ну ће мо још јед ног пре во ди о ца из ре до ва ру
мун ског пра во слав ног све штен ства у Ба на ту, а то је Аурел 
Урош (1910–1984). Ро ђен у До ло ву, сту ди рао је те о ло ги ју 
у Ка ран се бе шу, а за тим ра дио као све ште ник у До бри ци 
(1932–1940), Мра мор ку (1940–1962) и Ко ви ну (1962–1971), 
а 1961. је по ста вљен за пан че вач ког про ту, од лу ком над ле
жних ор га на Ру мун ске Пра во слав не цр кве из Те ми шва ра37. 
Го ди не 1971. иза бран је за ви ка ра но во о сно ва ног Ру мун ског 
пра во слав ног ви ка ри ја та у ју го сло вен ском Ба на ту. 

У обла сти пу бли ци сти ке, у ме ђу рат ном пе ри о ду по знат је 
као са рад ник не дељ ни ка На де ждеа (Nădejdea) из Вр шца, 
али пр вен стве но као са рад ник ор га на ка ран се бе шке епар
хи је, по ме ну тог не дељ ни ка Фо а иа ди е че за на, са ни зом вр ло 
ком пе тент них чла на ка из обла сти те о ло ги је и исто ри је. Го
ди не 1936. об ја вио је ру мун ски пре вод Ми си о нар ских пи
са ма срп ског те о ло га, вла ди ке Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа. Ова 
књи га са др жи пре во де 20 пи са ма вла ди ке Ни ко ла ја, на 60 
стра на, а об ја вље на је у из да њу Епар хиј ског са ве та – секци
је за кул ту ру Ка ран се бе шке епар хи је38. У увод ној ре чи, у 

36 Исто, стр. Х
37 Ар хи ва Ру мун ске цр кве не оп шти не у Вла ди ми ров цу, бр. 3798 B/1961.
38 Ve li mi ro vi ci, Epi scop N. (1936) Scri so ri mi si o na re, I, Tra du se din lim ba 

sârbă de Pr. A, Uroș Do lo ve a nu, Ca ran se beș: Edi tu ra Con si li u lui Epar hial, 
Secția Culturală.

Слика 7 Мисионарска писма епископа Николаја Велимировића, 
у преводу Аурела Уроша (1936) (приватна збирка Мирче Марана, 

Владимировац)



170

МИРЧА МАРАН

обра зло же њу свог ра да, Ау рел Урош ис ти че да је вла ди ка 
Ни ко лај „вре дан рад ник у бра зди Го спо да Бо га, ко ји је суд
бу свог жи во та по да рио Хри сту Бо гу”39. Овај „пи сац и пе
сник, еру ди та и на ро чи то из ван ре дан бе сед ник, ко га Ср би 
с пра вом на зи ва ју Зла то у стим”, зна ча јан је као пра во слав ни 
ми сли лац у то ли кој ме ри да га Урош на зи ва „пра во слав ним 
ми сти ком и ли бе ра лом ан гли кан ске ни јан се”40.

Не ка од тих пи са ма вла ди ке Ни ко ла ја, у пре во ду Ау ре ла 
Уро ша, об ја вље на су и у ви ше бро је ва Фо а ја ди е че за на, у 
пе ри о ду 1934–1936. Свој до при нос у обла сти пре во ди лач ког 
ра да дао је и об ја вљи ва њем пре во да са фран цу ског је зи ка 
члан ка Бог по сто ји, ау то ра Т. Мо роа (Théop hi le Mo re ux)41. 
По ми ње мо и бро шу ру Ба нат ски бо рац: Сте фан Жи а ну (Un 
luptător bănățean: Ște fan Ji a nu), ко ју об ја вљу је 1935. у Ка
ран се бе шу, за јед но са гру пом ау то ра. При ре дио је пр ва из да
ња Цр кве ног Годишњакa (Anu a rul bi se ri cesc) ко ји је об ја вио 
Pумунски пра во слав ни ви ка ри јат у ју го сло вен ском Ба на ту.

Пре во ди лач ки рад је, као и да нас, био нео п хо дан, ну жан, по
што без ње га не мо же да функ ци о ни ше јед но мул ти кул тур
но дру штво у ко ме по сто ји чи тав спек тар је зи ка, кул ту ра, 
тра ди ци ја, кон фе си ја, као што је ба нат ско и уоп ште вој во
ђан ско дру штво. У овом ра ду су, на рав но, при ка за ни са мо 
не ки аспек ти пре во ди лач ке де лат но сти Ру му на са про сто ра 
за пад ног Ба на та (Вој во ди не) до Дру гог свет ског ра та, а за је
дан це ло ви ти ји при каз ра зних аспе ка та пре во ди ла штва ко ји 
ни су на шли ме ста у овом ра ду, на да мо се да ће би ти при ли ке 
у не кој на кнад ној сту ди ји.
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TRANSLATION WORK OF ROMANIANS FROM THE 
TERRITORY OF PRESENT DAY VOJVODINA IN THE 19TH 

AND THE FIRST DECADES OF THE 20TH CENTURY

Abstract

The paper presents diferent aspects of the translation work of 
Romanians from the territory of the present day Vojvodina (Banat) 
during the 19th and the first decades of the 20th century, up until the 
Second World War. The translation work in administration, education, 
religious institutions, and primarily in journalism and literature, has 
played an important role in the multicultural society of Banat. Various 
languages, cultures, traditions and religions interacted and intertwined 
there, and the society functioned on principles which enabled mutual 
understanding and cooperative work of all those who lived in Banat, 
regardless of the diferences. The first translations in the Romanian 
language, primarily from German and Serbian, appeared in the 18th 
century, for the needs of state administration, education or religious 
work. The translations became more diverse and of a higher quality 
thanks to the work of the first elite Romanian intellectuals from the 
period of the late Enlightenment, the representatives of whom were 
Paul Iorgovici, Constantin Diaconovici Loga, and Sofronie Ivacicovici. 
In the 19th century, the translations got new content in the form of 
publication of multilingual posters, invitations, association rules, 
monetary instructions, newspaper articles, religious books, but also 
literary works, among which the most prominent were the translations 
of Hungarian literary works to the Romanian language, done by the 
writer and publicist Alexandru Țințariu. In the period between the 
two World Wars, translation work also gained new content because 
translations from German and Hungarian to Romanian stopped as the 
focus was placed on translations from Serbian to Romanian and vice 

versa. 

Keywords: Enlightenment, literature, translation, Banat
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Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет –  
Од сек за ме диј ске сту ди је Но ви Сад
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329.18:316.75(=112.2)(497.113)”1929/1941”
       329.18:061.2(=111.2)(497.113)”1929/1941”

прегледни рад

КЊИГЕИПРОСВЕТАКАО
СРЕДСТВОНАЦИФИКАЦИЈЕ
ВОЈВОЂАНСКИХНЕМАЦА

Сажетак: У ра ду се ана ли зи ра књи га као сред ство на ци стич ке 
ин док три на ци је Не ма ца у Вој во ди ни три де се тих го ди на XX ве ка. 
У ра ду су из не те књи ге на ци стич ких ау то ра ко је су би ле глав на 
ли те ра ту ра за иде о ло шку ин док три на ци ју у на ци стич ком ду ху. 
Из не ти су и ма ње по зна ти по да ци да је у Но вом Са ду де ло ва ла 
књи жа ра „Кул ту ра” ко ја је би ла спе ци ја ли зо ва на за ши ре ње на
ци стич ке ли те ра ту ре. По себ но је об ра ђе на При ват на не мач ка 
учи тељ ска шко ла у Но вом Вр ба су, ко ја је би ла цен тар на ци стич ке 
про па ган де. То је ва жно на ве сти јер су бу ду ћи учи те љи ко ри сти
ли свој по ло жај да у на ци стич ком ду ху и пу тем књи ге иде о ло шки 
усме ре сво је ђа ке. Об ја вље ни су и из ве шта ји та да шње штам пе 
на срп ском је зи ку о на ци стич кој про па ган ди ко ја је во ђе на на под
руч ју Ду нав ске ба но ви не. За кљу чак овог ра да су ге ри ше да је књи га 
има ла огро ман ути цај на на ци фи ка ци ју Не ма ца као ју го сло вен ске 
ма њи не, у вре ме ка да су дру ги ме ди ји (осим штам пе) би ли те шко 
до ступ ни тој на ци о нал ној за јед ни ци.  

Кључнеречи: књи ге, на ци зам, Нем ци, Ду нав ска ба но ви на, ме ди ји, 
про све та

Увод

Нем ци ко ји су жи ве ли на под руч ју Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца (од 1929. го ди не зва ла се Кра ље ви на Ју го сла
ви ја), би ли су нај ве ћа на ци о нал на ма њи на у ју жно сло вен
ској др жа ви. Иа ко су жи ве ли и у дру гим де ло ви ма кра ље
ви не (нпр. у Сло ве ни ји је по сто ја ла ја ка не мач ка за јед ни ца) 
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они су углав ном би ли скон цен три са ни на под руч ју Ду нав
ске ба но ви не ко ја у основ ним кон ту ра ма од го ва ра под руч
ју да на шње Ау то ном не По кра ји не Вој во ди не. О пи та њу 
Не ма ца као на ци о нал не ма њи не у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји 
пи са ло је ви ше ау то ра ме ђу ко ји ма ва ља из дво ји ти исто ри
ча ре Зо ра на Ја ње то ви ћа1 и Ми ха е ла Ан то ло ви ћа2, док је о 
исто ри ја ту штам па них ме ди ја вој во ђан ских Не ма ца, вред
ну мо но гра фи ју на пи сао Бран ко Бе шлин3. Нем ци су би ли 
у ме ђу рат ном пе ри о ду све до до ла ска  на ци ста на власт у 
Не мач кој углав ном мир ни и де кла ра тив но ло јал ни гра ђа ни 
ју жно сло вен ске кра ље ви не, ко ји се ни су пре ви ше ме ша ли у 
по ли тич ка пре ви ра ња. Ка ко се на ци зам у Тре ћем рај ху усто
ли чио и учвр стио та ко је и про па ган да пре ма сво јој ма њи ни 
у европ ским зе мља ма од стра не Не мач ке, све ви ше бу ја ла 
и тра жи ла осло нац за бу ду ћу екс па н зи ју и агре сив ну по ли
ти ку, ко ја ће кул ми ни ра ти из би ја њем Дру гог свет ског ра та. 
У том кон тек сту тре ба са гле да ти и по сте пе ну на ци фи ка ци ју 
вој во ђан ских Не ма ца ко ја се ши ри ла пу тем учла ње ња све 
ши ре по пу ла ци је у Кул тур бунд, али и пу тем књи га, штам пе, 
обра зо ва ња и на дру ге на чи не.

Да би бо ље упо зна ли на ци стич ку иде о ло ги ју ко ја је по сте
пе но про ди ра ла ме ђу вој во ђан ске Нем це од 1933. го ди не и 
у пот пу но сти за вла да ла њи хо вим ор га ни за ци ја ма, пр вен
стве но Кул тур бун дом, мо ра мо ду бље за ћи у исто риј скоиде
о ло шки склоп обич ног не мач ког чо ве ка не по сред но на кон 
Првог свет ског ра та. Иде о ло ги ја ко ју су на ци о нал со ци ја ли
сти фор ми ра ли, де ли мич но је у ви ду екс трем ног на цо на ли
зма, ми ли та ри зма и ан ти се ми ти зма по сто ја ла у од ре ђе ном 
де лу не мач ког дру штва још од кра ја 19. ве ка. Го ди не 1920те 
у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца већ је фор ми ра но 
нај ва жни је  удру же ње до ма ћих Не ма ца ко је је те жи ло да све 
фолк сдој че ре ста ви под сво је окри ље: „Осни вач ка скуп шти
на Schwa bischDe utscher Kul tur bun da одр жа на је у Но вом 
Са ду 20. ју на 1920. го ди не, а са ма пра ви ла ор га ни за ци је пре
у зе та су од срп ске кул тур не ор га ни за ци је ’Про свј ета’....”4. 
Се ди ште Кул тур бун да би ло је сме ште но у велелепној 

1 Ја ње то вић, З. (2009) Нем ци у Вој во ди ни, Бе о град: Ин сти тут за са времену 
исто ри ју Ср би је.

2 Ан то ло вић, М. (2017) Не мач ка ма њи на у Вој во ди ни (1918–1941):  
дру штво и по ли ти ка, Сом бор: Пе да го шки фа кул тет.

3 Бе шлин, Б. (2001) Ве сник тра ге ди је: не мач ка штам па у Вој во ди ни 
1933–1941, Но ви Сад: Пла то не ум.

4 Ба ро вић, В. (2016) Пи та ње на стан ка и ра да Кул тур бун да и дру гих не
мач ких ор га ни за ци ја у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји, Вој но де ло, интер
ди сци пли нар ни на уч ноте о риј ски ча со пис, Вол. 68, Го ди на LXVI II, 
3/2016; Бе о град: Ми ни стар ство од бра не Ре пу бли ке Ср би је, стр. 323.
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згради ве о ма мо дер но про јек то ва ној за оно вре ме, по зна тој 
као „Ха баг ха ус” или па ла та „Ха баг” у Но вом Са ду.

Сли ка 1 Па ла та „Ха баг” у Но вом Са ду у ме ђу рат ном пе ри о ду
За ни мљи во је при ме ти ти да су ми ли та ри зам и ул тра на ци о
на ли зам ме ђу Нем ци ма у зе мљи – ма ти ци пре да но про па ги
ра ли ра зни исто ри ча ри од Јо ха на Гу ста ва Дрој зе на (Jo hann 
Gu stav Droysen) пре ко Хајн ри ха фон Трајч кеа (He in rich von 
Tre itschke) до Хајн ри ха фон Ср би ка (He in rich von Sr bik). 
„Он (Хајн рих фон Ср бик – прим. аут.) ви ди по кре тач ку 
сна гу исто ри је у не пре кид ној бор би ви ших на ро да ко ји по
ти ску ју под љу де не спрем не да се по ви ну ју би о ло шким за
ко ни ма исто ри је. У тој веч ној бор би на ро да је ди но је ја ка 
др жа ва уре ђе на по вој ним при нци пи ма спо соб на да пре жи
ви, оп ста не и да ка ко по ро би окол не ма ње ми ли та ри зо ва не 
зе мље.... Хајн рих фон Ср бик је у свом де лу, на ста лом по сле 
про па сти на ци зма, под на зи вом „Дух и исто ри ја од не мач
ког ху ма ни зма до са да шњо сти”, тврдио да је у на ци стич кој 
истори о гра фи ји би ло здра вих схва та ња!”5.

У овом ра ду обра ти ће мо по себ ну па жњу на то ка ко су Нем
ци ко ји су жи ве ли у Ду нав ској ба но ви ни ко ја је би ла се вер
на по кра ји на Кра ље ви не Ју го сла ви је, на ци фи ко ва ни пу тем 
књи га и про све те.  Пр ви сег мент на ци фи ка ци је вој во ђан ских 
Не ма ца та ко зва них фолк сдој че ра, вр шен је пре ко књи га од
но сно пу тем чи та ња ли те ра ту ре ко ја је на ста ја ла из пе ра на
ци о нал со ци ја ли стич ких ау то ра или њи хо вих сим па ти зе ра, 
од но сно љу ди ко ји су у ду хов ном сми слу би ли пре те че на
ци стич ког по гле да на свет. Дру ги вид на ци фи ка ци је, вр шен 
је  на про свет ном пла ну и то кроз рад При ват не учи тељ ске 
не мач ке шко ле у Но вом Вр ба су, ко ја је по ста ла пра ви пе да
го шки ра сад ник на ци о нал со ци ја ли стич ких учи те ља, ко ји су 
ту екс трем ну иде о ло ги ју ка сни је ши ри ли ме ђу сво јим ђа
ци ма али и у ши рој дру штве ној сре ди ни у ко јој су жи ве ли 

5 Ба ро вић, В. (2010) Исто риј ски осно ви не мач ког ми ли та ри зма као по у ка 
за де мо крат ске про це се тран сфор ма ци је вој ске, Вој но де ло, ин тер ди сци
пли нар ни на уч ноте о риј ски ча со пис, Вол 68, Го ди на LXII, је сен/2010. 
Бе о град: Ми ни стар ство од бра не Ре пу бли ке Ср би је, стр. 352353.
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и ра ди ли. Тре ба ис та ћи да ни су сви они ко ји су за вр ши ли 
ту шко лу би ли на ци сти, али до бар део мла дих учи те ља је 
то де фи ни тив но био, при че му тре ба на ве сти да су ти љу
ди ра ди ли у сре ди ни ко ја је у вре ме из ме ђу два свет ска ра
та, ве о ма це ни ла учи те ље као пред став ни ке ин те лек ту ал не 
ели те не мач ке ма њи не у Ду нав ској ба но ви ни и Кра ље ви ни 
Ју го сла ви ји. Од лу чи ли смо да об ра ди мо и тај сег мент за то 
што је и у по ме ну том пе да го шком за во ду на ци о нал со ци ја
ли стич ка про па ган да ши ре на пу тем књи га, али и у об ли ку: 
усме них пре да ва ња, раз го во ра, де ље ња бро шу ра, ле та ка из 
Рај ха, слу ша ња не мач ких ра дио ста ни ца и на дру ге на чи не.

При ват на учи тељ ска шко ла у Но вом Вр ба су

Тре ба по ме ну ти да је Кул тур бунд до ста ра дио и на по љу 
обра зо ва ња те је 15. ма ја 1929. го ди не одо бре но осни ва ње 
Не мач ке школ ске за ду жби не (De utsche Schul stif tung), ко ја 
је има ла за да так да при ку пља сред ства за рад не мач ке учи
тељ ске шко ле ко ја би по ста ла ра сад ник ка дро ва за на ста ву 
на ма тер њем – не мач ком је зи ку. Не мач ки ме ди ји ак тив но 
су уче ство ва ли у аги та ци ји за ма те ри јал ну пот по ру обра
зо ва њу на не мач ком, те је глав ни лист те ма њи не De utsche 
Volksblatt 24. ма ја 1931. го ди не по зи вао чи та о це да да ју до
бро вољ не при ло ге6.

Убр зо су на ба вље на сред ства од ко јих је 29. ју на 1931. го ди
не осно ва на Школ ска за ду жби на, у чи је нај ви ше те ло, тзв. 
Ку ра то ри јум, ула зе: Сте фан Крафт (Ste fan Kraft) (пред сед
ник За ду жби не), Ге орг Грасл (Ge org Grassl) (пр ви уред ник 
De utsche Volksblatta) и Јо хан Кекс (Jo hann Kek se). Не мач ка 
учи тељ ска шко ла по че ла је са ра дом  у Ве ли ком Беч ке ре
ку (Зре ња ни ну) 20. ав гу ста 1931. го ди не, а за тим је 1933. 
пре ба че на у Но ви Вр бас, у ко ме ра ди све до сло ма Кра ље
ви не Ју го сла ви је7. У При ват ној не мач кој учи тељ ској шко ли 
пре да вао је је дан од нај о бра зо ва ни јих по ду нав ских Не ма ца 
про фе сор Фи лип Хил ке не (Phi lipp Hi le ke ne) ко ји је био уни
вер зи тет ски про фе сор у Бу дим пе шти, али је због спле та дру
штев нопо ли тич ких окол но сти пре да вао у по ме ну том пе да
го шком за во ду, где је др жао: не мач ки и фран цу ски је зик, 
ма те ма ти ку, фи ло зо фи ју и ве ро на у ку (еван ге ли стич ку)8. Као 

6 Мир нић, Ј. (1974) Нем ци у Бач кој у Дру гом свет ском ра ту, Но ви Сад: 
Ин сти тут за про у ча ва ње исто ри је Вој во ди не, стр. 34.

7 Мир нић, Ј. (1974) Нем ци у Бач кој у Дру гом свет ском ра ту, Но ви Сад: 
Ин сти тут за про у ча ва ње исто ри је Вој во ди не, стр. 34, фу сно та 36, по зи ва 
се на Schwa bischer Volk ser zi e her, 1/1938, Et was uber die pri va te de utsche 
Le hrer bil dung san stalt in No vi Vr bas.

8 Ор бо вић, М. (2014) Фи лип Хил ке не на кул тур ном раз ме ђу ис то ка и за
па да, Го ди шњак исто риј ског ар хи ва гра да Но вог Са да, стр. 124136.
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вр стан ин те лек ту а лац про фе сор Хил ке не је из у ча вао де ла 
срп ских књи жев ни ка, а по себ ну па жњу, по бу ди ло је ње го во 
ис тра жи ва ње Ње го ше вог де ла „Гор ски вје нац”, о ком пи ше 
у бу дим пе штан ском ча со пи су Fi lo lo gi ai Közlöny.

Сли ка 2 Про фе сор Фи лип Хил ке не (1875–1938)
О ра ду не мач ке гим на зи је пи са ли су и ме ди ји на је зи ку ве
ћин ског на ро да, али уз огор че ње, због на вод них број них по
год но сти, ко је су не мач ки учи те љи има ли у од но су на оне 
дру гих на ци о нал но сти: „Мно го не ре ше них пи та ња и отво
ре них про бле ма сто ји пред на шим учи тељ ством. А вој во ђан
ски учи те љи има ју по ред њих још и сво је спе ци јал не бри
ге ко је им до ла зе из При ват не не мач ке учи тељ ске шко ле у 
Но вом Вр ба су. При ват на не мач ка учи тељ ска шко ла у Но вом 
Вр ба су, осно ва на је, ти хо и ско ро не за па же но, пре че ти ри 
го ди не, за у зи ма њем све моћ ног г. др. Краф та. А пре го ди ну 
да на из ове шко ле, ко ја је пот пу но из јед на че на са држав ним 
учи тељ ским шко ла ма иза шла је и пр ва ге не ра ци ја свр ше них 
учи те ља. Оста вља ју ћи на стра ну чи ње ни цу да се са ме уста
но ве при ват них шко ла про ти ве по сто је ћим за кон ским школ
ским про пи си ма – јер су шко ле по сви ма са мо јав не – ми 
кон ста ту је мо да на ши Нем ци ни су има ли ни у Ау стри ји сво
ју не мач ку учи тељ ску шко лу. Па и по ред то га основ не шко ле 
би ле су увек на ви си ни, као што је уо ста лом, слу чај и да
нас...Ка да су пре го ди ну да на из При ват не учи тељ ске шко ле 
иза шли пр ви свр ше ни ма ту ран ти у ско ро ре корд ном вре ме
ну, они су би ли, за хва љу ју ћи од лич ним ве за ма г. др. Краф та, 
по на ме шта ни у ве ћим вој во ђан ским ме сти ма, и то у пр вом 
ре ду у Ку ли и Ру ми. Док оста ли на ши учи те љи, ју го сло вен
ске на род но сти, мо ра ју да че ка ју и по де сет па и два де сет 
го ди на у ма лим се ли ма да би би ли пре ме ште ни у ме ста ран
га Ку ле и Ру ме, мла ди не мач ки учи те љи по ста вље ни су у та 
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ме ста у првој го ди ни сво га слу жбо вања.”9 Лист до да је да су 
не ки учи те љи, ко ји су се за ме ри ли „све моћ ном” Краф ту, би
ли пре ба че ни на дру га ме ста, да би се у атрак тив не град ске 
шко ле за по сли ли го ло бра ди не мач ки учи те љи. Но ви нар но
во сад ског днев ног ли ста на срп ском је зи ку „Дан”, огор че но 
до да је да је не мач ки „Дој чес Фолксблат”, ја вио да ће у шко
лу би ти при мље но 50 уче ни ка, а ако се не ја ви до во љан број 
од лич них, при ма ће вр ло до бре или чак и до бре уче ни ке, док 
се у срп ским шко ла ма при ма ју ис кљу чи во од ли ка ши. „Дан” 
за бри ну то за кљу чу је: „Због то га су не ке учи тељ ске шко ле 
(срп ске – прим. аут.) и за тво ре не, по што се ни је ја вио до во
љан број од лич них уче ни ка... И то се зо ве рав но прав ност. 
Да ли све ово зна ју они, ко ји су по сво јој ду жно сти по зва ни 
да во де бри гу о ова квим и слич ним пи та њи ма?”10.

Пре ма зва нич ним по да ци ма, пр ва ге не ра ци ја не мач ких учи
те ља, иза шла је из школ ских клу па 1934. го ди не и до 1940. 
го ди не, би ло је 165 ди пло ми ра них на став ни ка. Го ди шња 
шко ла ри на је из но си ла 1.000 ди на ра по по ла зни ку, а ју го
сло вен ска вла да је по ма га ла шко лу са по ла ми ли о на ди на ра 
го ди шње. Обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку за не мач ку ма њи
ну би ло је ве о ма бит но, а о шко ло ва њу у Кра ље ви ни СХС 
има мо и све до чан ства не мач ких ђа ка: „Вр ба шка гим на зи ја 
је у исто ри ја ту по ду нав ских Не ма ца има ла зна чај но ме сто. 
Осно ва на је 1809, 25 го ди на по до се ља ва њу еван ге лич ких 
Не ма ца у Но ви Вр бас под Јо си фом II, као ла тин ска шко ла а 
од 1909. во ђе на је на ста ва пу не осмо го ди шње гим на зи је. За 
вре ме ма ђа ри за ци је је пот пу но из гу би ла обе леж је не мач ке 
гим на зи је. Од мах по осни ва њу Кра ље ви не СХС но ва др жа
ва је, пре за кљу чи ва ња Три ја нон ског ми ра, би ла спрем на да 
у те жњи за при до би ја ње не мач ког ста нов ни штва као про
тив те жи ма ђар ских ире ден ти стич ких на сто ја ња у обла сти 
школ ства иза ђе у су срет зах те ви ма Не ма ца. Ре зул тат ових 
ин те ре са је би ло уво ђе ње не мач ког је зи ка у Вр ба шку гим
на зи ју 1920. го ди не. Пр во бит на пред у сре тљи вост је на жа
лост бр зо по пу сти ла кад се спољ но по ли тич ки по ло жај ју
го сло вен ске кра ље ви не учвр стио, па је већ у школ ској 1926. 
у ви шим раз ре ди ма об у ста вље на на ста ва на не мач ком је
зи ку. Са мо у ни жим раз ре ди ма, IIV, би ло је до зво ље но да 
се на ста ва у па ра лел ним раз ре ди ма во ди на не мач ком. У ту 
гимна зи ју до ла зи ли су уче ни ци из це ле Вој во ди не”11.

9 Ано ним, (14. 11. 1935) При ват на учи тељ ска шко ла у Но вом Вр ба су, Дан.
10 Ано ним, (14. 11. 1935) При ват на учи тељ ска шко ла у Но вом Вр ба су, Дан.
11 Сте фа но вић, Н. (2003) Је дан свет на Ду на ву, Бе о град Do na uschwa bische 

Kul tur stif tung – Mun chen, Дру штво за срп сконе мач ку са рад њу, стр. 23, 
ци ти ран је раз го вор са Оска ром Фелд тен це ром.
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Не мач ка учи тељ ска шко ла, по ста ла је од до ла ска на ци ста 
на власт у Не мач кој пра ви ра сад ник на ци о нал со ци ја ли стич
ких аги та то ра, а упра во су мла ди учи те љи као пред став ни ци 
ин те ли ген ци је, ко ја обра зу је но ве на ра шта је, би ли по год ни 
за про па ган ду. Ју го сло вен ски по ли циј ски ор га ни ре ги стро
ва ли су ак тив но сти не мач ких учи те ља, и сто га је че сто 
вршен строг над зор и при смо тра над по је ди ним учи те љи
ма, ре ги стро ва ним као по ли тич ки не по доб ни, али су они 
са дру ге стра не ве ли ки број не мач ких омла ди на ца уве ли у 
на ци о нал со ци ја ли стич ку иде о ло ги ју, што је у на ци стич ким 
кру го ви ма тре ти ра но као њи хо ва „ве ли ка за слу га”. У том 
кон тек сту тре ба са гле да ти и по вер љив до ку мент ко ји је по
ло ви ном 1937. го ди не сре ски на чел ник Ти те ла, по слао сре
ском на чел ству но во сад ском: „Част ми је из ве сти ти да ово 
На чел ство има си гур не по дат ке о то ме, да је Швинд Ја коб 
(Schwindt Ja cob), учи тељ у Ка ћу, при ста ли ца Хи тле ри зма 
и да је не дав но ди рект но из Не мач ке тра жио ма те ри јал за 
на ци о нал со ци ја ли стич ку про па ган ду код нас. Мо лим, да се 
над њим во ди стро ги над зор”12. Би ло је још при ме ра да су 
ју го сло вен ске вла сти уо чи ле озбиљ ну аги та ци ју и про па ган
ду, ко ју су ши ри ли на ци о нал со ци ја ли стич ки учи те љи, али 
се тај об лик ин док три на ци је ве о ма успе шно оба вљао и ме ђу 
обич ним гра ђа ни ма, ко ји су раз ме њи ва ли књи ге, пам фле те и 
дру гу ли те ра ту ру са иде о ло шким  на ци стич ким са др жајем.

Но во сад ска књи жа ра „Кул ту ра” –  
пункт за рас ту ра ње на ци стич ких књи га

На ци о нал со ци ја ли сти су има ли свој ме сеч ни лист „Schaf
fen de Ju gend” („Ства ра лач ка омла ди на”), ко ји је про па ги рао 
здрав на чин жи во та на се лу, али уз на ци о нал со ци ја ли стич
ке мо ти ве и при че, у ко ји ма се про мо ви ше ари јев ски но ви 
чо век. Вла сник ли ста био је Адам Ма ри јус (Adam Ma ri us), 
пре да вач у Учи тељ ском за во ду (у гор њем тек сту по ме ну та 
При ват на учи тељ ска шко ла у Но вом Вр ба су), ко ји је био 
ра сад ник обра зо ва не мла де, али ве ћи ном на ци о нал со ци ја
ли стич ки усме ре не ин те ли ген ци је. Ма ри јус је био на че
лу „Са ве за не мач ких би бли о те ка”, ко је је Кул тур бунд (док 
ни је био на ци фи ко ван) упра во и рас пу стио због еви дент не 
нацистич ке де лат но сти. 

Адам Ма ри јус је по сле от пу шта ња из учи тељ ске шко ле (због 
на ци стич ког де ло ва ња) отво рио и др жао књи жа ру „Кул ту
ра” у Но вом Са ду, ко ја је слу жи ла као пункт за рас ту ра ње 
на ци о нал со ци ја ли стич ке ли те ра ту ре, књи га, бро шу ра и 

12 Ар хив гра да Но вог Са да, фонд сре ско на чел ство – Но ви Сад (1924–
1941) ф 174,  пов. 1236/937, пов. бр. 1195/37.



180

ВЛАДИМИР БАРОВИЋ

дру гог про па ганд ног ма те ри ја ла, као и обе леж ја као што су 
знач ке, књи ге, ро ма ни, ка лен да ри...13. На ци сти су зна лачки 
ко ри сти ли књи жа ру за кам па њу на ци фи ка ци је омла ди не, 
ко ја је у њој увек мо гла на ћи „при год ну” ли те ра ту ру, то пло 
пре по ру чи ва ну за чи та ње од стра не „Schaf en de Ju gend”а, 
ко ја је под ра зу ме ва ла: Ри хар да Вал те ра Да реа (Richard 
Walt her Da ree) и ње го ву књи гу „Но во плем ство кр ви и тла” 
(Neuadel aus Blut und Bo den); Фри цеов (Frit ze) „При руч ник 
о је вреј ском пи та њу”, „Про то ко ле си он ских му дра ца” и низ 
дру гих књи га на ци стич ких и ан ти се мит ских ау то ра. 

Сли ка 3 Књи га Ри хар да Вал те ра Да реа  
„Но во плем ство кр ви и тла”

Ве ли ку уло гу у ши ре њу про па ган де има ли су и лич ни кон
так ти и раз ме на књи га са мла дим на ци стич ким ак ти ви сти
ма, док су  штам пу и про па ганд не ма те ри ја ле че сто сла ли 
по је дин ци из Не мач ке (по ред то га су омла дин ци из на ци
стич ке дру жи не „об но ви те ља” пре ма по ли циј ским за пи сни
ци ма, све по сло ве оба вља ли усме но, без пи са ног тра га). У 
јед ном за пи сни ку са ис пи ти ва ња на ци стич ких екс тре ми ста 
из кру га „об но ви те ља”, пи ше: „Да ље ми је при знао (на ци
стич ки аги та тор Адам Ми лер Adam Mul ler – прим.аут.), да 
одр жа ва ве зе са Вал тером Швахеом (Walt her Schwac he), не
мач ким сту ден том у Ка се лу (Ke sell) ко ји му ре дов но ша ље 
не мач ке (но ви не – прим.аут.) Ke se ler post бес плат но као и 
по је ди не књи ге. Од ових но ви на од у зео сам не ко ли ко ко
ма да ме ђу ко ји ма сам на шао и не мач ке но ви не Фил ки ше 
Беобах тер (Vol kischer Be o bac hter)14. 

Из дру гих не мач ких, а по себ но про на ци стич ких ли сто ва, до
шли су мно ги ру ко во ди о ци ује ди ње ногна ци фи ко ва ног Кул
тур бун да, те је та ко већ по ме ну ти ме сеч ни лист Schaffen de 

13 Бе шлин, Б. (2001) Ве сник тра ге ди је: не мач ка штам па у Вој во ди ни 
1933–1941, Но ви Сад: Пла то не ум, стр. 132.

14 Ар хив гра да Но вог Са да, фонд сре ско на чел ство – Но ви Сад (1924
1941), ф.174, 89/937.
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Ju gend15 из свог уред ни штва дао но вог/ста рог, омла дин ског 
во ђу Ја ко ба Лих тен бер ге ра (Ja cob Lic hten ber ger), а вла сник 
тог омла дин ског ме сеч ни ка Адам Ма ри јус, по ста вљен је за 
ше фа Оде ље ња за кул ту ру, док  је дру ги уред ник Ан тон Ле
ман (An ton Le man), по стао пр ви чо век Оде ље ња за со ци јал но 
ста ра ње. Ка да је по ста вљен за ше фа Оде ље ња за кул ту ру –  
Кул тур бун да, Ма ри јус је од мах по чео пре да но ра ди ти на на
ци о нал со ци ја ли стич кој ин док три на ци ји, а ка сни је је то чи
нио и пре ко ме ди ја, тј. пре по ру чи вао је на ци стич ке књи ге 
у De utsches Volksblat tu 1941. го ди не, те је сва ка ме сна гру
па тре ба ло да на ба ви књи ге: Вал те ра Да реа, Јо зе фа Ге бел са 
(Jo seph Go eb bels), Бал ду ра фон Ши ра ха (Bal dur von Schi
rach) и дру гих на ци стич ких гла ве ши на и ау то ра, те да њи ма 
„обо га те” сво ју ло кал ну би бли о те ку16.

Књи ге – ли те ра ту ра за ин док три на ци ју

Ако ана ли зи ра мо ли те ра ту ру ко ју су на ци о нал со ци ја ли сти 
ко ри сти ли ка ко би у свом ду ху ин док три ни ра ли вој во ђан ске 
Нем це, би ла су то не ка од де ла ко ја се мо гу убро ја ти у на ци
стич ке „кла си ке”. По треб но је на гла си ти да је сем кру га ин
те лек ту а ла ца, обич ним Нем ци ма – се ља ци ма, за на тли ја ма и 
рад ни ци ма та ли те ра ту ра би ла ма ње ра зу мљи ва. Ни је те шко 
прет по ста ви ти да је као оба ве зна ли те ра ту ра цир ку ли са ло 
про грам ско де ло на ци зма, Хи тле ро ва „Мо ја бор ба” (Mein 
Kampf), ко ју су на ци о нал со ци ја ли стич ки аги та то ри оба ве
зно пре по ру чи ва ли свим за ин те ре со ва ним чи та о ци ма, као 
нај ва жни ју књи гу за сва ког Нем ца ко ји же ли да се упо зна са 
на ци стич ком пар ти јом, во ђом и ње го вим идеј ним осно ва ма.

Од де ла ко ја се сма тра ју за ва жне еле мен те у кон фи гу ри са
њу на ци стич ког по гле да на свет, ту је сва ка ко и књи га ко ју је 
на пи сао Хју стон Стју арт Чем бр лен (Ho u ston Ste wart Cham
ber lain) „Осно ве де вет на е стог сто ле ћа” (Grun dla gen des Ne
un zehnten Ja hr hun derts). То је умно го ме кон фу зно де ло, ко је 
има кон тра дик тор не те зе ко је је у исто риј ском сми си лу не
мо гу ће до ка за ти; ту се по ми ње тврд ња да је Исус Христ био 
ари је вац а не Је вре јин?! Сва ка ко да су Чем бр ле но ве тврд
ње до бро до шле на ци сти ма, ко ји су обе руч ке при хва ти ли те 
иде је и до дат но их у свом вул гар ном ма ни ру из ви то пе ри ли, 
о че му је као бе р лин ски до пи сник бе о град ског ме ђу рат ног 
днев ног ли ста „Вре ме” пи сао Ми лош Цр њан ски: „Ин те
ре сант но је да је си ту а ци ја по гор ша на (из ме ђу Ва ти ка на и 
Хитле ра – прим.аут.) на ро чи то ра сним те о ри јама о Христу 

15 Schaff en de Ju gend, Но ви Сад/Пан че во, 1938–1944, (од 1942. из ла зи у 
Беч ке ре ку).

16 Бе шлин, Б. (2001) Ве сник тра ге ди је: не мач ка штам па у Вој во ди ни 
1933–1941, Но ви Сад: Пла то не ум, стр. 199, фу сно та 72.
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за ко га опет не ки пар тиј ски фа на ти ци по чи њу да твр де 
да ни је био Је вре јин. У Цр кви апо сто ла Ма те је, у Бер лин 
Штегли цу, по ста вље на је не дав но сли ка у ста кле ту на про
зо ру цр кве ном ко ја при ка зу је де ча ка Хри ста ја сно као нор
диј ског ти па ко ји се су прот ста вља је вреј ским ти по ви ма све
штен ства у хра му. Ка жу да је у Бре ме ну, у из да вач кој ку ћи, 
Х.М.Ха у шилд об ја вље но јед но но во је ван ђе ље Јо ва но во у 
не мач ком пре во ду ко је је очи глед но ан ти се мит ско. Ве ле да 
је цео пре вод до те ран та ко да се Мој си је не спо ми ње, да се 
Га ли ле ја при ка зу је као зе мља ко ја је ра сно су прот на Је вре
ји ма и Ју де ји (по на ци стич кој те о ри ји та мо су жи ве ли Га ла
ти тј. Га ли ко ји су пре шли из Евро пе у М. Ази ју и Бли ски 
ис ток – прим. аут.). Хри стос и Са ма ри ћа ни не ће да има ју 
ни ка кве ве зе са Је вре ји ма итд. О овом еван ђе љу пи сао је и 
лон донски ’Тајмс’ ”17.

Ге не рал но мо же мо оце ни ти да је Чем бр ле но ва књи га би ла 
ве о ма кон фу зна и те шка за чи та ње, али и по ред то га про да
та је у ви ше сто ти на хи ља да при ме ра ка (пр во из да ње иза
шло је 1899. го ди не), и до не ла је ве ли ку сла ву ау то ру, ко ји 
је био пре да ни члан на ци стич ке стран ке. Мо же се ре ћи да 
је Чем бр ле но ва књи га би ла сво је вр сни гро теск ни „увод у 
на ци зам”, а из вр та ње исто риј ских по да та ка у на ци стич ком 
ре жи му, би ло је са свим при хва тљив ме то до ло шки по сту пак: 
„На ци стич ки ли де ри од ба ци ли су чак и мо гућ ност на уч ног 
ис тра жи ва ња исто ри је од ко је су на пра ви ли јеф ти ну ми то
ло ги ју, уз на че ло да је суд би на на ро да иден тич на Фи ре ро
вој суд би ни. Пар ти ја је осу ђи ва ла објек тив но исто ри о пи са
ње као сла бић ку ли бе рал ну  из ви то пе ре ност и за го ва ра ла 
ми ли та ри стич ку исто ри ју ко ју је че сто на зи ва ла „бор бе но 
знање”18.

Сли ка 4 Књи га Хј усто на Стју ар та Чем бр ле на  
„Осно ве де вет на е стог сто ле ћа”

17 Цр њан ски, М. (29. 03. 1937) Ко ће по бе ди ти? Пи је XII или на ци о нал со
ци ја ли зам?, Вре ме.

18 Ба ро вић, В. (2010)  Исто риј ски осно ви не мач ког ми ли та ри зма као по у ка 
за де мо крат ске про це се тран сфор ма ци је вој ске, Вој но де ло, ин тер ди сци
пли нар ни на уч ноте о риј ски ча со пис, Вол. 68, Го ди на LXII, јесен/2010, 
Бе о град: Ми ни стар ство од бра не Ре пу бли ке Ср би је, стр. 353.
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На ци сти су ве о ма це ни ли и гро фа Жо зе фа Ар ту ра де Го би
ноа (Jo seph Art hur de Go bi ne au), ко ји је у свом де лу „Есеј о 
не јед на ко сти људ ских ра са” (Es sai sur l Ine gal si te des Ra ces 
Hu ma i nes), дао про грам ске осно ве ра си зма. Го би но је био ве
о ма по пу ла ран у Не мач кој, још пре Пр вог свет ског ра та, јер 
је Лу двиг Ше ман (Lud wig Sche man) 1894. го ди не на пра вио 
чи тав сплет Го би но о вих дру шта ва (Go bi ne au Vereinigung), 
ко ја су про па ги ра ли ра си зам, што је би ло ве о ма плод но тло 
за до ла зе ћи на ци о нал со ци ја ли зам.

Ан ти фа ши стич ка штам па у Ду нав ској ба но ви ни, ме ђу ко јом 
је пред ња чио днев ни но во сад ски лист „Дан”, раз об ли ча ва ла 
је ра си зам као идеј ни по глед: „Пој мом ра се не об ја шња ва се 
ско ро ни шта, сем ако се не фа во ри зу је по вр шност ис пи ти
ва ња, што ће ре ћи да се осло бо ђа ва од ана ли зе и од упо зна
ва ња ствар но сти. Ка да би узро ци дру штве них по ја ва има ли 
сво је ис кљу чи во по ре кло у ра си, он да би сва ка дру штве на 
по ја ва мо гла уна пред без сва ког на по ра да се об ја сни и ту
ма чи, али да ли би он да би ла по треб на со ци о ло ги ја? Ето, 
до ка квог ап сурд ног пи та ња мо гу да иду ра си сти. Али, не 
по сто ји ни ка ква бо ја зан за нас, јер до вољ но је пи та ти се да 
ли по ро ди ца или ре ли ги ја мо гу да се об ја сне бо јом ко се, 
дужином или окру гли ном гла ве, ви си ном уз ра ста, итд...”19.

На ци сти су зло у по тре бља ва ли и ве ли ког не мач ког фи ло зо
фа Фри дри ха Ни чеа (Fri e drich Ni etzsche), чи ја де ла су сим
пли фи ко ва ли и ту ма чи ли она ко ка ко је њи ма од го ва ра ло, а 
ту се по себ но из два јају књи ге „Та ко је го во рио За ра тру стра” 
и „Во ља за моћ”. Ту су на ци о нал со ци ја ли стич ки ква зина
уч ни ци ва ди ли ци та те и де ло ве, ко ји су им од го ва ра ли да 
би оправ да ли сво је иде о ло шке ста во ве и тврд ње. То што су 
Ни че о ви ци та ти ис трг ну ти из кон тек ста, ни је би ло пре ви ше 
ва жно, јер је иде ја би ла (зло)упо тре би ти не спор но ве ли ки 
фи ло зоф ски ау то ри тет, у ци љу прав да ња на ци о нал со ци ја
ли стич ких те о ри ја.

Тре ба на гла си ти да је иде о ло шку под ло гу на ци о нал со
ци ја ли стич ка ми сао до би ла од Ал фре да Ро зен бер га (Al
fred Ro zen berg), ау то ра књи ге „Ми т XX ве ка” (Mythus des 
XX Ja hr hun derts), по то њег гу вер не ра та ко зва них Ис точ них 
обла сти и рат ног зло чин ца од го вор ног за смрт на сто ти не 
хи ља да Сло ве на и при пад ни ка оста лих на ро да, ко ји ма је 
ро бо вла снич ки упра вљао. Та књи га је би ла јед на од основ
них лек ти ра за на ци фи ка ци ју ста нов ни штва у Рај ху, а ка
сни је су је чи та ли и ин те лек ту ал ни ји при пад ни ци не мач ке 
мањи не у Ду нав ској ба но ви ни, ка да је по че ла на ци фи ка ци ја 
Културбун да.

19 Ано ним, (10. 05. 1938) На у ка о ра си и „ра си сте”, Дан.
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Сли ка 5 Ро зен бер го ва књи га „Мит XX ве ка”
Ро зен берг је у сво јој књи зи пи сао: „Мит (ми сли на књи гу –  
прим. аут.) је мит кр ви, ко ји под зна ком сва сти ке ре а ли зу
је свет ску ре во лу ци ју. То је ра сна ду ша ко ја по сле пе ри о да 
ду гог ми ро ва ња по бе до но сно до но си крај и ра ци о нал ни ха
ос”20. Књи га је ве о ма бр зо по ста ла бест се лер, и по ред „Мајн 
Камп фа” (Mein Kampf) по ста ла је нај тра же ни је де ло на не
мач ком књи жар ском тр жи шту. У де цем бру 1936. го ди не 
про да то је 500.000 при ме ра ка, а до 1943. чак 750.000, да би 
у на ред ној го ди ни Ро зен берг, до жи вео ти раж од ми ли он про
да тих  књи га. „Мит два де се тог ве ка” у на ци стич кој држави 
је био не ка вр ста на ци о нал со ци ја ли стич ке „би бли је”, а у 
њој је Ро зен берг дао „на уч но” оправ да ње на ци стич ке те о
ри је „кр ви и тла”. С тим ра сним те о ре ти ча рем по ле ми са ла 
је и срп ска штам па у Вој во ди ни, те но во сад ски „Дан” пи ше: 
„Та ко на при мер г. Ро зен берг твр ди „да фран цу ска ре во лу
ци ја мо же да се об ја сни по бу ном бра хи це фа ла (ни же ра се), 
ал пин ске ра се...Ни шта не би би ло лак ше ни ти би би ло про
сти је не го да се са ма ло еру ди ци је, до се тљи во сти и по зна ва
ња ан тро по ло ги је, све де све на иде ју ра се и да се кроз ква ли
те те и не до стат ке об ја сни све што год се же ли. Али ко ли ко 
је то јед но став но, про сто,  и обич но, то ли ко ни је и тач но”21.

За кљу чак

На кра ју ра да мо же мо за кљу чи ти да је у на ци о нал со ци ја
ли стич кој ин док три на ци ји Не ма ца у Ду нав ској ба но ви ни 
ве ли ку уло гу од и гра ла књи га – од но сно ли те ра ту ра на ци
стич ких ау то ра, ко ја је кру жи ла че сто иле гал ним ка на ли ма 
ме ђу при пад ни ци ма по пу ла ци је вој во ђан ских фолк сдој че ра. 
Те књи ге су тај но ши ре не, де ље не и чи та не као оба везна 

20 Snyder, L. (1998) Encyclo pe dia of the Third Re ich, Hert for dshi re: Wor
dsword Mi li tary Li brary, стр. 300, пре вод ци та та са ен гл еског је зи ка В. Б.

21 Ано ним, (10. 05. 1938) На у ка о ра си и „ра си сте”, Дан.
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„лекти ра” за упо зна ва ње на ци стич ке иде о ло ги је, ко ја је 
све до сре ди не три де се тих го ди на XX ве ка, ве ћи ни вој во
ђан ских Не ма ца би ла до ста ма гло ви та, не ја сна, не до вољ но 
де фи ни са на. Са дру ге стра не су ју го сло вен ске вла сти на 
ма ње или ви ше ор га ни зо ван и ефи ка сан на чин, по ку ша ва
ле да ста ну на пут „хи тле ри зму”, што су, ви де ће се доц ни је 
чи ни ле на не вешт и не е фи ка сан на чин. У ра ду смо на ве ли 
ко је књи ге су нај че шће ко ри шће не у на ци стич кој ин док три
на ци ји, а по ред на ве де них де ла, би ло је још до ста књи га ко
је су има ле ви ше или ма ње ви дљив сег мент по ли тич ког и 
иде о ло шког усме ра ва ња. По ред кла сич них де ла из обла сти 
иде о ло ги је и на ци стич ког по гле да на свет, би ло је на рас по
ла га њу и лак шег шти ва тј. ла ко чи тљи вих ро ма на, ко ји су 
би ли на ме ње ни ма ње ин те лек ту ал ној чи та лач кој пу бли ци и 
слу жи ли су да ин док три ни ра ју се ља штво, за на тли је, тр гов
це и уоп ште слој љу ди ко ји ни је мо гао раз у ме ти по ли тич ке, 
ра сне, исто риј ске и ге о по ли тич ке ти ра де на ци стич ких ау то
ра. На рас по ла га њу је би ла и ли те ра ту ра као што су про
па ганд не бро шу ре, но ви не, лет ци, фо то гра фи је, ка лен да ри, 
илу стро ва не ре ви је и слич не пу бли ка ци је ко је су би ле при
јем чи ве за чи та ње нај ши рим сло је ви ма ста нов ни штва. У ра
ду су из не ти и тек сто ви из штам пе на срп ском је зи ку, ко ји се 
ба ве из ве шта ва њем о на ци о нал со ци ја ли стич кој про па ган ди 
ме ђу до ма ћим Нем ци ма у Ду нав ској ба но ви ни, три де се тих 
го ди на про шлог ве ка.

Из у зет но зна чај ну уло гу, осим књи га у на ци фи ка ци ји вој
во ђан ских Не ма ца има ла је и При ват на учи тељ ска шко ла у 
Но вом Вр ба су, ко ја је еду ко ва ла бу ду ће учи те ље у не мач ким 
шко ла ма ко ји су тре ба ли би ти ин те лек ту ал на ели та вој вођ
на ских Не ма ца. По сте пе но је на ве де ни пе да го шки за вод, 
по стао сре ди ште на ци о нал со ци ја ли стич ке ин док три на ци
је и про па ган де, што ни је оста ло не за па же но у он да шњој 
штам пи ве ћин ског на ро да. Ни су сви по ла зни ци При ват не 
не мач ке учи тељ ске шко ле би ли на ци о на л соци ја ли сти, али 
је до бар део тих мла дих љу ди био ин док три ни ран Хи тле ро
вим по гле дом на свет, што су ка сни је на ути цај ној по зи ци ји 
учи те ља, као идеј ну ма три цу пре не ли не мач кој омла ди ни. 
Из на ве де них раз ло га је тај пе да го шки за вод (у ком су пре
да ва ли ис так ну ти про фе со ри по пут Фи ли па Хил ке неа), био 
у он да шњој јав но сти мар ки ран као ра сад ник на ци зма. 

На кра ју тре ба ис та ћи да је у вре мен ском окви ру ко ји по
сма тра мо (рас по ло жи ви елек трон ски ме диј био ра дио и 
де ли мич но филм) јед но од глав них сред ста ва на ци стич ке 
про па ган де би ла је књи га. На ци сти су књи ге си те мат ски и 
ве о ма уме шно ко ри сти ли, ка ко би вој во ђан ске Нем це ин док
три ни ра ли у свом ду ху. То су успе шно учи ни ли што ће по 
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ту мањи ну на са мом кра ју Дру гог  свет ског ра та, има ти по
губ не и да ле ко се жне по сле ди це, јер су Нем ци кра јем 1944. 
го ди не у огром ној ве ћи ни (ми лом или си лом), оти шли за 
Тре ћи рајх, да се ви ше не вра те на ове про сто ре.
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This paper analyses the book as a means of Nazi indoctrination of 
Germans in Vojvodina in the 1930s. The paper presents books by 
Nazi authors that were used as the main literature for ideological 
indoctrination in the Nazi spirit.  Less wellknown data are given from 
the Novi Sad bookstore “Kultura”, which specialized in wider scale 
Nazi literature. The Private German Teachers’ School in Novi Vrbas, 
which was the centre of Nazi propaganda, is a special focus.  This is 
important to mention because future teachers used their position to 
ideologically guide their students in the Nazi spirit through books. It 
was published and reported in the Serbian press of that time about the 
Nazi propaganda that was conducted in the area of the Danube County 
(Dunavska Banovina). The conclusion of this paper suggests that the 
books had a huge impact on the nazification of Germans as a Yugoslav 
minority, at a time when other media (except the press) were hardly 

present in the national community.
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ПРВОГСВЕТСКОГРАТА
Сажетак: У на шем ра ду ће мо по ку ша ти да при ка же мо исто риј
ски на пре дак у фор ми ра њу ру мун ског ин те лек ту ал ца у Вој во ди ни, 
по ја ву ру мун ских ин сти ту ци ја као ре зул тат ин те лек ту ал ног ак
ти ви зма, али и по ја ву пр вих ча со пи са и пи са ца у Вој во ди ни ко ји су 
до при не ли раз во ју мен та ли те та и кул ту ре Ру му на на овом про
сто ру. У пр вом де лу ра да ће мо при ка за ти исто риј ски кон текст 
по ја вљи ва ња пр вих пу бли ка ци ја на ру мун ском, за тим при су ство 
књи жев них де ла у ча со пи си ма, об ја вљи ва ње пр вих књи га и по че
так ра да пр ве из да вач ке ку ће „Ли бер та теа” („Li ber ta tea”) из 
Пан че ва. Циљ овог ра да је да при ка же мо ши рој јав но сти раз вој 
ру мун ске пи са не ре чи у Вој во ди ни по сле Пр вог свет ског ра та до 
по след њих де це ни ја два де се тог ве ка ка да се ру мун ска књи га мо же 
ста ви ти ра ме уз ра ме са књи гом дру гих ма њи на у Вој во ди ни. Ру
мун ска књи жев ност из Вој во ди не, иа ко је ре ла тив но „мла да”, раз
ви ла се бр зим то ком, за ма ње од јед ног ве ка до сти гла је вред ност 
ру мун ске књи жев но сти у ма тич ној др жа ви. Због свог ге о граф ског 
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по ре кла и због ин те р кул ту рал них про жи ма ња на те ри то ри ји Вој
во ди не, ру мун ска књи жев ност из Вој во ди не је је дин стве на, ин те
ре сант на и мо же се ис тра жи ти као по се бан кул тур ни фе но мен.

Кључне речи: ру мун ска књи жев ност, књи га, кул ту ра, ча со пис, 
ин те лек ту а лац, Вој во ди на

Увод

Ру му ни са те ри то ри је срп ског Ба на та, по сле Вер сај ског 
мира 1920. го ди не и по де ле на ру мун ски и ју го сло вен ски 
Ба нат, про ла зи ли су кроз ве о ма те жак дру штве нопо ли тич
ки жи вот, би ли су ли ше ни и нај о снов ни јих пра ва. На и ме, 
њи хо ве шко ле као и вер ске шко ле дру гих ма њи на рас пу
ште не су, се ља ци су би ли ис кљу че ни из аграр не ре фор ме, 
учи те љи и ру мун ски слу жбе ни ци от пу ште ни су из јав них 
слу жби. У та квој дру штве нопо ли тич кој кли ми ве ли ки број 
ин те лек ту а ла ца на пу шта Ба нат. Ма ли број ин те лел ту а ла ца, 
ко ји је остао у ру мун ски се ли ма и ста нов ни штво ве за но за 
сво ја ог њи шта, по ку ша ва ју да се по ли тич ки ор га ни зу ју и 
при ла го де но вој си ту а ци ји.1 Успе ва ју тек на кон про гла ша
ва ња Ви дов дан ског уста ва, у ју ну 1921. го ди не, ка да но ви 
ре жим по ста је то ле рант ни ји пре ма ма њи на ма. У ра ду ће мо 
по ку ша ти да при ка же мо исто риј ски на пре дак у фор ми ра њу 
ру мун ског ин те лек ту ал ца у Вој во ди ни, по ја ву ру мун ских 
ин сти ту ци ја као ре зул тат ин те лек ту ал ног ак ти ви зма, али и 
„истин ску ко лев ку” бу ду ћих пи са ца ко ји су до при не ли раз
во ју мен та ли те та и кул ту ре Ру му на на овом про сто ру. Вој
во ђан ски пи сци, ро дом из ру мун ских се ла, иа ко због шко ло
ва ња или за по сле ња на пу шта ју свој род ни крај, оста ју му и 
да ље при вр же ни на сто је ћи и да ље да одав де цр пе иде је за 
сво ја књи жев на де ла. 

Пр ве пу бли ка ци је и пр ве књи ге на  
ру мун ском је зи ку у Вој во ди ни

По сле Пр вог свет ског ра та, у дру штве нопо ли тич кој си ту
а ци ји „ко ја је би ла при лич но де при ми ра ју ћа, је ња ва ло је 
ин те ре со ва ње за умет ност и књи жев ност, оно је би ло пре
пуште но рас по ло же њу и ини ци ја ти ви по је ди на ца”2. То зна
чи да све што се та да мо гло штам па ти, штам па ло се на ра чун 
и ри зик осни ва ча ча со пи са. Ру мун ске но ви не или ча со пи се 

1 Ро шу, К. (1997) Ру мун ска штам па на про сто ру ју го сло вен ског Ба на
та у пе ри о ду из ме ђу два ра та, у: Ра до ви Сим по зи ју ма Ју го сло вен ски 
Банат и кул тур на и исто риј ска про шлост, Бе о град, За вод за уџ бе ни ке 
и наставна сред ства, стр. 214217.

2 Фло ра, Р. (1976) Ру мун ска књи жев ност у Вој во ди ни, Но ви Сад: Ма ти ца 
срп ска, стр. 42.
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су углав ном осни ва ли учи те љи у ру мун ским се ли ма. Пр ви 
пи са ни ме ди ји су би ли та ко зва ни „на род ни ка лен да ри”, ко ји 
из ла зе из ме ђу 1922. и 1925. го ди не у Пан че ву и у ко ји ма су 
об ја вље на по зо ри шна де ла за по тре бу при ка зи ва ња истих 
на сце на ма кул тур них дру шта ва у ру мун ским се ли ма. Го
ди не 1922. у штам па ри ји Wit tigschla ger из Пан че ва иза шла 
је из штам пе пр ва књи га штам па на у Вој во ди ни на ру мун
ском је зи ку. Реч је о збир ци пе са ма под на сло вом У зим ске 
ве че ри (În se ri de iarnă) учи те ља и ди рек то ра шко ле у се лу 
До ло во, Ро му лу са Ро ма на (Ro mu lus Ro man), ко ја са др жи 16 
пе са ма и мо но лог у про зи и сти хо ви ма. По сле не ко ли ко го
ди на за тиш ја, 1927. го ди не у Пан че ву је об ја вљен „на уч ни 
лист за кул ту ру, про грес и за ба ву“, Lu mi na (Све тлост), чи ја 
се вр ло ам би ци о зна иде ја све ла још од са мог по чет ка на ре
кла ме и на не ве што кон ци пи ран са др жај. Иа ко је по сто ја
ла те жња да лист по ста не гла си ло „свих Ру му на из Ба на та”, 
по ку шај је про пао по сле са мо не ко ли ко бро је ва. Тре ба ло је 
да про ђе де сет го ди на до по ја ве 1938. го ди не пр во у Вр шцу, 
а за тим у Пе тров гра ду (да на шњем Зре ња ни ну), ча со пис 
Graiul românesc (Ру мун ска реч). Већ од дру гог бро ја до био 
је по ма ло ам би ци о зан под на слов „ча со пис за кул ту ру, књи
жев ност, умет ност, вас пи та ње, дру штве на пи та ња и на у ку“, 
а са сто јао се од све га не ко ли ко стра на ма лог фор ма та, са 
фо то гра фи ја ма. Ту су об ја вљи ва не ин фор ма ци је о се о ским 
де ша ва њи ма, ру мун ске пе сме по зна тих пе сни ка, јед на стра
на је би ла по све ће на рад ни ци ма, јед на де ци и јед на же на ма. 
Та ко ђе су би ли об ја вље ни број ни члан ци о ра ду кул тур них 
дру шта ва, о по че ци ма ама тер ских по зо ри шних по кре та, као 
и сти хо ви пе сни ка из Ру му ни је. Пу бли ка ци ја је пре ста ла да 
из ла зи еми гра ци јом уред ни ка и осни ва ча у Ру му ни ју, а ча
со пис је остао по знат у исто ри ји са мо као још је дан по ку шај 
осни ва ња „гла си ла свих Ру му на Ба на та”.

За исто ри ју пи са не ре чи на ру мун ском је зи ку ве ћи зна чај 
су има ли не дељ ни ци, ко ји су из ла зи ли у Вр шцу и Пан че
ву и ко је су осни ва ле по ли тич ке пар ти је, што се мо же ви
де ти из са мих њи хо вих на сло ва: De moc ra tul (Де мо кра та), 
Bi ruința (По бе да), Zi a rul No stru (На ше но ви не), Fo a ia Po
po ru lui Român (Лист ру мун ског на ро да) итд. Не дељ ник 
Nădejdea (На да) по ја вио се у Вр шцу 1927. го ди не и из ла зио 
је до кра ја ра та. Иа ко је био на ци о на ли стич ки ори јен ти сан, 
об ја вљи вао је на род ну књи жев ност, књи жев не при ло ге и де
ла ру мун ских кла си ка и са вре ме ни ка. Ти су при ло зи „пред
ста вља ли нит на ко ју се на до ве за ло те ку ће књи жев но ства
ра ла штво”3. Ча со пис је са др жао књи жев ни до да так Juni mea 
bănăţeană (Ба нат ска омла ди на) у ко јем су об ја ви ли пр ви 

3 Исто, стр. 46.
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ру мун ски по зна ти ји пе сни ци али и мла ди пе сни цигим на
зи јал ци (ов де су би ли об ја вље ни и књи жев ни по ку ша ји ма
њих ме ђу рат них пи са ца, ин те лек ту а ла ца из Ру му ни је, ко ји 
су ра ди ли у ба нат ским се ли ма као учи те љи) итд. Овај ча
со пис је по сте пе но ра стао у успе шан пе ри о дич ни ча со пис. 
По ред ин фор ма ци ја о по ли тич ким до га ђа ји ма тог пе ри о да 
и књи жев них про фи ла ру мун ских пи са ца, ов де је об ја вље
на и фол клор на гра ђа при ку пље на у ру мун ски им се ли ма у 
Вој во ди ни као и ве ли ки број књи жев них ра до ва ру мун ских 
пи са ца. Ча со пис Nădejdea је имао ве ли ки зна чај за раз вој ру
мун ске књи жев но сти у Вој во ди ни. Пр вен стве но, Nădejdea 
је би ла пу бли ка ци ја по ли тич коин фор ма тив ног и кул тур
ног ка рак те ра, по све ћу ју ћи ве ћи део про сто ра жи во ту ба
нат ских Ру му на као и пра во слав ној ру мун ској цр кви. На 
ње ним стра ни ца ма би ле су об ја вље не пе сме нај по зна ти јих 
ру мун ских пе сни ка, али и ве ћи број про зних од ло ма ка стра
них ау то ра. Уред ни ци су углав ном пре фе ри ра ли да ту об ја ве 
пе сме ко је опи су ју ле по ту ру мун ских се ла али и со ци јал ну 
по е зи ју. При ли ком обе ле жа ва ња де се то го ди шњи це из ла же
ња ли ста, ве ли ки ру мун ски пе сник Ок та ви јан Гога (Oc ta vian 
Go ga) по слао је сле де ћи по здрав: „Уздај те се у нас, ве руј те  
у сво је пра во да сле ди те траг сво јих пра де до ва...” (Cre deți în 
drep tul vos tru de a călca mai de par te pe ur me le strămoșilor...)4 
док је исто ри чар Ни ко ла је Јор га по слао сле де ћу по ру ку: 
„Ми смо та мо где смо, во љом ве ко ва. Та ко су нас учи ли пре
ци да ис тра је мо. Пре ко пе пе ла на ших пре да ка, ле жи прах зе
мље...” (Noi sun tem un de sun tem prin vo ia ve a cu ri lor. Așa neau 
învățat strămoșii să fim tra i ni ci. Pe ce nușa alor noștri stă țărâna 
pământului...)5. И дру ге по зна те лич но сти су бо дри ле уред
ни штво ли ста Nădejdea да на ста ви са пра ће њем и вред но ва
њем кул ту ре, тра ди ци је и го во ра ов да шњих Ру му на. Ка сни је 
ће се у ли сту об ја вљи ва ти раз ли чи ти по ле мич ки члан ци пу
ни кле ве та и оп ту жби, те лист по сте пе но гу би свој не ка да
шњи углед. Број чи та ла ца опа да, че му је до при не ла и по ја ва 
но вог не дељ ни ка Fo a ia Po po ru lui Român (Лист румунског 
народа) Кул тур ног удру же ња Астра ко је је на ста ло у Вр шцу 
за вре ме не су гла си ца и раз ми ри ца ме ђу ру мун ским ин те лек
ту ал ци ма. Оштра кам па ња ко ју је во дио овај ча со пис про тив 
ли ста Nădejdea до ве ло је до га ше ња по то њег 1944. го ди не. 
Ру мун ски ин те лек ту ал ци су на кон га ше ња ли ста Nădejdea 
об ја вљи ва ли члан ке из обла сти обра зо ва ња, кул ту ре и кул
тур ног ама те ри зма у ли сту Fo a ia Po po ru lui Român.

4 Cf. Ро шу, К. (1997) Ру мун ска штам па на про сто ру ју го сло вен ског Ба
на та у пе ри о ду из ме ђу два ра та, у: Ра до ви Сим по зи ју ма Ју го сло вен ски 
Ба нат и кул тур на и исто риј ска про шлост, Бе о град: За вод за уџ бе ни ке 
и настав на сред ства, стр. 215.

5 Исто.
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Ка да се 1933. го ди не пот пи са ла ју го сло вен скору мун ска 
кон вен ци ја о уре ђе њу ма њин ских шко ла Ру му на у Ба на ту и 
до ла ском на став ни ка из Ру му ни је по уго во ру, кул ту ра је кре
ну ла уз ла зним пу тем.6 Ови учи те љи су и до при не ли осни ва
њу по је ди них ча со пи са и ин сти ту ци ја на ру мун ском је зи ку. 
Нај ве ћу уло гу су има ли у осни ва њу сек ци је на ру мун ском 
је зи ку при гим на зи ји у Вр шцу и у дру гим окол ним се ли ма. 
Све ове исто риј ске окол но сти ути ца ле су на на чин жи во та 
ру мун ске ма њи не у срп ском Ба на ту, што је у ве ли кој ме ри 
ути ца ло и на књи жев ност, јер су ов да шњи пи сци цр пе ли 
сво је иде је из сва ко днев ног жи во та ру мун ског се ља ка. 

У ра ном пе ри о ду раз во ја ру мун ске књи жев но сти у 
Војводини, пи сци су, по ред на чи на жи во та, пи са ли и о тра
ди ци ја ма и о љу ба ви пре ма род ном кра ју. Но во о сно ва не 
се о ске шко ле су шко ло ва ле по зна та име на ру мун ске књи
жев но сти, где су бу ду ћи пи сци свој пе снич ки та ле нат пр вен
стве но по ка зи ва ли на књи жев ним сек ци ја ма и об ја вљи ва ли 
су сво ја де ла у ли сту Fo a ia Po po ru lui Român. У ме ђу рат ном 
пе ри о ду, из ме ђу 1923–1924. го ди не ве ли ку уло гу су има ли и 
пр ви уџ бе ни ци на ру мун ском је зи ку као и пр ве књи ге на зва
не Ca len da rul po po ru lui (1922–1924) или Ca len da rul Nădejde 
(1929–1944), ко је су, ина че, го ди шњи ка лен да ри са стра ни
ца ма пу них на род не књи жев но сти и ори ги нал них ро ман
тич них и тра ди ци о нал них пе са ма. По је ди ни пи сци ко ји су 
об ја вљи ва ли у овим ка лен да ри ма ка сни је су по ста ли пи сци 
по зо ри шних де ла ко ја су, за тим, би ла при ка зи ва на на сце
на ма до мо ва кул ту ре у ру мун ским се ли ма у Ба на ту. У овом 
пе ри о ду об ја вљу је се крат ка про за, афо ри зми, пе сме у ба
нат ском ди ја лек ту и ре пор та же о жи во ту Ру му на у Ба на ту. 
Ру мун ски пи сци, ко ји су се шко ло ва ли у ве ћим гра до ви ма 
осни ва ли су књи жев не сек ци је и Удру жење румун ских сту
де на та Ју го сла ви је 1932. го ди не.

У ме ђу рат ном пе ри о ду, у срп ском Ба на ту, код ру мун ског на
ро да у Вој во ди ни раз ви ла се свест о осни ва њу пу бли ка ци је 
ко ја ће ме шта не ин фор ми са ти о свим аспек ти ма жи во та, али 
и књи жев ни ча со пис на ко ји ма ће са ра ђи ва ти сви ко ји же ле 
да се афир ми шу као пи сци, те је та ко 1946. го ди не осно
ван не дељ ник Li ber ta tea (Сло бо да) са књи жев ним до дат ком 
Li ber ta tea Literară (Књи жев на сло бо да), а за тим и ча со пис 

6 Отва ра ју се сек ци је на ру мун ском је зи ку у Гим на зи ји у Вр шцу (1934), 
отва ра се Ру мун ски ин тер нат у Вр шцу (1937–1947), осни ва се Кул тур
но дру штво Ру му на у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца (Aso ciaţia 
culturală a românilor din Re ga tul SCS) (1927),  по је ди на дру штва за љу
би те ље књи га  – Чи та лач ко дру штво Банатске омла ди не (So ci e ta tea 
pen tru lectură Ju ni mea bănăţeană) и би бли о те ке, из да вач ка ку ћа и штам
па ри ја Nădejdea (1939) и пр ве ру мун ске цр кве не за јед ни це.
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Lu mi na (Све тлост) 1947. го ди не, па се све што се до та да 
пи са ло и об ја вљи ва ло у ра ни јим пу бли ка ци ја ма сма тра ло 
по чет нич ким по ку ша ји ма уче ни ка, сту де на та или учи те
љапе сни ка. Та ко ђе се мо же ре ћи да све за слу ге за про мо
ви са ње ру мун ског књи жев ног ства ра ла штва у Војво ди ни 
при па да ју Но вин скоиз да вач кој ку ћи Li ber ta tea, ко ја ви ше 
од се дам де це ни ја об ја вљу је књи ге на ру мун ском је зи ку у 
Вој во ди ни, као и исто и ме ном ли сту, те ча со пи су Lumina, 
ко ји не пре кид но из ла зи од 1946. го ди не. За хва љу ју ћи из
да вач кој ку ћи Li ber ta tea, „мо же мо да го во ри мо о јед ном 
ау тен тич ном ру мун ском ду хов ном про сто ру ко ји нас пред
ста вља, и за што да не, о јед ној књи жев но сти, ма те ри ја ли зо
ва ној у на шим књи га ма, пи са ној на јед ном истом је зи ку –  
ру мун ском”.7

Тек сто ви об ја вље ни у пр вим го ди на ма из ла же ња пу бли ка
ци ја, као и пр ве об ја вље не књи ге, по сма тра не су од стра не 
ру мун ске кри ти ке као тек сто ви „ди ску та бил не вред но сти”8, 
сма тра ло се да је то књи жев ност „без сна ге да оп ста не”, али 
и да су сва об ја вље на де ла ве о ма зна чај на за да љи раз вој 
ру мун ске књи жев но сти у Вој во ди ни, „за фор ми ра ње ру
мун ске књи жев не кли ме”9, ко ја тек се дам де се тих го ди на на
пу шта тра ди ци о на ли зам, по ја вом тек сто ва ко ји „истин ски 
по ку ша ва ју да се свр ста ју у ред пра вих ли те рар них вред
но сти”10. Књи жев но ства ра ла штво Ру му на је за са мо не ко
ли ко де це ни ја до сти гло естет ске вред но сти ко је овој књи
жев но сти обез бе ђу ју за слу же но ме сто у исто ри ји ру мун ске 
књижевно сти.

Пр ви пи сци и пр ве књи ге – Књи жев но  
ства ра ла штво на ру мун ском је зи ку у Вој во ди ни

По че так бо га тог књи жев ног ства ра ла штва Ру му на у Вој во
ди ни тре ба тра жи ти у пр вим ме се ци ма 1945. го ди не, ка да је 
с по чет ком на ста ве у сред њим шко ла ма  у Вр шцу „по че ла са 
ра дом и Књи жев на дру жи на уче ни ка у окви ру та да шњег ин
тер на та”11. Ре зул тат тог ра да је Al ma na hul Societății li te ra re 
a ele vi lor români 1945–1946 [Алманах Књи жев ног дру штва 
ру мун ских уче ни ка 1945–1946] ко ји је изашао 1947. го ди не. 

7 Чо ба ну, Н. (1997) Пет де це ни ја ру мун ске бе ле три сти ке у ју го сло вен
ском Ба на ту, у: Ра до ви Сим по зи ју ма Ју го сло вен ски Ба нат и кул тур на и 
исто риј ска про шлост, Бе о град: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства,  
стр. 208209. 

8 Исто, стр. 208.
9 Исто.
10 Исто.
11 Узе лац, М. и Јон, Б. Јед ног да на у Ме си ћу, збор ник пе са ма вој во ђан ских 

Ру му на, Вр шац: КОВ, стр. 910.
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У овом ал ма на ху сво је пе сме об ја вљу је по зна та на ша пе сни
ки ња Фло ри ка Ште фан (Flo ri ca Ște fan). По че ци у окви ру ове 
„ли те рар не дру жи не” и на стра на ма не дељ ни ка Li ber ta tea, 
као ре зул та ти из ме ње них дру штве нопо ли тич ких усло ва 
ство ре них Ре во лу ци јом и да љим раз во јем ње них те ко ви на 
по за вр шет ку дру гог свет ског ра та, би ли су ве о ма успе шни. 
Срећ на окол ност за мла де пе сни ке је би ла та да су се у том 
пе ри о ду мо гли угле да ти на Вас ка По пу, ко ји је био је дан од 
осни ва ча ча со пи са Lu mi na. Те пр ве по рат не го ди не мо же
мо сма тра ти пре суд ним за да љу ори јен та ци ју ру мун ских 
писаца у Вој во ди ни.

Но вин скоиз да вач ка ку ћа Li ber ta tea, осно ва на 1945. го ди
не, по че ла је са из да вач ком ак тив но шћу об ја вљу ју ћи ис прва 
иде о ло шке књи ге са од ре ђе ном те ма ти ком. Про фе сор др 
Ра ду Фло ра (Ra du Flo ra), у сво јој књи зи Ру мун ска књи жев
ност у Вој во ди ни, об ја вље ној у Ма ти ци срп ској 1976. го ди
не, ка же да је „вој во ђан ска књи жев ност на ру мун ском је зи
ку ро ђе на 1945. го ди не пр вим сти хо ви ма Јо на Ба ла на (Ion 
Bălan) у књи жев ном до дат ку Li ber ta tea literară [Књижевна 
слобода] и у ча со пи су Lu mi na”12. Го ди не 1947. књи ге У зо ри 
(În zo ri) Ми ха ја Авра ме скуа (Mi hai Avra me scu), Пе сма мом 
се лу (Cântecul sa tu lui meu) Јо на Ба ла на и Пут кроз дан и 
ноћ (Drum prin no ap te și prin zi) Ра дуа Фло ре отво ри ли су 
пут бо га те из да вач ке про дук ци је, у ко јој до ми ни ра по е зи ја 
и при по вет ка / ро ман. По ја ва ових три ју де ла по здра вље на 
су као истин ска от кро ве ња, ка ко код нас, та ко и у Ру му ни
ји. Пр ви при каз ру мун ске књи жев но сти из Вој во ди не, као 
по се бан фе но мен ко ји се раз ви ја па ра лел но са ру мун ском 
књи жев но шћу у ма тич ној зе мљи, дао је пе сник Са ша Па на 
(Sașa Pană) у ча со пи су Књи жев на ре ви ја (Re vi sta literară). 
Од ка да је осно ван до да так Li ber ta tea literară, 31. де цем
бра 1946. го ди не у Вр шцу, чи ји је пр ви глав ни и од го вор ни 
уред ник био Вас ко По па, кре ће истин ски раз вој ру мун ске 
књи жев но сти у Вој во ди ни, пра те ћи шта се де ша ва у ру мун
ској књи жев но сти али и у књи жев но сти ма ју го сло вен ских 
на ро да. У Пред го во ру ча со пи са Li ber ta tea literară, Вас ко 
По па je на пи сао ко ја је свр ха осни ва ња ча со пи са: „пру жа ње 
мо гућ но сти по чет ни ци ма у књи жев ном и умет нич ком де ло
ва њу, с јед не стра не, и за до во ље ње же ља на род них ма са за 
здра вим, ре ал ним и про гре сив ним чи та њем, с дру ге стра
не”13. У ње них де вет бро је ва ко ји су иза шли у пе ри о ду од 
апри ла до децембра 1946. го ди не, по што ва ле су се „те зе” 

12 Фло ра, Р. (1976) Ру мун ска књи жев ност у Вој во ди ни, Но ви Сад: Ма ти ца 
срп ска, стр. 59.

13 Прим. прев. 
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уред ништва14, та ко да су об ја вље на књи жев на де ла у ду ху 
вре ме на Јо на Ба ла на, Ра дуа Фло ре, Ми ха ја Авра ме скуа, Јо
на Мар ко ви ћа нуа (Ion Ma co vi ce a nu), Фло ри ке Ште фан, Си
ми о на Дра гу це (Si mion Drăguța), Те о до ра Шан друа (Te o dor 
Șan dru) и дру гих пи са цасе ља ка. Де ла ру мун ских пи са ца из 
Ру му ни је ско ро да се ни су ни об ја вљи ва ла. 

У сво јој књи зи Ру мун ска књи жев ност Вој во ди не (Па но ра
ма јед не че твр ти не ве ка (19561970)) ис так ну ти на уч ник и 
њи жев ник Ра ду Фло ра пи ше: „Књи жев ност на ру мун ском 
је зи ку у САП Вој во ди ни на ла зи се у по ло жа ју, да је та ко 
на зо ве мо, ми крок њи жев но сти. Али, да од мах до да мо, не 
као уса мље но остр во. Ње не ма ле ди мен зи је ис по ља ва ју се 
ви ше у чи ње ни ци да су из да ња штам па на у ма њим ти ра
жи ма и, као та ква, обра ћа ју се огра ни че ном бро ју чи та ла ца. 
Јер, исто вре ме но, она има и при ви ле го ван по ло жај: што се 
на ла зи на рас кр сни ци две ју књи жев но сти, и то не баш бе
зна чај них: ру мун ске и ју го сло вен ске. И не као пре пре ка из
ме ђу њих, већ као чврст мост...”15 Гле да но данас, књи жев но 
ства ра ла штво на ру мун ском је зи ку у Вој во ди ни за у зе ло је 
зна чај но ме сто у кул тур ном жи во ту вој во ђан ских Ру му на, у 
скло пу ши ро ких зах те ва ду хов ног жи во та ове ма њи не. 

Апри ла, 1946. го ди не, по за кљу чи ва њу пр вог кон кур са рас
пи са ног за пи сце на ру мун ском је зи ку, осно ван је по ме ну ти 
књи жев ни до да так Li ber ta tea literară где су об ја вље ни ра до
ви на гра ђе ни на кон кур су. Убр зо, 11. ав гу ста 1946. го ди не, 
осно вао се и књи жев ни круг Lu mi na ка да је „ро ђе на же ља 
на ших књи жев ни ка да књи жев ној ак тив но сти да ју ка рак
тер ор га ни зо ва ног ра да”16. Од та да по чи њу се ор га ни зо ва ти 
књи жев не ве че ри по ра зним се ли ма  у Ба на ту, што ути че 
на ши ре ње кру га ства ра ла ца и чи та ла ца на ру мун ском је зи
ку. Иду ће, 1947. го ди не, по чи ње да из ла зи ча со пис Lu mi na, 
чи ји је пр ви од го вор ни уред ник био Вас ко По па а ко ји из
ла зи без пре стан ка и да нас. За раз вој књи жев не ак тив но сти 
на ру мун ском је зи ку од ве ли ког зна ча ја био је по сле рат ни 
раз вој школ ства, по ја ва ве ћег бро ја ча со пи са на ру мун ском 
је зи ку, као и на уч на ис тра жи ва ња о про бле ми ма ру мун ског 
је зи ка и књи жев но сти у окви ру Дру штва за ру мун ски је зик 
у Вој во ди ни, осно ва ног 1962. го ди не. Ча со пис Lu mi na је од 
свог на стан ка ори јен ти сан ка про мо ви са њу ори ги нал ног 
ства рала штва пи са ца на ру мун ском је зи ку. У ча со пи су су 

14 Agac he, C. (2010) Li te ra tu ra română din Vo i vo di na, Pan ci o va: Edi tu ra 
Liber ta tea, р. 35.

15 Фло ра, Р. (1976) Ру мун ска књи жев ност у Вој во ди ни, Но ви Сад: Ма ти ца 
срп ска, стр. 5859.

16 Узе лац, М. и Јон, Б. (1976) Јед ног да на у Ме си ћу, збор ник пе са ма вој во
ђан ских Ру му на, Вр шац: КОВ, стр. 10.
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об ја вљи ва на де ла књи жев но сти на ро да бив ше Ју го сла ви је и 
вред на оства ре ња свет ске књи жев но сти, као и књи жев но сти 
су сед не Ру му ни је. 

У пр вим де це ни ја ма од осни ва ња ча со пи са  Lu mi na, ли ста 
Li ber ta tea и књи жев ног до дат ка Li ber ta tea literară као и из
да вач ке ку ће Li ber ta tea, ма ло се не го ва ла књи жев на кри
ти ка, на ро чи то ка да су у пи та њу оства ре ња вој во ђан ских 
Руму на. Упра во због не до стат ка до брих књи жев них кри ти
ча ра или не ког ко би мо гао вред но ва ти об ја вље на де ла на 
ру мун ском, као и због про на ла же ња та лен то ва них пи са ца 
ме ђу ру мун ском ма њи ном у Вој во ди ни, фор ми рао се Ак тив 
пи са ца при Дру штву за ру мун ски је зик у Вој во ди ни у окви
ру ко јег су се ор ган изо ва ли са стан ци на ко ји ма се кри тич ки 
раз го ва ра ло о сва кој об ја вље ној књи зи ру мун ских пи са ца. 
Стал ни су сре ти са чла но ви ма ли те рар них сек ци ја уче ни ка 
сред њих шко ла по мо гли су у ја вља њу но вих име на у ру мун
ској књи жев но сти, ко ја је знат но кре ну ла уз ла зним пу тем у 
пр вим по сле рат ним го ди на ма. 

У пр вим де це ни ја ма ра да Из да вач ке ку ће Li ber ta tea нај ви
ше је би ло књи га по е зи је, за тим су би ли об ја вље ни ро ма ни, 
при по вет ке и по зо ри шни ко ма ди, али у по ре ђе њу са сто
ти на ма на сло ва школ ских уџ бе ни ка на ру мун ском је зи ку 
си ту а ци ја је би ла по ра жа ва ју ћа за књи жев ни из раз: „јед на 
књи га из кул ту ре и књи жев но сти на два на ест оста лих”17. 
Ин те ре сант на је чи ње ни ца да се у по сле рат ном пе ри о ду, ни 
по сле три де це ни је ни је по ја ви ло нијед но де ло књи жев не 
кри ти ке, осим исто ри је књи жев но сти. Књи жев на кри ти ка 
је по вре ме но об ја вљи ва на у ча со пи си ма, али то још увек 
ни је би ло си сте мат ски ни ор га ни зо ва но. Пр ву по де лу ру
мун ског књи жев ног ства ра ла штва на ру мун ском је зи ку у 
Вој во ди ни ура дио је про фе сор Ра ду Фло ра у сво јој књи зи 
Ру мунска књи жев ност у Вој во ди ни: 1. Фа за по ле та и афир
ма ци је (1945–1955), ко ја је сна жно ан га жо ва на по ли тич ки и 
со ци о ло шки „и са при ме ном (и им пли ка ци ја ма) [...] кри те
ри ју ма со ци ја ли стич ког ре а ли зма”18; 2. Пе ри од „стаг ни ра ња 
про дук тив но сти  у оби му, у ма си, али и пе ри од кон цен три
са ња и из бо ра стар та ка но вом по ле ту [...]”19. Ово је пе ри од 
из ме ђу 1956. и 1965. го ди не. ка да ча со пис Lu mi na об ја вљу је 
у јед ном свом бро ју есеј та да мла дог пе сни ка Јо на Ми лоша 

17 Фло ра, Р. (1976) Ру мун ска књи жев ност у Вој во ди ни, Но ви Сад, Ма ти ца 
срп ска, стр. 60.

18 Узе лац, М. и Јон, Б. (1976) Јед ног да на у Ме си ћу. Збор ник пе са ма вој во
ђан ских Ру му на, Вр шац, КОВ, стр. 13.

19 Исто.
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(Ion Mi loș), Шта нам је чинити?[C ei de făcut?],20 ко ји ће 
до ве сти до ве ли ких пре пи ра ња из ме ђу пи са ца тра ди ци о на
ли ста и писаца мо дер ни ста, од мах на кон су ко ба у срп ској 
књи жев но сти про у зро ко ва ног по ја вом збир ки Ко ра Вас ка 
По пе и 87 пе са ма Ми о дра га Па вло ви ћа. Есеј је био нео п
хо дан сиг нал о на пу шта њу ста рих обра за ца пи са ња и по че
так про ме на у пе снич ком дис кур су у Вој во ди ни, на пу шта ње 
про лет кул ти стич ких иде ја и окре та ње мо дер ни зму, што је 
до ве ло до ау то ег зи ла по је ди них пе сни ка у срп ску књи жев
ност. Са мо је дан ма њи број пе сни ка се вре ме ном вра ти о 
свом је зи ку и об ја вљи ва о и на ру мун ском је зи ку. Ипак, у 
овом пе ри о ду пр ве збир ке пе са ма об ја вљу ју пе сни ци по
врат ни ци са бу ку ре штан ског уни вер зи те та, ко ји до но се но
ви лир ски дис курс у ру мун ском пе сни штву у Вој во ди ни. 

Тек у сле де ћем, тре ћем пе ри о ду би ће плод но тра га ње за 
кри те ри ју ми ма, што и до во ди до по ја ве пр вих књи га књи
жев не кри ти ке. Ово је пе ри од од 1966. го ди не, „ета па осло
ба ђа ња од ше ма, ета па не прет по ста вље них по ле та, на ро
чи то у по е зи ји, али и у про зи”21. Јед на од пр вих исто ри ја 
ру мун ске књи жев но сти из Вој во ди не, под на сло вом Ру мун
ска књи жев ност из Вој во ди не об ја вље на 2010. у Из да вач кој 
ку ћи  Li ber ta tea, ау тор ке Ка тин ке Ага ке (Ca tin ca Agac he) из 
Ру му ни је, го во ри о ру мун ској књи жев но сти у Вој во ди ни по
де ље ној по ге не ра ци ја ма (ге не ра ци ја пи са ца пе де се тих го
ди на, ге не ра ци ја пи са ца ше зде се тих го ди на итд.) али не и по 
дру гим кри те ри ју ма, нај ви ше због то га што се раз ви ла ван 
ма тич не др жа ве, по ње ном ми шље њу без ве ћих слич но сти 
са ру мун ском књи жев но шћу у Ру му ни ји, где је у том пе ри о
ду био на сна зи Ча у ше ску ов ре жим ко ји је спа љи вао књи ге 
ко је му ни су би ле по уку су и ко је су би ле „прет ња држави”, 
а пи сце про те ри вао из др жа ве или за бра њи вао (та ко су би ли 
за бра ње ни нај ве ћи умо ви два де се тог ве ка, као што су Ежен 
Јо не ско (Eu gen Io ne scu), Емил Си о ран (Emil Ci o ran), Мир
ча Ели ја де (Mir cea Eli a de) итд.). У том пе ри о ду ру мун ска 
књи жев ност из Војводине је окре ну та срп ској књи жев ној 
сце ни у ко јој су до ми ни ра ли пи сци ко ји су сво јим да ром 
до при не ли осло ба ђа њу од по ли тич ког при ти ска, где то ком 
пе де се тих и ше зде се тих го ди на 20. ве ка ви ше ге не ра ци
ја нео мо дер ни ста екс пе ри мен ти ше „у књи жев ном ства ра
њу као и ли те рар ним фор ма ма и по ступ ци ма об ли ко ва ња” 
(Оскар Да ви чо, Ди бри ца Ћо сић, Ми ха и ло Ла лић и мно ги 
дру ги). Њи ма се та да при дру жу ју сво јим мо дер ни стич ким 

20 Mi loș, I. (1957) Cei de făcut? Lu mi na XI, br. 6, рр. 292295; Mi loș, I. (1958) 
Cei de făcut? Lu mi na XII, br. 1, рр. 3538.

21 Фло ра, Р. (1976) Ру мун ска књи жев ност у Вој во ди ни, Но ви Сад: Ма ти ца 
срп ска, стр. 60.
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про до рима Па вле Угри нов, Ми о драг Бу ла то вић, Вас ко По
па, Бран ко Миљ ко вић, Сте ван Ра ич ко вић, Иван В. Ла лић, 
Бо ри слав Ра до вић и дру ги”22.

Од се дам де се тих го ди на на о ва мо ру мун ска књи жев ност у 
Вој во ди ни бе ле жи су штин ски и бу ран пре о бра жај, а зна чај
на де ла не ких пи са ца ну де за ни мљив увид у но во књи жев но 
раз до бље. Има ју ћи у ви ду да ру мун ска књи жев ност у Вој
во ди ни не при па да шко ла ма и гру па ци ја ма, она је у не пре
ста ном отва ра њу и об на вља њу, а збир ке по е зи је из овог пе
ри о да, Бу ђе ње клеп си дре Слав ка Ал ма жа на (Slav co Almăjan) 
(1973) и Јед ног да на у Ме си ћу (1976) Ми ла на Узел ца и Јо на 
Ба ла на, све до ци су тра же ња вла сти тог иден тите та. Упр кос 
са др жај ном ша ре ни лу и од су ству стро жих кри те ри ју ма, ове 
две збир ке ипак има ју књи жев но и сто риј ску на ме ну – оне 
озна ча ва ју пр ве ан то ло ги је пе сни штва Ру му на у Вој во ди ни. 
„Ње на по ја ва на ме ће и пи та ње пра вог кри тич ког са мо и спи
ти ва ња од но са и сра зме ра, и то упра во да нас, ка да ова мла да 
ли те ра ту ра по ка зу је зна ке зре ло сти. Или упра во да нас, ка да 
је ова по е зи ја јед на од ма ло број них ју го сло вен ских ко ја већ 
има сво ју, на пи са ну, исто ри ју књи жев но сти”23.

Ка да је 1975. го ди не на че ло ча со пи са Lu mi na био иза бран 
пе сник Слав ко Ал ма жан,  ли дер ге не ра ци је пе сни ка мо дер
ни ста и по др жан од стра не мла дих пе сни ка Пе тру Кр дуа 
(Pe tru Cârdu) и Јо а на Фло ре (Ioan Flo ra), ру мун ска књи жев
ност у Вој во ди ни се окре ће дру гим књи жев ним про сто ри ма 
(об ја вљу ју се ре цен зи је ру мун ских кри ти ча ра и пре ве де на 
де ла свет ске књи жев но сти), син хро ни за ци ји са ру мун ском 
али и са свет ском књи жев но шћу, упи су ју ћи но ву фа зу у 
свом раз во ју. Иа ко се у ча со пи су Lu mi na об ја вљу ју ра зни 
кри тич ки ста во ви о ру мун ској кла сич ној књи жев но сти, или 
освр ти на књи жев ност на ро да бив ше Ју го сла ви је и свет ске 
књи жев но сти, при ка зи де ла ру мун ске књи жев но сти из Вој
во ди не ве о ма су рет ки, нај ви ше због ма лог бро ја књи жев
них кри ти ча ра. О ма лом бро ју кри тич ких при ка за ука зу ју и 
исто ри ча ри ру мун ске књи жев но сти из Вој во ди не, Ште фан 
Н. По па (Ște fan N. Po pa) (Исто ри ја ру мун ске књи жев но сти 
из Вој во ди не, Пан че во, Ли бер та теа, 1997) и Ка тин ка Ага ке 
(Ру мун ска књи жев ност у Вој во ди ни, 2010), ма да ка да да
нас, по сле по ла ве ка, вра ти мо филм уна зад и ана ли зи ра мо 

22 Ђор ђић, С. (2019) Срп ска књи жев ност 20. ве ка. По ку шај пе ри о ди за ци
је, у: Phi lo lo gia Me di a na. Го ди шњак за срп ску и ком па ра тив ну књи жев
ност Фи ло зоф ског фа кул те та у Ни шу, год. 2, бр. 2, Ниш, Фи ло зоф ски 
фа кул тет, стр. 171.

23 Кр ду, П. (1983) Ру мун ска по е зи ја у Вој во ди ни. То ко ви, опре де ље ња, 
пе сни ци, у: По под не у гра ду. Ан то ло ги ја пе са ма вој во ђан ских Ру му на,  
Вр шац: Књи жев на оп шти на Вр шац, стр. 1213.
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рубри ке по све ће не кул ту ри не дељ ни ка Li ber ta tea, све бро је
ве ча со пи са Lu mi na и дру ге ча со пи се об ја вље не на срп ском 
и на ма њин ским је зи ци ма у Вој во ди ни, књи жев на кри ти ка 
је увек би ла ту не где при сут на, ма кар с по ла стра ни це при ка
за. Кри ти ку ру мун ских де ла за ти че мо у днев ној и не дељ ној 
штам пи (Li ber ta tea, Li ber ta tea literară, По ли ти ка, Књи жев
не но ви не, Бор ба и др.), као и у струч ним и на уч ним ча со пи
си ма (Lu mi na, Hid, Ле то пис Ма ти це срп ске, По ља, и др.), 
на ру мун ском, срп ском, сло вач ком, ма ђар ском, ру син ском и 
дру гим је зи ци ма24. Име на ко ја су се афир ми са ла на књи жев
ном пла ну, пот пи су ју и раз не есе ји стич кокри тич ке при ка зе 
ко ји оце њу ју фе но мен ру мун ске вој во ђан ске књи жев но сти 
из раз ли чи тих угло ва. Тек по сле осни ва ња Дру штва за ру
мун ски је зик у САП Вој во ди не (1962) и ства ра ња Књи жев
ног ак ти ва при овом дру штву (1964) по ве ћа ва се и бри га за 
књи жев ни фе но мен и кул ту ру и ре о рга ни за ци ју. На јед ном 
од на уч них ску по ва Дру штва за ру мун ски је зик од лу че но је 
да се убу ду ће ста ви ак це нат по себ но на сва ки књи жев ни род 
и да сва ки уче сник об ја ви сво је ра до ве у Ана ли ма Дру штва 
за ру мун ски је зик, по сте пе но уда ља ва ју ћи се од стро гог и 
кру тог со ци ја ли стич ког ре а ли зма. Ра дом кри ти ча ра Си ме 
Пе тро ви ћа под на сло вом Вред но сти вој во ђан ске ру мун ске 
књи жев но сти25, по ја ви ла се иде ја о пи са њу мо но граф ске 
на уч не сту ди је, по тез ко ји је при хва ћен са оду ше вље њем и 
што је на ве ло и дру ге мла ђе пи сце да се ис про ба ју у пи са
њу есе ја и кри тич ких при ка за. Про фе сор Ра ду Фло ра је ис
пра тио сва ки но ви ко рак у ру мун ској књи жев но сти, о че му 
је пи сао сле де ће: „Да кле, по ја вио се низ име на, ста ри јих и 
мла ђих, и не ке су штин ске ана ли зе, оне ко је су на нас оста ви
ле ути сак, све до че о то ме да ће но ва књи жев на кри ти ка иза
ћи из ћор со ка ка и да ће не са мо ус пе ти да пра ти књижевни 
по крет, већ да ће у до број ме ри и ути ца ти на ње га”26.

Кад је на че лу ча со пи са Лу ми на до шао но ви нар, пре во ди
лац и пу бли ци ста Си ме он Ла за ре а ну (Si meon Lăzăreanu), 
ру мун ска књи жев ност се све ви ше окре ће ка ге не рал ном ру
мун ском и европ ском фе но ме ну у прав цу син хро ни за ци је са 
њим. Са да се по ја вљу ју по зна та име на ру мун ске књи жев но
сти у Вој во ди ни, пре во де се по зна та де ла свет ске и срп ске 
књи жев но сти на ру мун ски је зик, а ве ли ка име на ру мун ске 

24 Ћор ко вић, М. (2014) Књи жев на исто ри ја као си стем кул тур ног пам ће
ња: на при ме ри ма из ру мун ске књи жев но сти у Вој во ди ни, у: Ана ли Фи
ло ло шког фа кул те та, књи га XXVI, Све ска I, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, 
стр. 135.

25 Pe tro vić, S. (1971) Va lo ri le li te ra tu rii române vo i vo di ne ne, Lu mi na, Nr. 6, 
XXV, 1971, рр. 2636.

26 Фло ра, Р. (1976) Ру мун ска књи жев ност у Вој во ди ни, Но ви Сад: Ма ти ца 
срп ска, стр. 151.
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књи жев но сти об ја вљу ју сво ја де ла у овом ча со пи су. Књи
жев на кри ти ка је пр вен стве но би ла при сут на за хва љу ју ћи 
пу бли ци сти ма и пи сци ма, као и уни вер зи тет ским про фе со
ри ма и ру мун ским стра ним лек то ри ма са бе о град ског или 
но во сад ског уни вер зи те та. 

Ви ше де се ти на тек сто ва срп ских кри ти ча ра о ру мун ској 
књи жев но сти из Вој во ди не или о ру мун ској по е зи ји у пре во
ду Пе тру Кр дуа, Ада ма Пу сло ји ћа, Фло ри ке Ште фан, Слав
ка Ал ма жа на и др. об ја вље на су у срп ским или у вој во ђан
ским ру мун ским ча со пи си ма, под сти чу ћи ти ме мла де пи сце 
у њи хо вом афир ми са њу као и об ја вљи ва њем њи хо вих пр вих 
књи га у из да вач кој ку ћи Ли бер та теа. Ве ћи део пи са ца, као 
што су Јо ан Фло ра, Јо ан Ба ба (Ioan Ba ba), Па вел Га та јан цу 
(Pa vel Gătăianțu), Пе тру Кр ду пи шу па ра лел но на срп ском и 
на ру мун ском, о че му пи ше Слав ко Ал ма жан у сво јом књи зи 
Me ta ga la xia minoritară [Мањинска метагалаксија] (1996): 
„Ру мун ска књи жев ност из Вој во ди не се раз ви ла у др жа ви 
у ко јој би лин гви зам и плу ри лин гви зам су би ли са свим нор
мал ни фе но ме ни. Она се ни је по ја ви ла у ди ја спо ри (...), наш 
ства ра лач ки је зик је ру мун ски, а ег зи стен ци јал ни про стор 
Вој во ди на. Мо же мо ре ћи да се она по ја вљу је под окри љем 
две ју кул ту ра, две ју тем пе ра мен тал них ка те го ри ја, јед на 
бал кан ска и дру га европ ска, за пад на.”27

Не по ве ре ње у „ма њин ско ства ра ла штво”28 би ло је за Вас ка 
По пу и Фло ри ку Ште фан по кре тач за на пу шта ње ма њин
ског про сто ра ства ра ла штва и пре ла зак у дру ги, ве ћин ски – 
срп ски, иа ко су  оба име на би ла ве о ма ва жна и по зна та у ру
мун ској кул ту ри и књи жев но сти у том пе ри о ду у Војво ди ни. 
Ин ва зи ја иде о ло шког је је дан од узро ка од ла га ња при род ног 
то ка раз во ја ру мун ске књи жев но сти у Вој во ди ни, што је и 
раз лог што се до ше сте или сед ме де це ни је про шлог ве ка не 
мо же го во ри ти о ау тен тич ној књи жев но сти на ру мун ском 
је зи ку на овом про сто ру. Ипак, убр зо до ла зи до пре о кре та, 
до бу ђе ња и фор ми ра ња по ет ске све сти, ка да се уве ли ко ра
ди и об ја вљу је на ру мун ском, са тен ден ци јом по ку ша ва ња 
пре ва зи ла же ња ма њин ског ста ња и бу ђе ња ма њин ске ру
мун ске књи жев но сти и кул ту ре. Об ја вљу ју се зна чај на де
ла ру мун ске књи жев но сти у Вој во ди ни ства ра ју ћи се та ко, 
по сте пе ним одва ја њем од цен тра (Бу ку ре шта) и по ме ра њем 
ка пе ри фе ри ји, је дан књи жев ни ми кро ко смос ко ји ни је био 
ни на лик пе ри фе риј ском: „пе сни штво Ру му на у Вој во ди ни, 

27 Almăjan, S. (2007) Ri go a rea și fa sci nația  ex tre me lor, Pan ce vo, Li ber ta tea,  
р. 40.

28 Упу ће но је чи та лач кој пу бли ци ко ја је ли ми ти ра на број ча но са огра
ни че ним мо гућ но сти ма ко му ни ка ци је са ма тич ном ли те ра ту ром и 
критичким при је мом у њој.
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ство ре но на ма тер њем је зи ку (...) по из ра зу и про дук тив ном 
до слу ху са свет ским стру ја њи ма и с не за о би ла зним и вид
ним ме стом чак и у нај стро жем пре гле ду по ет ских оства
ре ња на та да шњем ју го сло вен ском кул тур ном тлу“.29 Истог 
ми шље ња је и сам пе сник Пе тру Кр ду, ка да је мо рао да од
лу чи по ко јим ће кри те ри јуми ма иза бра ти пе сни ке (јер до 
та да, због ма лог бро ја књи жев них кри ти ча ра, ни ко ни је го
во рио о ма лим или ве ли ким пи сци ма или о бо љим или ло
ши јим пе сни ци ма, нај ве ћи успех за јед ног Ру му на у Вој во
ди ни је да бу де об ја вљен, што је сма трао као до во љан знак 
да не што вре ди) за сво ју ан то ло ги ју пе са ма вој во ђан ских 
Ру му на. Он ка же да „би ти пе сник у ’ма лим’ ли те ра ту ра ма 
пред ста вља за бу ну. Ко је пе сник, а ко то ни је? На пи са ти и 
штам па ти књи гу зна чи би ти њен ау тор. Но, зна чи ли то би ти 
тво рац пе снич ког опу са или по е ти ке? Глав на бри га ’малих’ 
и ’мла дих’ књи жев но сти тре ба да бу де ја сно ои ви че ње си
сте ма вред но сти у по ку ша ју ин те гра ци је ју го сло вен ских 
пе снич ких оства ре ња. То зна чи да пи са ње на је зи ку јед не 
ју го сло вен ске на род но сти исто то ли ко за хвал но као и пи са
ње на срп ском, ма ке дон ском или сло ве нач ком. Не ма бо љих 
и ло ши јих по ло жа ја. Има са мо ви ше или ма ње ства ра лач ких 
та ле на та ко ји про ди ру у ри зни цу оп ште ју го сло вен ске књи
жев но сти.”30

Дру га чи јег ми шље ња је пе сни ки ња и пре во ди лац Иле а на 
Ур су (Ile a na Ur su), ко ја пи ше и на срп ском и на ру мун ском 
је зи ку и за ко ју „пе сма је ис по вед ноиро ни чан ис каз са мо
по сма тра ња и див ног чу да по сто ја ња”31. У пред го во ру сво је 
Ан то ло ги је ру мун ске про зе у Вој во ди ни ка же да се огре ши ла 
о мно га де ла ко ја ни су ушла у ову ан то ло ги ју јер на ме ра 
јој ни је би ла вред но сни суд, већ лич но ви ђе ње про зе на ру
мун ском је зи ку у прет ход них по ла ве ка ње ног по сто ја ња у 
Вој во ди ни: „те мат ски низ про зних оства ре ња углав ном се 
за др жао у окви ру ру мун ске за јед ни це, на ло кал ном и ре ги
о нал ном пла ну (...) тка ју ћи про зно шти во као при чу с по
ру ком, упра во за ру мун ског чи та о ца из од ре ђе ног ре ги о на. 
Ау то ри су се за др жа ли у окви ри ма сво је за јед ни це не са мо 
те мат ски, већ и је зич ки; ма ло њих је ма ри ло за то ко ве про
зе у ши рем (књи жев ном) окру же њу”32. Ова кво раз ли чи то 

29 Аћин, Ј. (1983) По го вор, По под не у гра ду. Ан то ло ги ја пе са ма вој во ђан
ских Ру му на, Вр шац: КОВ, стр. 93. 

30 Кр ду, П. (1983) Пред го вор, По под не у гра ду. Ан то ло ги ја пе са ма вој во
ђан ских Ру му на, Вр шац: КОВ, стр. 13.

31 Кр ду, П. (1983) По под не у гра ду. Ан то ло ги ја пе са ма вој во ђан ских Ру му
на, Вр шац:  КОВ, стр. 16.

32 Ур су, И. (2012) Ан то ло ги ја ру мун ске про зе у Вој во ди ни, из бор и пре вод: 
Иле а на Ур су, Пан че во, Ли бер та теа, стр. 56.
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виђење ру мун ске књи жев но сти у Вој во ди ни се мо же ко мен
та ри са ти са мо као до каз да се про за раз ли чи то раз ви ла од 
по е зи је. Ако је ру мун ска по е зи ја из Вој во ди не да ла зна чај
на име на то ком пе ри о да о ко јем го во ри мо, он да је про за у 
мно го ме за о ста ла за ли ри ком. Мо жда је и то раз лог што се 
ни је ви ше го во ри ло о то ме, а још ма ње пре во ди ло. Про зна 
де ла ко ја се на ла зе у ан то ло ги ја ма или ко ја су об ја вље на у 
из да вач кој ку ћи Ли бер та теа, го во ре нам о ево лу ци ји, о тра
га њи ма ру мун ског пи сца то ком се дам де це ни ја књи жев ног 
ства ра ла штва. Сва ки ру мун ски ау тор је у сво јим де ли ма и 
но си лац јед ног по себ ног из ра за и у то ме ле жи ори ги нал
ност ње го вог де ла. Њи хо во про зно де ло до жи вља ва мо и као 
дра го цен до при нос у про жи ма њу и бо љем по зна ва њу раз
ли чито сти нашег мул ти кул ту рал ног ства ра лач ког про сто ра.

За кљу чак

Не спор на је чи ње ни ца да да нас, за хва љу ју ћи из да вач кој де
лат но сти Из да вач ке ку ће Ли бер та теа, мо же мо го во ри ти о 
јед ној ау тен тич ној ру мун ској књи жев но сти, ко ја се по ја ви ла 
на рас кр шћу ви ше кул ту ра. Под ути ца јем срп ске књи жев
но сти с јед не стра не и дру гих књи жев но сти на ци о нал них 
ма њи на из Вој во ди не с дру ге стра не, ру мун ска књи жев ност 
из Вој во ди не по ста ла је је дин стве на и сна жна, по зна та у 
Ру му ни ји, нај ви ше због мо гућ но сти сло бод ног ис по ља ва
ња ства ра лач ког та лен та, у де це ни ја ма ка да је у Ру му ни ји 
би ло за бра ње но из но си ти дру га чи ја ми шље ња од на мет ну
тих, а ча со пи си и из да вач ка ку ћа Ли бер та теа су отво ри ли 
вра та свим кре а тив ним умо ви ма, на овај на чин очу ва ју ћи и 
негују ћи ру мун ски је зик и пра ве ду хов не вред но сти. 
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Abstract

In this paper we will analyse the historical progress of the development of 
the Romanian intelligentsia in Vojvodina, the establishing of Romanian 
institutions as a result of intellectual activism, but also the emergence 
of the first magazines and writers in Vojvodina who contributed to 
the development of Romanian mentality and culture in this area. In 
the first part of the paper, we will present the historical context of the 
appearance of the first publications in Romanian, then the presence of 
literary works in Romanian magazines, publication of the first books in 
Romanian and the beginnings of the publishing house Libertatea from 
Pančevo. The aim of this paper is to show to a wider readership the 
development of the Romanian writing culture in Vojvodina after the 
First World War until the last decades of the twentieth century, when 
the Romanian books can be placed side by side with the books of 
other minorities in Vojvodina. Romanian literature, although relatively 
“young”, developed rapidly, reaching the level of the literature in the 
home country in less than a century. Due to its geographical origin 
and intercultural permeation on the territory of Vojvodina, Romanian 
literature is unique, interesting and can be explored as a special cultural 

phenomenon.
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Сажетак: У овом ра ду го во ри се о не ким дру га чи јим на чи ни ма при
ку пља ња и чу ва ња ба шти не, од но сно о љу ди ма ко ји са ку пља ју и 
из ла жу пред ме те из про шло сти, ко ји су њи ма лич но због не ких 
осо би на, дра ги и бит ни. Ко лек ци о ни ра ње је прак са ста ра ко ли ко 
и људ ски род, а ка да се све де на про сто „са ку пља ње” до ла зи се 
до иде је да она ни је свој стве на са мо људ ском ро ду. У људ ској је 
при ро ди да не што са ку пља, чу ва, по ка зу је, та ко да да нас по сто ји 
ве ли ки број ства ри ко је не ко са ку пља и вр ло их је те шко ка те
го ри зо ва ти и по бро ја ти. На су прот му зе ји ма по сто је при ват не 
ко лек ци је ста ри на ко је има ју го то во исту функ ци ју као му зеј ске. 
У овом ра ду та ко ђе, по ку ша ва ју да се из ло же пред но сти и ма не 
ових „не ле ги тим них” збир ки на при ме ру јед ног па си о ни ра ног ко
лек ци о на ра из Зре ње ни на ко ји сво ју за ни мљи ву ко лек ци ју из ла же у 
просто ри ја ма свог ре сто ра на „Ба нат ска ку ћа”.

Кључне речи: ба шти на, збир ка, ко лек ци о нар, до ку мен то ва ње, 
са ку пља ње, про шлост, ста ри на

О му зе ју

Као што је већ оп ште по зна то му зеј је не про фит на, стал на 
уста но ва у слу жби дру штва и ње го вог раз во ја и отво ре на је 
за јав ност ко ја са би ра, чу ва, ис тра жу је, ко му ни ци ра и из ла
же ма те ри јал на све до чан ства чо ве ка и ње го ве око ли не, ра ди 
про у ча ва ња, обра зо ва ња и за ба ве. Му зе ји у но ви је вре ме су 
на пр вом ме сту ко му ни ка циј ски цен три ко ји за др жа ва ју и 
раз ви ја ју све дру ге функ ци је тра ди ци о нал ног му зе ја.1 Глав
ни об лик ко му ни ка ци је је из ло жба, ма да се сва ки пре нос 
ин фор ма ци је сма тра ко му ни ка ци јом. Пр ви ко му ни ка циј ски 
про цес чо ве ка и пред ме та од ви ја се при се лек ци ји или ода
би ру пред ме та из ар хе о ло шке или не ке дру ге сре ди не, за тим 

1 Šo la, Т. (2003) Ese ji o mu ze ji ma i nji ho voj te o ri ji, Za greb: Hr vat ski na ci o
nalni ko mi tet ICOM, str. 247.
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206

ЈОВАНА КОЛУНЏИЈА

ка да је пред мет ода бран и као та кав пре по знат као му зе а ли ја 
на ста вља се ко му ни ка ци ја кроз про це се ње го вог ис тра жи ва
ња и до ку мен то ва ња. Ово су за тво ре ни ти по ви ко му ни ка ци
је. Нај бит ни ји је отво ре ни тип од но сно из ло жба, ко му ни ка
ци ја са пу бли ком, где пред мет из дво јен из сво је сре ди не у 
овој но вој му зеј ској има за за да так да нам да ин фор ма ци је 
о вре ме ну из ко га до ла зи или по све до чи о не ком до га ђа ју.2

Об ли ци ко му ни ка ци је слу же се раз ли чи тим ме ди ји ма по мо
ћу ко јих пре но се зна ње о му зе а ли ја ма и кул тур ној ба шти ни 
и до ку мен то ва не по ру ке. Му зе а ли ја је из ра зит ко му ни ка
циј ски објект ко ји у од но су на со ци јал ни (кул тур ни) и про
стор ни (исто риј ски и ге о граф ски) кон текст раз ви ја ин фор
ма циј ске про це се.3 Му зе а ли ја је му зеј ски пред мет, пред мет 
ба шти не ко ји је из дво јен из сво је ре ал но сти и пре ме штен у 
му зеј ску ствар ност, те је по ста ла до ку мент сво је ствар но
сти. Пред мет ба шти не је ре ал ни пред мет ко ји сво јим ма те
ри ја лом и об ли ком до ку мен ту је ре ал ност у ко јој је на стао, у 
ко јој је жи вео и са ко јом је ушао у са да шњост.4

Ме ђу тим ни је му зеј је ди на ин сти ту ци ја где се мо же на ћи 
пред ме те са овом свр хом. На и ме по сто је мно ги ал тер на тив
ни ви до ви са ку пља ња и чу ва ња ства ри из про шлих вре ме на, 
ма да им ни је по све ће на до вољ на па жња и дат пра ви зна чај. 
Сва ка ко њи хо ва функ ци ја ни је увек иста као оних из му зе ја, 
али на свој на чин и ови пред ме ти да ју од ре ђе не ин фор ма ци
је о вре ме ну из ког до ла зе. Ка да би тра жи ли раз ли ке из ме ђу 
му зе а ли ја и пред ме та из „не ле ги тим них” збир ки, би ло би 
их ве о ма, а сва ка ко основ на је да су му зе а ли је све до чан ства, 
до ку мен ти.5 Та ко ђе, бит на функ ци ја му зе ја је тре зор ска, ко ја 
об у хва та про цес те о ри је му зеј ске те за у ри за ци је. Сам по јам 
те за у ри за ци ја из ве ден је из ре чи thesaurus од но сно тре зор, 
ри зни ца и ја сно ка зу је да је ов де реч о фе но ме ну чу ва ња 
пред ме та ко ји се ску пља ју из не ке сре ди не и сме шта ју у 
но ву. Ови пред ме ти ни су обич ни и ни су се слу чај но на шли 
ов де, они су ре зул тат си сте мат ског са ку пља ња са ја сним ци
љем – ст ва ра њем збир ке му зе ја. Ово је јед на од бит ни јих 
раз ли ка из ме ђу му зеј ских и „не ле ги тим них” збир ки.

Тре ба ис та ћи и да су пред но сти му зеј ских пред ме та број
не, о њи ма се до ста зна, они нам ја сно го во ре сво је по ру ке, 

2 ZbynekStransky, (1970) Te me lji opšte mu ze o lo gi je, Mu ze o lo gi ja 8, Za greb, 
str. 3774.

3 Bu la to vić, D. (2005) Baš tin stvo ili o ne za bo ra vlja nju, Kru še vač ki zbor nik 11, 
str. 11.

4 Исто, стр. 13.
5 Mi lo sa vlje vicAult, A. (2011) Mu zej „ko lek ci o nar”, Punkt no vi ne br. 2,  

str. 47.
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одабра ни су да бу ду ту због кру ци јал не ва жно сти за дру штво 
и раз у ме ва ње про шло сти, не кад и због естет ских вред но сти 
са мо, али не рет ко се де си да за пра во при ват на ко лек ци ја има 
мно го вред ни је ар те фак те, иа ко без до ку мен та ци је и дру гих 
по је ди но сти бит них за про цес му зе а ли за ци је. До ку мен та
ци ја пред ме та је оно што је ве о ма бит но за му зе а ли за ци ју, и 
што да је ве ли ку пред ност му зеј ском пред ме ту у од но су на 
ове дру ге, јер да би се пред мет до ку мен то вао по треб но је 
да се иден ти фи ка ци јом пред ме та от кри ју и за бе ле же ње го ве 
осо би не. Основ не осо би не пред ме та су: ма те ри јал од ко га је 
са чи њен, у шта спа да кон струк ци ја,  об лик, си ро ви на; за тим 
исто ри ја пред ме та, че му је пре слу жио;  око ли на,  од но сно 
про стор ни од но си; и ва жност, где се об у хва та ју емо тив не и 
пси хо ло шке по ру ке.6

О ко лек ци о нар ству и ко лек ци о на ри ма

Ко лек ци о нар је по себ на вр ста са ку пља ча, ње го ва свр ха је 
да са ку пи збир ку срод них пред ме та, ка ко би би ла што це
ло ви ти ја, је дин стве ни ја и не над ма шни ја. Са ку пља ње ко ри
сних пред ме та ни је са мо по се би ко лек ци о нар ство, ни је ко
лек ци о нар са ку пљач би ло че га. Ко лек ци о нар је осо ба ко ја 
па си о ни ра но са ку пља од ре ђе не пред ме те ра ди соп стве ног 
за до вољ ства.7 

По сто ји ве ли ки број ова квих љу ди, јер за пра во је ве о ма те
шко сми сли ти ствар ко ју ба рем не ко не ску пља. Од оних 
школ ских при ме ра – ко лек ци о на ра умет ни на и ску по це них 
ва за, па до ску пља ча оних нај о бич ни јих, три ви јал них, ни
ко ме по треб них, од ба че них пред ме та за ко ји ма се тра га по 
та ва ни ма и по дру ми ма, а по не кад че пр ка и по де по ни ја ма 
от па да...

Ко лек ци о нар је че ста но ви нар ска те ма, а ушао је и умет
ност  Фаулсовим ро ма ном Сакупљач (Тhe Col lec tor), по ком 
је Вилијам Вај лер (Wil li am Wyler) сни мио исто и ме ни филм.8

Као што је већ ре че но, све мо же би ти пред мет ко лек ци о нар
ства јер је оно страст, по не кад ови сност, сред ство пре сти жа, 
а не рет ко и лу кав прем да ри скан тан на чин ула га ња нов ца. 
Ру бенс (Ru bens) на при мер, ни је био са мо сли кар не го и ко
лек ци о нар сли ка, а на су прот ње му на сли ка ма и де ли ма Ван 
Го га (Van Gogh) ко лек ци о на ри су за ра ђи ва ли ве ли ки новац 
по сле ње го ве смр ти.

6 ZbynekStransky, (1970) Te me lji opšte mu ze o lo gi je, Mu ze o lo gi ja 8, Za greb, 
str. 3774.

7 Mi lo sa vlje vicAult, A. (2011) Mu zej „ko lek ci o nar”, Punkt no vi ne br. 2,  
str. 47.

8 https://sh.wi ki pe dia.or g/wi ki/Th e_Col lec tor
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Као што ви ди мо из мно го број них при ме ра објек ти са ку пља
ња су нај ра зли чи ти ји. Вре ме ном објек ти се ме ња ју, од но сно 
не ки не ста ју (до бар при мер су па пир ни пр сте но ви на ци га
ре та ма, па пи ри чо ко ла ди ца ко је се ви ше не про из во де), али 
за то на њи хо во ме сто до ла зе не ки но ви, мо дер ни ји и при
сту пач ни ји у том тре нут ку (ре ци мо маг нет за фри жи де ре 
или при ве зак за кљу че ве...). На овај на чин ши ри се под руч је 
саку пља ња и у ње му уче ству је све ве ћи број љу ди.

Са ку пља ње је вре ме ном по ста ло ве о ма бит но и по пу лар но, 
па за нај ра спро стра ње ни је са ку пља че по сто је име на ко ја су 
одав но ши ро ко по зна та, ре ци мо фи ла те ли сти или ну ми зма
ти ча ри. Ме ђу тим ма ло је те же с вла сни ци ма збир ки раз ли чи
тих ку ти ја ши би ца или њи хо вих ети ке та (три ви ја ли ја) ко ји 
се зо ву пхи лу ме ни сти, пхи ли бе ру ме ни сти и цумиџапхисти. 

Оно што је за јед нич ко свим са ку пља чи ма је по де ла на ус
пут не са ку пља че и на оне озбиљ не. Ус пут ни са ку пља чи са
ку пља ју све што им пад не под ру ку и сви ђа им се, а при том 
не тро ше но вац на по ве ћа ва ње и очу ва ње сво је ко лек ци
је, ко ју с вре ме на на вре ме из ву ку из ку ти је и пре гле да ју. 
Озбиљ ни са ку пља чи су не што са свим дру го и ме ђу њи ма су 
рет ки они ко ји ма ко лек ци ја ни је нај ва жни ја спо ред на ствар 
на све ту. За њи хо ве збир ке по треб но је пу но про сто ра. И они 
вр ло че сто сво је ко лек ци је де ле са јав но шћу.9 

Чо век без хо би ја је чо век без ду ше

Обич на за ба ва са ку пља ња ра зно ра зних пред ме та пр во 
углав ном пре ла зи у на ви ку, а за тим у страст. Ко лек ци о на
ри вр ло озбиљ но схва та ју свој хо би, али ка ко и не би кад су 
мно ги ко лек ци о нар ски пред ме ти не про це њи ве вред но сти. 
Нај за сту пље ни ји ко лек ци о на ри су на при мер:

• Фи ла те ли сти ко ји се ба ве ску пља њем по штан ских ма
ра ка. Не кад је тај хо би био пу но ра ши ре ни ји, сва ко 
дру го до ма ћин ство има ло је сво ју ма лу збир ку (вред
ну или не, ни је бит но), а и да нас је број ча но нај ви ше 
упра во фи ла те ли стич ких дру шта ва. Нај вред ни је су 
ме ђу мар ка ма, на рав но, оне из да не као ју би лар не, не
ко ме у част, и те су нај ре ђе, по нос ко лек ци о на ра. Мар
ке оба ве зно мо ра ју би ти спре мље не у ал бу ме јер, као 
што се не у ра мље на сли ка уни шти, та ко и не за шти ће на 
по штан ска мар ка по ста је по ха ба на и гу би вред ност.

• Ску пља ње стри по ва спа да ме ђу „но ви је” ко лек ци
о нар ске стра сти, бу ду ћи да за вид не и вред не збирке 

9 Mi lo sa vlje vicAult, A. (2011) Mu zej „ko lek ci o nar”, Punkt no vi ne br. 2,  
str. 4748.
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дати ра ју из пе де се тих го ди на 20. ве ка. Ко лек ци је 
стри по ва рет ко на ста ју с на ме ром и сми шље но, оне 
су нај че шће од раз не ког афи ни те та из де тињ ства. 
Обич но се ску пља ју ра до ви јед ног ау то ра, јед не шко
ле стри па или јед ног ју на ка. Код нас су нај по зна ти је 
и нај ра ши ре ни је ко лек ци је „Ала на Фор да”, „Дyла на 
До га”, „Та лич ног То ма”, „За го ра и Чи ка”... Не ки ра ри
рет ни бро је ви, нај че шће пр ви, мо гу до се ћи вр то гла во 
ви со ке це не јер су штам па ни у вр ло ма лом из да њу и 
за и ста су вред ни при мер ци те мла де умет но сти.

• Те шко је не ко ме ко ни кад ни је пу стио пло чу у гра мо
фо ну, ко зна са мо за про чи шће ни ком пју тер ски звук, 
об ја сни ти ка кву чар слу ша ња пру жа пло ча. Пло ча, ме
ђу тим, ни је са мо сред ство на ко јем је сни мље на не ка
ква му зи ка, она је би ла из раз јед не ге не ра ци је. Да нас 
ни је ла ко про на ћи до бро очу ва ну и нео ште ће ну пло
чу, по себ ну ону из три де се тих, па се та кве сма тра ју 
нај вред ни ји ма. Осим њих, на вред но сти до би ја ју и 
ра ри те ти, по себ но син гли це из да не у вр ло ма лим ти
ра жи ма. У гру пу ко лек ци о на ра пло ча ста ви ће мо и мо
дер ну вер зи ју, ко лек ци о на ре ЦДа, а њи ма су бли ски 
и ску пља чи књи га. Иа ко ће љу би те љи пло ча и му зи ке 
пре слу ша ти сва ки ал бум ко ји има ју, по сто је они љу
ди ко ји књи ге ску пља ју са мо за то да их има ју, ве ћи ну 
ни су пре слу ша ли (про чи та ли), али за до вољ но се мо
гу по хва ли ти од ре ђе ном еди ци јом, опу сом од ре ђе ног 
ауто ра и слич но га.

• Знач ке не мо ра ју би ти ни по че му по себ не ни ти вред
не, али исто као и мар ке, го то во сва ка ку ћа има своју 
ко лек ци ју. На и ме, у про шлом си сте му би ло је уо би ча
је но да се у сва ка квим и раз ли чи тим при го да ма до би
ја ју знач ке. Оне су би ле знак па жње или вред но при
зна ње као што су да нас ме да ље. Знач ке су до би ја ла 
де ца у основ ној шко ли, на рад ним ак ци ја ма, ба ве ћи 
се спорт ским ак тив но сти ма, до би ја ли су их за по сле ни 
као се ћа ња на од ре ђе ни дан, као на гра ду итд. Ко лек
ци о на ри су ипак ма ло про ши ри ли ви ди ке па по се ду ју 
знач ке из чи та вог све та, али ве ћи на кућ них ко лек ци ја 
је са до ма ћих про сто ра.

• Ску пља њу нов ца, углав ном ко ва ног, али у мо дер но 
до ба и па пир на ти но вац до ла зи у об зир. Не мо же се 
го во ри ти у по стот ци ма, али по сто је они ко ји нов чи
ће ску пља ју због њи хо вог из гле да и вред но сти, а да 
се при том не за ни ма ју за истoријску по за ди ну ни ти 
за то шта нов чић пред ста вља. Бу ду ћи да се ну ми зма
ти ка ба ви про у ча ва њем ко ва ног нов ца као кул тур но
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историј ског спо ме ни ка, пра вом ну ми зма ти ча ру ста ра 
ко ва ни ца ће ре ћи пу но о вре ме ну из ко јег по ти че, а 
сам ће се ин те ре со ва ти и за вла да ра ко ји је из дао но
вац, те ка кву је вред ност имао.

• Ску пља чи ста рих раз глед ни ца мо жда не мо гу про фи
ти ра ти као фи ла те ли сти, али њи хов хо би има по себ ну 
чар. Го то во да не по сто ји раз глед ни ца с по чет ка 20. 
или из 19. ве ка ко ја ни је ис пи са на, на ко јој кра со пи
сом не ко не ко ме ни је по же лео не што ле по, по слао по
љуп це и по здра ве. При влач но је зна ти да сва ка од тих 
по лу по це па них, ма сних и фле ка вих раз глед ни ца кри је 
сво ју при чу.

• Са ку пља чи ан ти кви те та су до ста рас про стра ње ни јер 
се ан ти кви те том мо же на зва ти би ло ко ји пред мет из 
про шло сти ма да се у овој гра ни обич но под ра зу ме
ва да се са ку пља ју ста ри пред ме ти из ку ћа, по пут на
ме шта ја, пред ме та при ме ње не умет но сти. Љу би те љи 
ових пред ме та си гур но не ће оста ти иму ни на леп ко
мад оруж ја, на ки та или укра сног пред ме та. По себ но 
ипак тре ба спо ме ну ти ко лек ци о на ре ста рих лу та ка, 
углав ном пор цу лан ских за ко је се оде ћа руч но ши
ла, а та кве ства ри вр ло че сто, осим нов ча не, има ју и 
емотив ну вред ност.

• Сал ве те, да ли се ску пља ју и да нас? Ка да се по ста ви 
ово пи та ње у 21. ве ку, оно зву чи при лич но не а трак
тив но  с об зи ром на то шта да нас свет ну ди, ко још 
ску пља сал ве те. Ипак, хо би ску пља ња сал ве та још 
увек тра је и за ни мљи ви ји је не го пре. Нај бо ља оп ци ја 
је, на рав но, ако се сал ве те са ку пља ју из ра зних де ло ва 
све та јер се ус пут ства ра ју успо ме не а и сва ка сал ве
та зна чи не што по себ но. Вред ност збир ке је да бу де 
вели ка, ша ре на и ра зно ли ка.

На мер но или слу чај но, са ку пља чи, ко лек ци о на ри чи не ве
ли ко до бро сви ма. Они у сво јим стра сним по тра га ма за до
пу на ма сво јих збир ки на ла зе сва ко ја ке ста ри не ко је упот
пу њу ју сли ку про шло сти, и ко је ће оста ти ту, на ђе не и са
ку пље не за бу дућ ност, отрг ну те од за бо ра ва и про ла зно сти.                                                                          

Ба нат ска ку ћа

У да љем ра ду го во ри ће се о па си о ни ра но озбиљ ном са ку
пља чу ста ри не, ко ји сво ју збир ку из ла же у свом ре сто ра ну 
„Ба нат ска ку ћа” у Зре ња ни ну. У по тра зи за бар јед ним не
сва ки да шњим ко лек ци о на ром, на и шла сам на овај ма ли му
зеј ста ри не ко ју по ве зу је ге о граф ска цр та, од но сно предмети 
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са ку пље ни у овој ко лек ци ји при па да ју пред ме ти ма из про
шло сти Ба на та.

Кроз раз го вор са го спо ди ном Та де и ном са зна ла сам до ста 
по је ди но сти о овом на зо ви мо га „са ку пља ју ћем хо би ју”, ма
да је то сва ка ко мно го ви ше за овог го спо ди на. Ка ко ка же 
он за пра во и не зна тач но вре ме ка да је по чео да се за ни
ма за ста ри ну, цео жи вот је не што ску пљао, на рав но сход но 
сво јим мо гућ но сти ма. Та ко ђе он ис ти че да не са ку пља и не 
по се ду је ни јед ну ствар ко ја му се пре све га не до па да би
ло фи зич ки би ло због сво је на ме не. Не бит на му је вред ност 
ства ри, вред ну је их је ди но по то ме „ко ли ко му се сви ђа не
што” и да ли се укла па у ње го ву при чу. 

Сам их про на ла зи на сва ка квим ме сти ма, сре ђу је и скла
ди шти, на рав но не про фе си о нал но и при лич но ха о тич но. 
Тек у не ким зре ли јим го ди на ма ка да је имао ма те ри јал ног 
осно ва од лу чио је да те ста ре са ку пље не пред ме те из ло жи у 
свом про сто ру, по де ли их са сви ма, и та ко је на ста ла иде ја о 
ресто ра ну „Ба нат ска ку ћа”. 

Кон цепт ре сто ра на је та кав да се све ра ди у не ком вој
во ђан ском сти лу, од ар хи тек ту ре до сит ни ца ко је кра се 
унутрашњост, од но сно дво ри ште.

Сли ка 1
Пр ви по глед на ре сто ран од мах го во ри да је ра ђен у овом ду
ху. При зем на ду гач ка ку ћа са ка рак те ри стич ним про зо ри ма, 
др ве ном ве ран дом и кро вом по кри ве ним тр ском. Уну тра
шњост је ра ђе на пот пу но у ау тен тич ном ма ни ру са ви со ком 
др ве ном та ва ни цом, не рав ним зи до ви ма, и ими та ци јом ста
рог по да. На др ве ним гре да ма, на пла фо ну су ока че ни ра зни 
ћу по ви и ра зно ли ки лу сте ри са ста кле ним аба жу ри ма. 

Нај за ни мљи ви ји де таљ ен те ри је ра су опе ке ко јом су не ки 
зи до ви об ло же ни а ко је су ве ли ка оп се си ја вла сни ка и да ти
ра ју не ке чак са по чет ка 19. ве ка.  Ве о ма је по но сан на њих 
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и на рав но за сва ку или ско ро сва ку има не ку сво ју при чу ка
ко је до шао до ње и где је пре ста ја ла. За и ста је ве ли ки број 
ци гли ту, а нај зна чај ни је је што на не ки ма има нат пи са ко ји 
го во ре у ко јој ци гла ни су се про из ве ле и тач не го ди не, или 
са мо ини ци ја ле бив ших вла сни ка. По себ но ме сто има опе
ка ко ја је из 1850. го ди не а би ла је са став ни део ма ђар ског 
за тво ра. Ко лек ци о нар је ве зан за њу јер ка ко ка же са свим 
слу чај но ју је на шао и да ни је био упу ћен у де та ље не би је 
ни при ме тио у го ми ли слич них. И он је по бор ник те о ри је да 
пред мет на ђе нас, а не ми ње га.

Сли ка 2
Ком пле тан ен те ри јер је ау тен ти чан, а по се бан пе чат све му 
да је пећ ко ја је уства ри узи да на у је дан од зи до ва, што је би
ла тра ди ци ја у про шло сти у овим кра је ви ма. Иа ко је ова пећ 
иза зва ла ве ли ке не во ље га зди, јер је ка фа на пре из ве сног 
вре ме на го ре ла упра во због ње, чи ни ми се да она за слу жу је 
ти ту лу „зве зде” овог про сто ра.

За и ста о сва кој сит ни ци ов де се во ди ло ра чу на, по себ но због 
ау тен тич но сти и  ка ко ка же ко лек ци о нар да не би упао у не
ки об лик ки ча и ла жног пред ста вља ња не че га што је не ка да 
би ло. Због ова квог ста ва пред ме ти ко је са ку пља су пре све
га ути ли тар ног ка рак те ра, углав ном ствар чи це ко ји ма су се 
слу жи ли на ши пре ци.

У ко лек ци ји се на ла зе и ве ли ка за пре жна ко ли ца (ина че 
колек ци о нар има при ли чан број ко ли ца раз ли чи тих на ме
на) у ко ји ма се на ла зе раз ли чи ти пред ме ти ко ји су слу жи ли 
углав ном у спре ма њу хра не или ње ном пре но ше њу и чу
ва њу. Ре ци мо кор па за хлеб, по су да у ко јој се пра ви пу тер, 
по су да ко ја је про то тип да на шњем фри жи де ру, ве ли ки број 
кан ти ца за мле ко, не ке са озна ка ма бив ших вла сни ка, мле
ка ре, по су да за сир, ве ли ки број фла ша, аван, руч ни млин за 
пше ни цу... У овом де лу на ла зе се и не ка ору ђа и по ма га ла 
ко ја су слу жи ла за об ра ђи ва ње зе мље или ре ци мо за из град
њу ку ћа (ка лу пи за ци гле, спра ва ко јом се на ме шта тр ска на 
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кро ву, лам па за за ва ри ва ње, кан та за во ду ко ја се но си ла на 
ле ђи ма, спра ва за кру ње ње ку ку ру за).

Сли ка 3
Да ље, из два ја ју се пред ме ти по пут ста рих опа на ка и клом
пи од др ве та, што по сма тра че при лич но за чу ди, јер клом пе 
увек ве зу ју за ни зо зем ске зе мље и увек има ју исто пи та ње: 
„От куд клом пе у вој во ђан ској ка фа ни ци?” 

На и ме, по ред то га што их вла сник сма тра за ни мљи вим 
пред ме том ка же да су се та кве но си ле и ов де и да их је у 
ве ли ком бро ју на ла зио у ста рим ку ћа ма и на та ва ни ма. За ни
мљи во је би ло што по ред ових пред ме та вла сник има и је дан 
за ко ји ка же да је слу жио за ски да ње бла та и пр љав шти не са 
ци пе ла. Ње га је баш на мен ски тра жио ду го вре ме на ка ко би 
упот пу нио ту при чу о обу ћи.

По ред ова квих пред ме та у Ба нат ској ку ћи има и не ких дру
гих, ко ји су осим што су би ли у слу жби љу ди има ли и не ку 
естет ску вред ност. Ре ци мо лам пе на пе тро леј или млин за 
ка фу, чи ји су де ло ви ке ра мич ки и исли ка ни. У ску пи ни ових 
пред ме та „укра си за ку ћу” на ла зи се и ста ри ра дио. По себ
на ко лек ци ја је и ко лек ци ја ста рих пе гли, ма да осим оних 
класич них има и по себ не шнај дер ске пе гле.

Ве о ма ин те ре сан тан и естет ски при ма мљив је еле гант ни 
ста лак од ко ва ног гво жђа са див ним ке ра мич ким ла во ром 
и бо ка лом ко ји је ве ро ват но ко ри стио не кој да ми у про шло
сти. По ред овог пред ме та на ла зи се и огле да ло ко је да ти
ра из 18. ве ка и ко лек ци о нар га сма тра нај ста ри јим пред
ме том ко ји има. У овом де лу на ла зи се и ши ва ћа ма ши на 
„ве стал ка” са све кон цем и ма те ри ја лом ко ји је ту оста ви ла 
вла сни ко ва ба ка, и гво зде ни чи ви лук та ко ђе стар ви ше од 
два ве ка. На зи до ви ма у овом де лу ви си низ го бле на и ста ре 
фо тографи је пре да ка.

По што се ка фа на про сти ре на два спра та на гор њем је сме
штен ве ли ки број ке ра мич ких и зе мља них ћу по ва, а је ди на 
ствар ко ја ре ци мо не од го ва ра тој Ба нат ској при чи, и ко ја 
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„упа да у око” као не склад, је клу па за се де ње ко ја ими ти ра 
клу пу из  ста рих во зо ва. Ме ђу тим, ако са слу ша мо вла сни ка 
ко ји има ра зум но об ја шње ње за што се то на ла зи у ње го вом 
ре сто ра ну, схва та мо да и ни је да не при па да. На и ме он то 
гле да као пред мет ко ји је за бо ра вљен, не стао, а при па дао 
је сви ма, по што су се сви во зи ли тим пре во зним сред ством 
ра ни је. А ка ко ка же уба цио је у свој про стор јер му се сви ђа. 
Без не ке фи ло зо фи је и пла ни ра ња, имао је иде ју и на пра
вио на црт, а сто лар је ура дио по сао, и го сти ре а гу ју ве о ма 
благона кло но пре ма клу пи. 

Сли ка 4
Од свих оста лих пред ме та ко ји кра се ћо шко ве ка фа не, не
ку по себ ност има ју ме тал не та бле са раз ли чи тим нат пи си
ма из ста рог Зре ња ни на (та бла са име ном гра да, о за бра ни 
пушења, пр вом та џи удру же њу, дун ђер ски пи во, итд).

Осим свих ових пред ме та, по себ ну це ли ну чи не и фла ше 
за со ду ко је та ко ђе има ју нат пи се ко ји све до че о раз ли чи
тим фа бри ка ма,го ди на ма па чак и про ме ње ној др жа ви (има  
не ких из до ба СХС).

У дво ри шту око ка фа не на ла зе се ра зна ко ли ца за рад. Не ка 
су са рад них ак ци ја по сле Дру гог свет ског ра та.

У при лог то ме ко ли ко је га зда же лео да упот пу ни ути сак ста
ре ба нат ске ку ће го во ри и чи ње ни ца да је у ба шти по са дио 
ис кљу чи во др ве ће ко је је ве за но за ово под руч је а година ма 
уна зад се га ји на овим про сто ри ма.

За ни мљив де таљ је и бу нар ко ји се на ла зи ис пред дво ри шта 
и ка фа не.
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Сли ка 5
За кљу чак

Сва ки де таљ у овом про сто ру за и ста је осми шљен са не ком 
ши ром на ме ном, са же љом да по све до чи о про шлим вре ме
ни ма, о то ме ка ко се пре жи ве ло. Кроз раз го вор са ко лек
ци о на ром сти че се до јам да ни је имао не ку ве ћу ам би ци ју 
осим да на пра ви не што што ће би ти ау тен тич но, вред но, за 
ње га пре све га, ако не и за дру ге, и не што што ће се пам ти
ти и раз ли ко ва ти. Ка ко сам ка же, имао је до ста по те шко ћа и 
има их. Ви ше то ни су са мо бри ге о то ме где би мо гао на ћи 
не ки но ви пред мет или ка ко га ре ста у ри ра ти, већ су мно го 
ве ће и те же. Ка ко се збир ка ши ри та ко је по треб ни ји и ве ћи 
про стор али и на чин да се не што очу ва.

Ово је са мо је дан од ве ли ког бро ја при ме ра ка ко на не ки 
дру ги на чин ван му зе ја и дру гих пра во сна жних ин сти
ту ци ја мо же мо да пра ти мо и чу ва мо ба шти ну. Пре ко ова
квих ре сто ра на, про дав ни ца, ан ти квар ни ца мо же мо на вр ло 
непосре дан на чин да ко му ни ци ра мо са про шлим вре ме ном 
и још бо ље га раз у ме мо.

Сва ки пред мет ба шти не има бо га те сло је ве зна че ња по мо
ћу ко јих ко му ни ци ра ју по ру ке про шло сти и са да шњо сти 
и чу ва ју их за бу дућ ност. Ако ипак по сма тра мо све ово из 
угла хе ри то ло ги је, мо же мо се од но си ти пре ма то ме као о на
сле ђу на ко је тре ба у ши рем сми слу гле да ти као на ду хов ни 
споменик спо со бан да пре тра је вре ме.
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THE EXAMPLE OF THE BANAT HOUSE

Abstract

The museum is a permanent, nonprofit institution in the service of 
society and its development, open to the public. It collects, preserves, 
researches, communicates and exhibits material testimonies of man and 
his environment, for the purpose of study, education and entertainment. 
In recent times, museums are primarily communication centres that 
retain and develop all other functions of a traditional museum. The main 
form of communication is an exhibition, although any transmission of 
information is considered as communication. However, the museum is 
not the only institution where objects of this purpose can be found. 
Namely, there are many alternative types of collecting and storing 
things from the past, although not enough attention has been paid to 
them or real significance attributed. A true collector is a special type 
of collector, their purpose being to put together a collection of related 
items as complete, unique and as representative as possible. A collector 
is a person who is passionate about collecting specific items for his own 
pleasure. There are a large number of people like this, because in fact it 
is very difficult to think of any object that nobody would collect. Some 
of the typical examples vary from the collectors of works of art and 
precious vases, to the collectors of the most ordinary, trivial, useless, 
discarded items that are searched for in attics and basements, sometimes 
even in the landfills... In search of at least one such unusual collector, 
I came across a small heritage museum created based on geographical 
affiliation: the objects collected in this collection are all representative 

of the past of Banat..

Keywords: heritage, collection, collector, documentation, collection, 
past, antiquity
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УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА

ВИДЕО-ИГРЕ,ПРЕСВЕГА
Трауматичнеегзистенцијалнеоколности,којесусеобјавиле
у2020.години,неочекиваносуактуелизоваленамерудасе
учасописуКултураобјавитематпосвећенкултуривидео-
игара. Различити облици карантинскихпринуда, у основи
којихпочиванужностфизичкедистанце,оставилисудубок
трагнабезмалосвеаспектесвакодневногживота.Осећање
дасеживот,какавпознајемо,заустављананеодређеновре-
ме,добилојејошупрвимданимаалтернативуувидуизве-
сненадекојусуобећаваледигиталнетехнологије: гдегод
јетобиломогуће,узпомоћперсоналнограчунара,таблета,
телефонаиинтернета,прибеглосераду„надаљину”.Неке
привреднеделатности(ITсектор,комуникацијеитрговина)
већсуодавнобилеразвиле„пожељни”обликфизичкедис-
танце;многедругеделатностису,међутим,моралеилида
(са)чекају,аконевећкрајкризе,онда„зеленосветло”,или
супростобилелимитиране(нпр.грађевина,угоститељство,
туризам). Изузетак су представљале здравство, пољопри-
вреда,фармацеутскаипрехрамбенаиндустрија,којесура-
дилеилиуредовном,илипојачаномобиму.Надругојстра-
ни,пак,усекторуобразовања(баркоднас),уврежениначин
радабиојетрансформисанпринудноиуврлократкомроку,
посебнозахваљујућидигитализованомнационалномемите-
руиспецијализованимплатформамакаоштосутоEdmo
do,Zoom,GoogleClasroomитд.Уовомтренуткутешко је
предвидети даљу судбину таквог образовног модела, уз
извесностдаћеупредстојећиманализамаикритикамамо-
ратидабудуузетауобзирњеговаметодичканедостатност,
инфраструктурне везе са моћним интерпелационим меха-
низмима(нац.телевизија,корпоративнеплатформе),ипо-
себночињеницадајењеговаколевкаамеричконеформално
образовање,које семахомвезује заклерикалне замислио
анти-просветитељскомконцептуобразовања.1

1 Видети:Илич,И. (1972)Долешколе (DeschoolingSociety),прев.Ђор-
ђевић, С., Београд: Просвета, Дуга; такође погледај и документарни
филмJesusCamp(MagnoliaPictures,2006).

ДРАГАН ЂОРЂЕВИЋ
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Какобило,краткирезимескорашњихитекућихнеприлика,
глобалних и националних, јасно показује да су дигиталне
технологије постале неопходне, чак насушне, попут хле-
ба замешеног у библијским фразама. Не треба, међутим,
сумњатиутодаби–посматраноизугламладих,неибез
извесне равнодушности – описано искуство премрежава-
њастварногживотаидигиталнихмедијамоглодаостави
значајномањиоткривењски утисак.Унајмање затошто је
свакодневицамладих,упрвимдеценијамаXXIвека,сасвим
обележенадигиталномкултуромипосебнокултуромигра-
ња видео-игара. За такву тврдњу заинтересовани читалац
наћићеунашемтематскомбројупоприличанбројаргуме-
ната:посебносетотичепрегледноградаподназивом„Игре
уериИмперије”(Games in theAgeofEmpire)НикаДајер-
Витфорда(NickDyer-Witheford)иГрегаДеПојтера(Greig
de Peuter).Имада је написан још2009. године, поменути
есејубедљивоописујепроблемскопољеоногаштоседанас
назива „студијама гејминга” (game studies), дозвољавајући
намданањегов,небаштакодавноизведениинтерпрета-
тивнирачунпреусмеримоплимутекућихдогађаја.Некеод
таквихскорашњихпримера,чијисемантичкинивоузнеми-
равајућеплавиинајмудријеглаве,представљајувиртуелни
концертирепераТревисаСкота(TravisScott),продуцентаи
ди-џејаДипла(Diplo)ијапанскесупер-звездеКеншијаЈоне-
зуа(KenshiYonezu),којису,одаприладоавгуста2020.годи-
не, одржанипредмилионскимаватарскимаудиторијумом,
у стерилномвиртуелномпростору једнеоднајвећихсвет-
скихMMORPG игара2 –Fortnite (Party Royale мȏд). Није
речсамоојошједномсимбиотичкоммега-пројектумузичке
игејмингиндустрије,нитиопукомоправдањувиртуелних
„линијабекства”уоколностимаглобалнепандемије;речје,
измеђуосталог,ио економском, социолошкомиполитич-
комдогађајукојинасочитозачикавадазамислимодовољно
драматичан сценарио под којим би глобални капитализам
биоприморандасесасвимодрекнепреимућствададоколи-
цуструктуираињомеуправља.Нетребагубитиизвидани
вечнипламенпрвељубавиизмеђувојнеиндустријеикулту-
реиграњавидео-игара,којијевидљивусвеснажнијемвези-
вањуборбенихмодовазагејмингуређајеиинсензитивност

2 AкронимзаMassivelyMultiplayerOnlineRole-PlayingGame–убуквал-
номпреводу:„масовнавишекорисничкаиграиграњаулоганамрежи“.
Речјеовиртуелномсветуукомнеограниченибројучесникапартици-
пираподаватарскоммаском.Видети:Mitrović,B.(2017)Identitetiteksta
iidentitetiutekstuMMORPGvideo-igara,doktorskadisertacija.Univerzi-
tet umetnosti uBeogradu–Fakultet dramskihumetnosti: pozorišta,filma,
radija i televizije; Доступно на адреси: http://147.91.1.87/bitstream/han-
dle/123456789/277/FINAL%20BILJANA%20MITROVIC%20DISERTA-
CIJA%20FDU%20FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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гејмерских компетенција.О томе унајмање говоре подаци
оувођењуМајкрософтовеXboxконзолеуподморницеаме-
ричкеморнарицеилипакукуполетенковаизраелскеарми-
је.3Коначно,требаспоменутиинедавниуспехфилмаСоба
самоубице:Хејтер(Salasamobójców:Hejter,2020),пољског
редитеља Јана Комасе (Jan Komasa), у ком протагониста,
анти-јунак по имену Томаж Гемза (Tomasz Giemza;Maci-
ejMusialowski),користисеновитеугловевиртуелногсвета
MMORPG игре за организацију различитих субверзивних
акцијаустварномсвету,акојенаконцуврхунеатентатом
нагдањскогполитичараПавелаРудницког(PawelRudnicki;
MaciejStuhr).

Ако је на овај начинмогуће стећи утисак оширини про-
блемскогпољастудијавидео-игара,напоменућемојошито
дајеуовомбројубиломогућеобјавититекнеколикопре-
гледнихиоригиналнихнаучнихрадова,укојимајеистра-
живачкапажњабилаусмеренанапретежнотеоријскеипо-
етичкеаспектепроучавањакултуревидео-игара:дрБиљана
Митровићдала јекритичкиосвртнадебатукоја се своје-
временобилаповелаизмеђулудологаинаратолога,акоја
се тицала методичког фундамента новостворених студија;
дрМанојлоМаравић је историографски представио тачке
пресека филмске уметности и видео-игара, док тематски
бројзатварајудвестудијеслучаја,изрукумладихистражи-
вача,којисуинтерпретативнеметоденаукеокњижевности
ставили у службу једне могуће херменеутике видео-игара
(СтефанАлидини,ЈованаВујанов).

Нетребаочекиватидајеуовојприлицикултуравидео-ига-
ра,каотема,исцрпљена.Бићезатопотребнојошмногоис-
писанихстраница.Засада,надамоседаћепредузетинапор
испунитисвојусврхуодашиљањем јаснепорукеоургент-
ностипроучавањавидео-игара;да јетоонај„луди”камен
накојиодговорнопроучавањесавременекултуреипакмо-
раштопредастане,безобзиранасвевидљивеискривене
ризике.

3 https://www.washingtonpost.com/video-games/2020/07/28/new-israeli-
tank-features-xbox-controllers-ai-honed-by-starcraft-ii-doom/, приступље-
но03.08.2020.у23:26.
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ИГРЕУЕРИИМПЕРИЈЕ
Сажетак:ПредВама јепреводуводногесејаканонскестудијео
гејмингкултури–„ИгреИмперије:глобалникапитализамивидео-
игре”,НикаДајер-ВитфордаиГрегадеПојтера(„GamesofEm-
pire:GlobalCapitalismandVideoGames”,UniversityofMinnesota
Press, 2009). Без обзира на годину изласка књиге, ово је и даље
изузетнокористанпрегледкоји,каотакав,омогућавапунораз-
умевање других прилога у оквирутемата.Смештајући културу
видео-игарауепистемолошкипаспартукојисуодредилитеоре-
тичариИмперије,МајклХарт(MichaelHardt)иАнтониоНегри
(AntonioNegri),ауторисупоставилитемељедругачијег,критич-
когпроучавања,којепочиванадубокомразумевањулогикевирту-
елнихигара,напознавањуњиховетелеологијеињиховерецепције.
Њиховакултуролошко-политиколошкаанализамедијаинклинира
казакључцимаосредишњемместукојевидео-игреданасзаузима-
јуунутарсавременогглобалногпоретка;тимпрештосууњему
заступљене и као средство владања и као (виртуелни) простор
борбеиотпора.Правонаобјављивањепреводадобијенојељуба-
зношћуаутораииздавача(UniversityofMinnesotaPress).

Кључнеречи:гејминг,Империја,биомоћ,мноштво,егзодус

Фабрикаигре1

Прошло је готово четрдесет година од када су дигиталне
игре изумели програмери Пентагона: скрећући мисли са
одговорногпосластарањанадогромнимвојнимрачунари-
ма, током ноћних сати хаковања, они су компјутерске си-
мулације нуклеарног рата претварали у безазлена, питома
игралишта.Текнеколикогодинакасније,компанијаАтари
(Atari)претворилајетуодважнудемонстрацијупрограмер-
скеслободеуробуиндустријезабаве,поставшитакопрва
компанија која је произвела комерцијалну видео-игру. У
предстојећимдеценијама,данасвећлегендарнекомпаније,

1 СаенглескогјезикапревелиЈованаВујановиДраганЂорђевић.
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Нинтендо(Nintendo),Сега(Sega)иСони(Sony),усавршиле
суипопуларизовалењенхардверисофтвер.У2000.години,
продатојемилионконзолаPlaystation2,итоупрвојнедељи
одизласканатржиште,чиме јепотврђеначињеницада је
гејмингпостаоосновнанамирницаумедијскојпотрошачкој
корпимладих.Данас,видео-игрепредстављајузлатнугра-
нуиндустрије.Вестда јенаданобјављивањаМајкрософ-
товHalo3 (2007)оствариозарадуод170милионадолара
(чимејенаговештенодаћепоменутаиграбитипроглашена
за најуспешније лансирани комерцијалнимедијски произ-
вод),илипаквестдасеокодванаестмилионаљудиширом
светазабављаусветумултиплејераWorldofWarcraft,пои-
стовећујућисесаоркама,вилењацима,троловимаипалади-
нима,паивестдајеспајањедвагејминггиганта,Ективи-
жна (Activision)иБлизарда (Blizzard)остварилотржишну
вредносткојајебилапроцењенана18,9милијардидолара
–самосунекиодпримеравиралнихфактоидакојисупожу-
рилидаобјаветријумфвидео-игаранасветскомтржишту.
Имадасеонлајнвиртуелнисветови,попутSecondLifeили
America’sArmy,незаустављивошире,провоцирајућипред-
виђањадаћеуправоонинаследитителевизијунаместуво-
дећегмасовногмедија,2тојетекделићједногмногоширег
пољадигиталноггејминга.Убедљивонајнасељенијиинају-
носнијидеотогпољајестетржиштегејмерскихуређаја,на
комседанасзапревластборедалекиибескрајномоћнији
потомципрапочетнеАтари2600конзоле,модели„седмеге-
нерације”–МајкрософтовXbox360,СонијевPlaystation3,
НинтендовWii.3 Једанмањи, али јошувеквиталансектор
тржиштагејмерскихуређајаокренутјеиграњунаперсонал-
нимрачунарима.Истотако,требапоменутидајевременски
неограничен приступ гејминг култури био омогућен поја-
вомручнихконзола,попутНинтендовогGameBoy-а,преко
његовогнаследникаDS-јаиСонијевеPlayStationPortable
конзоле,па сведомобилнихтелефона.Узети заједно, геј-
мерскиуређајиипраксе – састав који данас скраћенона-
зивамо„виртуелнимиграма”–представљајусамосрцеко-
мерцијалнетехно-културе,којепоказујеизванреднуснагуи
најављујенеслућенемогућности.

Стереотипна похвала виртуелним играма тврди како су
оне превазишле и сȃм Холивуд (bigger then Hollywood!).

2 Castronova,E.(2005)SyntheticWorlds:TheBusinessandCultureofOnline
Games,Chicago:UniversityofChicago;Castronova,E. (2007)Exodus to
theVirtualWorld:HowOnlineFunIsChangingReality,NewYork:Palgrave
Macmillan.

3 Баровдетребаиматиувидудајетекстобјављен2009.године(прим.
прев.).
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Стварностјеипакнештосложенијанегоштотоједнафраза
можедаизрази.Продајавидео-игарајеуСевернојАмери-
цисустиглапродајубиоскопскихкарата,докнаглобалном
плануонајошувекзаостаје.Али,заразликуодфилма,геј-
мерскојиндустријинедостајулатералниприходиодрекла-
ма,DVDиздањаиемитовањанамалимекранима.Управо
збогтогафилмскаиндустријајошувекважизавећуодгеј-
мерске,имадасеудогледновремеитоможепроменити,
собзиромнатодасесвевишеекспериментишенаплану
рекламнихигара(енг.advergaming).Надругојстрани,стиче
сеутисакдајепоприходимагејмерскаиндустријаупотпу-
ностинадмашиламузичку.Значајнијаодоваквихпоређења
ипак је чињеница да се игре све чешће удружују са фил-
мом,музикомидругиммедијима.Усветукојинепрестаје
дабагателишекултурнадобра,филмови,стриповиивидео-
игрепочелисумеђусобомдаделеинасловеитеме:стрип
Спајдерментакопостајеигра,WorldofWarcraftдугометра-
жнифилм,„Симпсонови”путујуодтелевизијекафилмуи
играмаитд. Замузичкуиндустрију, која се суочава са све
слабијимпродајамааудиодискова(CD),наплатакоришће-
њамузикеувидео-играмаданаспредстављастабиланизвор
прихода,азасамебендове–једнуодпромотивнихмогућ-
ности.ОгромануспехигрeGuitarHero није самопоказао
дагејмингможедаконкуришестаријиммедијима;важније
одтога,тајјеслучајуказаонаконвергентникарактеринду-
стријезабаве,учијемдухуисамеигре–удодирусадругим
медијима–могудамењајусвојуморфологију.

Предесетакгодинагејмингусејошимоглоспочитатидаје
његовутицајограниченнапоткултурумладихадолесцена-
таипредадолесценaта.Демографскасликасе,међутим,ме-
ња:ЕСА(EntertainmentSoftwareAssociation)наводидајеу
2008.годиниоко60%становникаСевернеАмерикеиграло
виртуелнеигре.Променауструктурииграчапосебнојеви-
дљиванаплануњиховестароснедоби:свионикојисуодра-
слиузигренастављајудаихиграјуикаоодрасли,збогчега
јепросечнастаростгејмератренутнонегдеоко30година.
Проблематичнијеодтогајестеродноодређењеиграча:иа-
косуанкетегејмингиндустријепретеривалеупогледурод-
не једнакостипартиципанатау културивиртуелнихигара,
онеданаспотврђујудасуипакоко60%гејмерамушкарци,
а40%жене.Тестостеронскикарактеригарагасисејошод
раних90-ихгодина,алијеонјошувекдалекоодтогадабу-
деодстрањен.Утомпогледу,успехпривидно„женскастих”
уређаја,каоштојетоНинтендовWii,наговештаваизвестан
заокрет.Штавише,уАзијисеродниобрасциуиграмазна-
чајноразликујуодонихуСевернојАмерици,очемуиго-
воричињеницаданаИстокувишеженапартиципираукул-
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турионлајнгејминганегоштојетослучајнаЗападу.4Иако
суженеокренутемањембројувиртуелнихигарауодносу
намушкарце,аповрхтогачестомењајуимодусењиховог
играња,5чиниседајегејмингкултураданасродноуједначе-
нијанегоштојетонекадабила.

Глобалнопосматрано,предвиђаседаћеприходиугејминг
индустрији током 2009. године порасти на 57 милијарди
долара.Таквебројке главни суразлог заштосе виртуелне
игре одређују као „глобална медијска индустрија”. Већи
деопродајеовог,условноречено, глобалногмедијаоства-
рује сеипакуСевернојАмерици,Европии Јапану, с тим
дасуСједињенеДржавејошувекњеговонајвећетржиште.
Судећипотоме,гејмингкултура јегустоконцентрисанау
развијенимибогатимзонаманапредногкапитализма.Ме-
ђутим,убрзаноширењедигиталнихигарауАзијидајеовим
закључцимаједнуновутериторијалнудимензију.Пресеље-
њемизЈужнеКореје–једнеоднајбурнијихгејмингкултура
насвету–уКину,гејмингиндустријајестеклаједнуновуи
енормновеликупублику.Упркостоме,занајвећидеосвет-
скогстановништвановипримеракигреHalo3,узобавезну
пратећу конзолуXbox 360, за коју треба одвојити 400 до-
лара, остаје јошувекнедостижанлуксуз.То,међутим, не
значидасуигресасвимнедоступнеидаимсеодричема-
совност.Раширенапиратизацијаигара(начијеистребљење
званичнициглобалнемедијскесценетрошеприличноенер-
гије),каоитржиштеполовнихконзолаидругихиграчких
уређаја, омогућили су циркулацију и промет виртуелних
игараизванповлашћенихделовапланете.

Поменућемо још један аспекат интернационализације геј-
минга:узконзумацијуигараглобалнајепосталаињихова
производња. Амерички и јапански произвођачи конзола –
Мајкрософт,СонииНинтендо–склапајуданассвојемаши-
неизванматичнихземаља:уЛатинскојАмерици,Источној
Европи,аодскораиујужнимделовимаКине(уонимфа-
брикамакојесвојимрадницимаобезбеђујувидео-игрекао
деорекреационепонудеуоквируфабричкогсмештаја).Се-
верноамерички,европскиијапанскииздавачиперманентно
смањујутрошковепроизводње,итотакошторазвојсофтве-
рапреусмеравајунастудијеуБангалору,БукурештуилиХо

4 Krotoski,A. (2004)Chicks and Joysticks:An Exploration ofWomen and
Gaming, Entertainment and Leisure Software Publishers Association:
London.

5 Видети: Kerr, A. (2006) The Business and Culture of Digital Games:
Gamework/Gameplay,London:Sage.
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ШиМину.6Коначно,компонентегејмингуређајастварајусе
одсировинакоједолазеизрудникауКонгу,асвојциклус
окончавајунаелектронскимдепонијамауНигеријииИн-
дији.Иупогледупроизводње,иупогледупотрошње,ипо-
гледупословањаииграња,гејмингиндустријајеглобално
свеприсутна, али су задовољстваипатње, које она такође
производи,посвенеједнакораспоређени.

Разумеседајеовајишчашениекономскипоредакдалекоод
стабилног.Тојепосебнобиловидљивоупериодуод2008.
до2009.године,кадајесветскотржиштепретрпелонеколи-
кокризнихудара,почеводхипотекарногиберзанскогкраха
довеликерецесије.Упркосболномстезањукаиша,глобални
капитализамјезнаокакодакомпензујеболсвевећегброја
ојађенихподаника:мождастеизгубилипосао(илиникада
нећетедочекатипензију),алиувекможетедаостанетекод
куће(акојеимате)и–игратевидео-игре.Изаиста,приходи
одиграчкогхардвераисофтверабилисудостиглисвојисто-
ријскиврхунацтокомтрајањасветскеекономскекризе.Еко-
номскипророцитврдилисудајекултуравиртуелнихигара
отпорнанарецесију;даћесегејмеризреледоби,навикнути
на„радодкуће”,учауритиокоWii-ja,Xbox360iliPS3,или
ћеемигриратиуSecondLifeилиWorldofWarcraft,узадо-
вољству ублажавајући последице економске катастрофе.
Разумесе,оваквепроценебилесупретеране,чемууприлог
говори затварање раднихместа и читавих студија у 2009.
години(Sony,ElectronicArts).

Наведенимквантитативниммерилимаважностигејмингин-
дустријесвакакотребадодатиионеквалитативне:вишеод
билокогдругогмедијатокомисторије(осиммождакњиге),
виртуелне игре су непосредан изданак водеће производне
технологијесвогдоба.Одсвојихпочетакаусимулацијама
нуклеарног рата, видео-игре су свој развој везале за цен-
тралнимашинскисистеммоћиипрофитапослератногка-
питализма,односно–зарачунар.Рођенезахваљујућиистој
матрицивојнихистраживања,којајезаслужназастварање
персоналног компјутера иИнтернета, виртуелне игре још
увекпредстављају тест-полигон зафутуристичке експери-
менте у сфери дигиталних технологија: виртуелни онлајн
световиинкубирајувештачкуинтелигенцију,конзолесупо-
везанесамрежнимсистемимаобрадеподатака,видео-игре
сезатимпрепоручујукаоизборнимедијунеуробиолошким

6 Видети:Gallaugher,J.andGreg,S.(2004)SoftwareOutsourcinginViet-
nam:ACaseStudyofaLocallyOperatingPioneer,ElectronicJournalofIn-
formationSystemsinDevelopingCountries17(1)pp.1–18.;Johns,J.(2006)
Video Games Production Networks: Value Capture, Power Relations and
Embeddedness,JournalofEconomicGeography6,pp.151–80.
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експериментимасастимулацијомемоција;коначно,онесе
примењујуикаотелекинетичкидигиталниуређаји,којисе
покрећу само помоћумождане активности.Иако су нека-
да били подозриви према видео-играма, сматрајући их за
средствотраћењавременакојегурауделиквенцију,корпо-
ративнименаџериидржавнислужбенициданассвечешће
видео-игре узимају у обзир као формална и неформална
тренинг-средствакојимасестановништвоусмераванади-
гиталнирадидржавнууправу.7Медиј,којисенекадачинио
каочиста забава, данас све вишепоказује своје друго ли-
це:даможедабудепоузданосредствообукеивладавине,и
маштенска лабораторија напредног техно-капитализма. То
је сасвимдовољно разлога да видео-игре у наставку буду
осмотрене кроз теоријскуоптику, чији је кључни концепт
–Империја.

ТеоријаИмперије

Иако јепојам„Империје”одређендугомикрвавомгенеа-
логијом,његова примена на свет видео-игара не значи да
ћемоуњиховбезбрижнисветувестизебњунекогдалеког
и опскурног времена. И саме игре предлажу „империју”
каотемуужанрустратегија,почеводтекстуалногfreeware
хитаHamurabi,израних70-ихгодина,прекоМајкрософто-
вефраншизеAgeofEmpires,сведоигреEmpire–послед-
њеитерацијефраншизеTotalWar,упродукцијиКријејтив
Есембли (CreativeAssembly). Уколико би се овом списку
придодалеинекеодигарапосвећенихпословнимдинасти-
јама (Casino Empire,Restaurant Empire,Circus Empire), ту
бисенашлосасвимдовољноматеријалазастудијупосве-
ћенутемиимперијеувидео-играма.Уместотога,мићемо
покушати да позиционирамо виртуелне игре унутар кон-
текстакојисуМајклХарт(MichaelHardt)иАнтониоНегри
(AntonioNegri)описаликонтроверзнимпојмомИмперије.8

Судећипоњима, данас сведочимонастајању једногновог
планетарногрежимаукомсеекономске,административне,
војнеикомуникационекомпонентеспајајууцентармоћи,
који сасвимукида спољашњост.9Темељнекадашњихцар-
ства(Рима,Шпаније,Британије)представљаојенародкоји
уодређеномисторијскомтренуткууспостављасветскудо-
минацију.ОноштосавремениконцептИмперијеразликује

7 Видети:Beck,J.C.andWade,M.(2004)GotGame:HowtheGamerGe-
nerationIsReshapingBusinessForever,Boston:HarvardBusinessSchool
Publishing.

8 Hardt,M.andNegri,A.(2003)Imperij,prev.Filippi,Ž.,Zagreb:Multimedi-
jalniinstitutArkzind.o.o.

9 Op.cit.стр.8-10.
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однекадашњихјестетоштоИмперијомданаснеуправља
ниједна држава, ниједан народ. Заправо, реч је о систему
владавине који је проистекаоиз „светског тржишта”:Им-
перијајевладавинаглобалногкапитализмакојафункциони-
шезахваљујући„умреженостицентарамоћи”.Њендецен-
трализовани, вишеслојни и институционализовани систем
владавинеослањасенесамонанационалнедржаве,већи
намултинационалнекомпанијепопутМајкрософтаилиСо-
нија,затимнателаглобалнеекономијепопутСветскетрго-
винскеорганизацијеиМеђународногмонтераногфонда,на
међународнеорганизацијекаоштосутоУједињененаци-
је,пачакинаневладинеорганизације(Црвеникрст).Оно
штопроистичеизњиховогсуодносајестецарствокојејепо
својој свеобухватностидалекопревазишлосвадруга,кроз
историју.

Речено није, међутим, само оцена међународних односа.
ХартиНегринуденештоамбициознијеодтога:ониизносе
свеобухватниизвештајоусловимарада, облицима субјек-
тивностиитиповимаборбеусавременомкапитализму.Им-
перијајеглобалнанесамоупогледусвоггеографскогобима
већидруштвеногдомета.Капитализамседанаснамногим
инстанцамаслужиенергијомсвојихсубјеката:оннерачуна
самонањихово својстворадника (радне снаге);исто тако
онрачунанањихкаонаконзументе(„потрошачкоосвешћи-
вање”путеммаркетиншкогтаргетирања),ученике(универ-
зитетскообразовањекаостручнаприпремазаучешћеука-
питализму),пачакикаонаресурсеисировине (генетски
инжењеринг).Империјајепарадигматскиобликоногашто
јеМишелФуко (MichelFoucault) одредиокао „биомоћ“–
режимпотпунеексплоатациједруштвеногживота.10

У оквиру описаног система, посебна важност је дата тзв.
„нематеријалномраду”,11односнорадукојиуводиинформа-
цијеикомуникацију;„којиробидајеинформациони,култур-
ниилиафективниквалитет”.12Значајнематеријалнограда,
збогкогонуХартовомиНегријемвиђењуипостајекључна
активностсавременогкапитализма,огледасеуулозикоју
медији,маркетинг,комуникацијеинадзоримајунесамоу
погледупроизводњеноверобе–каоштосуто,рецимо,ви-
део-игре–већикадајеречоруковођењураднимместима

10Op.cit.стр.10.
11Dowling,A.,Nunes,R.andTrott,B.(eds.)(2007)Ephemera7(1);Lazzara-

to,M.ImmaterialLabour,trans.Colilli,P.andEmory,E.RadicalThoughtin
ItalyToday(eds.)Virno,P.andHardt,M.(1996),Minneapolis:Universityof
MinnesotaPress,pp.133,-147.

12Virno, P. andHardtM. eds (1996)Radical Thought in Italy: A Potential
Politics,Minneapolis:UniversityofMinnesotaPressp.262.
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накојимасеоваробапроизводи,ипосебноупривлачењу
купаца.Исто тако, нематеријални рад управља оптиком и
бежичнимвезамадигиталнихмрежа,пипцимасавременог
пословањакојисепротежупоцелојпланетикаосавремени
еквивалентиримскихпутеваизвременаЦезарoвогцарства.

Паипак,акосеконцептИмперијезаистаисцрпљујеупред-
стављенојслицисветакојијепрогутаокапитал,ондаонни-
једругонегојошједнаверзијапознатепричеокорпоратив-
нојдоминацији.Оноштопакскрећепажњујестетодаовај
концепт једновременоговорионачинимасупротстављања
капитализму,пачакиоњеговималтернативама.Управоје
тоонозбогчегајеконцептИмперијепогодиоусамосрце
савременихпроблема:књигаХартаиНегријапонелајежиг
отпорапремакорпоративнојглобализацији,којијеутренут-
куобјављивањадостизаоврхунац,протежућисеодџунгли
ЧијапасасведоулицаСијетла.Тај суталасактивизмаау-
тори прогласили знаком једне нове револуционарне снаге
–„мноштва”,13којесеодупиренезадрживомпродирањука-
питалаусвепореживота.Поњима,тачкеотпорамогуби-
типосао,школа,слободновреме;уотпоруучествујечитаво
мноштвоактера:раднициисиндикати,домородачкезајед-
ницекојесеборедаочувајуправоназемљукојунасељавају,
студентикојисепротивекорпоративизацијиуниверзитета,
групезаборбупротивсиромаштвакојесезалажузагаран-
товани минимални доходак, мигранти који се супротста-
вљајуопресивнојсназиграница,борцизазаштитуживотне
средине,заговорнициотвореногинеограниченогприступа
знању(open-source)имногидруги.Значајанмноштвенипо-
тенцијал представљају и транснационалне везе, културна
хибридностиноветехнологије.Кључнојетодаовденије
речоантиглобализацији,већопокретузадругачијуглоба-
лизацију,о„егзодусу”којиводиизкапитализма.

СтудијаИмперијаХартаиНегријанијепривуклапажњуса-
моакадемских,већиактивистичкихиновинарскихкруго-
ва.Речјеоизузетномуспеху,собзиромнатода јекњига
написананаизразитоапстрактномнивоу,каоидајеотво-
ренопромовисаларадикалну,антикапиталистичкупозици-
ју.Делимичнојезатозаслужнаиправовременостиздања:
нањенимстраницамаготоводасеосећасузавацсаулица
Генуе,СеулаиВашингтона.Уистимах,Империјајебилаи
веродостајанинтелектуалнииполитичкидокумент:Негри
је тууградиосве својеискуствомилитантног активистеу

13Hardt,M.andNegri,A.op.cit.стр.325-341.
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италијанскомautonomiaпокрету,14којемуједонелозатвор
иегзил;обаауторасу,затим,билаукљученаурадфилозофа
попутЖилаДелеза(GillesDeleuze),ФеликсаГатарија(Félix
Guattari)иМишелаФукоа,каоиудебатекојесусеводиле
унутарпариске левице.Такопосматрано,Империја је би-
ла експериментални спој марксистичке милитантности и
постструктуралистичке теорије. Захваљујући њој, и међу
заговорницимаглобализацијеимеђуњенимпротивницима
почели су да круженови концепти:биомоћ,нематеријал-
ни рад,мноштво,егзодус.Чак се чинида је инспирисала
и једнувидео-игру:групасрпскихдигиталнихуметникаи
програмерапроизвелајемôдфраншизеAgeofEmpire–Ci-
vilizationIV–укомјеприказанмоћнивишеслојниапаратус
глобалногкапитала,описанкодХартаиНегрија.15

Империјајетакођебилапредметоштрекритике,анекиод
најупечатљивијиходговорадошлисусалевице.16Уосећа-
њумногихмарксиста,концептдецентрализоване,трансна-
ционалнеИмперијесасвимјепотцениозначајнационалне
државезаостваривањекапиталистичкемоћи.17Нарочитоје
билаобезвређенаулогаСједињенихДржаваупотчињавању
капитала јужне хемисфере северној.18Концепт „нематери-
јалнограда“био јенаширококритикован збогнаглашава-
њаважностиинформационоградаотрошкустаријих,али
још увек виталних облика тешког рада и експлоатације у
кинеским фабрикама или афричким рудницима.19 И идеја
„мноштва“,којуизгледадасуХартиНегрипредложиликао

14Запрегледевидети:Cleaver,H. (1977)ReadingCapitalPoliticallyBrig-
hton,UK:Harvester;Dyer-Witheford,N.(1999)Cyber-Marx:Cyclesand
CircuitsofStruggleinHigh-TechnologyCapitalism,Urbana:Universityof
IllinoisPress;Wright,S.(2002)StormingHeaven:ClassCompositionand
StruggleinItalianAutonomistMarxism,London:Pluto.

15Уоригиналном тексту, овде је стајаланапомена са линком са кога се
играмоглапреузети,алиовајсадржајвишениједоступаннаИнтернету;
прим.прев.

16Видети:Balakrishnan,G. (ed.) (2003)DebatingEmpireNewYork:Verso;
Boron,A. (2005)Empireand Imperialism:ACriticalReadingofMichael
HardtandAntonioNegri,London:ZedBooks;Passavant,P.A.andDean,
J.(eds.)(2004)Empire’sNewClothes:ReadingHardtandNegri,London:
Routledge.

17Wood, E. M. (2003) A Manifesto for Global Capital?; Balakrishnan, G.
op.cit.,pp.61–82.

18Arrighi,G.(2003)LineagesofEmpire,in:BalakrishnanG.op.cit.,pp.29-
43;Seth,S.(2003)BacktotheFuture,in:BalakrishnanG.op.cit.pp.43-51.

19Dunn, K. C. (2004)Africa’s Ambiguous Relation to Empire and Empire,
in:Passavant,P.A.andDean,J.op.cit.,pp.143-162;Dyer-Witheford,N.
(2001)Empire, ImmaterialLabor, theNewCombinations, and theGlobal
Worker,RethinkingMarxism13(3–4),pp.70–80;Moore,D.(2001)Africa:
TheBlackHoleattheMiddleofEmpire?RethinkingMarxism13,no.3–4,
рp.100–118.
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замену за радничкукласу, била јеподоптужбомда је од-
већромантичнаинебулознаусвомоптимизмупремагло-
балномреволту,којибиспонатнопроистекаоиздраматично
удаљенихкрајевасвета.20Критикесудодатнопојачанедра-
матичнимпреокретомуглобалнојполитици,2001.године.
СамогодинудананаконобјављивањаИмперије,нападина
СветскитрговинскицентариПентагон,заједносатакозва-
нимратомпротивтероризма,којијеуследио,чинилисусе
каокрајпројектаглобалнекорпоративизације,којијеИмпе-
ријадобримделомиинтерпретирала.Супранационализам
Бушовогрежима, војнакампањауИракуирасколизмеђу
СједињенихДржаваињенихевропскихсавезникаставили
суподсумњуидејууједињеногинтернационалногкапита-
листичкогпоретка.Свакодневнотрговањекрвљузанафту
уоколиниБагдадагрубојеподсећалонатодакапитализам
нијепукипрограмскикôд,каоинатоданекиважниживот-
ниресурси,накрајукрајева,инисутоликонематеријални.
ИхладнаратнодопскаполитикаСједињенихДржава,након
11. септембра, коју илуструје тзв.Патриотски закон (USA
PatriotAct),учинила једаспласнеопозициониоптимизам
Сијетл-ере,комсуХартиНегриподарилиглас.Стварност
сеодједномчиниламногоприкладнијазаанализепопутоне
ДејвидаХарвија(DavidHarvey),21учијемсредиштујебила
идеја„новогимперијализма”.Уоснови,речјеопродуженој
руцистаретеоријеимперијализма,којасесводиланастав
да ресурсе присвајају националне корпорације, нарочито
онесаседиштемуСједињенимДржавама.22

Мањеиливишесеприлагођавајућивременима,Хартоваи
Негријеваследећакњига,Мноштво:ратидемократијау
добаИмперије,23истицалајеулогувојнесилеуодржавању
капиталистичког поретка.Искуство глобалних демонстра-
цијапротивратауИракуауторисупредставиликаопример
„мноштвауакцији”,доксуувезисазахтевомдасепроду-
жинеуспешнаокупацијаИрака–који јеуосновибиопо-
следицаамеричкогунилатерализмаипароле„можемо-све-
сами” – да је он као такав неодржив.Други теоретичари,
опет, покушавали судаобјединеопречнеописеИмперије
иимперијализма,уводећипритомновеелементеуанализу.

20Laclau,E.(2004)CanImmanenceExplainSocialStruggles?,in:Passavant,
P.A.andDean,J.op.cit.pp.21-30.

21Harvey,D.(2005)TheNewImperialism,Oxford:Polity.
22ČomskiN.(2008)Hegemonijailiopstanak,prev.Maleš,S.NoviSad:Rubi-

kon;Lens,S.(2003)TheForgingoftheAmericanEmpire:FromtheRevolu-
tiontoVietnam:AHistoryofAmericanImperialism,London:PlutoBooks.

23Hardt,M.andNegri,A.(2004)Multitude:WarandDemocracyintheAgeof
Empire,NewYork:Penguin.



234

НИК ДАЈЕР ВИТФОРД и ГРЕГ ДЕ ПОЈТЕР

КњигаПогођенимоћнициколективаРеторт(Retort)24описа-
лајепромптну„америчкуимперију”којупогонинафтника-
питаливојно-индустријскикомплекс:наједнојстраниона
јеусукобусареакционарнимџихадистима,анадругој–са
„мноштвеним”прогресивнимсилама,којесуусвојимрадо-
вимапромишљалиХартиНегри.Публикацијајеподвукла
важностмедијскогспектаклаунаведенимсукобимаиулогу
различитих„машиназаемоције”.25

ХартиНегрисупост-хладноратовскипланетарникапитал
с пуним правом оценили као нову друштвену формацију,
чијаанализазахтевапреиспитивањемногихкатегоријакри-
тичкеполитикологије.Међутим,онисуистотаконекесвоје
закључкепреценили,аондаипропустилидаистакнунеке
другеважнеодликеновонастале ситуације.Утомсмислу,
ми се овде користимо ревидираном и измењеном верзи-
јомИмперије.ПодИмперијоммиподразумевамоглобални
успонкапитализмараног21.века,тојестсистемкојимупра-
вљаконзорцијумсастављенодмеђусобноконкурентнихи
сарадничкихнеолибералнихдржава(укојесе,захваљујући
сназисвојевојске,САДјошувекубраја,имадајењенанад-
моћсвеупитнија).Империјајережимбиомоћизаснованна
корпоративнојексплоатацијинепрегледнераднеснаге–би-
лодајеплаћенаилинеплаћена–ачијајесврхаконтинуини-
ранобогаћењепланетарнеплутократије.Уинформационим
икомуникационимсистемима,попутмедија,нематеријал-
нираднијенужнонапрвомместу.Ипак,стратешкизначај
нематеријалног рада је очигледан, с обзиром на улогу ко-
јаму је дата уинтелектуалноми афективномобликовању
субјекатаусвимделовимасистема.На једнојстрани,Им-
перија је поредак изванредне снаге и запањујућих могућ-
ности.Сдругестране,онајевеоманестабилна,собзиром
наургентнепроблемесакојимаседанассуочава,каошто
су то еколошке (глобално загревање), енергетске (врхунац
експлоатације нафте) и епидемолошке кризе (ХИВ/сида и
другепандемије).Истотако,Империјуугрожавајуитензије
измеђуСједињенихДржава,чијамоћопада,иНароднеРе-
публикеКине,којајеууспону.Онемогудасеразрешеили
унекаквомсуперкапиталистичкомспоразуму,иликонсоли-
дацијомИмперије,илипакподеломсветанадвазараћена
царства:западноиисточно.Огромненеједнакости,присут-
неуоваквомпоретку,каталишуотпорекојидолазеодоздо.
Некиодњихсу,попутАл-Каиде,назадни,упуномсмислу
теречи.Други,попутантиглобалистичкогпокрета,носеу

24Retort(2005)Af ictedPowers:CapitalandSpectacleinaNewAgeofWar,
NewYork:Verso.

25Op.cit.p.21.
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себи семе једне боље алтернативе.Империја обилује сна-
гомибогатством;паипак,онајенакоракодхаоса.Атоје
уједноиконтекстукојисмопоставилиразматрањекултуре
виртуелнихигара.

Лудичкиакадемици

Премамедијувидео-игарапроучаваоцисудоданасзаузели
једанодтриширокоодређенастава:осуђујући,адорацијски
иликритички.Популарносттихпозиција,каоиутицајкоји
суоствариле,смењивалисусеотприликекаоинизкојисмо
представили.

Прваинајдужабилајефазаосудевиртуелнихигара,атра-
јала јеод1972.године,када јеоснованакомпанијаАтари,
сведо2000.године,апротеклајеузлонамерномигнориса-
њуновогфеномена.Уовомпериодунаписанојерелативно
малоакадемскихрадова,којисуунајвећојмерибилиизраз
генерацијске„моралнепанике”спрампојавеновогмедија.
Собзиромнатодакултуравидео-игараауториманијебила
блиска, они су премањојa priori показивали презир;фо-
кусњихових радова био је усмерен на „проблем” гејмин-
га,нанаводнуулогукојунасилнеигреимајууизазивању
стварних злочина.26Модели, који су темељили ове махом
психолошкестудије,билисупоједностављени,сводилису
сенаиспитивање„утицајамедија”(енг.mediaefects),што
је додатно било ојачано лабораторијским истраживањима
којанисуузималауобзирнитистварносниконтекст,нити
обрачунавалаваријабилестварногживота.27

Малојеслучајеваукојимасезаузимаодругачијиугаопо-
сматрањаодназначеног.Изперакритичараполитичкееко-
номијенијеизашланиједнавеликастудијакојабимоглада
парира радовима посвећеним журналистици, телевизији,
радијуифилму.Једнакосубилеоскуднекултуролошкеана-
лизесадржајавидео-игара,штосепроменилоодтренутка
кадајеНинтендозаокупираопажњусеврноамеричкихкли-
наца.МонографијаМаршеКиндер(MarshaKinder)из1991.
године,подназивомИграњесамоћи,28пружила једетаљ-
ну анализу гејмингауширемконтекстукомодификованих
играчакаимедијанамењенихдеци.Истегодинепојавиласе

26Dominick,J.R.(1984)Videogames,TelevisionViolence,andAggressionin
Teenagers,JournalofCommunication34(2),pp.136–147.

27Видети: Gunter, B. Psychological Efects ofVideo Games,Handbook of
ComputerGameStudies,ed.Raessens,J.andGoldstein,J.(2005),Cambrid-
ge,Mass;MITPress,pp.145–161.

28Kinder,M.(1991)PlayingwithPowerinMovies,Television,andVideoga-
mes:FromMuppetBabiestoTeenageMutantTurtles,Berkeley:University
ofCaliforniaPress.
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икњигакојаје,судећипоагресивностиипознавањутеме,
билавишесвојственаназначенојфазипроучавањагејминга;
речјеокњизиВидео-деца:смисаоиграњаНинтендaЈуџи-
наПровенца (Eugene Provenzo),29 којом је изречена тешка
осудамизогиногнасиљаувидео-играма.Истетаквенескри-
венеоптужујућеноте–којесуопсталедодан-данас–по-
јавилесусеу јавностинаконмасакраусредњојшколи,у
Колумбајну,1999.године.Оноштоизвештачинисупропу-
шталиданагласебиојеподатакдасутинејџерипочиниоци
били загрижениDoom играчи, дабивезаигараи злочина
сасвимбилазапечаћенатекстовимапопутПрестанитеда
учитенашудецукакодаубијају.30

Радовиизовогпериодапостављајупитањакојавременом
нисуизгубиланаважности.Паипак,ускоступриступуса-
свим је маргинализовалањихов значај, у односу наширу
анализудруштвенемоћи;тимпрештоњиховденунцијатор-
скиставиречникнисубилиускладусаперспективомкоја
закључмедијскеанализеузимазадовољстваимогућности,
тачније–амбивалентникарактервиртуелнихигара.

Временомјенасценуступиоинараштајакадемскихпроуча-
валацакојијеодрастаоузконзоле.Предкрајпрошлогмиле-
нијума,почелисудасепомаљајуобрисиновефазепроуча-
вања,којујеовогпутаодликоваоадорацијскиодноспрема
медију.Већимделомтајсузаокретпотакнулибројниисо-
фистициранитекстови,којесу,далекоодуниверзитета,пи-
саликритичари,новинарииаматерскиисторичариигара.31
Оштросупротстављенипретходномначинупосматрања,ти
сукоментаториготовоизједначавалимедијскобогатствови-
део-игарасабогатствомкњижевностиилифилма;естетске
и наративне аспекте гејминга узимали су за озбиљно, а у
културииграњавидео-игараоткриваликомплексност,идеју
заједништваисарадње(насупротизолацији);коначно,би-
лисуподозривипремастигматизацијивидео-игаракојусу
спроводилиморалниауторитети.

29Provenzo, E. (1991) Video Kids: Making Sense of Nintendo, Cambridge,
Mass:HarvardUniversityPress.

30Grossman,D.andDeGaetano,G.(1999)StopTeachingOurKidstoKill:
ACall toActionagainstTV,Movie,andVideoGameViolence,NewYork:
Crown.

31Herman,L.(1997)Phoenix:TheFallandRiseofVideogames,Union,N.J:
RolentaPress;Herz,J.C.(1997)JoystickNation:HowVideogamesAteOur
Quarters,WonOurHearts,andRewiredOurMinds,Boston:Little,Brown;
Kent, S. (2001) The Ultimate History of Video Games, Roseville, Calif.:
PrimaPublishing;Poole,S.(2000)TriggerHappy:TheInnerLifeofVideo
Games,London:FourthEstate.
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Академскикритичарисутакођедалидоприносновојевалу-
ацији.Водећафигураовогпериодабио јеХенриЏенкинс
(HenryJenkins),професорнапрограмузакомпаративнесту-
дије медијаМасачусетског технолошког института (MIT).
Џенкисјеисцрпнописаонатемуестетскихврлинаикул-
турневажностиигара,32даваојеподршкупокрету„игреза
девојчице”(girlgames),33насаслушањимапредамеричким
Сенатом бранио је видео-игре од оптужби да су „симула-
торинамењениубицама”34исапуноентузијазмаситуирао
ушириконтекстпартиципаторнихкултураDIYпраксепо-
пут„модовања”(mods;модификацијакомерцијалнихигара
од стране самихиграча) и прављења „машиниме” (machi-
nima; коришћење гејмерских ресурса за производњу фил-
ма).35 Иако нису у потпуности некритични према гејминг
култури, Џенкинсови ставови начелно су оптимистични.
То је и охрабрило произвођаче видео-игара да значајним
донацијамаподржеутицајнипрограмкојијепокренуопри
Конзорцијумузаконвергентнукултуру(ConvergenceCulture
Consortium).Другимречима,какојеакадемскиприступви-
део-играмапостајаосвеистанчанији,тако јеииндустрија
свевишесхваталаважностсавезасаученима.36

Полетна преиспитивања видео-игара помогла су при по-
стављањутемељазабудућестудијегејмингакаопризнатог
академског поља проучавања, чији су кредибилитет упот-
пунили специјализовани часописи (Games and Culture),
конференције(DiGRA),антологије,37референцијалнифонд
изканонскихтекстоватеоријеигре,38паиинтернисукоби,
каошто је то полемика која се повела између „наратоло-
га” и „лудолога”: посматрајући видео-игре као приче или

32Jenkins,H.andFuller,M.(1995)NintendoandNewWorldTravelWriting:
ADialogue,Cybersociety:Computer-MediatedCommunicationandCom-
munity,eds.Jones,S.G:ThousandOaks,Calif:Sage,pp.57-72;Jenkins,H.
(2005)Games:TheNewLivelyArt,HandbookofComputerGameStudies,
ed.Raessens,J.andGoldstein,J.Cambridge,Mass.:MITpp.175-192.

33Cassell, J. and Jenkins,H. (eds.) (1998)FromBarbie toMortalKombat:
GenderandComputerGames,Cambridge,Mass:MITPress.

34Jenkins,H.(1999)ProfessorJenkinsGoestoWashington,Harper’sMagazi-
ne,July1999,pp.19–23.

35Jenkins, H. (2006)Fans, Bloggers, andGamers: Exploring Participatory
Culture,NewYork:NewYorkUniversity.

36Видети:Young,J.R.TheMud-WrestlingMediaMavenfromMIT,Chronic-
leofHigherEducation,14.9.2007,8.7.2020;https://www.chronicle.com/
article/The-Mud-Wrestling-Media-Maven/7110.

37Raessens, J. andGoldstein, J. (eds.) (2005)HandbookofComputerGame
Studies,Cambridge,Mass:MITPress.

38Kajoa,R.(1965)Igreiljudi:maskaizanos,прев.Тадић,Р.Beograd:Nolit;
Huizinga,J.(1970)Homoludens:opodrijetlukultureuigri,prev.Stamać,
A.,Zagreb:Maticahrvatska.
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текстове,првидржедотогадасеонемогуанализиратијед-
накокаоикњиге,филмовиилиигранипрограм;другипак
настоједаигретумачекаоспортскукатегорију,ослањајући
сенааргументдасуонеструктуиранепомоћуправила,ци-
љеваистратегија.39

Великидеоовелитературепосвећенјеартикулацијимедиј-
скеспецифичностивидео-игара,описивањуњиховихжан-
рова и конвенција, и упостављању специфичног дескрип-
тивногречника.Увеккадасеигресагледавајууширемкон-
тексту,онетадабивајупозитивнооцењене,апосебносето
чиниувезисаразвијеномкреативношћукојугејмерипока-
зујуурецепцијисвогмедија,штонијеслучајсапубликом
емитованихмедија.ТаквоосећањеделииРобКоувер(Rob
Cover),пишућикако је „интерактивност […]са електрон-
скимиграмапрешлауједанновистадијумдемократизације
корисничкогучешћа.”40Акојегејмерка41уфазиосудебила
сматрананепожељнимсубјектом,деликвенткињомилижр-
твом,упериодуадорацијеонајепосталадостојнажитељка
постмодерногмедијскогпејзажа,којасекрозигруизадо-
вољствоприпремадаоствариуспешнукаријеруудигитал-
ниммедијима.НасловбестселераСтивенаЏонсона(Steven
Johnson)каналишеновонасталуинверзију:Свеоноштоје
лоше,затебеједобро:накојиначиннасзаправосавремена
популарнакултурачинипаметнијима.42

Јашућинаталасусвевећеакадемскенаклоностипремапо-
пуларнојкултури,представљенестудијегејминга–којесу
донеле и одушевљење и истанчаност у приступу култури
виртуелнихигара–наметнулесусекаокорективзанедо-
вољноутемељенеосуде,својственепретходнојфази.Но,у
покушајудановоммедијуодајудужнопоштовање,студи-
јегејмингачестоодлазеукрајност:игноришуполитичкии
економскиконтекствиртуелнихигара;олако,затим,прелазе
прекопитањаплаћеногинеплаћеноградаупроцесупроиз-
водњеигара,понављајуопштаместаопословимаинформа-
тичкогдобазакојесеспремајугејмери,иконачно–пропу-

39Видети:Aarseth,E.(2001)ComputerGameStudies,YearOne,GameStu-
dies1 (1)http://www.gamestudies.org;Wardrip-Fruin,N.andHarrigan,P.
(eds.) (2004)FirstPerson:NewMediaasStory,Performance,andGame,
Cambridge,Mass:MITPress.

40Cover,R. (2004)NewMediaTheory:ElectronicGames,Democracy, and
ReconfiguringtheAuthor-AudienceRelationship,SocialSemiotics14(2)
(2004),p.173.

41Ауториинсистирајунаовомродномодређењу,којезачитаоцанемора
дабудеобавезујуће(прим.прев).

42Johnson,S.(2005)EverythingBadIsGoodforYou:HowToday’sPopular
CultureIsActuallyMakingUsSmarter,NewYork:Riverhead.
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штајудапоставенезгоднапитањаосветскомпоретку,чији
сугејмеринови,пуноправниактери.

Постоји,међутим,итрећапозицијаакадемскогпроучава-
њакултурегејминга,онакојајеиспреплетанасапретходне
двеиуоквирукојећемонастојатидапозиционирамонашу
студију.Ослоњенанаполитиколошкукритичкуанализуви-
део-игара,онатежидауспоставиравнотежуизмеђунепро-
мишљенихосудаислављеничкееуфорије.Иуовомслучају
подстицајнедолазисамоодакадемскихпроучавалаца,већ
иоддигиталнихуметника,независнихаутораигараизаго-
ворникамедијскеписменостикојисуокренутидигиталним
уметничким интервенцијама, извођењу тзв. „хакова” (енг.
hacks),стварањуалтернативнихмини-игараикреирањуна-
ставнихпрограмакојимасепроблематизују,испитујуилисе
пакодступаоднормизваничнегејмингкултуре.43

Овитеоретичарипишуоиграмакритички,алинесанаме-
ромдаихобезвреде.Онисезаправонадајудабиигремогле
бити другачије. Ситуирајући дигиталну игру унутар фор-
мацијадруштвенемоћи,онинужно,инанеколикооснова,
раскидају саформализмом, који у добројмери краси тео-
рију гејминга.Они не поричу јединствене атрибуте диги-
талних игара; али, исто тако, они ни немисле да те исте
специфичности имају својство да просто трансцендирају
проблемеидеологијаиполитичкеконтроле„старијих”ме-
дија.Такође,заразликуодmediaefectsгенерацијепроуча-
валаца,којајеупрвиплансвојихистраживањапостављала
проблеме индивидуалне психологије, нови приступ, који
онипредлажу,окрећесесоцијалнимструктурама,корпора-
тивнимконтекстимаиинституционалнимсилама.Насупрот
присталицамасхватањавиртуелнихигаракаотренинга,но-
витеоретичаринесматрајуда јеутицајсоцијализацијена
постојећидруштвенипоредакбениган;уместотога,онина
игреидискурсекојиихокружујугледајукаонавекторесу-
протстављенихинтереса,икаонаалатнамењенсавладава-
њувештина,којимасепостојећенормемогуснажити,исто
коликоиподривати.

[…]

43Bogost, I. (2007) Persuasive Games: The Expressive Power of Videoga-
mes,Cambridge,Mass:MITPress;Schleiner,A.(2002)Velvet-Strike:War
TimesandRealityGames;OpensorceryWebsite:http://www.opensorcery.
net;Schleiner,A.Female-BobsArriveatDusk, in:CyberFeminism:Next
Protocols, ed. Reiche, C. and Kuni, V. (2004), NewYork:Autonomedia,
pp.119–32.
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ИгреИмперије

ВиртуелнеигрепредстављајумедијскирепрезентИмпери-
је.Наједанпарадигматичниначин,онеусебиносеитра-
говењенеконститутивностиитраговењенихунутрашњих
противречности.БашкаоштојеироманXVIIIвекаодиграо
улогу текстуалног апаратуса, који је омогућио историјску
појаву буржоаске личности (условљене меркантилизмом,
алиједнакоспособнезањеговукритику),икаоштојене-
могућефилмителевизијуразлучитиодиндустријскогкон-
зумеризмаXXвека (безобзирана тоштосуњимаовеко-
веченинекиоднајмрачнијихтренутака),такоивиртуелне
игре представљају конститутивни медиј глобалног хипер-
капитализмаXXIвека,амогућеје–илинијубекства.

Збогчегасматрамодасувиртуелнеигреодређујућимедиј
Империје, онај који је својственИмперијиикојиисказује
њену бит као ниједан други? Подсетимо: виртуелне игре
сунасталеуоквирувојно-индустријскогкомплексаСАД–
нуклеарнонаоружаногјезграглобалнедоминацијекапита-
ла,закојисудодан-данасосталевезанепупчаномврпцом.
Створилесуиххакерскевештинеизнањеједненовеврсте
радникаинтелектуалца,којимајетешкоуправљатиикојеје
тешкоконтролисати.Управојетајтзв.„нематеријалнирад”
омогућио нову фазу капиталистичке експанзије, у оквиру
којесугејмингмашинестављенеуслужбунајнапреднијих
силапроизводњеикомуникације,каосвакодневни,свепри-
сутни инкубатори за нове генерације, које се помоћуњих
оријентишукадигиталнимтехнологијамаиумреженојко-
муникацији.Гејмингиндустријајепионирскакадајеречо
методиакумулацијекапиталакојајезасновананаправима
интелектуалнесвојине,накогнитивнојексплоатацији,кул-
турној хибридизацији, трансконтиненталном уговарању
прљавихпословаиглобалномпласмануробе.Наначинко-
јијесвојственнеограниченојупотребибиомоћи,прављење
видео-игаразамућујеразликуизмеђупослаиигре,произ-
водњеипотрошње,добровољнихактивностииексплоата-
ције.Истовремено, игре су скупа потрошачка роба до ко-
јесиромашнидолазепретежнонелегалнимпутевима,што
потврђујепостајањеогромнихразликаинеједнакостиуну-
тарновогпоретка.Виртуелнеигреомогућавајусимулације
идентитетаграђана-војника,радникасамосталаца,киборг-
авантуристаикорпоративнихкриминалаца;нањимасеони
флексибилниобучавајузараднафлексибилнимраднимме-
стима,другисезахваљујућињимауподобљавајупремапо-
требамамилитаризованогтржишта:коначно,неолиберално
искуствовидео-игречинезабавнимКаоштозаступајуИм-
перију,виртуелнеигреистотакоговореуимемноштвакоје
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тражиизлазусубверзивнимиалтернативнимексперимен-
тима.

УуводнимречимаИмперијеХартиНегрисунаписалика-
косвојукњигувидекао„апаратуруконцепатазатеоретско
промишљањеидјеловањеуИмперијуипротивње.”44Неке
одњихсмовећспоменули:тосубиомоћ,нематеријалнирад,
мноштво,егзодус.Алипостојиичитавниздругихпојмова,
концепатаиидејакојисуублискојвезисањиховоммишљу,
акојесуразрадилиауторисличнихгледишта:когнитивни
капитализам, машинска субјективност, футуристичка аку-
мулација,циничнамоћ,линијебекства,општиум.45Свесу
тоинтелектуалниалатикојимасмосекористилиупропи-
тивањупроблемаигараИмперије.Користанконцепт, како
пишуЖилДелезиФеликсГатари,јестеонајкојинам„омо-
гућуједачујемоновеваријацијеинепознатерезонанције”.46
Отварајућиновеинтелектуалнемогућности,концепти„ор-
ганизујуисажимајумисаонипотенцијалнаистиначинна
који гвожђе у одлучним рукама сажима сву провалничку
снагу радозналости.”47 Управо на овакав „провалнички”,
прагматичанначин„покупилисмо”концептеизтеоријских
текстова аутономистичког марксизма и постструктурали-
стичкоградикализма(алииизтекстовањиховихкритича-
ра).Нашанамера једаихприменимона свет виртуелних
игараидатакоомогућимосусреттеоријскихконцепатаи
гејмерскепраксе,уимеузајамнелустрацијеикритике.
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ВИДЕО-ИГАРАИФИЛМА

НАРАТИВ,ЕСТЕТИКАИ 
ИНДУСТРИЈСКАСИНЕРГИЈА

Сажетак:Полазнатачказадефинисањеодносафилмаивидео-
игара је позната теза да сваки нови медиј преузима од својих
претходниканекеформалнеисадржинскекарактеристике,алии
претходећимедијреконфигуришесвојаиапсорбирасвојствано-
вогмедија.Циљједасепредставиширитеоријскиоквир,којиби
послужиокаоосновадаљегистраживањаоверелације.Користи-
ћесемултидисциплинарниприступ,којисетемељинаконцепти-
мастудијамедија,студијавидео-игара,студијафилмаистудија
културе.Видео-игресечестобазирајунафилмскимтематским,
наративним ижанровским моделима, док је у филмовима при-
сутна рекурзивна наративна логика видео-игара. У видео-игра-
маприметнојекоришћењефилмскогјезика,ауфилмовимајеон
модификованпод утицајем естетских својстава игара.Холивуд
ииндустријавидео-игараостварујусинергијуинудепотрошачи-
маширокиспектарначинаконзумирањапроизводауразличитим
медијима.

Кључне речи: филмови, видео-игре, конвергенција, естетика,
наратив

КадасепочеткомXXIвекаконституисаланованаучнади-
сциплинастудијевидео-игараодносвидео-игарасафилмо-
вимапосматранјесаподозрењемкодтеоретичаракојисусе
залагализанезависностовеобласти.Тоипакнијеспречило
теоретичарефилмаикњижевностидапишуиговореонара-
тивимаувидео-играмаињиховимвезамаса„претходећим”
медијима. Доминантан је партикуларан приступ релацији
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видео-игараифилмаузависностиодинтересовањатеоре-
тичара, било да се ради о поређењунаративне структуре,
проблемуинтерактивности,феноменумашинимеиосталим
аспектима.Какоодносизмеђуовадвамедијазахваљујући
бројнимфакторимапостајесвесложенијинеопходнојепо-
нудити холистички приступ и свеобухватну компаративну
анализу,којабинастојаладаприђеовомпроблемунавише
различитихнивоаупружањукомплетнесликедијалогаиз-
међувидео-игараифилма.Циљовоградаједапонудишири
оквировогодносаупостављањуосновезадаљаистражива-
њаовогпроблема,акојабиподразумеваоинтердисципли-
нарни приступ заснован на концепцијама студија медија,
студијафилма,студијакултуре,апресвегастудијавидео-
игара.Какобисенасистематичанначинобрадиоовајвеома
слојевитодноскључнојеуказатинаиспреплетенепраксеи
теорије,тематски,наративни,естетски-иконографскииеко-
номскинивоуиспуњењуобећањамедијскеконвергенцијеу
условимасавременогглобалногкапитализма.

Појаммедијскеконвергенције

ЈошјеМаршалМеклуанприметиодасвакиновимедијре-
конфигуришестари,адајесадржајнекогмедијаувекпрет-
ходнимедиј, па је тако садржајштампеписанареч, садр-
жајтелеграфаштампа,асадржајфилмафотографија,роман
илидрамаитд.1Терминконвергенција2често јекоришћен
одстранетеоретичара,узависностисакојихсетеоријских
платформиобраћају,истогајесхваћеннаразличитеначине
уозначавањутехнолошких,културалних,друштвенихиин-
дустријскихпромена.3Упочеткусе,80-ихгодинапрошлог
века, овај термин примењивао како би означио развој ди-
гиталне технологије, интеграције текста, бројева, слика и
звука, спајањерачунараи телекомуникација и различитих
елеменатамедијакојисууранијимисторијскимпериоди-
ма посматрани појединачно. Захваљујући чињеници да се
информацијеиспоручујуудигиталномоблику,отвориласе
могућностдаразличитимедијиобављајусличнефункције.
Поредтога,конвергенцијаимасвој економскиаспект,она
мењаначиннакојисеумедијскиминдустријамаводепо-
словииначиннакојипотрошачикористемедије.Медијска
конвергенција,премаХенријуЏенкинсу(HenryJenkins),не

1 Mc Luhan,M. (2008)Razumijevanje medija, Zagreb: Goldenmarketing-
Tehničkaknjiga.

2 Утеоријимедијапостојијошједантермин,атојеремедијација,сако-
јимсеможеописатипроцес„репрезентацијеједногмедијаудругом”,
штојеједнаодкључнихособинановихдигиталнихмедија.

3 Jenkins,H.(2006)ConvergenceCulture:WhereOldandNewMediaCollide,
NewYork:NewYorkUniversityPress.
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означавафиксниоднос,већпроцессусретањаиукрштања
измеђуразличитихмедијскихиндустријаисистема„међу
којимасеостварујетокмедијскогсадржаја”наразличитим
медијскимплатформама.4Ипак,његовфокус,поредпроиз-
водног,необухватанитехнички,ниформалниаспекткон-
вергенције,већсеонаодвијакроздруштвенеинтеракцијеи
усамимпотрошачимакојитежедаупотпуностиуживајуу
омиљенимсадржајимапопуларнекултуре,пасетакоиде-
алнипотрошачнећезауставитиначитањуТолкиновекњи-
геГосподарпрстенова,већћепогледатиистоименифилм,
прочитатистрипикупитивидеоигрубазиранунафилму.

Дијахронијскипосматраноможе се рећида се видео-игре
ослањајунаестетскеипроизводнекарактеристикепретход-
ногмедија-филма,каоштојепретогатоучиниораниигра-
нифилмсапозориштем(првифилмовинисунибилиготово
ништадругодоснимљенепозоришнепредставе)ифотогра-
фија са сликарством (преузимањем сликарских жанрова).
Конвергенцијајеобостранпроцес,пасеможеуочитидапо-
стојитенденцијадавидео-игреувизуелноминаративном
смислубудуштосличнијефилмовима,доксефилмданас
прилагођаваестетициовогновијегмедија.Такодаданасни-
јенепознатачињеницадасевидео-игре,коришћењемнара-
тивнихирепрезентацијскихкодова,свевишеослањајуна
филмскијезик,аодређенифилмови,употребомкомпјутер-
скиханимација,ииграчкелогикеисадржајапреузимајује-
зиквидео-игара.Колаборацијаизмеђуфилмскеиндустрије
ииндустријевидео-игарајекомплексна,патакоупроизвод-
њиигараучествујуфилмскезвездепозајмљујућисвојгласи
лик,редитељи5настоједаправеигреилипакфилмовекоји
личенавидео-игре,авидео-игресеправепремафилмским
хитовимаобухватајућиистециљнегрупе.

Усавременомсветунеможесеговоритиомедијукојипо-
стојипосебиизасебе,ниједанмедијнепостојиуизола-
цији, већ у колаборацији са осталим медијима, њиховим
технологијама,праксамаитекстовима.Прематоме,ниви-
део-игре,каоновимедиј,нисунасталеумедијскомвакуу-
му;онеимајусвојеспецифичности,алисетакођебазирајуи
наквалитетимапостојећихмедија.

4 Исто,стр.282.
5 ЏорџЛукас(GeorgeLucas)јејош1982.годинеосноваостудиозавидео-

игреLucasfilmGames,аСтивенСпилберг(StevenSpielberg)1995.отвара
DreamWorksInteractive.ЈеднаоднајпознатијихигарајеMedalofHonour
(1999),која језасновананаСпилберговомконцептуињеговомфилму
SavingPrivateRyan.
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Преузимањенаративногмодела

Јошодпрвихконференцијауобластистудијавидео-игара
питањанаративностииприповедањабиласукључнауди-
скусијама теоретичара. За лудологе6 наративинисуништа
другодоинтересантнапаковања заправу суштинувидео-
игре,атосумеханика,правилаигреииграчкидоживљај.
Међутим,наративјеважанаспекткојиузначајнојмеридо-
приноси осећају уроњености (immersion), јер он у играма
представљаконтекстуоквирукојегсеонаодиграва.Нара-
тивиувидео-играмачестосупрепунистереотипнихликова
ратника,дамауневољиилакопрепознатљивихнаративних
образацапреузетиход „претходника”–књига,филмаили
стрипа.Ипак,показалосепроблематичнимолакопреузима-
њепостојећихфилмскихикњижевнихмодела,пасумноги
теоретичарипокушалидапонуденовенаративнемоделеза
видео-игре.Например,какобисепронашаонаративнимо-
делпримеренсветувидео-игре,уведенјетермин„наратив-
наархитектура”,којијемаркирао„просторност”приче.7У
филмовима,циљевииконфликтисуодређенипоступцима
протагонисте,доксеуиграмациљевиоткривајутокомнави-
гацијекрозвиртуелнипростор.Заразликуодфилмачијасе
причаодвијаудијегетскомсвету,којинамоткривајуликови
филма,играчтокомиграњаимаактивнуулогууистражива-
њусветаигре.Какобисеовајпроблемпревазишао,уводе
сетермини:„интерактивнинаратив”8,„секвенционални”и
„каузалнинаратив”.9

У феноменолошком смислу, публику филма представља-
јупасивниреципијенти,којиседеузамраченојсали,доку
видео-играмаиграчиактивноутичунанаративнедогађаје.
Иакојепретеранорећидајефилмскапубликапасивна,јер
нијеновостдасетокомгледањафилмаодвијајуразнеког-
нитивне,свеснеинесвеснеактивностииафективнереакци-
је,чињеницаједајесуштинскинемогућепроменитирадњу
филма. Интерактивност у играма подразумева различиту
темпоралну организацију у односу на филм, код којег се
радњаодвијаусадашњости.Одвијањеунутрашњегвремена

6 Лудологијајепосебнанаучнадисциплинакојапроучаваигре.Лудолози
сефокусирајусамонаформалнеквалитетеигара.

7 Jenkins,H.GameDesignasNarrativeArchitecture in:FirstPerson:New
MediaasStory,PerformanceandGame,eds.Wardrip-Fruin,N.andHarri-
gan,P.(2004),London:TheMITPress,pp.118-130.

8 Murray,H.J. (1997)Hamleton theHolodeck:TheFutureofNarrative in
Cyberspace,Cambridge,Massachusetts:TheMITPress.

9 Ryan,M.(2001)NarrativeasVirtualReality:ImmersionandInteractivityin
LiteratureandElectronicMedia,BaltimoreandLondon:TheJohnHopkins
UniversityPress.
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игреје„детерминисаноиграчкомприродоммедија”.10Дру-
гимречима,наративнатемпоралност(фикционалновреме)
готовоискључивозависиодпотезакојећеиграчнаправи-
ти,докћефилмнаставитидатрајеуреалномвременуако
изађемоизпросторије,јерјенаративнитокпредетермини-
санинезависиодгледаоца.Овонаравнозависиоджанра
игреикарактеристичнихправилаигре,пасутакоизузетак
тзв. „игре емергенције”,11 попут спортских игара или већ
парадигматичногТетриса,укојимајепотиснутнаратив,а
унутрашњевремелимитираноукодуигре.Бројнисуфил-
мовикојисуекспериментисалидизајномвременакаракте-
ристичног за видео-игре, односно санаративом, којипро-
изилазиизрекурзивнелогикеигре.Једаноднајуочљивијих
аспекатаиграња,којићебитиимплементирануфилмјере-
петитивност(упрелажењунивоа,савладавањуодређених
препрекаитд).Топонављање, тачније „временскапетља”,
саваријацијама(билоподсвесномупотребомовеестетске
карактеристикевидео-игараилине)приметнојеуодређе-
нимфилмовимаоддеведесетих годинапрошлог века, као
штосуGroundhogDay(1993),Run,LolaRun(1998),TheRu-
lesofAttraction(2002),SourceCode(2011),Triangle(2009),
Edge of Tomorrow (2014), Infinity Chamber (2016), Happy
DeathDay(2017)имногидруги.Једанодновијихпримера
јефилмПолаВерховена(PaulVerhoeven)Elle(2016),укојем
видео-играслужикакобисеодредилапсихологијапротаго-
нисткиње,којајепредстављенакаоћеркамасовногубицеи
продуценткиња„насилних”видео-игара.Сукцесивнопона-
вљањеједнетеистесценењеногсиловањатакођепредста-
вљаочигледнуреминисценцијунамеханикуигреиправила,
собзиромнатодаонасталнопокушавадаизновапобеди
силоватеља,штојојнакрајуиполазизаруком.

На почетку своје историје, од Хигинботамовог (William
Higinbotham)Tennisfortwo(1958),Spacewar!(1962)Стива
Расела(SteveRussell)исвихдругихигараседамдесетихго-
дина,видео-игресууграфичкомилиестетскомсмислубиле
далекоодфилма,пасуинаративниквалитетиранихвидео-
игара,којесусебазираленабрзимрефлексимаирука-око
координацијибилиоскудни.Развојнаративностиуиграма
је зависио од технолошког развоја графике и могућности
представљањавизуелнокомплекснијихрепрезентација,пре
свегаљудскихликоваатимеибазичнихнаративнихулога

10Anyó,L.(2015)Narrativetimeinvideogamesandfilms:fromlooptotravel
intime,G|A|M|ETheItalianJournalofGameStudies,G|A|M|ETheItalian
JournalofGameStudiesNo.4,Italy:Ass.neCulturaleLudica,p.64.

11Игреемергенцијесуигречијајемеханикатакопостављенадапостоји
готовонеограниченскупмогућностидостизањадоциља.
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уликовимапротагонисте,објекта,антагонистеитд.Поред
очигледнихтехнолошкихпрепрека,постојалисуиеконом-
скиразлози, јерсутада(70-ихгодина)доминиралевидео-
игре у аркадама, које су покретане убацивањем кованице.
Просечнотрајањеигрејебилооко90секунди,иакочесто
нису биле временски ограничене, морале су бити довољ-
нотешкекакосеиграчинебидужезадржавалисаједним
жетоном.

Поредтогаштојебилапрвавидео-играукојојјегенерисан
људскикарактерсаспецифичнимцртамалица,Нинтендов
(Nintendo)DonkeyKong(1981)билајеистотакоипрвави-
део-играсанаративнимелементимаиигракојајепредста-
вилакласичнутемудамеуневољи.Протагонистаигрезове
сеЏампмен(Jumpman),априказанјекаомајстор(столар),
штоје,поредсликемафијаша,јошједанодстереотипако-
јисевезујузаИталијанеуАмерици).12Циљигре јеосло-
бађањеЏампменоведевојке,коју јеотелаогромнагорила,
што је, опет, поред и самог назива игре, јасна референца
наситуацијуизфилмоваоКингуКонгу.13Дванаестгодина
каснијеизлазииграMyst– једнаодпрвихигараукојој је
захваљујућикомбинацијитродимензионалнеграфикеитек-
стаостваренкомплекснијинаратив,уовомслучају засно-
ваннажанрудетективскогфилма,којајеиграчиманудила
искуствооткривањавиртуелногсветаиутисакнепосредног
учествовањауфилму.14

Cut scenes или cinematics представљају неинтерактивне
анимиране делове у играма са развијеном причом, а има-
ју функцију фиксирања значења игре и пружања потреб-
них информација како би се омогућило одвијање нарати-
ва.Кључнисуелементипричањапричеистварањаутиска
„филмичности”,обичносеналазенакрајууспешнозаврше-
ногзадаткаилинивоаизаиграчапредстављајунекуврсту
наградеуживањауспектаклу.Онинајчешћепратефилмске
конвенције у кадрирањима, санпр. дужимуводнимсним-
цима у функцији смештања радње у одређени простор и
постављањаоријентације,препреласканакрупнепланове

12У каснијим наставцима видео-игре, Џампен постајеМарио, а столар
водоинсталатер.

13ОвасличностјебилапредметсудскогспоракадајекомпанијаЈунивер-
залСтјудиос(UniversalStudios)тужилаНинтендосматрајућидасуса
овомигромнарушилињиховаправаналикКингаКонгаизаплетфилма.
Последвогодишњегспора1984.судјепресудиоукористНинтенда,јер
јеовакомпанијауспелададокажедаUniversalнепоседујеискључиво
правонаКингаКонга.

14Bolter,J.D.andGrusin,R.(2000)Remediation:UnderstandingNewMedia,
Cambridge,MAandLondon:MITPress.
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идетаље.15Овиелементисучестоистицаникаомаргинал-
ниелементи,реметилачкифакторинепотребнипрекидиу
стварањуосећаја уроњености, који дистанцирају играча и
подсећајугадазаправоиграигру.

Доксуcutscenesсаставниелементикомерцијалнихигара,
„машинима”(machinima)представљахибридвидео-игараи
филмакојисустворилифанови.Кадасе1993.уигриDoom
појавиламогућностснимањаигре,играчису јекористили
за снимање својих постигнућа. Али, оно што девелопери
овеигренисупредвидели, јестемогућност снимањафил-
маунутарвиртуелногсвета,причемуиграчиистовремено
могудабудуирежисери,иглумци,икамермани.Унајве-
ћембројуслучајева,визуелниаспекатигресенемења,већ
се она, у складу сажељеним наративом, одигра и сними,
докукомплекснијимрадовимаауторимодификујутекстуре
имоделеликоваипростора.Публикучинегледаоци,ане
играчи.Машинима јерезултатобрнутогпроцесауодносу
наинтерактивнифилм,16изахтеваактивноучешћепублике
којабифилм„одиграла”,доксемашинимазасниванави-
део-игрикојојјеукинутаинтерактивнострадигенерисања
филмскогдоживљајаиуживањаупосматрању.Овамедиј-
скаформајечестослављенаодстранетеоретичаракаопри-
мер активнихпотрошача који текстове популарне културе
реконфигуришу,производеновазначењаиновеуметничке
форме.17Међутим,иовајинцидентсенакрајууклопиоука-
питалистичкулогику,односноумоделкооптације,пајемо-
гућностснимањарадиправљењафилмовациљанододавана
уиграмапопутTheSims2(2004)иMovies(2005),дабина
крајумашинимабилакоришћенаурекламнимимузичким
спотовима,каосредствофилмскепрепродукцијеиудруге
комерцијалнесврхе.18

15King,G. andKrzywinska,T.FilmStudies andDigitalGames, in:Under-
standingDigitalGames, eds.Rutter, J. andJo,B. (2006),London:SAGE
PublicationsLtd,pp.112-128.

16Експериментисаинтерактивнимфилмомдатирајунеколикогодинапре
настанка комерцијалних видео-игара.МиркоСтојковић у тексту „Ви-
део-игре,филмови21.века”дајеједанранипримероваквихнастојања,
поменуши чехословачки интерактивни филмКиноаутомат! из 1967.
године. Видети: Стојковић, М. (2019) Видео-игре, филмови 21. века,
Студијефилмаи(екранских)медија:Србија3.0,приредилаДаковић,Н.
(2019),Београд:ФилмскицентарСрбије,стр.235-252.

17Многисууметницикористилиијошувеккористемашинимукаомедиј
изражавања.

18Маравић,М.иСтојковић,М.Машинима:Примеркултурефановаиме-
дијскеконвергенцијевидео-игараифилма,у:ДигиталнеМедијскетех-
нологије идруштвено-образовнепромене8, приредилиПралица,Д.и
Шинковић,Н.(2018),НовиСад:Филозофскифакултет,стр.225-237.
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Естетскапрожимања

Видео-игре данас пролазе сличан пут признавања умет-
ничкоглегитимитетакоји јепрошаоифилм:одспектакла
изабавезаширокемасе,домедијакојипоседујезначајан
уметничкипотенцијал.Такосудизајнеривидео-игаракори-
стилитехнолошкинапредакуправцукреирањафилмичних
видео-игараупогледумизансцена,кадрирања,апресвега
наративних модела холивудских филмова. Питање које се
постављагласи:даливидео-игретребадаизградесвојфор-
малнијезикиодрекнусефилмскихнаративнихмоделакако
бибилелегитимнауметност?

Утомсмислу,видео-игресукритиковалитеоретичарикоји
сусвојемишљењезаснивалинаодређеномисторијскомде-
терминизмуразвојамедија.Онисусматралидасаморазво-
јемсопствених,атимеиспецифичнихформалнихиестет-
скихкодова,игремогудапрерастуууметност,адаихкори-
шћењефилмскихнаративаиестетикеодтогпутаудаљава.19
Тутенденцијукритиковалисуисамидизајнеривидео-ига-
ра,каоштосуКрисКрафорд(ChrisCrawford)иРичардРоуз
(RichardRouse), првиуводећи терминcinemaenvy (завист
премафилму)какобиописалисједињавањевидео-игараи
филма, односно праксу и амбиције многих дизајнера ига-
ра,којисеслужефилмскимизражајнимсредствимаијези-
комуциљудостизањафилмскогдоживљаја.Овајтерминсу
одмахпреузелитеоретичарипопутЕрикаЦимермана(Eric
Zimmerman),којијерекаодаједошло„времедадевелопе-
риигарапрестанудакопирајуфилмсказадовољства”20ида
развијуспецифичнеформеиизражајнасредствакојасуза-
сновананакарактеристикамадинамичнихипартиципатив-
нихсистема.Уживањеуспектаклу,дивљењепремасликама
у високој резолуцији, текстури и звуку представља важан
аспектвидео-игаракојијетесноповезансаразвојемкомпју-
терскихграфичкихтехнологија.Оваврстауживањауфил-
мовимаприметнајеодсамогпочеткаисторијефилма,што
јеозначенотерминомcinemaofattraction.21Покретнеслике,
заједничкакарактеристикакојувидео-игределесафилмом
ителевизијомбилесупредметдивљењапрвефилмскепу-
блике,докјесамнаративбиоудругомплану.

19Martin,B.ShouldVideogamesbeViewedasArt?in:VideoGamesandArt,
eds.Mitchell,G.andClarke,A.(2007),Bristol:IntellectBooks,pp.201-210.

20Zimmerman,E.Do IndependentGamesExist? in:GameOn:TheHistory
and Culture of Videogames, ed. King, L. (2002), New York: Universe
Publishing,p.125.

21Gunning, T. (1986) The Cinema ofAttraction[s]: Early Film, Its Specta-
tor and theAvant-Garde,WideAngle,Vol. 8,No.¾,Ohio: JohnHopkins
UniversityPress,pp.63-70.
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Филмовиивидео-игресвевишеделеистутехнологију,ати-
меисличностуформалнимкарактеристикама.Укруговима
савременихтеоретичарафилмачестосеможечутижалба
данаглашавајући визуелне ефектеибрзу акцијуфилмови
постајупопутвидео-игара.Садругестраневидео-игрепо-
чињудаличенафилмове, јерразвојемтродимензионалне
графике и техничких капацитета, свет видео-игре постаје
свекомплекснији,ањиховаестетикасезасниванасвере-
алистичнијимвизуелнимприказима,па јетежеразликова-
ти слике у игри од слика физичке реалности снимљених
камером.Кадасеговориореализмуувидео-играма,често
сеупотребљаватермин„фотореализам”,мадајемождапри-
меренијеупотребититермин„филмскиреализам”уопису
компјутерскиханимацијајерсерадиопокретнимсликама.22
Питањаокореализмаувидео-играмапредстављајупосебну
темуипревазилазеоквиреовограда,али јеинтересантно
поменутидаје„реализам”увидео-играмапосредованупра-
во преко сличности са филмом:23 укратко, „пуцачка” игра
непретендуједасимулираправират,већдастворидожи-
вљајратногфилма.Кинематографскеконвенцијенеслуже
усврхе,произвођењадоживљајапопутреалног, већдаби
уклопилеигреувећутврђењепраксегледања.24

Тек са могућношћу постављања виртуелне тачке погле-
дапокретне камереи захваљујући структури тродимензи-
оналних полигона, видео-игре усвајају кинематографски
стилвизуелногпредстављањаипреузимају језикфилмау
погледумизансцена.Тојеводилодоекспериментисањаса
тачкомпогледаизпрвогилитрећеглицаипостављањапер-
спективекојајенакрајуутицаланажанровскеподеле(FPS,
RPG).Иакоснимањекадроваизпрвоглицанијепочелопод
утицајемFPSигара,већједеопостојећегфилмскогјезика
(филмиз1940-тих,LadyintheLake),онојепосталосвакако
чешћа пракса са новијимфилмовима каошто суKickAss
(2010),TheAmazingSpider-Man(2012)иGravity(2013),уко-
јимасежелипостићиосећајприсустваиликинесететичког
задовољства, који је карактеристичан за доживљај играња
овихигара.ФилмHardcoreHenry,из2015. године,упот-
пуностијесниманизпрвоглицаипредстављапримерди-
ректногпреузимањакарактеристикеFPSжанра.Овајфилм

22Bolter,J.D.andGrusin,R.(2000)Remediation:UnderstandingNewMedia,
Cambridge,MAandLondon:MITPress,p.28.

23Brooker,W. (2009)Camera-Eye,CG-Eye:Videogames and the “Cinema-
tic”, Cinema Journal Vol. 48, No. 3,Austin: University of Texas Press,
pp.122-128.

24Wolf,M.J.P.(2015)Videogames,cinema,Bazin,andthemythofsimulated
livedexperience,G|A|M|ETheItalianJournalofGameStudiesNo.4,Italy:
Ass.neCulturaleLudica,pp.15-24.
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је„презасићен”акцијомпротагонистеињеговимватреним
окршајимасазликовцима,штојетипичнозаовајжанрига-
ра.УфилмуГусаВанСанта(GusVanSant)Elephant(2003)
кретање ликова је снимано из трећег лица, тј. употребом
„квазисубјективног кадра”, где се бројне сцене понавља-
ју,алисвакипутизугларазличитоглика.Филмзапочиње
кадром у којем је приказана кривудава кретња аутомоби-
ла,којимуправљапијанивозач,изистогуглакаоштојето
приказаноусеријиGTAигара.Свеовеподударностисави-
део-играманисуслучајне.Накрају,филмпроговараистим
онимдискурсоммасовнихмедијакојимсечестоподстиче
морална паника у погледу негативних друштвених ефека-
та видео-игара.Оптужба за подстицање насиља доживела
јеврхунацусценипуцњавеусредњојшколи,којанеодољи-
воподсећанатрагедијукојајезадесиласредњушколу„Ко-
лумбајн”(Columbine),уЛитлтону(Littleton),1999.године.
Поугледунатајдогађај,ипротагонистифилма,каоизвођа-
чиубилачкогпохода,исамисупредстављеникаољубитељи
„насилних”игара.

Многеигресезаснивајунаиконографијамафилмскихжан-
рова,каоштосухорор(ResidentEvil),акционифилм(Far
Cry)научнафантастикаидрама(Sims).Међутим,ужанров-
скомсмислувидео-игресуразноврснијеодфилма,односно
многојевећаразликаизмеђуТетрисаиFarCryсеријеига-
ра,негоизмеђунпр.хорораикомедије,јерсезаснивајуна
потпуноразличитиммеханикамаигре,аизраженајеираз-
личитаменталнаифизичкаангажованостиграчаутимжан-
ровимаигара,многовишенегоштојетослучајкодгледаоца
дваразличитафилмскажанра.Разлика јеунивоимаанга-
жовањаиактивностимакорисника/публике.Оногмомента
кадаиграчпреузмеконтроле,дешавасекључнатрансфор-
мацијамотивисаностисубјекта,иликакоСтивенСпилберг
(StevenSpielberg)каже:„Оногмоментакадаузмешконтро-
лер,нештосеискључиутвомсрцу.Итопостајеспорт.”25
То се наводи као основна препрека развоју емпатичности
премаликовимаизигре,попутонекојаседешавауфилму.

Нетреба заборавитидажанрнијесамоодредницакојасе
односинаструктуралнеиформалнесличностиодређених
текстова, већ пре свега економска категорија. Девелопери
се углавном чврсто држе жанровских кодова и конвенци-
јаутврђенихтржиштем,каоштојетослучајсатржишном
логикомхоливудскогфилма,јерсеуобеиндустријеулаже

25Bishop,B.LucasandSpielbergonstorytellingingames:‘it’snotgoingtobe
Shakespeare’,13. June2013,22. January2020;https://www.theverge.com
/2013/6/13/4427444/lucas-spielberg-storytelling-in-games-its-not-going-to-
be-shakespeare-usc
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великновацивремеупродукцију,постојивисокризикод
неуспеха. На тај начин конвергенција не доноси значајне
променеуовиминдустријама,већзаправопостојећепрак-
сепотврђује.26Наделу јестандардизацијапроизвода,који
морабитипрепознатљивциљнимгрупамазарадспречава-
њакомерцијалнихнеуспехауовимризичниминдустријама.
Укалупљивањеужанровскеконвенцијекакобисеизбори-
лосавеликомнепредвидљивошћумедијскогпроизводаима
својекономскисмисао,алисетимеиумањујушансезаекс-
периментисањесановимформамаиуметничкипотенцијал
видео-игара.

Индустријскасинергија

Током80-тих годинаснимају сехоливудскифилмовикоји
видео-игрепостављајууцентаррадњеилисеонепојављу-
јукаопериферниелементи.Првифилмкојитематизујеви-
део-игрејеДизнијевTron(1982):филмсезасниванапричи
одизајнерувидео-игарачији јерадукраден,докјеонди-
гитализованизаробљенукомпјутерскомсвету.Самфилм
није остварио очекивани профит, али је истоимена игра,
изашлаистетегодине,билазнатнопопуларнија.Генерално
гледајући,видео-игресууфилмовимачестопредстављене
онакокакоихјавност,подстакнутаморалномпаником,до-
живљава,атозначикаотривијалнузабавусапотенцијал-
но опасним последицама по појединца и друштво. Такви
филмови суодражавали забринутост јавностиокоутицаја
видео-игара на омладину.Оне су означене каомедиј који
одвлачимладеодобавезаузаједници,наводинанасиљеи
зависност,паихтакоуфилмовимаиграјунасилниликови,
адоводескороидо3.светскогратакаоуфилмуWarGames
(1983).Каоврхунацтенденцијенегативногприказаигарау
филмовимаможесеиздвојитифилмExistenzурежијиДеј-
видаКроненберга(DavidCronenberg)из1999.године,који
говорионовимопскурнимбиоморфним,органскимиграч-
ким конзолама, које ако се прикључе директно у кичму
играча,генеришуиграчкоокружењезаснованонавиртуел-
нојреалности.Овакаводноссеможеобјаснитиупотребом
стереотипнихобразацаоиграмадубокоукорењенихујав-
номдискурсу,какобипублика,ослањајућисенапретходна
знања,лакоразумелапричу,алиичињеницомдатоком90-
ихсавеликимуспономиндустријевидео-игара,новетехно-
лошкисвемоћнијеконзолеосвајајудомовеАмериканацаи
постајудиректниконкурентфилму,дабидопочеткаовог
векапремашилезарадухоливудскеиндустрије.Тајстраход

26Brookey,R.A.(2010)HollywoodGamers:DigitalConvergenceintheFilm
andVideoGameIndustries,Bloomington:IndianaUniversityPress.
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преузимањапублике,којијенаравноекономскимотивисан,
посматранкрозпризмуисторијемедија,подсећанаситуа-
цијукадасусликариполовиномXIXвека,билизабринути
збогпојавефотографије,апозоришнирадницинапочетку
XXвекасеосећалиугроженимзбогсвепопуларнијихфил-
мова,иликадајепедесетихгодинафилмскапродукцијаса
зебњомпосматралауспонтелевизије.

Оватенденцијанијенаравнодовеладоудаљавањаоведве
индустрије, већ, напротив, захваљујући технолошким ка-
рактеристикамаовихекранскихмедија,апотомидигитали-
зацијикојајеолакшалатрансмедијалнокретањефраншиза,
дошлоједоуспостављањасинергијеовихдвејуиндустрија.
Трансмедијалноприповедање,27новаестетикакојапроизи-
лазиизмедијскеконвергенције,омогућуједобрупословну
прилику за увећање профита. Конвергенција се одвија на
нивоуиспреплетенихкомерцијалниходносаи заједничког
тржишта и резултат је креирања медијских конгломера-
та.Каоранипримерможесенавести1976.кадаје(Warner
Communications) купиокомпанијуАтари, адо1983.Твен-
тиетСенчуриФокс(TwentiethCenturyFox),Дизни(Disney),
Јуниверзал(Universal)Парамаунт(Paramount),улазеупо-
словепродукције и развоја видео-игара.СтивенСпилберг
усарадњисаЕАстудијомнаправиотривидео-игре,аЏорџ
Лукас(GeorgeLucas)је1982.основаоLucasfilmGames.

Маркетиншкапраксадасеухоливудскојиндустријиправе
филмови као екстензије видео-игара је прилично рашире-
на.Листафилмова заснованихнасадржајуигара јевеома
дугачкатакодаћебитинаведенисамонајпознатијинасло-
виSuperMarioBrothers(1993),StreetFighter(1994),Mortal
Kombat(1995),FinalFantasy(2001),LaraCroft:TombRaider
(2001),ResidentEvil(2002),PrinceofPersia(2010),Worldof
Warcraft(2016),Assassin’sCreed(2016)имногидруги.Један
одпрвихпокушајадасеуфилмскојиндустријипрофитира
одфилмоваснимљенихпремасадржајувидео-игрејеSuper
MarioBrothersиз1993.године.Продуцентиовогфилмасу
сенадалидаћењиховфилмпрофитиратиодчињеницеда
јеутовремеМариобионајпознатијиликизвидео-игара,и
дајесамоуАмериципродато40милионапримеракаигре.
Сходнотоме,ипотенцијалнециљне групебиле суогром-
не, јер су обухватале тинејџерску популацију као и поро-
дице.Ипоред тога, овајфилм је остварио веома скромну
зараду,делимичнозбогтогаштосууњемунедостајалеекс-
плицитне референце на игру, па је тако публика изгубила

27Трансмедијалноприповедањеозначаваодвијањеприченаразличитим
медијскимплатформама.
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очекивану везу са самом игром.28Први у серији филмова
који се заснивајунавидео-игриResidentEvil (2002)уфи-
нансијскомсмислујевеомадобропрошао;вероватнозбог
тогаштосеисамавидео-играоличенауборбисахордама
зомбијаупотпуности засниваланапретходнимконвенци-
јамаовогподжанрахорора,пајетиметранзицијаувеликој
мериолакшана.

Са друге стране, филмски продуценти су у видео-играма
видели прилику да се оствари додатни профит од лицен-
цифилмскиххитова,каоштојетопретходнобиослучајса
играчкама,гардеробом,храномитд,паје1982.годинеиза-
шлонеколикоигараTron,Alien,KingKongиRaidersofthe
LostArk.АтаријеваиграизистегодинеE.T.theExtra-Ter-
restrial нијефинансијски успела, јер је поред лошег гејм-
плеја,графичкарепрезентацијаИтијабилабезизражајнаи
деца нису успела да остваре емоционалнуповезаност као
сафилмскимликом.29Овајнеуспехјеуказаонаважнутач-
куразилажењадвамедија,атојечињеницадапопуларност
билокојегфилмскогхитанећебезусловнопрећинаигруко-
јајеизњегапроизашла,акојеигривост,односномеханика
игре, неинтересантна и без правог изазова. Комерцијални
неуспеховеигреоличенјеу4милионавраћенихилинепро-
датихкeртриџа,затрпанихизаливенихбетономупустињи
близу градаАламогордо уНовомМексику.То је истовре-
менобиоиспомениккрајуједногпросперитетногпериода
заамеричкуиндустрију,познатогподназивом„златнодоба
видео-игара”.Иакојеиндустријатададоживелакрахигра-
ње видео-игара је постао неодвојив део културе младих,
какоуСАД,такоиширомсвета,пасепраксапреузимања
филмскихфраншизанаставила,идокрајадеценијеизлази
великибројигаразаснованихначувенимфилмскимхито-
вимаGodzilaиStarWars:JediArena (1983),TheEvilDead
иGhostbusters(1984),IndianaJonesandtheTempleofDoom
иFriday 13th (1985),Batman,Highlander,Lavirinth (1986),
RamboиRocky(1987),Robocop(1988),Jaws(1989)иостали.

Холивудскаииндустријавидео-игарауциљустицањапро-
фитанудепотрошачимаширокулепезуначинаконзумира-
њапроизводауразличитиммедијима,каонпр.уфраншизи
Matrix,уоквирукоје јепоредфилмаизашлавидео-играи
стрипилиLordof theRingsизкоје јепроизашлотрифил-

28Gandolfi,E.andSemprebene,R.(2015)Playthegameintheopeningsce-
neAmultidisciplinarylensforunderstanding(video)ludicmovies,including
SuperMarioBros,ResidentEvilandScottPilgrimvs.theWorld,G|A|M|E
TheItalianJournalofGameStudiesNo.4,Italy:Ass.neCulturaleLudica,
pp.37-48.

29Brookey,R.A.нав.дело.
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маиистотоликоигара,којесуобећавалеискуство„играња
филма”.30Употребадигиталног композитингаи анимације
већдугопредстављастандардхоливудскихфилмова,аса-
миглумцичестонисунисвесникојећесеснимљенесцене
користити уфилму, а које у игри. Компанијама, које пра-
вевидео-игре,достављасефилмскисценарио,такодаоне
већимају завршенвеликидеопослаококреирањаприче,
алииокодизајнирањакарактера,собзиромнатодасеони
неморају развијати од почетка.Дизајн игара прилагођава
се интересима холивудске индустрије и профитабилности
филмова.

Закључак

На примеру релација филма и видео-игара може се виде-
типраксакакосвакиновимедијпреузимаодсвојихпрет-
ходниканаративнеиестетскеелементемедијског језикаи
накрајуихприлагођавасопственимпотребама,пасеможе
закључитидајефилмзавидео-игреоноштојероманбио
за позориште, слике за фотографију, позориште за филм.
Не треба заборавити да је поменути процес обостран, јер
иакосевидео-игреувеликомбројуслучајевазаснивајуна
филмским наративним обрасцима, од деведесетих година,
уфилмовимасевидиутицајспецифичногиграчкогрекур-
зивногнаративногмеханизмаиестетике.Пореднаративних
модела,медијскаконвергенцијафилмаивидео-игара,њи-
ховоузајамнопрожимањеимеђусобнаинтеракцијаодвија
сеинанивоувизуелнихичулнихзадовољставаиуживања
успектаклу,којиомогућуједигиталнатехнологија.Слоје-
витодносвидео-игараифилмапревазилазизаједничкена-
ративнеиестетскеелементеикодоверепрезентације.Као
производи високо профитних медијских индустрија, ви-
део-игреифилмовичестоостварујусинергијуумеђусоб-
номразмењивањуфраншиза.Двамедијаделеистуциљну
групупотрошача,одраслихузвидео-игреинавикнутихна
филмскеконвенције.Већјенаведеноколикојетехнологија
компјутерских анимација имала утицаја на приближавање
филмаивидео-игара,алиостаједасевидикакоћесеубу-
дућности, саразвојемигара за системевиртуелнереално-
стии обећањем телесне уроњености у светигре, коју ова
технологија нуди, тај однос развијати и на које начине ће
филмифилмскинаративиодговоритинаовајизазов,који
текпредстоји.

30Brookey,R.A.andBooth,P.(2006)RestrictedPlay:SynergyandtheLimits
ofInteractivity,in:TheLordoftheRings:TheReturnoftheKingVideoGa-
me,GamesandCulture,Vol1,No3,LosAngeles:Sage,pp.214-230.



260

МАНОЈЛО МАРАВИЋ

Уовомрадууказанојенакључнетачкеиправцеистражи-
вањамедијскеконвергенцијевидео-игараифилма,какоби
билеустановљенесмерницебудућимистраживањима,које
бидетаљнијеиподробнијеиспиталењиховевеомакомплек-
снерелације.Атооватема,собзиромнаудеовидео-игара
ифилмаусавременојглобалнојкултури,свакакозаслужује.

ЛИТЕРАТУРА:
Anyó,L.(2015)Narrativetimeinvideogamesandfilms:fromloop
totravelintime,G|A|M|ETheItalianJournalofGameStudies,G|A|-
M|ETheItalianJournalofGameStudies,No.4,Italy:Ass.neCultura-
leLudica,pp.63-74.

Bishop,B.LucasandSpielbergonstorytellingingames:‘it’snot
goingtobeShakespeare’,13.June2013,,22.January2020.,https://
www.theverge.com/2013/6/13/4427444/lucas-spielberg-storytelling-
in-games-its-not-going-to-be-shakespeare-usc

Bolter,J.D.andGrusin,R.(2000)Remediation:UnderstandingNew
Media,Cambridge,MAandLondon:MITPress.

Brooker,W.(2009)Camera-Eye,CG-Eye:Videogamesandthe“Ci-
nematic”,CinemaJournalVol.48,No.3,Austin:UniversityofTexas
Press,pp.122-128.

Brookey,R.A.andBooth,P.(2006)RestrictedPlay:Synergyand
theLimitsofInteractivityinTheLordoftheRings:TheReturnofthe
KingVideoGame,GamesandCulture,Vol1,No3,LosAngeles:
Sage,pp.214-230.

Brookey,R.A.(2010)HollywoodGamers:DigitalConvergenceIn
TheFilmandVideoGameIndustries,Bloomington:Indiana
UniversityPress.

Gandolfi,E.andSemprebene,R.(2015)Playthegameintheopening
sceneAmultidisciplinarylensforunderstanding(video)ludicmovies,
includingSuperMarioBros,ResidentEvilandScottPilgrimvs.the
World,G|A|M|ETheItalianJournalofGameStudiesNo.4,Italy:Ass.
neCulturaleLudica,pp.37-48.

King,G.andKrzywinska,T.FilmStudiesandDigitalGamesin:Un-
derstandingDigitalGames,eds.Rutter,J.andJo,B.(2006),London:
SAGEPublicationsLtd,pp.112-128.

Gunning,T.(1986)TheCinemaofAttraction[s]:EarlyFilm,ItsSpec-
tatorandtheAvant-Garde,WideAngleVol.8,No.¾,Ohio:John
HopkinsUniversityPress,pp.63-70.

Jenkins,H.(2006)ConvergenceCulture:WhereOldandNewMedia
Collide,NewYork:NewYorkUniversityPress.

Jenkins,H.GameDesignasNarrativeArchitecturein:FirstPerson:
NewMediaasStory,PerformanceandGame,eds.Wardrip-Fruin,N.
&HarriganP.(2004),London:TheMITPress,pp.118-130.



261

МАНОЈЛО МАРАВИЋ

Маравић,М.иСтојковић,М.Машинима:Примеркултурефанова
имедијскеконвергенцијевидео-игараифилма,у:ДигиталнеМе-
дијскетехнологијеидруштвено-образовнепромене8,приредили
Пралица,Д.иШинковић,Н.(2018),НовиСад:Филозофскифа-
култет,стр.225-237.

Martin,B.ShouldVideogamesbeViewedasArt?in:VideoGames
andArt,eds.Mitchell,G.andClarke,A.(2007),Bristol:Intellect
Books,pp.201-210.

McLuhan,M.(2008)Razumijevanjemedija,Zagreb:Golden
marketing-Tehničkaknjiga.

Murray,H.J.(1997)HamletontheHolodeck:TheFutureofNarrati-
veinCyberspace,Cambridge,Massachusetts:TheMITPress.

Ryan,M.(2001)NarrativeasVirtualReality:ImmersionandInterac-
tivityinLiteratureandElectronicMedia,BaltimoreandLondon:
TheJohnHopkinsUniversityPress.

Стојковић,М.(2019)Видео-игре,филмови21.века,Студије
филмаи(екранских)медија:Србија3.0,приредилаДаковић,Н.
(2019),Београд:ФилмскицентарСрбије,стр.235-252.

Wolf,M.J.P.(2015)Videogames,cinema,Bazin,andthemythof
simulatedlivedexperience,G|A|M|ETheItalianJournalofGame
StudiesNo.4,Italy:Ass.neCulturaleLudica,pp.15-24.

Zimmerman,E.DoIndependentGamesExist?in:GameOn:The
HistoryandCultureofVideogames,ed.King,L.(2002),NewYork:
UniversePublishing,pp.120-129.



262

МАНОЈЛО МАРАВИЋ

ManojloMaravić
UniversityinNoviSad,AcademyofArtsNoviSad–

DepartmentofDramaArts,NoviSad

MEDIACONVERGENCEOFVIDEOGAMESANDFILMS

NARRATIVE,AESTHETICSANDINDUSTRIALSYNERGY

Abstract

Thestartingpointfordefiningtherelationbetweenfilmandvideogames
isthewell-knownthesisthateachnewmediumassumessomeformal
andcontentualcharacteristicsofitspredecessors,althoughtheprevious
medium reconfigures its own and absorbs the properties of the new
mediumaswell.Theaimistopresentabroadertheoreticalframework,
whichwouldserveasabasisforfurtherexplorationofthisrelation.A
multidisciplinaryapproachwillbeusedbasedontheconceptsofmedia
studies,gamestudies,filmstudiesandculturalstudies.Videogamesare
oftenbasedoncinema’s thematic,narrativeandgenremodels,while
therecursivenarrativelogicofgamesispresentinfilms.Theuseoffilm
languageisnoticeableinvideogames,whileinmovies,itismodified
bytheaestheticpropertiesofgames.Hollywoodindustryandthevideo
gamesindustryaresynergisticandoferusersmanywaysofconsuming

productsindiferentmedia.
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ЛУДОЛОГИЈАИ 
НАРАТОЛОГИЈА– 

ЛЕГЕНДАОСУKОБУ
Сажетак:Урадусудатипрегледианализанаратолошкогилу-
долошкогприступапроучавањувидео-игараиосвртнаоснивање
јошувекмладеобластистудијавидео-игара.Представљенасупо-
лазиштаобетеоријскеструје,проистеклеизистог–књижевно-
теоријскогкорпуса.Стањедисциплинеиакадемскетензијеуовом
пољууказалесуинаначинефункционисањастручнезаједнице,те
механизмењиховогдељењаилиусложњавањанаорганизационом
иметодолошкомплану.Лудолошкиприступ,којисводипроучава-
њевидео-игаранаописикласификацијуправилаимеханикеигре,
урадусеоцењујекаоредукционистички,алиикористанипримен-
љив за разумевање специфичности видео-игара. Закључује се да
лудологијатекзаједносанаратологијомидругимхуманистичким
дисциплинамачинизаокруженкорпусстудијавидео-игара.

Kључнеречи:видео-игре,наратологија,лудологија,хуманистич-
кенауке,методологија,механикаигре,наративувидео-играма

Интро:упознавањетериторије

Токомполавекаиграњавидео-игараусветуитри-четири
деценијењиховогактивногпроучавањаизразличитихтех-
ничких, технолошких, уметничких и хуманистичких пер-
спектива,игреитеоријскопромишљањеоњимапрошлису
дугпутодосвајањановихизражајнихиинтерактивнихоб-
лика(одтенискелоптеквадратногобликауPong-удопро-
тестнихокупљањахиљадаиграчаувиртуелнимсветовима
MMORPGигаракаоштојејеWorldofWarcraft).Популарна
култураипрактичносвивидовиуметностиисвакодневног
животаушлисуувидео-игренаформалном(симулације)и
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садржинскомнивоу(попутмотива,ликоваизаплетаШек-
спировихдрама1),аигресу,заузврат,прожелебројнесфере
уметности,науке(тренажнеиексперименталнесимулације
иучења),образовањаипословања(гејмификација).Онесу
посталенезаобилазандеофраншизаитрансмедијалногпри-
поведања(поп)културнихтекстова(нпр.Звезданиратови/
StarWars,Господарпрстенова/LordoftheRings,Матрикс/
Matrixитд.), доксудругеуметностиусвојилеодликеига-
ра,попуттачкегледањаизпрвоглица(нпр.филмHardcore
Henry,IlyaNaishuller,2015)илипоигравањанаративно-лу-
дичком конвенцијом бројних понављања секвенци приче
доуспешногилижељеногисхода(филмEdgeofTomorrow,
DougLiman,2014).

Играмовидео-игренасвимместимаиусвимприликама,на
најразличитијимврстамапреноснихистационарнихуређа-
ја.ПоречимаЧарлијаБрукера(CharlieBrooker)2видео-игре
супроменилесвет,алиидаљесепостављапитањекакоје
светреаговаонатепромене.Одморалнепанике,прекобор-
безапубликусадругиммедијима,доболестизависности;
технолошке трке запружањеубедљивијих, бржихиудоб-
нијихиграчкихискуставауразвојусофтвераихардвера,те
трагањазаоригиналнијимипривлачнијимнаративним/дра-
матуршким,ликовнимимузичкимрешењима–видео-игре
суангажовалепрактичареитеоретичаренебројенихобласти
наукеиуметности.Застварањеигаранеопходнојеангажо-
вањематематике,рачунарскенаукеиуметничкихграна,као
иекономије(физичкогсветаионихвиртуелних3),затимпо-
литике(укључујућиимарксистичкукритикукапитализмаи
његовихдруштвенихсимптомаипоследица)иправнихна-
ука(прописиувиртуелнимсветовимаизакониуфизичком
светуувезисавидео-играмазахтевајудубинскеанализеи
планове). Такође, психолошке, социолошке и антрополо-
шкестудијеспремносуприхватилебављењеодговарајућим
аспектимаигараињиховогиграња.Kултуролошкапроуча-
вањаигараактуелизоваласустудијеЈоханаХојзинге(Johan
Huizinga)Homoludens(1938)иРожеаKајоа(RogerCaillois)
Игреиљуди(Lesjeuxetleshommes,lemasqueetlevertige,
1959),којеуспешноуклапајуновуформуигараупотврђене
одликеизапажањаоиграмаињиховојфункцији.Теорети-
чаримедија,попутЛеваМановича(LevManovich)уврстили
сувидео-игреупроучавањановомедијскихоблика,каошто

1 Видети:Mitrović,B.(2017)Šekspirivideoigre,u:Šekspiritransmedijal-
nost,ur.Daković,N.,Medenica,I.iRadulović,K.(2017)Beograd:FDU.

2 ФилмHowVideogamesChangedtheWorld,CharlieBrooker,2013.
3 Видети:Castronova,E.(2005)SyntheticWorlds:TheBusinessandCulture
ofOnlineGames,ChicagoandLondon:UniversityOfChicagoPress.
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сусеитеориједрамскихуметности,посебноперформанса
показалекаоприроданоквирзаописивањеовогфеномена.

Поред ентузијазма теоретичара који потичу из бројних
области науке и инклузивности коју су постојећи теориј-
ски корпуси разних дисциплина показали у проучавању
видео-игара(укључујућиинегативно-критичкустрану),на
прагу21.века јавиласе тенденцијаоснивањапосебнеху-
манистичкедисциплинепосвећенеискључивопроучавању
видео-игара.Овакваиницијативанужно језахтеваладасе
нађуразлози,односноодликевидео-игаракојеихиздвајају
одпостојећихпредметапроучавањакаоинедостацидавно
утемељенихтеоријско-методолошкихобразацаприсусрету
сановомстудијомслучаја.Идејајепокренутаизредовате-
оретичаракњижевности,прецизнијенаратолога,штоможда
инијечудноимајућиувидуотвореностзатумачењеинове
теоријскеоквире,тетеоријскуфлуидностнаратологије.

Имајућиувидунамоментежуструрасправууовојвирту-
елнојборби4зараћенихстрана,наликонојувидео-играма
намењенимвеликомбројукорисникаукојимаиграчиусва-
јајуодређенеулоге(MMORPG),поднасловиуовомтексту
именованисуулудичкомдуху,симболичкипредстављајући
елементеједнеигре.

ЛудологијакаоPvP5мисијаосвајања
аутономненаучнетериторије

Једанодпочетнихкоракаузаснивањустудијавидео-игара
била је одбрана докторске дисертације Еспена Орсета
(EspenAarseth)уобластитеоријекњижевности.Дисертаци-
јајеобјављенакаокњига1997.годинеподназивомCybertext
– Perspectives on Ergodic Literature.Из угла теорије књи-
жевности, аутор анализира текстуалне праксе уMUD ви-
део-играмаиинтерактивнојфикцији,уводиконцептсајбер-
текстазаописмеханичкеорганизацијетекстаипрепознаје
специфичност(компјутерског,односнодигиталног)медија
каоинтегралнидеолитерарнеразмене.Централнафигура
концептасајбертекстајеконзументиликорисниктекста,ко-

4 ОвдесеимаувидуАристотеловопоимањевиртуелногкаопотенцијал-
ног,односноонтолошкекатегорије,којанијеодвојенаодреалног,већје
уњемусадржана,каоиБодријарово(Baudrillard)схватањевиртуелног
каоопсене,вештачкогилажног,видетиу:Ryan,M.L.(2015)Narrative
asVirtualReality2,RevisitingImmersionandInteractivityinLiteratureand
ElectronicMedia,Baltimor:TheJohnsHopkinsUniversityPress.

5 Player(s)versusplayer(s)–играч(и)противиграчапредстављаврстуме-
ђусобнеборбеилитакмичењаизмеђудваиграчаиливишењихусвету
игре.Оваврстаиграњаразликујесеодпоставкеукојојсеиграчбори
илитакмичипротивкомпјутерскигенерисанихнепријатеља.
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јиобављарадње–избореукретању(просторноминанивоу
значења)крозтекститимезаправостваратекст.Имајућиу
видураднаобликовањутекста,Орсеткористиодредницуиз
областифизике–ергодичност(одгрч.ergonиhodos–рад
истаза)6.Овастудијаотворилајепутзадоказивањедасеу
видео-играманачинпричањапричадотемерепромениода
илинаратологијаморадаотвориновапољапроучавањаили
дајеновонасталаформадотемерепосебнаиразличитада
вишенеприпадаобластипроучавањанаратологије.

Другупоменутуопцијуспремноједочекалагрупанарато-
логапопутЈаспераЈула(JasperJuul)иМаркуаЕскелинена
(MarkkuEskelinen)иистраживачизобластиинформационих
технологијаидигиталнихмедија–ГонзалоФраска(Gonzalo
Frasca),иначебившистудентзаговорнице„класичног”на-
ратолошкогприступаупроучавањувидео-игара,ЏенетМа-
ри(JanetMurrey).УправојеФраскаушаоуисторијумладог
пољастудијавидео-игаракаоауторкојијепрвиупотребио
терминлудологија(лат.ludos–игра)уконтекступроучава-
њавидео-игара1999.године.7Ауторнаводидваразличита
пољапроучавањакојасеприписујулудологији:уједномпо-
љулудологијаистудијеигарасусиноними,доксеудругом
значењу лудологија фокусира на проучавање видео-игара
засновано на структури и начину функционисања прави-
лаимеханикеигре,третирајућипричусамокаозаменљив
иличакнепотребанукрас.Фрасканаистомместуистичеда
односигара,механикеинаративанијесамодеоакадемске
дебате,већидизајнаигараодпочетакањиховогразвоја.8У
овимодређењимаупадљивоједатерминилудологијаисту-
дијеигаранеукључујуодреднице„видео”или„компјутер-
ске”игре,алисепрактичноподразумевадасебавеуправо
овимиграма.

Иакојетерминпочеоширедасекористиуоквирупроучава-
њавидео-игара,ауторствоустручнојлитературиприписује
сепсихологуМихаљуЧикзентмихаљију(MihalyCsikszent-
mihalyi), који је речупотребио1982. годинеучланкуDo
es BeingHumanMatter –On Some Interpretive Problems of
ComparativeLudology,анатемупоређењаигрекодљудии

6 Aarseth,E.(1997)Cybertext−PerspectivesonErgodicLiterature,Baltimor:
JohnsHopkinsUniversityPress,p.1.

7 Frasca,G.LudologyMeetsNarratology:Similitudeanddiferencesbetween
(video)gamesandnarrative,1999.3.June2020.http://www.ludology.org/
articles/ludology.htm.

8 Frasca,G.SimulationversusNarrative:IntroductiontoLudologyinVideo/
Game/Theory, ed.Wolf,M. andPerron,B. (2003),NewYork:Routledge,
pp.221–236.
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животиња9,дабизатимтерминизобластиемипиријскенау-
кепрешаоухуманистичкесфере.

Што се тиче студија видео-игара као научне дисциплине,
2001. проглашена је првом годином ових проучавања, ка-
конаводиЕспенОрсетууводномтекступрвогбројаути-
цајног електронског часописаGame Studies,у некој врсти
манифестановенаучнеобласти:

„Овегодинеодржанајепрвамеђународнанаучнаконфе-
ренцијаовидео-играма,уKопенхагенуумарту,ауследи-
ћеихјошнеколико.Школска2001/2002.годинаможета-
кођебитипрваукојојћенауниверзитетимабитиотворени
редовнипрограмидипломскихстудијанакојимасепро-
учавајувидео-игре.Иовоможебитипрвипутдаћеака-
демсказаједницасхватитивидео-игреозбиљно,каопоље
проучавањакултуречијизначајнијезапотцењивање.”10

Мотивизадистанцирањеодпостојећихнаучнихдисципли-
на,посебнонаратологије,постајујаснијикадасеимауви-
дудајепоменутаконференција,ComputerGames&Digital
Textualitues, одржана на Универзитету у Kопенхагену, по-
кренула иницијативу за оснивање годишњих скупова ути-
цајне организацијеDigra (Digital Game Research Associa-
tion),приУниверзитетуТампере,уФинској,2003.године.
Тимејенајављенпочетакрадаспецијализованихстудијских
програманадвауниверзитета,чимесустудијевидео-игара
стеклеакадемскунезависност,какоуобластиистраживања
такоинаобразовномплану11.

Успостављањеноведисциплинезахтевалојепресвегаогра-
ђивањеодпостојећихобластихуманистике,што је заОр-
сета, ЈулаиЕскелинена,докторенаукаизобластинарато-
логије, значило одмак одњиховематичне катедре. (Анти)
наратолошкиаргументиовихаутораподржанисукакоте-
оријском заснованошћу такоињиховим академскимауто-
ритетом,употребљенимзапобијањепримененаратолошког
приступа.Тако је једанодчестонавођених антинаратоло-
шкихаргуменатаЈуловзакључаккојимелиминишевидео-
игре из поља наратологије: „У традиционалном смислу

9 PremaJuul,J.Thedefinitivehistoryofgamesandstories,ludologyandnar-
ratology,Ludology,24.February2004,8.June2020.https://www.jesperjuul.
net/ludologist/2004/02/22/the-definitive-history-of-games-and-stories-ludo-
logy-and-narratology/

10Aarseth,E.ComputerGameStudiesYearOne,GameStudies,volume1,is-
sue1,July2001,8.February2020,http://www.gamestudies.org/0101/edito-
rial.html

11Za detaljan prikaz početaka istraživanja video-igara videti: Mitrović, B.
(2020)Studijevideo-igara,Janusteorijeiprakse,ZbornikradovaFakulteta
dramskihumetnostibroj37,Beograd:FDU,str.59–72.
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речи, наратив представља серију фиксних догађаја. Игре
према дефиницији захтевају променљиве исходе и увек
представљају нефиксирану серију догађаја,што их одваја
однаратива”12.

По одбацивању старог, како су лудолози закључили, не-
функционалногнаратолошкогметода,требалојеизградити
инеговатиновутеоријско-методолошкуобласт,штоједоне-
лоисмиривање„академскихстрасти”,прекидсукобасана-
ратолозимаиокончањерасправе,којасе,поФраскинимре-
чима,заправоникаданијенидогодила13.Дизајн,правилаи
механикаигрепрепознатисукаоглавнипредметипроучава-
њановооткривенеилиновоосвојенесопственетериторије,
апаралелносатимучвршћенојелабавопримирјесанара-
толозимаиуспостављена„прекограничнасарадња”.Према
Орсетовимречима14,Фраскасеодмахпослеконференције
DAC 2001 оградио од сепаратистичке позиције лудолога,
кадасунапанелупосвећеномиграма,он,ЕскелинениЈул
„проглашениʼлудолозимаʼ,некомврстомновесектекојасе
бавитеоријомвидео-игара”.Kривацзаову,стварнуилика-
сније такопредстављену, забунуинеразумевање, односно
фабриковање(„непостојећеˮ)заваде,нађенјеутекстуХен-
ријаЏенкинса(HenryJenkins),којијеучествоваонаконфе-
ренцијиуБристолу–једномоддваскупакојасуодржанате,
застудијевидеоигарапрвегодине(2001).Орсетподвлачи
дајеЏенкинспрвикојијенагласиоипрогласиоантагони-
замлудологаинаратолога,истичућиЏенкинсоверечи:„на
недавно одржаној конференцији из области студија игара
претилаједаизбијекрвавазавадаизмеђусамозванихлудо-
лога,којижеледапребацетежиштепроучавањанамехани-
куиграњаигара,инаратолога,којижеледапроучавајуигре
заједносадругимнаративниммедијима”.15

Иако јекривицапребаченанатрећустрану (Џенкинс,као
теоретичар медија и комуникација, дисквалификован је у
контексту озбиљнијег разумевања међунаратолошких су-
коба),лудолозисувећупрвимгодинамасвојенезависно-
сти били свесни свог удела у креирањуфаме о сукобу са

12Juul,J.Aregamestellingstories?Abriefnoteongamesandnarratives,Game
Studiesvolume1,issue1,July2001,8.February2020,http://gamestudies.
org/0101/juul-gts/

13Видети:Frasca,G.Ludologists lovestories, too:notes fromadebate that
nevertookplace,in:LevelUp:DigitalGamesResearchConferenceProce-
edingsed.Copier,M.andRaessens,J.(2003)Utrecht:UtrechtUniversity,
pp.92–93.

14Aarseh,E.Ludologyin:TheRoutledgeCompaniontoVideoGameStudies
eds.Wolf,M.andPerron,B.(2014)NewYorkandLondon:Routledge.

15Jenkins(2001),нав.дело,стр.118премаисто.
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наратолозима. О овоме сведочи интензивно правдање из-
речених ставова, попут Фраске16 који ће објаснити кори-
шћењеизразаколонијализацијауранимтекстовимасвојих
колеганаследећиначин:,„Игренисуфилмникњижевност,
алисудосадаобеобластипокушалеколонизацијуибезсум-
њећепокушатипоново”,17докЕскелиненуистомбројуча-
сописаGameStudiesизноси: „акоикадасуигре,посебно
оне рачунарске, проучаване и теоријски промишљане, го-
тово су их без изузеткаколонијализовале студије књижев-
ности,позоришта, драмеифилма”18 (наглашавањеБ.М.).
ПомирљивиставнакрајуизносисамОрсетда„лудологија
ниједисциплина,данијечакнипарадигма,већреакцијана
лошеакадемскобављењетемоминеодрживупозицију(про-
учавањасамоизугланаратологије,прим.Б.М.),текритич-
киодговорнаестетскипроблемхибридаигреинаративаиз
деведесетихгодина20.века”19.

На установљеној територији, сада са мање тензије, орга-
низујусеновеактивности, такодаОрсеткаобудућетеме
бављења лудологије види лудохерменеутику, лудокритику
илудологијукаокритикуметодологијепроучавањавидео-
игара.Уистомтексту,ауторпозиванаборбузаинституци-
оналнуакадемскунезависност,одвојенуоддругихпоља,и
тражипосебнуметодологијузановуобласт.20

Наратолозису,затовреме,ималидругачијутачкугледања
на овај („непостојећиˮ) сукоб и на свој начинприхватили
изазовеновестудијеслучаја.

Сдругестранегранице:наратологијабрани
својутериторијуусавршавајућиновевештине

На другој страни линије раздвајања, ни класична нарато-
логија није олакопригрлилановиинтерактивнимедиј ко-
јипретендујенапричањеприча.KаоштоМери-ЛорРајан
(Marie-LaureRyan)примећује,постмодернаестетикајепра-
вацкојијеприхватиоинтерактивностзахваљујућирадовима
проучавалацахипертекстакаоштосуЏорџЛандов(George
Landow),ЏејБолтер(JayBolter),МајклЏојс(MichaelJoyce)
иСтјуартМоултроп(StuartMoulthrop).Онисууспојутео-
ријекњижевности,програмирања,базаподатакаиуметнич-
кихделадалидоприносразвојухипертекста,апрекоњега

16Frasca,G.Ludologistslovestories,too…,нав.дело,стp.92–93.
17Aarseth,E.ComputerGameStudiesYearOne…,нав.дело.
18Eskelinen,M.TheGamingSituation.GameStudies,volume1,issue1,July

2001,8.February2020,http://www.gamestudies.org/0101/eskelinen/
19Aarseth(2014)нав.дело,стp.188–189.
20Исто,стp.186.
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омогућили даља проучавања интерактивних наративних
облика,попутвидео-игара.Рајандаљепримећуједасуови
аутори:

„[...]продалихипертекстакадемскојзаједници–публици
којајегенералнонепријатељскирасположенапрематех-
нологији,алијетакођегенералноотвореназапостмодер-
нутеорију–промовишућисвојизумкаоиспуњењеидеја
најутицајнијихфранцускихтеоретичара,каоштосуБарт,
Дерида,Фуко,Kристева,Делез,ГатарииМихаилБахтин,
когасупрогласилисвојимпретходником.”21

Акосунаратолозиипресталидасеплашеинтерактивних
наративаиприхватилиихусвојеокриље,татериторијаје
садатребалодабудеодбрањенаодлудолошкихпретендена-
та.Напрвојлинијиодбране(илинапада,посматраносалу-
долошкестране)удебатиоприступувидео-играмаостале
суМери-ЛорРајаниЏенетМари,теумногимрасправама
присутниХенриЏенкинс,дисквалификованодстранелудо-
логакаотуђинусветутеоретичаракњижевности.Орсетова
изјаваувезисаовимслучајемпоказуједржањесамопрокла-
мованогфаворитаудебати,билодаисказимазациљзабаву
иинтригирањепубликеилијеизреченуискреномуверењу
уакадемскусупериорност.Маритимповодомпримећује:

„Орсетсежалионаблогуludonaut.orgдаимапотешкоћау
расправисанаратолозимајерњеговипротивнициобично
немајузнањаилиинтересовањаизобластинаратологије.
ʼKаошто је самЏенкинсистакаоуодговоруЕскелине-
ну[…],оннијенаратолог.Праваиронијадебателудолога
противнаратологајеутомештопрактичносвитакозвани
лудолозизаправопоседујуобразовањеизобластинарато-
логије.Закључакизведитесамиʼ.”22

Изузимајући на овај начин дисквалификованог Џенкинса,
нанаратолошкојстранидебатеостајуРајаниМари,мадасу
ињиховепозиције„компромитованеˮсарадњомсадругом
страном:РајанјеједнаодуредницачасописаGameStudies
идугогодишњаОрсетоваиЈуловасарадница,23докјеЏенет
МарибиламенторГонзалаФраскенамастерстудијама.

21Ryan,M.L.(2015),нав.дело,стp.187.
22Aarseth(2005)цитиранопрема:Murrey,J.TheLastWordonLudologyv
Narratology(2005),28June2013,3June2020,https://inventingthemedium.
com/2013/06/28/the-last-word-on-ludology-v-narratology-2005/.

23РазговорсаМери-ЛорРајанприликомњеногборавкауБеоградунакон-
ференцијиШекспиритрансмедијалност(Факултетдрамскихуметно-
сти,децембар2016),разговорводилаБиљанаМитровић.Такођевидети
Ryan,M.L.(2015),нав.дело,p.IX



271

БИЉАНА МИТРОВИЋ

Мариједонелапионирсказапажањао„будућностинарати-
ваусајберпростору”,какогласиподнасловњенестудијеиз
1997.године.24Утојкњизиизносистав,којићекаснијебити
основаспорењасалудолозима–ауторкасматрадаТетрис,
којинемавербалнисадржај,поседујенаративнеидрамске
елементе.Уовојигри,каоиуживоту,сматраауторка,ве-
штинаиграњајеадаптивнопонашање–уместодасачувамо
направљенуконструкцију,циљједаонанестане,дабисмо
створилиместозановесадржаје,ауспехомсесматрапуки
останакуигри,наставакрада.Маридаљеистичедаоваигра
симболизујеживотуАмерицикрајемпрошлогвека,„стал-
но бомбардовање задацима који захтевају нашу пажњу и
захтевданекакоморамодасеуклопимоупретрпанераспо-
редеиочистимораднистосамодабисмостворилипростор
за следећи талас”.25Уместоопозиције којаискључује зна-
чајдругогелемента,Марипостављапитањештајепрво–
играилиприча?26

ПрвоиздањепоменутестудијеЏенетМариобјављенојепре
почеткалудолошко-наратолошкедебате,27остављајућипро-
стор лудолозима да критикују ауторкине тврдње, посебно
теоретизацију која укључује играчки доживљај имисаоне
процесетокомиграња–јерсвакитокмислииосећањајесте
наратив.Марије,сасвојестране,спремнодочекалалудоло-
шкепрогласеиодговориланањихунекојврстиакадемског
стоногтениса.Kоментаришућиуовомтекстувећпредста-
вљенеОрсетоветврдњеиз2004.године,Мариистичедасу
лудолозитикојисупрвипочелиагресивнукампањузасво-
јеинтересекадасупокушајепроучавалацахуманистичких
дисциплина да анализирају видео-игре назвали колонија-
листичкимупадимаулудолошкутериторију.28Оватврдња,
упадљива каодеоунакрснихоптужби запрекомернуупо-
требусилеиинвазијунатуђипосед,подржаваобострани
дискурсосвајања(туђе)територије.

24Murray,J.H. (1997)Hamleton theHolodeck:TheFutureofNarrative in
Cyberspace,NewYork,Simon&Schuster/FreePress.

25Исто,стp.144.
26Према: Ryan, M. L. (2006) Avatars of Story, Minneapolis, London:

UniversityofMinnesotaPress,p.192.
27Удругомиздању,објављеном2017.године,ауторкадонеклеревидира

својеставовеимајућиувидутехнолошкеиновацијекојесуседогодиле
за20година,протеклихиздмеђудваиздањакњиге,задржавајућисво-
је основне ставове наратолошког приступа. Видети:Murray, J. (2017)
HamletontheHolodeck:TheFutureofNarrativeinCyberspace,Updated
edition,TheMITPress.

28Murrey,J.TheLastWordonLudologyvNarratology,нав.дело.
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Осврћућисеуистомтекстунанаставакдискусијеоодређе-
њуТетриса,којисепоказаокаоомиљенастудијаслучајау
обатабора,Маризапажада,премалудолошком–формали-
стичкомтумачењу,оваиграпредстављаапстрактанобразац
правилаирадњикојеизводеиграчиидатајобразацнема
дубље значење. Лудолози тако сваку игру посматрају као
једнакоапстрактну,паиЛаруКрофт(LaraCroft)усеријалу
игараTombRaider лудолози виде само као објекат који је
укљученуправила,доксуизгледлика,његовидентитету
причикаоисамапричанебитни,јерсузаменљивиуоквиру
датихправила.29

Имајући у виду методологију и формални аспект лудоло-
шкогприступа,Мариистичедаселудолошкаперспектива
огледа у есенцијалистичком и формалистичком приступу,
збогкогасе„одбацујудругиаспектииграчкогискуства,као
штосуимерзија,одигравањедогађајаизстварногживота,
перформативнадимензијапроцесаиграња,искуствопобеде
и пораза”.30Ауторка закључује да лудолози, занемарујући
наративнеелементеигре,којипоседујуодређенисемантич-
кинабој,исводећиихсамонаапстрактнефункцијеигре,
губе из вида највећи део значења и садржаја игре. Лудо-
лошки есенцијализам у схватању игараМари назива иде-
ологијом, јер се игре, за разлику од других видова култу-
ре,премалудолошкимсхватањимамогутумачитисамокао
елементисопствене, апстрактнекласеправила,бездругог
контекста.Поред ове идеолошке црте,Мари препознаје и
заснивањелудолошкеформалистичкеметодологије,којасе
бавипрепознавањемформалниходликазаједничкихзасве
игре.Циљовеметодологијејестеанализаистварањеописа
заједничкихмоделазакласификацијуипоређењенаосно-
вуправила.Накрају,ауторказакључуједаоваиспитивања
требадабудупаралелнанаратолошкимстудијама.31

УодносунаМари,Рајанодржаванештодругачијиприступ
наратологијивидео-игараиполемицисалудолозимапишу-
ћисвојестудијеупоредоилипосле„сепаратистичког”про-
гласа.Ауторка преузима задатак даметодично, логичкии
позивајућисенаширокиспектарцитатаи теоријскихпо-
стулата, посебно упољунаратологије, побија једанпо је-
данлудолошкиаргументпротивнаратологијеалиидаре-
лативизујеобепочетнепозицијеиукажедасуовадвапоља
комплементарна.

29Aarseth,(2004)према:Murrey,исто.
30Murrey,исто.
31Исто.
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Мари-Лор Рајан је без сумње један од најкомпетентнијих
савременихпроучавалацадигиталненаратологијезахваљу-
јућиспојукњижевно-теоријскогипрограмерскогобразова-
њаиистраживачкогискуства.Њенедвестудије–Avatarsof
Story(2006)иNarrativeasVirtualReality(2001.идопуњено
издањеиз2015)–представљајузаокруженутеоретизацију
наратива у новомедијском и „аналогном” окружењу дана-
шњице,причемуједеоразматрањапосвећендискусијиса
лудолозима,затимпроналажењуновепарадигмеипотврди
постојећих наратолошких ставова када су у питању нове
студијеслучаја–новомедијскитекстови,укључујућииви-
део-игре.

Уобе студије, у коментаруналудолошке тврдње, ауторка
ангажујесвеобухватанкорпустеоријанаратива–одАристо-
теладоПринса(GeraldPrince),Женета(GeradGenette),Чет-
мена(SeymourChatman),Абота(H.PorterAbbott),тепрозна
делаодевропскогсредњовековљадовидеоистонихигара
(нпр.DungeonsandDragonsисеријалMaxPayne).Заразли-
куодпамфлетских,краткихизјава,готовопаролакојимасе
изражавајулудолози,рачунајући,измеђуосталог,нашоки
логичкеитеоријскеинтриге,Рајанпишедетаљна,обимна
разматрања,којаангажујустрпљењеиерудицијучиталаца.

УкњизиAvatarsofStory,Рајандетаљноанализираидоводи
упитање, не без задовољстваи лудичкогпоигравања, лу-
долошкеаргументезанапуштање(класичне)наратологије,
као што су: одсуство наратора; могућност промене редо-
следадогађаја,односнонефиксиранследепизодауиграма;
постојање епизоде које представљају симулације (док су
наративирепрезентације),оспоравајућивећинуовихаргу-
мената.Значајно јепоменутиауторкина запажањао слич-
ностимаиразликамаигараи(уметничког)текста:правила
игарасуконститутивнипринципикојидефинишуигру,док
суправилаукњижевностиописизаједничкихособинатек-
стоваразличитихаутора;таправиламеђутимнисуограни-
чавајућа(осимунекимавангарднимправцима).Докуигри
правиламорајустриктнодасепоштујудабисеиграодржа-
ла, у књижевности, захваљујући рускомформализму, који
јепописаокњижевненорме,одступањеодправиласматра
се важним креативним доприносом; читалац учи правила
(којајеписацуспоставио)докчита,аиграчморадаихзна
унапред,дабиигру„прочитао”,односно–играо.32

На крају, за сагледавањеметодолошке позиције и интере-
совањааутора, треба сеосврнутииналудолошкеставове
које Рајан сматра најпроблематичнијима. То су потпуно

32Ryan,M.L.(2015),нав.дело,стp.122–123.
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одбацивање улоге наратива („приче су самонезанимљиви
украси или омоти за игре; проучавање или наглашавање
тихрекламнихалаткисамо је губљењевременаиенерги-
је”33)иметодолошкиредукционизам(премаРајан,лудолози
сматрају да су као основа за проучавање видео-игара до-
вољнесоциолошкестудијеХојзингеиKајоа,адабипроу-
чавањенаративаскренулопажњусасуштинскихиважних
елемената,каоштојеиграњеигре–gameplay34).

Kоначно, Рајан и сама задржава средњу позицију између
наратологије и лудологије спрам одређења видео-игара,
сматрајућиданекеигреимајунаративнидизајн,адругега
немају35–ставкојисеунеколикоразликујеуодносунана-
ратолошко „читање” Тетриса ЏенетМари. На руку овом
ставу смиривања тензија иде и, како ауторка истиче, опа-
дањеутицајатекстуалнихтеоријакњижевностикаоштоје
нови критицизам и деконструкција, који текст сматрају и
игромзнакова.Захваљујућиовимтенденцијама,поново је
прихватљивоговоритиосадржају,мимези,референтности,
емотивномодносупремафикционалнимликовимаиимер-
зијиусветовеприча.Наовајначин,истичеауторка,расте
снага когнитивногприступакњижевности, којинудинове
увидеументалнаискустваиимерзије.36Овимнесамодаје
санаратолошкестранепокренутманеварзаобилажењада-
љихсукоба,већјескренутапажњанановиприступ–ког-
нитивнунаратологијуифокуспребаченнафеноменсветова
прича,пољекојеомогућавасарадњусукобљенихстранаи
заједничкапроучавањабезмеђусобнихпобијања.

Kооперативниквест37накрајуигреи
разочарењеобожавалацаинавијача

Kако је борба за освајање академских позиција утихну-
ла, односно када је лудологија добила тражену научно-
истраживачкуиуниверзитетскупозицију,двестранеусу-
кобупочелесу,илипренаставиле,сарадњу.Добарпример
за то је закљчни текст расправе који је објавилаМари на
својојвеб-страници:TheLastWordonLudologyandNarra-
tology382005.године,пропраћенотвореносамоироничними

33Eskelinen(2001),према:RyanM.L.(2006),нав.дело,стp.183.
34Ryan(2006),нав.дело,стp.184
35Исто.
36Ryan,M.L.(2015)нав.дело,pp.IX-X
37Kвест,енгл.questјезадатаккојииграчилигрупаиграчатребадаобавиу

игридабидобиланаграду,најчешћизадацисусавладавањеилиодбрана
некогаилинечегаисакупљањеодређенихпредмета.

38Murrey,J.TheLastWordonLudologyvNarratology,нав.дело.
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метакритичкимшаљивимформама,попутплакатазабокс-
мечизмеђуЏенетМарииЕспенаОрсета, који се одржао
у виду отворене дискусије на конференцији организације
Digra2005.године,каоиприложеномаутосатиричномпре-
зентацијомкојајепратиладискусију.39

Треба нагласити и да, са лудолошке стране, Јул у својој
књизи објављеној у првим годинама лудолошког делова-
ња:Half-Real: VideoGames between Real Rules and Fictio-
nalWorlds(2005),дајеприликузакоегзистенцијунаратива
иправила.ОсврћућисенатврдњукојуKајоаизносидасу
правилаификцијанеспојиви,Јулзакључуједајезапажање
нетачно,да„[п]равилаификцијаступајууинтеракцију,ме-
ђусобносенадмећуидопуњавају”40идаодређениаспекти
фикционалногсветаморајубитиукључениилиусклађени
саправилимаигре.

Санаратолошкестране,„уступак”лудологијипрепозајесеу
закључкуданисавршенисветовипричанебифункциони-
саликаовидео-игребезправила.KакоистичеФранкЛанц
(FrankLantz),кадабибиломогућенаправитибеспрекорну
симулацијустварног(илификционалног–додајем)света,у
таквоокружењејенеопходноунетиелементеигре,41аигра
захтеваправила.

Усмеравајући проучавање у правцу когнитивне наратоло-
гије и грађења светова прича,42 у текстуOnAbsentCarrot
Sticks,TheLevelofAbstractioninVideoGames,Јуланализи-
раулогуиодносправилаисветаигре.Ауторпримећуједа
„правилаигредајуиграчимаприступсамоодређенимдело-
вимаовогсветаидозвољавајуимдаделујусамонаодређе-
номнивоу”,43штопредстављаиндиректнупроменуодноса
снагапричеиправила, захваљујућиупливу концепта све-
товаприча.Дабисеодржаолудичкиелементигара,играчи
добровољнопристајудазанемаренереалистичностправи-
ла,којалогичкинарушавајупостојањесветаприче.Напри-
мер:заштосеуиграмасакувањемповрћеможесећисамо

39Исто.
40Juul, J. (2005)Half-Real:VideoGamesbetweenRealRulesandFictional
Worlds,Cambridge,Massachusetts:MITPress,p.165.

41Према: Juul, J.,OnAbsent Carrot Sticks, The level ofAbstractionVideo
Games,in:StoryworldsacrossMedia:TowardaMedia-ConsciousNarrato-
logy,ed.Ryan,M.L.andThon,J.N.(2014),LincolnandLondon:University
ofNebraskaPress,p.183.

42Видети:Ryan,M.L.andThon,J.N.(eds.)(2014)StoryworldsacrossMe-
dia:TowardaMedia-ConsciousNarratology,LincolnandLondon:Univer-
sityofNebraskaPress.

43Juul,J.OnAbsentCarrotSticks,нав.дело,стp.176.
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наштапиће,алинеинакоцкице–примеркојидаје Јул,44
или,додајем,заштосенеможепроћисвимобележенимста-
зама,пастисаврхаилипрећинадругистранулитице, те
каколиковисасобомсвуданосестотинекилограмаопреме
уџаковимаиранцима–такозваниминвентарима.

Оваквуконвенцију,прећутниуступакиотклонодуверљиво-
стинеопходанрадиодржањакакосамогиграњатакоифик-
ционалног света, Јулназиванивоомапстракције.Овајпо-
јамподразумеваограничавањемогућихрадњиипоступака
играчарадиоптимизацијепроцесаиграња,45алиитрудкоји
играчулажедабизадржаоутисакопостојањусветаигре.
Истовремено,играчизахваљујућипретходномискуствуса
одређеном врстом –жанром видео-игара могу да очекују,
подразумевају и примене одређене конвенције типичне за
датуврстуигара;познатасуимправилаинивоапстракције
уодређенојигри.Например:искуствосадругимиграмаиз
доменаепскефантастикеомогућаваиграчудаподразумева
илилакшесавладаправилакојасетичуиграњаодређених
професијаиликласа(ратник,чаробњак,ловац/ренџеритд.),
познавањаправилаучењаиусавршавањазанатаилимогућ-
ностиуправљањалетелицамаусвемирууиграмаиздомена
научнефантастике.Другимречима, односправилаигреи
светаприче третира секао значајанелементgameplay-аи
механикеигре,атојепозицијакојанијебилаприхватљива
упочетномлудолошкомприступу,којијеиздвајаомеханику
каопотпуночистуисамосталнукатегорију.

Поводом оваквог, редефинисаног схватања односа прави-
лаисветапричекаосимбиозе,Јулзакључуједавидео-игре
„дајуприступновимфикционалнимсветовима,алинамон-
да пружају само ограничене могућности у тим световима
какобисестворилаигра”,46штосезаовуприликуможесма-
тратизакључкомоуспешнообављеномзаједничкомквесту–
задаткунаратологаилудолога.

Kрајдебатекоја се,премаФраскинимречима,никадани-
једогодила,нијеусвимделовимазаинтересованеакадем-
ске заједнице дочекана са олакшањем због методолошког
разрешења.Појединипроучаваоци,студентииентузијасти
у пољу студија видео-игара били су збуњени помирењем,
илибарзавршеткомрасправе,дотадаватреноподржавају-
ћиједну,односнодругустрану.Уприлогтомеговориједна
одвероватнобројнихдискусијаовеврсте,одржананапане-
лупосвећеномвидео-играмаприконференцијиArchivesof/

44Исто.
45Исто,стр.185.
46Исто,стр.190.
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forFutureујуну2015.године.47Наовомпанелуговорници
суизразилиизненађењезаокретоми„повлачењемлудолога
из расправе”, причему је једанодучесника разочаранои
сазебњомпрокоментарисаоутомтренуткутекобјављени
Јуловрадонивоимаапстракције48–„чакјеиЈулпочеода
тврдидаиманештоиупричи”,закључившидајесадане-
могућепоуздатисеучврстуметодологијуисолидантеориј-
скиправац.49

Оворазочарењеговоривишеостањуакадемскезаједнице
негоосамојдебати–потребазачврстимослонцемислепо
придржавањеканонакојисууспоставилиауторитетиуху-
манистичкимнаукаманисуувекплодотворниуразвојуод-
ређенеобластитеоретизације.Унаучнимдисциплинамау
којимапроверљивострезултатаистраживањаитеорија,ако
уопште постоји, долази са дуготрајном задршком, некри-
тичкодржањеодређенихтеоријскихправаца,посебнооних
ускостручнихитекзаснованих,коликогодбилозаводљиво
иупрвимахизгледалонапредно,можедонетистагнацију
илитрошитивреме,радиресурсеуправцукојинакрајупо-
кажемалеилипогрешнерезултате.Овајисличнипримери
пресвегабудезабринутостзбогстањанаучнезаједницекоје
сеовимпоказује; јерхуманистичкенаукејединукористза
себеидоприносуширимоквиримамогудаостварестал-
ним преиспитивањима и новим увидима – макар то зна-
чило и повратак (пра)старим теоријским или уметничким
формамакрозњиховупотврду.

Достизањемаксималногнивоаи
заједничкипрелазакигре

Третирајући лудологију било као општи назив за студије
игараилисамозаједанњенправац,можесеприметитида
јеона,каоисвакановаобластакадемскогпроучавања,по-
себноудруштвено-хуманистичкомпољу,водилакрозброј-
неимпровизације,лутањакрозслепепутевеистранпутице,
контрадикцијеинакнадне(ре)интерпретације.

За двадесетак година званичног трајања, лудологија је
оправдаласвојепостојањеутеоријско-методолошкомсми-
слу. Заговорници засебне дисциплине, која се оријентише
само на дистинктивна обележја игара, заједно са нарато-
лозима „прешли су” ратну игру играња улога зараћених

47KонференцијаЕвропскемрежезафилмимедије(NECS)Archivesof/for
Future,јун2015.године,Лођ,Пољска.

48Juul,J.,OnAbsentCarrotSticks,нав.дело.
49Премаличнимбелешкамааутораовогтекста,каоучесникапоменутог

панела.
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страна,ступајућинакрајуусавездабизаједнокренулиу
новеавантуре.Иакосуи једниидругиуглавномзаузима-
ли одбрамбенепозиције, кривећидругу страну за инвази-
ју на сопствену територију, нису пропуштали прилику да
формално изразе разумевање за постојање и оправданост
рададругестране,алиуограниченомобиму.

Овај међусобни однос две групе наратолога – класичних
ионихкојисузасебеизборилисопственопољеделовања
овимтеоретичарскиминцидентом–пребисемогаоодреди-
тикаонизситнихпровокација,академскихекстраваганција,
логичкихигaрaиреторичкихвежби,којесуутихнулечини
себашондакадасустудијеигарадобилеодвојенекатедре,
научнеконференције,часописеиобразовнепрограме,речју
изборилепризнањеакадемскезаједнице,алииинституцио-
налнихфинансијскихфондоваиорганизација.Kоначно,лу-
долошко-наратолошкаподела,поутицајуограниченаигра
моћиинституционалнихинтересаипрофесионалнесујете
можепослужитикаопримерфункционисањаилогикеорга-
низацијевећихнаучних,образовнихикултурнихструктура
прожетихтржишнимииндустријскиминтересима–штоје
вреднапоукаоведебате.

Самопроучавањеигаратакођејенадобиткујерјескренута
пажњанаважанаспектигараувидуправилаимеханике,
шточиниметодологијукојупрелудологијенијепокривала
ниједнапостојећахуманистичкадисциплина.

Индустријавидео-игараискористилајеовуприликудаузме
потребнеелементеиз једногидругогприступа,закровно
пољерада–дизајнигара,којесесавладаванабрзимкурсе-
вимаоспојуправила,механикеиписањаприче,редукујући
обеобласти,алисазадовољавајућимкапиталистичкимпро-
изводомзабрзуупотребу,произведенимпонискимценама.
Истовремено,индустријависокобуџетнихигарасвојомпро-
изводњомдопринелаједемантијуискључивоглудолошког
приступа.Поједини оригинални или из других уметности
трансмедијалнопреузетинаративиигарапоседујунеупит-
ненаративно-уметничкевредностиинемогусетретирати
каопукадекорацијаипримамљивопаковањеправила.Неки
одпримераоваквихигарасуStarWars:Knightsof theOld
Republic(2003),RedDeadRedemption(2010),MassEfect2
(2011),BioshockInfinite(2013),TheLastofUs(2013)итд.

Kоначно,акожелимоданаосновуоверасправедођемои
доизвеснихзакључакакојисеодносенаобластиизучавања
уметностиикултуре,можемодапотврдимодасмокаовр-
стаједнакоhomonarransиhomoludens,психолошкиикул-
туромодређенидапоимамосветоконасинашепостојањеу
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њемуикаопричуикаоигру.Играњеипоигравањепричом
ипричањепричакрозигруналазесеуосновиљудскепри-
родекаодвалицанеисцрпнепотребезастварањем.
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LUDOLOGYANDNARRATOLOGY–
LEGENDABOUTTHEBATTLE

Abstract

Thepaperprovidesanoverviewandananalysisofthenarratological
andludologicalapproachtothestudyofvideogamesandareviewof
the establishmentof thefledglingfieldofgame studies.The starting
points of both theoretical positions, derived from the same literary
theoretical corpus, arepresented.The stateof this discipline and the
academictensionsinthisfieldalsoindicatethewaysinwhichacademic
community functions,aswellas themechanismsof theirdivisionor
complication in the organizational and methodological plan. The
ludologicalapproach,whichreduces thestudyofvideogamesto the
descriptionandclassificationofrulesandgamemechanics,isregarded
as reductionist, but also useful and applicable for understanding the
specificsofvideogames.It isconcludedthatludology,togetherwith
narratologyandotheracademicdisciplinesinthefieldofhumanities,

formsacompletecorpusofvideogamestudies.

Keywords:videogames,narratology,ludology,humanities,method
ology,gamemechanics,videogamenarrative
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БИТИИЛ’НЕБИТИ– 
ШЕКСПИРИВИДЕОИГРЕ

Сажетак:Урадусеразматраприродавидео-игаракаоно-
вогмедијаињиховогуметничкогпотенцијалаизперспек-
тивестудијаигара.Испитујесеигра„Битиил’небити”,
адаптацијаШекспировогХамлета,итеоријскисеанали-
зирају структура,текст, наративне инстанце и лудички
елементиигре,какобисеустановилипринципинакојимасе
једанкњижевнитекстможетранспоноватиуновидиги-
талнимедиј,каоипредностииманетаквогпроцеса.Однос
поверењауприповест,успрезисалудичкимрешењима,по-
казујусекључнимпредусловимазаостваривањепотенци-
јалаигре.Истовремено,напримерусеоцртавајуиконту-
ремогућегинтерпретативногприступавидео-играмакоји
водикапотврђивањуестетскогфеноменауњимаитако
нудемогућностизаоткривањеуметничкогзначајадругих
алгоритамскихструктура.

Кључне речи: Шекспир, Хамлет, видео-игре, студије игара,
наратологија,филозофијаигре

Играструктура

Већ неко време предмет академских радова представља
феномен трансмедијалности, транспозиције књижевних и
другихуметничкихделаизстарихуновемедије,инечуди
штоу тој сфериШекспир (Shakespeare)има запаженоме-
сто.1Видео-игре,каоједаноднајмлађихновихмедија,све
сечешћеспомињуутомконтексту.Онеданаспредстављају

1 Видети,рецимо:Гордић-Петковић,В.(2007)Одвизуелногдовиртуел-
ног.МедијскетранспозицијеШекспира,у:Наслеђе:часописзакњижев-
ност,уметностикултуру,год.4,бр.8,стр.33–38.

СТЕФАН АЛИДИНИ



282

СТЕФАН АЛИДИНИ

амалгамархетипскихструктура,базичнихдрамскихситуа-
ција,популарнеимагинације,оригиналнихсадржајаимно-
гочегадругог,доксудиректнеивернеадаптације„старих”
медијасразмернореткапојава.ТребанагласитиидаШек-
спироводеловећнековремезаокупљамаштуауторавидео-
игара, a нарочитоњегове „крваве” драме, па тако постоје
адаптацијеМагбета,РомеаиЈулије,ичакнеколикоадапта-
цијаХамлета.2Предметнашегразматрањајеуправоједан
одпотоњихпримера,адаптацијаХамлетаприкладнонасло-
вљенаБитиил’небити(ToBeorNottoBe).Уколикобисмо
покушали да класификујемо ову игру, са пуно оправдања
бисмомоглитоучинитиизбаремдваразличитаугла.Запо-
четак,самасеиградефинишекаодеоbookasgameжанра3
инавишеместаосебиговорикаоокњизи.Посматраноса
текстуалногстановишта,одлукадасеиграназовекњигом
представља чињеницу замашног интерпретативног потен-
цијала–тајћеувидутицатинанашеразматрањенаративне
структуреипроблеманаративноггласа.Собзиромнауло-
гукојутекстуалностимауБитиил’небити,игруможемо
посматратикаозамршенхипертекст,ближиинтерактивном
романунегоигри.Свакавидео-игра,међутим,производје
смишљенограда,иостварујесекаоистовременоделовање
вишеразличитихаспеката– графичког (оноштовидимо),
аудитивног(оношточујемо),интерактивног(оношторади-
мо),алиуједноусебиносиинизпроблемакојинајпремо-
рајубитирешениусамомкодудабисеигракаотаквакон-
ституисала.4Стогасе јављачитавнизпрактичнихпитања
којанисуодвојиваодразумевањаспоменутихаспеката,али
ихпосматрајунабитнодругачијиначин.Тајскуппроблема

2 Рецимо,SomethingWicked:theMacbethVideoGame;затимRomeoWhe-
reforeArtThou?,илиадаптацијеХамлета:Hamlet,ortheLastGamewit-
houtMMORPGFeatures, Shaders andProduct Placement; илиElsinore.
Завишедетаљаопојединимиграмавидети:Mitrović,B.(2017)Šekspir
i video-igre, u:Šekspir i transmedijalnost, ur.Daković,N.Medenica, I. i
Radulović,K.Beograd:Fakultetdramskihumetnosti,str.55–69.

3 Видеоигреизградилесукомплекснижанровскисистемкојиједеломиз-
растаоизтрадициједруштвених,аркаднихидругихигаракојесупрет-
ходиледигиталнојреволуцији.Например,RTS(RealTimeStrategy)има
великесличностисастратегијомповлачењапотезакојаналикујешаху,
RPGигре(RolePlayingGames)вукукоренделомизживихкооператив-
нихигара(тзв.table-topgames),апостојеимногедругеигрекојевуку
пореклоодапстрактнихтворевинапопутТетриса.Системкојијесазре-
ваодугинизгодинајепостаодовољноуврежендасесвевишепојављу-
јуигресаметакомпонентама,свесневластитеисторијеижанровског
терета,штододатнокомпликујепокушајепрецизнекласификације.

4 Видети:Kücklich,J.(2003)PerspectivesofComputerGamePhilology,Ga-
meStudies3(1),икаснијуразрадуу:Kücklich,J.(2013)LiteraryTheory
and Computer Games. Intersemiose: Revista digital / Programa de Pós-
Graduação em Letras, Universidade Federal de Pernambuco, Núcleo de
EstudosdeLiteraturaeIntersemiose,II/No.04.p.2–3.
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уразличитимконтекстимаможемоназватимеханикомигре,
правилимаигре,техничкимрешењимаитд.Затосимулира-
њеилипризивањеформатакњигепредставља(уметнички?)
освешћенпоступак.Таодлукаимаисвојетехничкепосле-
дице,јерутиченаграфичкиинтерфејс,одређујеначиннако-
јииграчучествујеуигри,пасамимтимдиректноучествује
иуобликовањуигрекаоцелине.Многедругечињеницекоје
сеповодомове,алиидругихвидео-игарамогуконстатова-
ти,делеовудвострукуприроду.Усложенојструктуриви-
део-игарапроменаједногелементаповлачипреобликовање
других,ипонекадјенемогућераздвојитиестетскиизбород
техничкогограничења.5То,међутим,незначидајепроцена
ваљаностимакојегизбораузалуднаилинемогућа.Упрак-
сисепоказалодасегешталтигравишеилимањеуспешно
помаља као сагласје уметничког и техничког потенцијала.
Уваљанимвидео-играмапричанијеспутанатехничкимне-
достацима,азанимљивибриљантнигејмплејсуштинскије
обогаћенестетскиминаративнимсадржајем,иакојепоне-
кимагешталтгејмплејауједноиизвориштесукобаизмеђу
наративаиигре.6Услучајевимакадасагласјанема,имамо
посла са тзв. „лудонаративном дисонанцом” (ludonarra-
tive dissonance),7 то јест са раскораком између уметничке,
филозофске,наративнепоруке,ионогаштоиграсамаоднас

5 Проблематикатехничкогограничењасамајепосебиодразполаризаци-
јеуиндустријивидеоигара.Наиме,будућидамногевидеоигреопстају
безфинансијскепотпоревеликихстудија,тенемајуусловадаразличите
аспектеразвијуудовољнојмери (нарочитографикуимузику),многе
„алтернативне”игресвојевољнобирајуједноставнијатехничкарешења
(рецимо,осмобитнидизајн,илиодабирMidiмелодијакаозвучнепод-
логе)ипотомнатимодлукамасамосталностварајувластитеестетске
претензије.

6 Гешталтгејмплејачинеобрасцисачињениоднаративнихструктураи
њиховеорганизације,лудичкихелемената,итипичнихпонашањаигра-
ча.Онисупроменљивиимогубити јединствени,алисуданасмахом
свеобухватни,јержанровивидеоигараиконвенцијекојесусевременом
успоставилетворетипичнеконфигурације(рецимо,наративнаструкту-
раодтричинајеуобичајен„наративнигешталт”).Видети:Lindley,C.
TheGameplayGestalt,Narrative, and InteractiveStorytelling, in:Procee-
dingsofComputerGamesandDigitalCulturesConference,ed.Mäyrä,F.
(2002),Tampere:TampereUniversityPress,pp.204–210.

7 ТерминјенастаоповодомигреBioshock,алибитипичнијипримербила
играпопутGTAIV.Уњојпротагониста,НикоБелић,бежиизратомза-
хваћенеЈугославијекакобисеспасаоодкриминала,смртиирата,даби
уАмериципокушаодаизградиимперијууправонасмрти,криминалу
и(уличном)рату.Такоевентуалнанаративнапоента,мотивација,паде-
ломикарактеризација–спасодкриминалаирата,потрагазастабилним
ибољимживотом–нисуускладусатемељнимпоставкамагејмплеја,
којем је основно средство унапређења заплетапроизвођење анархије.
Ипак,отворенојепитањенакојиначинсепојамлудонаративнедисо-
нанцеможеприменитиуслучајупародија,гдебисемоглотврдитидаје
природасамедисонанцеосновапривлачностисамогиграња.
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захтева.8Кадаразмишљамоовидео-играманаовакавначин,
потребнојепажњуусредсредитинаонеелементекојиима-
јузначајзањиховуструктуру.Утомкључу,оваиграпред-
стављамалустудијуслучајакојаможедаупутинесамона
опште теоријске иметодолошке проблеме интерпретације
видео-игара, већ нуди одговор на питањењиховог односа
сакњижевношћу,паидигиталнојсфериуцелини,теина
питањевидео-игаракаоуметничкихтворевина.

СтруктураБитиил’небитииманеколикоразличитихли-
ца. У складу са самопрокламованом жанровском матри-
цом, игра се представља играчу најпре путем наративног
аспекта, и то већ на самом почетку чини кокетирајући са
различитимстилскимрегистримаиразличитимаспектима
културе.Одмахнапочетку,Шекспирсеоптужујезаплаги-
рањесадржинесвојихтрагедијаизматеријаласамеигре–
очигледнаалузијанапроблемШекспировогауторства–јер
„чова чак није ни имена изменио“. Тако се шаље порука
какоуизокренутомсветувидео-игрениконијесигуран,па
чакниканонскиауторитетВиљемаШекспира.Приодабиру
аватара9–абирасеизмеђуОфелије,Хамлетаи„Хамлета
Старијег”–нуденамсењиховемодернизованебиографи-
је,којимасепридружујукраћистатистичкиподаци,10штоје

8 Hocking,C.(2007)LudonarrativeDissonanceinBioshock.
9 Player,терминкојиуенглескомјезикуозначавародноиполнонеутрал-

ниагенскојиконтролишеигру,можесепревестикаоиграч.Садруге
стране,постојииконструкткојијеорганскакомпонентаигре,аватар,
којипредстављакарактерилификциониентитеткојиучествујеунара-
тивуидео јесветаигре.Инспиришућисекласичном (пред)наратоло-
шкомтеоријомВејнаБута(Booth),аватараједелимичномогућеокарак-
терисатикаоимплицитногиграча.Упоредити:Booth,W.(1983)TheRhe-
toricofFiction,SecondEdition,Chicago:TheUniversityofChicagoPress,
p. 112. Онтолошка и концептуална разлика између играча и аватара
осетљивојеподручје.ПоОрсету,заминималнуконституцијугејмплеја
потребанјеимплицитнииграч,којићереалномиграчупружитиинтра-
дијегетичкиреферентнисубјектиреферентниобјект.Поштомеханика
игречестонедозвољаваиграчудаступиваноквираидеалногиграча,
концептфункционишечакиондакаданемаентитетаувидуаватара.То
бизначилодааватарсампосебипредстављанештовишеодсредства,
доксесамаоруђамогуостваритинанекидругиначин.Већинатеорети-
чараћесеипаксложитидајеаватарувекинтрадијегетички,докјеиграч
најчешћеекстрадијегетичкичинилац.Видети:Aarseth,E.(2007)IFought
theLaw:TransgressivePlayandTheImpliedPlayer,in:ProceedingsofDi-
GRA2007SituatedPlayconference,Vol.4,Tokyo:TheUniversityofTokyo,
рp.130–133.

10Статистика(stats)уобичајенијеназивзаподаткекојисекористеприиз-
градњииприказуаватараилиартефакатауоквируигара,ипотичејош
оданалогнихсистемапопутDungeons&Dragons.Тисистеминајчешће
регулишудоступнекарактеристике,измеђукојихиграчправисвојиз-
бор,алиињиховувредност,којанајчешћеимадефинисаннумерички
опсег (рецимоод1до10).Типодаци сеиграчиманајчешћеприказу-
јуувидутабелаилизасебнихспискова,којинуденештоштоподсећа
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самопосебипародијанаразличите,честоизузетносложене
аспектекреирањаликовакојипостојеуРПГиграма.11Тако
Офелијаима-1толеранцијунаводу,аХамлет+1афинитет
камагији,мадаприповедачнепропуштаприликудаистакне
какотонемаамабашникаквевезесадаљимразвојемдога-
ђаја.Кадаигразаправопочне,отварасерођењемсамогли-
ка,којесеодмахпрекидаусвојеврснојантитезиТристрама
Шендија, славног романа Лоренса Стерна (Sterne), јер су
„маладецадосадна“,иодмахсепрескаченавремеХамле-
та.Овајпостмодернипочетакпредстављапрвисусретса
игромиуспостављамоделнаосновукојегћеиграчбитиу
стањудапретпостављаиизведевредностсопственеинтер-
акцијесањом.Такођејезначајнонапоменутидаиграчнеће
битиприморандастварноучествује–одабираватарајетек
једанодпрвихизбора.Такосеиграчодмахукључујеуди-
јегезу12надверавни:несамодапрвиизбориманеколико
варијанти–да започнеодабирликова, дапоставипитање
приповедачу које преиспитује само играње, или да одмах
пређеназавршнусцену–већсекарактертогизборакреће
награнициизмеђусветаигреистварногсвета.

На овомместу је потребно размотритифеномен елемена-
таграфичкогинтерфејсакао(полунаративних)чинилацау
склопуцелиневидео-игара.Преманекимзапажањима,13сȃм
интерфејсможебитидеосветаигреикаотакавиманентан
аватару,анесамодоступаниграчу.Другиелементи,попут
различитихиндикатора,понекадмогубитипосредованиин-
традијегетички–време,рецимо,можебитипредстављено
наручномсату самог аватара –или сасвимекстрадијеге-
тички,каодеоинтерфејсакојиниједоступансветуигре.У
нашемслучају,интерфејсјепредстављенувидуразличитих

на „статистички” преглед, а у ствари представља јединствени пресек
одликаодређеногаватарауунапредзадатимоквирима.

11За опширнију разраду многих проблема који се овде спомињу, као и
вишеинтерпретативнихпримеракојидемонстрирајуразличитеаспек-
те студијаигара, видети:Alidini,S. (2016)Zašto su i kakovažnevideo
igre?,Reč, časopis zaknjiževnost i kulturu, idruštvenapitanja, br.86/32,
str.304–342.

12Дијегеза јетерминкојијенаратологијапреузелаизантичкихпоетика.
КодПлатона,дијегеза јеозначавалаприповедањеуопште,којесегра-
налонасвојеспецифичневидовеибилоповезаносамимезом (утом
општемсмислугауглавномовдеикористимо).Појавомнаратологије,
те нарочито под утицајемЖерараЖенета (Genette), значење дијегезе
сужавасенаприповедањеутрећемлицу.Видети:Halliwell,S.Diege-
sis–Mimesis,in:Thelivinghandbookofnarratology,eds.Hühn,P.etal,
Hamburg:HamburgUniversity.

13Fagerholt,E.andLorentzon,M.(2009)BeyondtheHUD:UserInterfaces
forIncreasedPlayerImmersioninFPSGames,Master’sThesis,Chalmers
UniversityofTechnology,Göteborg,pp.6–8.
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листићаикомадићапапирасатекстомкојисепериодично,
различитимритмомнижунаекрану.Међутим,позицијакоја
сеиграчунудивећтокомпрвогизборапреобликујесеман-
тичкииестетскизначајсамогинтерфејса, јергасмештау
онтолошкипроцепкојисимулирастањепреиграња.Први
изборнаговештавамогућностдасеиграупотпуностиодба-
ци,упркосчињеницидајеонавећодавнозапочета.Такосе
стањекомуникацијеиинтеракцијесаприповеднимгласом
устварисхватакаостањепреиграња,апредметгејмплеја
омеђенјеинтеракцијомизмеђуприповедачаииграча.Лудо-
лошкисхваћено,овопредстављатренутакуласкаузачарани
круг.Наративногледано,ситуацијаналикујеперитексту,14и
представљапокушајдасеиграчнасилусместиупозицију
имплицитногиграча, ане аватара,и тимеосигура тексту-
алнаприродаликовадоступнихзаиграње.Уизвесномпо-
гледу, чини седаова „двострука”дијегеза значидаиграч
уопштене„заступа”самосебе,већсебекакосеигра.Изра-
женосредствимасамеигре,радисеоизигравањупоступака
ликованасличанначиннакојибисеточинилоупроцесу
читања,аперитекстуалнаприродаситуацијеподразумевада
ћеиграчпремаприповедачу,којиобитавауобедимензије,
заузетипосебанстав.

Слободакојуосећаиграчјеварљива,собзиромнатодаје
остваренаузпомоћнизавиртуелнихрешења.Увидео-игра-
ма са великим ступњем слободе, у којима аватар и играч
имају могућност кројења сопствене судбине, играч обич-
ноиматекнеколикоопција.Онможедаучествујеусвету
игре симулирајући властити карактер и доносити одлуке
којесматраприрођенимтомкарактеру.Онтакођеможеда
прихватипринципе дијегезе, те да одиграва оношто сма-
тра прирођеним свету игре, а исто такоможе да успоста-
винекакву карактернуилиморалнуматрицу унутардије-
гезе(којасеобичнокрећеуоквиримадобар-лош-зао)ида
севодитимпринципимаусвакојпојединачнојодлуци.Све
наведенемогућностипредстављајучинприближавањасве-
та игре властитом бићу,што је у битноме карактеристика
идеје „кастомизације” (customisation) карактеристичне за
дигиталнемедије.15Уовомслучајупак,позицијаиграчаод

14У књижевној теорији, у перитекст спадају елементи књиге који нису
деоосновногтекста–елементипопутфуснота,увода,корица,ислично.
Навишојинстанцистојипаратекст,превасходноинтерпретативнитер-
мин,којијекомбинацијаперитекстаиепитекста.Завишедетаљавиде-
ти:Genette,G.(1997)Paratexts:ThresholdsofInterpretation,Cambridge:
CambridgeUniversityPress,pp.1–5.

15Palmer,D.(2003)TheParadoxofUserControl,in:ProceedingsoftheFifth
International Digital Arts and Culture Conference, ed. Miles,A. (2003),
Melbourne:RMITUniversity,p.160.
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самогпочеткадаједрукчијикарактеркатегоријиизбора,јер
гасмештауметанаративнеоквирекојиимајуметанаратив-
не последице, али не и последице по свет заплета драме.
Оногтренуткакадајеиграчусвојиоправиладијегезе,онје
усвојиоосновноаналитичкосредствокојећемуомогућити
даадекватнобаратапредметомигре,ШекспировимХамле-
том,штојејошвишепојачаноелементимакојисеодвија-
ју после играња.Игра садржи и огроман број достигнућа
(achievements),којапредстављајусвојеврснетрофејезадо-
стигнутетачкезаплета,анакрајусвакеодигране„партије”
играчгледахамлетометар(Hamlet-O-Meter),којипроцењује
квалитетпоступакакојејепретходнобирао.Оваврстапе-
ритекстуалногуоквиривањаподупиреутисакдајепролазак
кроззаплетХамлетачинкојитребапонављати,ипоновљи-
востуопштећепредстављатиједанодглавнихмеханизама
остваривањасамеигре.

Разуме се,и техничкаинаративнарешењаподупиру спо-
менутуонтолошкудилему,јеридизајнинтерфејсаи„дија-
лог”подразумевајунеколицинумогућностиусвакомдатом
тренутку, од којих је свака унапредпредвиђенаиунапред
програмирана.Сваки „одговор” такоима унапредпредви-
ђентекстуалнилук–свакиодговор,заправо,унапредсужа-
вапотенцијалбудућихмогућности.Утекстуалнојмапиове
авантуре,највећинаративнипотенцијалимапрвиизбор,и
тоизбораватара,јерсамоонсадржитризасебне,вишеили
мањецеловите верзијеприче.Након тогпочетногизбора,
свакиследећиодговорводипричукрозтачкезаплетаису-
жавадоступнемогућности.Овонајбољеосликаваприроду
свакеалгоритамскеструктуре.Ализначење,смисаоидожи-
вљајтаквихструктурасусасвимдругопитање,итусераз-
личитатехничкаиуметничкарешењапоновопоказујукао
кључна.Башзатоштосеалгоритамскаструктуратакојасно
оцртавауовојигри,јасносепостављаипитање–постоји
лиинстанцаукојојиграчевизборзадобијаестетскудимен-
зију,илисвеостајесамонаматематичкимпроцесима?Ијан
Богост(Bogost)разрадиојеинтерпретативнутеоријупрема
којојсе–уколикоигранеспадамеђуапстрактнеилициљ-
не–значењеизводиизсамеалгоритамскеструктуре,путем
„процедуралне реторике” (procedural rhetoric),16 при чему
играчзначењенеизводиизнизаподатакакојисупредњим,
већизначинанакојимујенекасадржинапосредована.

16Bogost,I.(2007)PersuasiveGames,TheExpressivePowerofVideogames,
Cambridge,MA:TheMITPress,рp.5–15.Аутор једошаодоконцепта
трудећиседастворинову„упореднукритикувидеоигара”којапочива
наидејимедијскогпрожимањадигиталнесфере.Упоредити:Bogost,I.
(2006)UnitOperations:AnApproachtoVideoGameCriticism,Cambridge:
MassachusettsInstituteofTechnology,рp.52–54.
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Уовомслучају,чињеницадасеиграиздаје за текстуалну
авантурупредстављаестетскиалибикојимсеиграчупред-
стављавеликаколичинатекста.Естетскиутисак,умериу
којој јеприсутан,потичеиз сагласја које стварајумузика,
анимацијаиприповедни гласуинтеракцији саиграчем, а
несааватаром.Одабир јединственеприповедачкеинстан-
цеобележаваиолакшавапроцеспроласкакрозтачкезапле-
та,јерсесимулираврстаинтерактивногразговораигради
особенхипертекст.Стриктногледано,овајхипертекстјере-
дукованјернеподразумевамаксималнинивоинтеракције,
нити општење са децентрираним текстом који би намул-
тилинеаранначинтрпеопромене.Реконфигурацијакојасе
одвијатокомигреунапредјеподразумевана,аиграсамане
чиниништадаиграчаубедиусупротно.Штавише,оношто
играемулирамахомподсећаналинеарну,аналогнуикла-
сично текстуалнуприродуШекспировогХамлета и напа-
јасепарадоксомдигиталногпапира.Окружењесамеигре,
паралелнитокаудионарацијеитекстакојисеисписујена
екранудоприносиутискусимултаности,непосредности,па
отуд и некакве „искрености” целог процеса. Таква искре-
ностјеподупртаимогућношћупремотавања–усвакомтре-
нуткуиграчможедасевратикорак,два,триунатраг,какоби
поништиолошедонетуодлуку.Свеово,заправо,заједнуод
основнихпоследицаимачињеницудаћеодсвегапредсо-
бом,играчпонајмањепреиспитиватинаративнеодлукеса-
могприповедача,онеизбореимогућностикојејеонлично
предвидеоипонудио,штојепосебинесамоприповедачка,
већиреторичкастратегија.Такоуспостављенодносповере-
њачинидасесампроцесигредоимакаоприроданилаган,
неоптерећенилогичан.Наравно,овакопостављенпроцес
има и једну слабу тачку – илузија слободе биће разруше-
науколикоиграчостанеимуннашармприповедача,њего-
вихцртежаимузике.Идејудвострукедијегезесадаможемо
ипроширитиирећидаиграсамаконституишетроструки
референцијалниоквир,илипактрострукуреференцијалну
илузију–напрвомнивоустојиобјективнисветигре,каквим
гавидииграчкојиседипредекраном;надругомнивоупо-
чива семиосфера игре, посредована интеракцијом између
приповедачаиимплицитногиграча;натрећемнивоустоји
Шекспирсамиинтертекстуалнеихипертекстуалнеалузије
којесепоследичнопојављујукаорезултатинтеракције.

Виделисмокакоиграчступауприповеднуситуацијуикоји
структурниелементимутоомогућавају,алитојесамоједна
странапроблема.Оноштоомогућујеилузијуцеловитости
јестеприповедниглас,којисветретираједнакоинемења
регистарнипремаступњудијегезе,нитипремаистинито-
стиШекспировогтекстаидискурса,већпрема„властитом”
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карактеру.На тај начин, сама прича легитимитет црпи из
престабилиранеприсутностисвезнајућегприповедноггла-
са,којисепреливапрекосвих,паинајмањихинстанциза-
плета, не посвећујући притом претерану пажњу једном, а
запостављајућидругеелементе.Захваљујућитојстратегији
игразадобијакохеренцију.Међутим,потребнојепоставити
ипитањесадругестраненаративногјазаивратитисеидеји
игре,какобисеодговорилонапитањекакосетосамаприча
враћатехничкимрешењимаифундаментимаиграња.

Лудолошкаперспектива

Питатисеопроблематицивидео-игарасалудолошкогстано-
виштамахомподразумеваразматрањеоколностииграња–
условаипредуслованеопходнихдабисеиграконституиса-
ла,затимразумевањеитипологизацијаигара,те,накрају,
упоређивањеиконтрастирањетих закључака саматерија-
ломнекевидео-игре.Већиналудолошкихидејапочивана
мислидвојицефилозофаиестетичара,ЈоханаХојзинге(Hu-
izinga)иРожеаКајое(Callois),којисуусвојимкњигамаHo-
moLudens (1938) иИгре иљуди (1958) знатно допринели
утемељивањуапстрактнијихразматрањавидео-игара.Нео-
пходнојенагласитидасеоваперспективамахоминспири-
шеделимаХојзингеиКајое,алинепратињихову,обично
исцрпну,филозофску,историјску,икултуралнуаргумента-
цију,јервећинитумачаархетипскаприродавидео-игарани-
јеусредиштупажње.Лудолошкапарадигмаобичнозапочи-
њеразликовањемслободнеигреодигре,штоједистинкција
којунечува сваки језик (playvs.game), гдепрво значење
подразумеваслободнуимагинативнуактивност,адругавр-
сту систематске праксе омеђене правилима,штоХојзинга
прати још од старе Грчке.17Уколико томе додамо и трећу
Хојзингинудистинкцију,истицањефеноменаагона,добија-
мопанорамупојмова18наосновукојећеКајоа,усвојојкњи-
зи,понудитисвојеврснукритикуидопунуХојзинге,сматра-
јућиданијеимаодовољноразумевањазамноштвосоцијал-
нихулогакојеоблициигремогуиматиуразнимкултурама.

17Huizinga,J.(1964)HomoLudens,aStudyofThePlay-ElementinCulture,
Boston:TheBeaconPress,рp.28–30.

18Тојеималоисвогодјекаудисциплини,пасетакокодмногихтумача
налазеистеилисличнеидеје:игреујакомислабомсмислу,гдесуигре
ујакомсмислулудичке,јерпотежупитањаправилаимогућихрешења
(као,рецимо,шахилисудоку),доксуигреуслабомсмислуслободна,
имагинативнаделатностукојојнемапобеде;Видети:Tavinor,G.(2009)
TheArtofVideogames,Oxford:Wiley-Blackwell,рp.88–92.Другиаутори
доследнопреузимајутерминологију,паразликујулудичкеигре,иигре
типапаидеа,гдесеправиласамаодсеберазумејуитд.Видети:Newman,
J.(2004)Videogames,NewYork:Routledge,рp.20–25.
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У одговор на питање шта значи играти се, и Хојзинга и
Кајоаћесеобазривосложитидасерадиопосебномстању
духа.Хојзингаће говоритио зачараномкругукојиомеђу-
јепросторигре,којиствараготовоодвојендруштвеникон-
текстукојемваженекадругаправила.Чинуласкаукруг
представља(ограничен)просторслободеукојемсеоства-
рује извесно саучесништво.Отуди претходне напомене о
могућностимаиграчауоквирусветаигреумногомезависе
одврстекругаукојииграчсвојевољноступа.Кајоајеувео
и архетипску систематизацију врста игара, поделивши их
напримарнеимпулсекојеихстварају–агон(такмичење),
алеа (срећа),мимикрија (мимеза)иилинкс (вртлог).19Оно
штооваподеланенаглашава,аштопостајекључноусвету
видео-игара,јестеуправомогућностинтерпретацијесло-
женихалгоритамскихсистема,што је још једанодпутева
којимсеувидео-играманакрајуможедоћидоестетског.Не
самодаодинтерпретацијезависипозицијаиграчауоквиру
дијегезе, већи структурадругих елемената честоморада
сеприлагодипреобликовањукоје је спочеткаиграчлично
унеоузачараникруг.Тапретпоставкајеомогућенаједном
другом:дајеинтерактивностдоминантавидео-игара,даона
сачињаваспецифичнуразликусложенихсистема,20алиида
представљаосновниелементлитерарностивидео-игара,то
јестоноштоих(може)чинитиуметничкимделима.Натај
начин,уколикосеправилаигрепоставетоликокрутодасве
штоиграчвидијесуциљевииодреднице,натомместуне-
маимагинативног–„игренисурегулисанеификтивне,већ
илирегулисане,илификтивне”.21Правилаигремогубити
бесконачнаинеопозива,ауједноипредусловслободеса-
моуколикосеприхватеинатурализују.Самоуколиконису
доведенадоапсурдамогуиматисвојлудичкизначај.

У том контексту онда, Бити ил’ не бити јасно поставља
играчу својаправила,илудусдоистаможемоокарактери-
сати као кључнимеханизам.Игра се ничим не крије, чак
кокетирасаидејомлудичкогнаначинкојијееминентноли-
терарни–такоштоганаративнооправдава.Међутим,глав-
на опасност оваквог отвореног приступа правилима јесте
у потенцијалу за одбијање самих играча.Не само да све-
присутностнаративноггласаимавеликипотенцијалдабу-
десамонеуспелихумор,правилаигрепосредованатимху-
моромсамимтиммогуделоватипроизвољно,иритантнои

19Callois,R.(2001)Man,PlayandGames,trans.byMeyerBarash,Urbana,
IL:UniversityofIllinoisPress,рp.12–13.

20Упоредити:Domsch,S.(2013)Storyplaying:AgencyandNarrativeinVideo
Games,Berlin:deGruyter,рp.7–8.

21Callois,R.нав.дело,стp.9.
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непотребно.Натурализацијалудусапак,почиванаосетљи-
вој граници између стварног и нестварног, међупростору
којиврлолакоможедасенаруши.Заразликуодшаха,који
својаригиднаправиланадокнађујенесагледивоммогућно-
шћукомбинација,алиимогућностимакојенастајузбоггре-
шакапротивника,нииграчниаватаруовомслучајунемогу
прићи приповедачу.У том смислу, будући да нема правог
агона,остајунамсамодвелудичкемогућности:мимикри-
јаиилинкс.Идок је јаснодасемиметичкимоделпосре-
дујенаративно,путемонихстратегијакојесувећописане,
ипутемдругих,чијићеописуследити,вртложнилудички
импулс заслужује више пажње. ПричаБити, ил’ не бити
превишејеапсурдна,превишеразбокоренаипревишерас-
плинутадабитобилослучајно.Будућидасуправилаједно-
ставна,алиусуштининепремостива,наративнамогућност
остајејединамотивацијазанастављањеигре,алионаништа
незначибезсвојелудичкепотпоре.Чакиуколиконаснер-
вира целокупна ситуација, игра ће нам и даље допустити
дакрозњупролетимо,самодабисмодошлидокраја.Када
сеХамлетбудебориопротивЛаерта,постојимогућностда
комбинацијомпотезамачемХамлетнакрајупогине.Тадаће
се,међутим,претворитиудуха,аниотацмунећепомоћида
сеосвети.Наравно,тунећебитикрај.Испоставићеседаје
светдуховабиоустањудаизмислипутовањекрозвреме,те
дапостојимогућностдасеХамлетвратинатрагусвестпро-
шлогсебе.Наравно,могућејеидазавршиутуђемтелу,без
сопственогсећања.Уколикоприхватитупогодбу,Хамлетће
сепретворитиусвогоца,неколикосатипреубиства,што
ћесепретворитиумогућностдасенадаљеигракаоутвара.
Вртлогсеуовомслучајуможесместитиусвевећукакофо-
нијузаплетаидигресија,којизадобијајусвефантастичније
контуре.Токомцелоговогпроцеса,увекпостојијошједан
коракдаље,јошједанступањвише,касвеневероватнијим
могућностимакојестојепредиграчем.

Орсет(Aarseth)јесвојевременоуанализихипертекста,из-
веденојупраскозорјеширеупотребеинтернетадефинисао
појам „ергодичне књижевности” (ergodic literature). Пре-
мањему,то јеонакњижевносткојазахтевавећинапорза
пролажењекрозтекстодпукогпомерањаочијуодреткадо
реткаилиокретањастраница.Уколикоприхватимоовуде-
финицију,Битиил’небитипостајеергодичнакњижевност
истоколикосутоироманиМилорадаПавића.Таквапер-
спективаможепослужити за својеврснодестиловањееле-
ментаигреусамојигри–акојеиграњесанаративомоно
штојеовде„књижевно”,тозначидасеиграчостварујена-
ративно, активно учествујући у „ткању” текста.Међутим,
кадасетоодстрани,идаљенамостајенајвећидеоигре–
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њенпредефинисанисадржај,њенприповедач,ионаједно-
ставнаправилакојанамјеобјаснио.Натомтрагу,поједини
тумачитврдекакоувидео-играманепостојиконзистентна
интерактивност–онајеувекиспрекиданаиисцепканасе-
мантички ефектним, али неинтерактивним сегментима.22
Весп(Wesp)23јеуказаодаудисциплининаилазимонанај-
различитијавиђењаовогпроблема,нарочитоидејенаратив-
ностииинтерактивности.Речју,нерадисеотомедајекључ
заразумевањеприродевидео-игаранаратив,нитиотомеда
лијеинтерактивностсталнаилине,већдаскупинанаратив-
нихефекатачакиподидеалнимоколностиманествараонај
ефекаткојиствараприча,нитинекидругимедиј,патакои
нијенипричанифилм,нисеријауконвенционалномсми-
слу.Отудсеиграчовеигреможеостваритинаративноуко-
ликопристаненатекстуалнупогодбуприповедача,алини-
каколудички,јерселудуспосредујенаначинкојијесасвим
недоступаниграчу,когјеиграсамасвесна,икојиобухвата
свеонеинстанцекојесмопретходноспоменули.Садруге
стране, овимеханизмипостају видљивииуконструкцији
наративногтока,итајлудичкипоступаквидисеуликовима
ХамлетаиОфелије.

Офелија, која је у игри представљена као интелигентна,
снажналичност,остваруједветангентенавластитомпуту
крозрадњуХамлета.Првиекскурсчиниопсежнарасправа
омогућностимаизградњецентралноггрејањаузамку,где
надугачко слободно размишља о могућностима успоста-
вљањасистемацеви.УколикоХамлетувластитомрасплету
одаберењу, једновремећеживетиодњеногизума.Друга
тангента јеостварењењеногкарактерноглука,којисеод-
вијасасвиммиморадњеХамлета.УколикоОфелијаодбије
дауопштеразговарасаХамлетом,добијамогућностдапо-
бегнеодсвегаиоденаодморпрекомора.Натомкрстарењу
бивауплетенауразоткривањетерористичке заверекоје је
можеодвестимногодаљеинакрајурезултиратитимедасе
вишеникаданевратиуДанску.Садругестране,уколиконе
будедовољнохрабрадасесањимасуочиивратисеназад,
затичекрвавпризорукојемсуХамлет,КлаудијеиГертру-
давећмртви,аускороионасамапостајежртва.Садруге
стране,Хамлетовпут такође садржи више тангенти,мада
је као лик знатно разрађенији од саме Офелије. Уколико

22Видети:Newman,J.(2002)Themythoftheergodicvideogame:Sometho-
ughtsonplayer-characterrelationshipsinvideogames,GameStudies2(1);
икаснијеразрађенконцепту:Newman,J.(2004)Videogames,NewYork:
Routledge,рp.71–80.

23Wesp,E.(2014)AToo-CoherentWorld:GameStudiesandtheMythof“Nar-
rative”Media,GameStudies14(2).
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Хамлетодабередапокушадасесаживисаулогоммладог
краљевића упркос свом директном праву на престо, своју
причућеиграчуисприповедатиурепстиховима.Насупрот
томе,укључноммоментуШекспировогтекста,кадасхвата
степенмајчинеи стричевеиздаје,Хамлетћедобити само
могућностизговарања свогчувеног солилоквија (Yea from
the table ofmymemory…)илипростог, баналног пристан-
ка.Акопотомрешидаосветуизвршиодмахпоразговору
саоцем,ивећтеистевечерисеушуњауКлаудијевеодаје,
добијамогућностдапрескочирадњучитаведрамеиоства-
ри„бајковити”завршетак,укомћезликовацКлаудијебити
кажњен,Гертрудаживетикаоудовица,аХамлетиОфелија
моћинесметанодабудузаједноивладајуДанскомсрећнои
дуговечно.НасличанначиниХамлетовотацможезавести
страховладу јер као утвара има могућност да самостално
истражиоколностииздајеипотомказниизгреднике.

Овинанизанипримериипаксекрећуодређеномлудичком
логиком:упутовањусвакогликапостојекључнетачкекоје
сунепроменљиве,икојенемајуникаквевезесастварношћу
Шекспировогтекста.Постоје,такође,итачкекоједиректно
цитирајуилинанекидругиначинпризивајутекстХамле-
та,апостојеионеинстанцеуавантуринагранициизмеђу
текстаиигре,којенадругачијиначинпокушавајудаофор-
мелудичкисмисаоигреунаративу.Наосновуовесхеме
постајејаснодаиграчимамогућностдазасватриликаак-
ценатставинањиховуслободуинезависностодтекстуал-
нихподатакаикњижевнемотивације.ТакоОфелијаможе
данемастрпљењазаХамлета,истокаоштоХамлетможе
одабрати саму Офелију пре него егзистенцијалну дилему
укојојсенашао.УколикоХамлетодабереОфелијууместо
директноубиство,Клаудијаће„стрефитиреткаплућнабо-
лест”неколикомесеципотом,тећесенакрајуопетпостићи
бајковитизавршетак.Но,играсамачестоволидапренагла-
шавамогућностикојејеШекспировтекстпружио.Уколико
се на једномместуОфелија не обратиХамлету и пита га
штанијеуреду,Хамлетнећебитиустањудајојсамостално
кажебилошта.Притиснут теретом сазнања, у тишиниће
уследитиградацијскинизинтензивногпиљењаичемерних
уздахакојићеиспуњавативремедокХамлетчекадагаОфе-
лијанештоупита.Садругестране,понекаддетаљниопи-
си самих избора наглашавају алтернативне могућности –
наконсусретасоцем,Хамлетћеиматибаремчетирираз-
личитемогућностидаубијеКлаудија, које ће се одиграти
наистоветанначиниокончатиувећпоменутомбајковитом
завршетку.
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Свиспоменутиелементиимајузначајзасимулативнупри-
роду игре.Уопштено гледано, потреба за симулацијом, за
мимезом,растесанивоомсложеностисветаигре.Савреме-
невидео-игре,којеиграчиманудедесетинеаконеистотине
сатииграња,обичносеостварујуубаремделимичномапе-
лунанекисегмент„стварности”којијеиграчудоступан.Та
стварностуопштенеморабитиистинита,алиморапотица-
тиизискуствастварногсвета.Улогатихелеменатасимула-
цијеједвострука–прво,омогућујенизоруђапутемкојих
ћесеостваритиигра,адруго,олакшаваиуводиупроцес
разумевања.24Оноштосмопретходноназвалитроструком
референцијалномилузијомизовогугламоглобисеокарак-
терисатикаоРикероватрострукаmimesis,25укојојсепоље
префигурацијеостварујеустварности,тимедајућииграчу
изговорзавољнусуспензијуневерице.Императивсимула-
ције се, слично реалистичком књижевномпоступку,може
постићимеханизмимаекспанзијеилиредукције.Услучају
експанзије,свесегомила–усложенимиграматеврстего-
милају се артефакти света игре, гомилаштива, узгредних
података,дијалога,предметаматеријалнеинематеријалне
културе,узопштиизгледсветаслужедасечитавкомплекс
идејаиправиладоживикаоунутрашњазаконитостновесе-
миосфере,којајесамомалоразличитаод„праве”26.Садру-
гестране,сапоступкомредукцијефокусћенајчешћепада-
тинаједанелемент,једанкарактер,једнусиловитуемоцију
илинаједанкључниелементгејмплеја.Таквеигресеобич-
но остварују као индивидуална путовања, и овај модел је
нарочитозаступљенухороржанру.Поштоиграчопштиса

24Galloway, A. (2006) Gaming, Essays on Algorithmic Culture, London:
UniversityofMinnesotaPress,рp.70–78.

25Рикерmimesisразлаженатрикомпоненте:префигурацију,конфигура-
цијуирефигурацију.Префигурацијапредстављапретпоставкекојесу
неопходне за разумевање текста, конфигурација посредује заплет јер
динамичкисклапаодносеупроцесучитања,арефигурацијасеодвијау
читаоцу,којиразрешаваодноспретходнадваступња,повезујућиихса
стварношћуитакопоимајућинаратив.Видети:Riker,P.(1993)Vremei
priča,NoviSad:IzdavačkaknjižarnicaZoranaStojanovića,str.75–96.Ова-
кваструктурамоглабисепредставитиикаопредразумевање–заплет–
разумевање,гдебиизградњазаплетаичинчитањапредстављалипрелаз
изmimesis1у2,иmimesis2у3;Исто,стр.101.Насвакомодовихкорака
присутнисусимболички,структурниивременскиаспектикојиморају
дасеразрешекакобисенаративуспоставио.

26Примери оваквих игара су бескрајни и прелазе жанровске границе.
РатнеигрепопутCallofDutyефектеостварујупутемсимулацијевој-
неопремеизДругог светскограта, абројнисимулаторилетаиз свих
периодајошвишезависеодумешностипризивањастварности.Многе
РПГигрепредњачеуправонанивоусимулацијекултуре(DragonAge:
Origins,Witcherтрилогију,итд.);чакипојединеигрекојесебавереша-
вањемзагонеткичестоимајунекаквусимулативнупотку,попутчувене
Journey.
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светомигре,којипредстављасамодалекиодјекстварности,
онимаакутнидоживљајсвихаспекатакојичинезаплет.То
значидаиграчустадијумуконфигурацијенесамодалак-
шеувиђаелементезаплета,већиконфигурабилностигре,
збогчегајенеопходноправитиделикатнесемиотичкепре-
лазеизмеђустадијума,измеђупрефигурацијеисветаигре,
иизмеђусветаигреисамогиграча.Међутим,башзбогтога
штојеуиграмаконфигурацијаактивничин,постајемогуће
пратитиииспунитипричунадваразличитаначина,лудич-
киинаративно.Самарефигурација,којабисеначелномо-
глаодвијатиизмеђуmimesis1иmimesis2подједнако,уовом
случајуморадапревагненаједнуилидругустрану.Уколико
заиграчатачка„укојојсеукрштајусветтекстаисветслу-
шалацаиличиталаца”27останесамосимулацијаиликонвен-
ција,лукодmimesis1доmimesis3нећечинитиспиралу,већ
деозачараногкруга.Међутим,уколикосеиграчнаступњу
префигурацијеинформишеитакостекнеулазусемиосфе-
ру,онможедаприхватисветигретокомњенеконфигура-
ције–токомсамогиграња.Накрају,урефигурацијиможе
постатипријемчивијизасложенијеаспектесимулације,по-
путвременскеструктуреигре,паћемоћидасевраћасвету
игре са обогаћенимразумевањемњенихконцепата, даиз-
новапролазикрозсличнеситуације,самонавишемнивоу.

УБитиил’небитислободаприповедачевеконфигурације
јесхваћенакаослободаапсолутногтрансформисањаШек-
спировог текста У те сврхе користе се најједноставнија
средствапредстављањаиподражавања–наизгледслободни
разговор,асамтекстпратиасемблажаразличитихекскурса,
дигресија,епизодаимикрозаплетасасвимваншекспировске
имагинације.Ипак,небибилосасвимпрецизноокаракте-
рисатиигрукаопукуиграрију,нитикаопостмодернистич-
коисмевањесамогШекспира.Уколикојепотребноизнаћи
иманентнулогикуигре,онабисемоглараспознатиурет-
кимтренуцимакадасеприповедачодлучиданамШекспи-
ровимречимапредочинекуситуацију,штојенарочитотач-
ноуслучајевимаХамлетовихсолилоквија,попутAlas,poor
Yorick…илиWitness thisarmy….Важнојеистаћи,притом,
да и сам приповедач ове тренутке третира са упадљивом
разликом,бирајућитонбезикаквогкарикирања.28Уколико
играчконстантнобирашекспировскеопције,заплетпостаје

27Riker,P.нав.дело,стр.95.
28Разумесе,одмахпотомслединеједна,већдвеироничнеизјаве.Прво

сепојављујеизбор„Убацитималодоброгстарогсексизма“,штосена
крајуодносинаГертруду (Omostperniciouswoman…) апотомсе,са-
свимиронично,појављујеимајушниодељакОфелијекојиобјашњава
дефиницијуречиpernicious.
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свекомплекснијиидужи,приповедачзаузимаулогутумача,
објашњавајућиХамлетовенелогичнепоступке,самостално
управљајућитокомпојединихразговора.Ушекспировском
играњучувенасценамишоловкетрансформишесеуmiseen
abyme,укојојсепреузимаконтроланадКлаудијемиупра-
вљањеговимнаративнимизборимаусцениигре-у-игрикоја
се одвија сличнимтокомкаоицелокупнаигра којуиграч
контролише.

Закључак

Шта значи делати у видео-играма, и какав карактер уоп-
штеможеиматипоступакувиртуелномпростору?Далије
могуће раздвојити имагинативни чин одциљева, потеза и
играча?Једнуодпрвихкориснихдистинкцијауочиојевећ
Орсетусвојојкњизиохипертексту:29ууметности,основни
поступци суинтерпретативни, а предуслов је умеће „кон-
фигурације”, док је у играма основнициљконфигурација
којапочиванаумећуинтерпретације.Друкчијеречено,док
сутрадиционалнимедијипопутфилмарепрезентативни,30
игресусимулативне,31апосредисудверазличитемехани-
ке. На основу овог полазишта, можемо оцртати и два са-
свимдругачијасхватањааватара–једанаватарјесредство
уживљавања,играчевулазусветигре,адругијесамотач-
ка гледишта, згоданфокус за одигравање саме игре. Спој
овадваполазаправојеслучајан,алисвакакосимбиотичан
–наративнематриценарочитосусклонецентрализацијии
(чврстим)тачкамагледишта,атапозицијауједноомогућује
дааватар,каодеодијегезе,уједнобудеицентарзбивања;

29Aarseth,E.(1997)Cybertext:PerspectivesonErgodicLiterature,Baltimore:
TheJohnsHopkinsUniversityPress,рp.64–65.

30Идејарепрезентацијејошувекјејакабашзбогтогаштосенаслањана
наративнустранупроблема.Међутим,акоиграчанепосматрамосамо
уоквириманаративне теорије, већмоделујемоњеговопонашање (из-
двајају се модели поводљивог, селективног, активног и рационалног
играча),ондасеичитаваперспективациљеваипоступакаигреможе
преосмислитинаосновикојанијенисасвимлудичка,нисасвимнара-
тивна,јерсебавиприродомодносаизмеђумедијаииграчаињиховим
прожимањем.Видети:Smith,J.(2006)PlansAndPurposes:HowVideoga-
meGoalsShapePlayerBehaviour,PhDDissertation,ITUniversityofCo-
penhagen,Copenhagen,рp.23–24.Проблематикасејошвишекомпликује
уколикопостојивеликаинтеракцијаизмеђуаватараидругихликовау
светуигре,јерсеондапроблемирепрезентације,циљева,паисамеси-
мулацијепреобликују у зависностиод тогана којиначин се гледана
карактереувидеоиграма.Упоредити:Schröter,F.andThon,J-N.(2014)
Video Game Characters, Theory and Analysis, Degesis 3.1, Wuppertal:
BergischeUniversitätWuppertal,pp.42–45.

31Frasca,G.SimulationVersusNarrative,IntroductiontoLudology,in:TheVi-
deoGamesTheoryReader,eds.Wolf,M.andPerron,B.(2003),NewYork:
Routledge,pp.223–224.
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дасамосталнопомераграницесветаигре.Иако„месијански
комплекс“ понекадможе да засени остале елементе, нема
сумњедавеликуулогуусамомпроцесуиграисемантика
гејмплеја.Видео-игракаоконфигурацијаунекојмериукљу-
чујемногекомпонентеиразличитерегистре:циљеве,сред-
ствазаостваривањетихциљева,правилаигре,инарочито
„опремузаманипулације“(equipment)исамеманипулације
(начинрешавањапроблема),измеђукојихстојеправилакоја
ихпосредују.32Премаовоммоделу,уопремуспадајуакције,
догађаји,карактерииокружење,докуманипулацијуспада-
јувременска,просторна,каузалнаифункционалнарешења,
алисусветотекпотенцијалнекласификацијесимултаног
процеса.

Шта, на крају, значи „повући потез“ уБити ил’ не бити?
Каоиумногимдругимиграма,посредијечиннаграници
измеђустваралачкогимеханичког.Свакииграчеводговор,
билода сепоистовећује саимплицитнимиграчем,илида
имаупориштеу стварномсвету,уистимахпредстављаи
елементигре,усимулативномпогледу,иелементконститу-
исањаприче.Заправо,питањеједалибиоваиграуопште
могладасеконституишедругачије.Привлачносттехничких
решењаовдепочиванапарадоксимаисагласјима.Играчусе
јасностављадознањадајеслободан,иакоонтоипакније;
даможедаизневеравасваочекивања,идаможедасепре-
домишља;даможедапонављасвепоступкедоконлично
небудезадовољан,алидато,накрају,ипакнемамноговезе
сазаплетомигреиначиномнакојионможедасеоконча.
Отуд,свакипоступакпредстављаокретањеједнестранице
виртуелнекњиге,алијетакњигазаправосредствоколикоје
иоправдање.Она јесимулацијакаконаратива,његовети-
пичнеиатипичнеструктуре,такоисимулацијасвегатога
наметанаративномнивоу.Карактерпоступкаимасамоонај
значајкојимупридајеаутор–уовомслучајуприповедни
глас–аникакосамиграч.Играч,сличнокаоаватарсхваћен
лудолошки,овдеможедасесхватикаосредствоодиграва-
ња,анекаокључничинилац,ито јесвакаконајплоднији
парадоксукомсеБитиил’небитиостварује.Играчсемо-
же добровољно „удаљити“ из света игре и бирати сасвим
диспаратне могућности. Из овог угла, рецимо, играч који
одабере улогуХамлетовог оца при крају игре има опцију
дазатражиодХамлетадасеоносветиузурпаторима,или
дасамосталноистераправду.Изпрвеперспективе,свешто
се дешавало духу постаје врста псеудоканонског паратек-
ста,којиондатребаданаставиХамлетусвојојкласичној

32Eskelinen,M.(2001)TheGamingSituation,GameStudies1(1).
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улози.Задругостановиштенеманиједногоправдања,осим
лудичког.

Безобзиранатокакогледамонапојединетеоријскепробле-
мекојепризивавидео-игра,акојисуовдесамоскицирани,
подручјеимагинативногјезаиграчавишеодпитањадије-
гезе,ипростиресенаонтолошкисложенијемпросторуод
оногкојимвладасамонаратив.Циљигреувекпостоји,како
нанивоукода,путемсаместруктуресветаигре,такоина
референцијалнојионтолошкојравни.Усвојојнајвишојин-
станци,крајњициљ,патакоиконачнипоступак,увектежи
самоиспуњењуформеигре,штојесамопосебисимболички
актблизакестетскомфеномену.Играчможежелетидадо-
ђедокрајаовогХамлета,уживљенусветигре,алислепза
свемогућностикојесумудоступне.Симулацијајепритом
могућакаоестетскидоживљајзбогмогућностислободе,ин-
дивидуалноститесимулацијеимогућностииграњакаолич-
ногчина,штообјашњаваипојавуљудикојисаминеиграју
игру,алиуживајуугледањутуђегпроцесаиграња.Изове
перспективе,интерактивностостајекључнареч,итоупра-
возбогсвогпотенцијаладаинспиришеуживљавањеиемпа-
тију.Заузимањепозицијемоћи,контроле,и/илинаративне
репрезентације(јеровиконцептинисунужноусразмерној
вези)омогућујуиолакшавајуличноинвестирањеусадржи-
ну,штојепсихолошкипродубљениефектанпроцес,пасе
такосрећенизпитањазначајнихзаобразовниконтекст,од
моралнеиемпатијске,прекорелигијске,историјскеиполи-
тичкепроблематике.33Чињеницадасувидео-игресложене
творевине значидаимајупотенцијалдавластито значење
изразе на сложенији и слојевитији начин негоформе које
суимпретходиле,алитоникаконезначидасуослобође-
не терета културе, нити претходних значењских система,
наслеђених из аналогне сфере, нити да је тај потенцијал
сложености нужно показатељ истинског уметничког ква-
литета.Насличанначиннакојилакунетекстаувекостају,
ишекспировски литерарни контекст прожима сваку адап-
тацију, сваки медиј, без обзира на његову специфичност.
Такосеивредностпојединихадаптацијамериумешношћу
сакојом јеиспоштованобогатствоисторијскихконтекста,
доксевредностдругихпроцењујепремавештинииумећу
транспозиције.
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ЛУДИЧКОИЗМЕШТАЊЕ 
БИБЛИЈСКОГМИТА
THEBINDINGOFISAAC

Сажетак:Видео-игра„TheBindingofIsaac”(2011)ЕдмундаМек-
милена (EdmundMcMillan)представљапостмодернуобрадуби-
блијскеепизодеоАврамовомжртвовањуИсака,којасе–речником
„Хетерокосмике”ЉубомираДолежела(LubomirDoležel)–може
описатикаорадикалноизмештањепрвобитногнаратива.Упи-
тањујеполемичкиантисвет,којијепредстављенкрозперспекти-
вуИсака,дечакакојегзлоставља„телејеванђелизмом”(„televan-
gelism”)опседнутамајка.Окосницаигрејењеговогејмификовано
фантазирањеоокршајусародитељем,којејепрожетодубоком
анксиозношћуповодомсопственогсагрешења.Каоодговорнаосе-
ћањенелагоде,дечакинструментализујепопкултурнеелементе,
нарочитоизсферевидео-игара.Искуствозлостављаностиизра-
жавасеикрозтзв.„rougelike”жанр,којемиграприпада,што
омогућава процедурални израз опсесије кроз итеративно припо-
ведањезаснованонаразлициипонављању.Цикличнинаративове
видео-игре сведочи о (не)могућностима савременог лудизма да
искупитраумузлостављања.

Кључне речи: „The Binding of Isaac”, измештање, Долежел,
итеративноприповедање,постмодернизам

БиблијскаепизодаоАврамовомжртвовањуИсакаједнаје
одпричаКњигеПостања,којајеухумнастицичестокомен-
тарисана,какозбогкултурно-историјскетежине–преласка
саљудскенаживотињскужртву–такоизбогнапетогзапле-
таукомсежртвовањесинајединцазаустављаупоследњем
тренутку,божанскоминтервенцијом.Натајмитсеосврће
иЕрихАуербах (ErichAurebach), у првомпоглављу своје
капиталнестудијеореализму(Mimesis,1968),разликујући
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основнемодусепредстављањакојејеевропскакњижевност
наследиларедомодхомерскогибиблијскогкорпуса.Гово-
рећионедостаткуописнихпридевауБиблији,уодносуна
Одисеју,онпримећује:

„Усамојпричијављасетрећаглавналичност:Исак.Док
сеБогиАврам,слуге,магарцииоруђаједноставноиме-
нују, а да сене спомињунеке особинеили какве друге
ознаке,Исакдобијаједнуапозицију;Богвели:УзмиИса-
ка,садасинасвојегамилога.Нотонијеникакваознака
Исака,какавјеонуопште,иванодносапремасвомоцуи
вановеприче;нијетоникаквоописноскретањеипреки-
дање,поштонијеникаквокарактерисањеИсака,којеби
указивалонањеговуегзистенцијуиначе;далијеонлеп
илиружан,мударилиглуп,великилимален,допадљив
илиодвратан–отомесеовденеговори.Осветљавасеса-
мооноштосемораунутаррадње,садаиовде,знатиоње-
му–дабисеистаклокакојевеликоАврамовоискушење,
идајеБогтогапотпуносвестан.”1

ДокАуербаховкоментарнипоштонетребаразуметикаоза-
мерку,нарочитокадсеимаувидуњеговависокаоценапред-
стављањастварностиубиблијскомтексту,постмодернидух
савремености–којијенавикаодапостављанеугоднапита-
њаотекстуалнимбелинама–ипакзастајеипитасе:„Шта
јесаИсаком?”Свакако,библијскомауторусȃмдечакније
биозанимљив,упоређењусадрамомАврамовогконтакта
саоностраним.Међутим,савременост,којојјеБогдоступан
прекотелевизијскихпродавацарелигије, сасвимдругачије
гледанатајпроблем.Отаквомједномрадикалномизмешта-
њупримарногбиблијскогнаративапроговараивидео-игра
ЖртвовањеИсаково (TheBinding of Isaac) ЕдмундаМек-
милена2 (EdmundMcMillan). Ту врсту постмодернистичке
прераде текста чешки теоретичар књижевности, Лубомир
Долежел(LubomirDoležel)дефинишенаследећиначин:

„Измештање конструише суштински другачију верзију
протосветатакоштоизновадизајнирањеговуструктуру
инановоизмишљањеговупричу.Тенајрадикалнијепост-
модернистичкепрерадестварајуполемичкеантисветове,

1 Мој курзив. Ауербах, Е.(1968)Мимесис: приказивање стварности у
западнојкњижевности,преводТабаковићМ.,Београд:Нолит,стр.16.

2 Уовомтекстућусекориститиискључивооригиналномверзијомито
ономпревеликенадоградњезаНоћвештица2011.године;притомиг-
норишемвеликеизменеисадржајнедопунесвихекспанзијаодкојих
последња у тренутку писања још увек није издата. Кохерентан аргу-
ментзаштобимогаодабудепредметзасебногтекста,алисесводина
проширењелудичкекомпонентезбогкојејенаративпомалоразводњен.
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који подривају или негирају легитимност канонског
протосвета.3

ГлавнеразликеизмеђубиблијскогмитаиЖртвовањајесу
изменеунаративу,перспективизација(крозликжртвованог
детета)ипотпунапроменауметничкеформеуинтерактивни
виртуелнипростор,односно–увидео-игру.4Родитељкоји
жртвујесинајединцавишенијебогобојажљивиизабраник,
већ мајка залуђена „телејеванђелизмом” (televevangelism),
која се води „гласом одозго”.5 Ремедијацијом кроз комер-
цијалне телевизијске програме, библијски мит губи своју
метафизичку тежину и своди се на пуки, „лако читљиви”
фикционалнитекст,којимсузатрованијунациигре,налик
онимауроманимаСервантесаилиФлобера.Гласизтелеви-
зоранаређујеМамиданајпресинуодузмесве„лоше”ства-
ри,какобигаодсеклаодсветаисветскихзала,анакрају
идагажртвујеуимесопственеверностииљубавипрема
Богу.Тимесенанаизгледмалавратауводидругитемељни
дисруптивнимотивЖртвовања:проблемИсаковог сагре-
шења,којиусамомбиблијскомтекстукаотакавнепостоји.
Све се то предочава на самом почетку игре, у наративној
формикраткогвидео-клипа–тзв.„синематика“(cinematic),
изведеногутехницицртежа,чимесесугеришедечаковоау-
торство дводимензионалног света игре.6Наративни значај
Исаковеперспективепостајејошизраженијикадаиграчко-
начноступиулудички,интерактивнипростордечаковема-
ште. Доминантна приповедачка форма видео-игре притом
омогућаваједноставнуупотребунајразличитијихдифузних
мотивскихструктуракрозњиховоразмештање,неповер-
тикалинаратива,већхоризонтално.Иакојекарактеризаци-
јаокружењем(setting)широкораспрострањенаиудругим

3 Долежел,Л.(2008)Хетерокосмика–фикцијаимогућисветови,прев.
КалинићС.,Београд:Службенигласник,стр.21.

4 ОзначајупросторазавидеоигрукаоформуписаојејошЛевМанович
у(LevManovich),у:Језикуновихмедија(Manovich,L.(2002)Langua-
geofNewMedia,London:TheMITPress,pp.244-285),студијидигитал-
ногизраза,издатојјош2002.године,кадајепостојаосамомалиделић
техника,пачакижанровакоједанаспознајемо.Напредакумогућно-
стимаауторавидеоигарајеипакусловљениразвојемтехнологије,као
иусловимадистрибуцијекојисуод2008. годиненаовамодрастично
повољнијизамањеамбициознепројекте.

5 Свипреводиизенглескогизворникасумоји.Превођењеодређенихна-
зиваизигреитерминаизсферегејмингаизбегнутојеуследнемогућно-
стидасеусрпскомјезикунађееквивалентилибаремнекикојиневређа
слух,кадасамречиостављалауоригиналууиталику.

6 Штосеипотврђујенакрајууводногсинематика,кадаИсакдижепоглед
сасвогцртежа.
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уметностима,7 једнаодмогућностиприповедањауиграма
јесте и коришћење простора као „интерфејса за базу”,8 у
овомслучајузадетаљеоИсаковомживотукојинелинеарно
изграђујуукупаннаратив.

У даљем тексту разматрам особености измештања ориги-
налнебиблијскеепизоде,најпрекрозелементекојиовуигру
квалификујукао„причуоуму”,9односнокаодолежеловски
светса једнимликом.Притоме,анализићебитиизложен
садржајдечаковесвести,којуобликујесукобсин-мајкаина-
метнутоосећањесагрешења.Посебнапажњабићеобраћена
инасвојства„дифузног”наративаигре,тојестнаупотре-
буrougelike10цикличнеструктуресаизменама,каомогућег
примера„правог”итеративногприповедања.Формалнаре-
конфигурацијалинеарногнаративауовојигрипревасходно
изражаваосећањебезизлазностиуискуству злостављаног
детета,упричибезтелеологије,безправогразрешењаибез
краја.

Притисактелесности–
психакао„природнасила”

Лудички просторЖртвовањаИсаковог можемо окаракте-
рисатикаоопросторавањепсихе.Иако је збогразличитих
завршетака и амбивалентне стилизације тешко разлучити
шта припада „реалном” слоју фикционалног света, а шта
Исаковојмашти,уводниекрансакогасеприступалудич-
ком простору означен је као његов цртеж. О томе говоре
некиодследећихдетаља:сенкањеговеруке,мувакојапро-
лећеизмеђуокакамереиприказаногпапира, каоимоно-
хроматскапалета,којанеутралишекарактеристичнистрип-
колорит игре и свему даје изглед скице. Поред тога што
намдајевредансигналда јесвештоћемовидетизаправо
производИсаковогума,такавуводуигривипросторупу-
ћује и на општеместо „уласка у слику”, каометафоре за

7 И једнакопримећивана, рецимоу књижевностиЧетменовој (Seymour
Chatman) анализиЏојсовеприповеткеИвлин;ChatmanS. (1980)Story
andDiscourse –Narrative Structure in Fiction andFilm, Ithaca:Cornell
UniversityPresspp.138-145.

8 Manovich,L.исто,стр.251.
9 Долежел,Л.исто,стр.108.
10Упитањујетипопштегдизајнаструктуревидео-игрекојисезаснивана

краћимпреласцимакрознизнивоасастављениходнасумичногенери-
санихелеменатаналепљенихнаопшту,константнуструктуру,штопо-
новнопрелажењечинипривлачнимзбогсталногувођењановина.Ци-
кличностсетакођеохрабрујесистемомоткључавањасадржајанаконод-
ређенихподвигаилицелихпрелажења,штојеначиндаиграчнапредује
инахоризонталнојравни,анесамопотомеколикоједалекоодмакаоу
самомпрелажењу.
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гејмингуопште,11суочавајућииграчасаметалудичкимсло-
јемзначењачакипрепочеткаигре.Крозовајпоступакчи-
таваиграсеконтекстуализујекаоимагинативнидоживљај
биткесаопресивноммајком,начијућевизуелнуииграчку
реализацијуутицатибројнифакториискустваједногсевер-
ноамеричкогдечакаXXIвека.Лудичкипросторсепритом
квалификујекаодолежеловскисвет са једномособом,на-
ликУисмансовом(Huysmans)романуНасупрот,укомније
речосукобучовекасаприродом(каоу,рецимо,Дефоовом
РобинзонуКрусоу),већјеупитањуусебезатворен,„ексклу-
зивниум”,„уместете”.12Али,доккључпȃдаУисмансовог
протагонистепредстављапотискивањеприроднихсадржаја
и„осветасилеприроде”13увидуболести–Исаковсвет,бу-
дући у потпуности имагинаран, подлеже искључиво зако-
нимањеговогпсихизма.Његовумјетајкојиконституише
космослудичкогпросторауманиру„природнесиле”.Тако
створени свет носи у себи перспективизујућу компоненту
измештања,атакођеиграчаупознајесаизвеснимдетаљима
издечаковогживота.

За почетак ваља испитати основну играчку ситуацију, од-
носно које се могућности интеракције отварају у првом
сусретусаигромиштанамтоговориоИсаку.

Слика1Скриншот,McMillen,E.andHimsl,F.
TheBindingofIsaac(2011),Steam

Интерфејсиконтролеисписаненаподупрвесобеупућују
насеријалЛегендаоЗелди (TheLegendofZelda),нарочи-
тонапрву,истоименуигруиз1986.године,штотематски
призиваескапистички,бајколикисценариоспасавањаоте-
тепринцезе,толикокарактеристичанзараниразвојгејминг
индустрије. Ова референца поставља извесни „хоризонт

11Један од чувених скорашњих примера је приступ нивоу „Насликани
свет”(PaintedWorld)изпрвогделасеријалаDarkSouls,укомиграчдо-
словнопролазикрозплатнодабиприступиоопростореномнасликаном
пејзажу.

12Исто,стр.60-61.
13Исто,стр.64.
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очекивања” (Wolfgang Iser), у погледу снаге и изузетних
способностииграчевог аватара.Али,ЖртвовањеИсаково
одбацује овако очекиванеи типичнеформулације игривог
протагонисте.Дечаксебезамишљакаопотпуноголог,ње-
говајединасредстваборбесуједнабомба,приказанауин-
терфејсу, и сузе које испаљује уместо пројектила. Другим
речима, Исак је потпуно изолован и немоћан, за разлику
одјунакаЛегендеоЗелди,когкрасибајковиткостимина-
оружање.Проласкомуследећусобудечакаспопадајунео-
бичнинепријатељи:једнаодшестврстамува,илинекаод
триврстецрва;затимпијавице,камиказе-пијавице,илиса
варијацијаманатемучирова,угрушака,мозговаилицрева.
АнимацијаИсаковихнепријатељаједнакоје„дечија”,каои
ууводнимсинематицима,штосâмопосебиинтезивирагро-
тескнувеселостовихбића,којимасепревасходнотематизу-
јетелесностираспадање.ДоксеуЛегендиоЗелдипротаго-
нистасуочавасамагичнимбићима,којасууслужби„Прин-
цатаме”(окупаторамирољубивогкраљевстваХајрул),агре-
сијаИсаковихпротивниканијеничимобјашњена.Њихова
мотивацијасенеексплицира,чимесесугеришедасуони
експоненти „природне силе” Исаковог имагинаријума14 –
отелотворењадечаковиханксиозности.

Значајтелесностинаговештавасевећууводномсинемати-
ку,укомсеприказујеМамакакоИсакуодузимаодећу,за-
једносаиграчкамакаоизвориманечистоће:дечакпостаје
огољенпредњом,алиипредсамимсобом.Темадечаковог
суочавањасавластитимтеломдодатносепроширујепоја-
вом нових непријатеља, који су представљени каоњегове
деформисане верзије. Наметнути страх од сопствене гре-
шностиотелотворавасеуфизичкиоштећенимсопствима:
Исака тако нападају зомбификоване верзије њега самог,
његовообезглављенотело,илипакосамостаљенаглава,у
вишеваријација.Телојеједнаковажноизањеговеbossне-
пријатеље,којимасепостварујудраматичнепредставенеу-
обичајенихобољења,одкојихпобољевајуИсаковисурога-
ти:Близанци(Gemini)отеловљујусиндроммеђублизаначке
трансфузије (током које један од једнојајачних близанаца
узурпиракрвотокдругог),докГерди(Gurdy)тематизујетзв.

14Притоммислимискључивоналудичкипростор,будућидасеонможе
посматратикаодолежеловскисветсаједномособомињемуаналогном
„природном силом” која у недостатку ликова гради основни сукоб са
протагонистом.ЈединикандидатзаликауигривомсегментујеМамау
свомbossоблику,алисењенобесумочнонасиљетешкоможедовести
увезусадефиницијомособепредложеномуХетерокосмици:„Особаје
ентитеткојипоредфизичкихсвојставапоседујеименталниживот(ста-
њасвести,особине,догађаје,чинове)”(Исто,стр.44).Свођењемајкена
„природнусилу”јестеједнаодснажнијихдимензијаИсаковемуке.
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Герд:„гастроезофагеалнурефлукснуболест”,односновра-
ћањежелудачногсадржајауједњак.Обаорганскапореме-
ћаја асоцирају на неуравнотежену конзумацију и предста-
вљајујошједнувизију„смртноггреха”,којуИсакпокушава
дасавладанасвомпуту.

Ускладусатрадиционалнимформуламахеројскогпутова-
ња, алииосновнимгејмплејпринципимаповећањатежи-
неизазова,Исакуспутпостајејачикрозсакупљање„пред-
мета” (items).Укратко, онипобољшавајуИсакове борбене
способности,аделесенапасивне–којиапсолутноутичу
на могућности аватара, и на активне, чији се ефекат ма-
нифестујепожељииграча,притискомна тастер.Сваки је
представљенпосебномиконицоминазивомкоји само су-
геришеефекат,штосе,каоуосталомимногедругествари
уиграма,паиуЖртвовању,можесазнати самометодом
испробавања.15Радифокусанаизмештањебиблијскогми-
та,предлажемтематскуподелупредметанаприватнеина
попкултурне(којеостављамзапотоњуанализу).Првугрупу
карактеришевезаностзаИсаковусвакодневицуикојасто-
гапредстављаизузетноважанизворинформацијаофабу-
ли.Например,наосновуприватнихпредметаиздечаковог
арсеналасазнајемодајенекадаимаомачку,псаМакса,се-
струМеги;наравноускладусаизопаченомлогикомчита-
вог света, онихналазикаомртве,уздодатанефекат тога
штојеМегиприказанауфетусоликомстадијуму,аодМакса
налази самоњегову главу.Другипредметиуказујунажи-
вотзанемареногизлостављаногдетета:низпредметакоји
тематизујуоброкепоказујудасеИсаковадијетасастојала
углавномодпсећехранеипокварногмлека,априсутнису
иварјачаикаиш,традиционалниносиоцифизичкогкажња-
вања. Упркос морбидности Исаковог имагинаријума, по-
стоји и значајно лудичко искупљење наведених предмета,
будућидасеповређивањемдечаказаправооснажујуигра-
чевеспособности.Усветлусузакаоглавногоружјаовакав
третман има свој специфично изопачен смисао: заИсака,
јединоолакшањемукејестеплакатијачеибоље.Везапат-
ње и оснаживања, карактеристична за дословно схваћени

15Овоседрастичномењаукаснијимверзијамаигре,патакоуAfterbirth
експанзијизахваљујућидинамичномприказуатрибутавишенеманика-
квемистеријеокоособинапредмета.Тојејошједанодпримерагејми-
фикацијекаорастакањазачудностиинаративнегустинепрвеинстанце
игреиприближавањусеријалаономештојеМановичоцениокаонови,
модабилни модел уметничког дела насупрот старом, линеарном типу
уметничкогделаоличеномуиграмасастрогомкомпозицијомкаоштоје
Мист(Myst;Manovich,L.исто,стр.245).Afterbirth+јеовуметаморфозу
комплетираоувођењем(релативно)приступачногсистемазамодовање
итимепотпунооцениоЖртвовањекаогејмингсистемукојисеможе
додаватисвеисваштанауштрбИсаковеприче.
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смисаохришћанскихмука,овдејеприказанаунастраности
„погрешногчитања”,каквоможеиматидетекојетрписна-
жанутицајједнаконеспособног„читаоца”уликуродитеља.
Утомдуху, самоповређивањетакођедобија својеместоу
Исаковојгејмификацијисвакодневице:„Маликамен”ижи-
летповећавајуефикасностсуза,аомча,ироничноназвана
„Трансценденција”,дајеспособностлетења.Какоовајскуп
небипостаомелодраматичнапапазјанија,додатисуипред-
мети који симболизују „општа места” детињства, попут
„Прехладе”, „Долара” (који представља богатство одмак-
сималних99новчића),16ипопутможда јединог„невиног”
предмета уЖртвовању Исаковом – „Чоколадног млека”.
Многипредметимењајуисамизгледаватара,чимесенави-
зуелномпланутакођеистичезначајтела.Наконштоиграч
покупинеколикопобољшања,предметипостајуиносиоци
гротескног, када се бројни визуелни ефекти „наслажу” на
„побољшаног”дечака.

Прерушавањејејошједнаодвеликихтемаигре,будућида
истиче„флукспостајања”Исаковогидентитета,којиједе-
таљноанализираоЏорданВуд(JordanWood),17уоквирима
queerтеорије.Могућностидасепрелажењеигрезапочнеу
костимубиблијскихгрешникапопутМаријеМагдалене,Ка-
инаилиЈуде,сугеришеИсаковуидентификацијусапреступ-
ницимаипоновоупућујенаглавнупоткухипертрофираног
осећајакривице.Нанивоуигреовојејошједнопроширење
играчевихспособности,будућидаовиликовиимајуизме-
њенеатрибутеидастартујусајединственим„предметима”,
којимасепојачавајуодређениаспектиигре.ТакоКаин,као
архе-убица,има„јачи”напад,докЈудаигрузапочињесатри
(издајничка)златника.

Поред„митских”ликова,умеханиципреоблачењафигури-
раиМајкакаоједини„стварни”лик,будућидаИсакможе
дапокупиразноврснеМаминепредметеиобучеихилиис-
користикаоактивне.Такосеиграчможенаћиуситуацији
дањеговаватарносиМаминвеш,штиклеиконтактносо-
чиво,аидамууснекрасињенкармин.Одећаповећавадо-
метсуза,сочиводајесузамаефекатзамрзавањанепријатеља

16Играчеваватарнеможеда„носи”вишеодтога.
17Wood,J.(2017)RomancinganEmpire,BecomingIsaac:TheQueerPossibi-

litiesofJadeEmpireandTheBindingofIsaac,GamingRepresentation:Ra-
ce,Gender,andSexualityinVideoGames,ed.Malkowski,J.andRussworm,
T.M.Bloomington:IndianaUniversityPress,p.225.Занимљивпогледна
овутемудајеиЏејсБритенкојиистичеквиридрагкомпонентепро-
менаИсаковогвизуелногидентитета;BrittainJ.HobbyHorseAnatomy:
BawdyandBodyinTheBindingofIsaacChapter2,Entropy,17.6.2015,12.
7. 2020; https://entropymag.org/hobby-horse-anatomy-bawdy-and-body-in-
the-binding-of-isaac-ch-2/
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(шторадиигрудњак),докМаминоокоомогућаваИсакуда
испаљујепројектилеслеђа.Мајчинскателесност,којуови
ефекти јасно маркирају, означена је као прогонитељска и
контролишућа. Преузимајући њену одећу, дечак присваја
засебеМаминготовобожанскистатусунутарфикционал-
ногсвета,којимуомогућававршењепритискаиздалекаи
уливање страха непријатељима.Исакова параноја се овим
уздиженанивокосмологије:мајкапостајеалфаиомегаза
свастворењакојанастањујуњеговум.Онајеузроксветаи
његовоконачноисходиште:последњиbossигре.18Борбаса
Мамом, на крају нивоа „Дубине”, индикативно је хтонска
полокацији,алиисинтетичнапотипу,собзиромнатода
онаможедапризовенепријатељескојимасеиграчсуочио
напретходнимнивоима.Упитањусувећинскиисаколика
бића,штоимплицирањенудеоустварањудечаковихкрњих
сопстава,алиињеногосподарењенадчитавимфикционал-
нимсветом.Анксиозностодмајчинскогутицајавидљиваје
инајошједномнивоуанатомијеовебитке:њенаbossсоба
јејединаизкојенепостојиизлаз.Заразликуодуобичајених
соба са „најјачим” противникомнивоа, просторија у којој
Мамапребиваимачетвороврата;крозњихпровирујуњене
очи, које на аватараиспаљују крвавепројектиле, алтерна-
тивноирукекоје грабекааватару;други,директаннапад
јестегажењеИсака.ОкруженостМаминимтеломјеконачан
изазовзадечака.Притисакфрустрацијесетимеинтезивира
дозаточеностиукругуизкогсинможедасеизбависамо
силом,или–уовомслучају–плакањем.Усукобусањеним
теломврхунисванегативностдечаковогума;њенпадјеуо-
сталомиразлогзанајочигледнијеслављечитавеигре,које
представљацртежуменијунаконпрвогуспешногпреласка:

18ИакосеудаљојанализинеговориооткључавањуМатерице(Womb)
каоскривеногпоследњегнивоа,иМаминосрце(Mom’sHeart)ихибрид
срцоликогфетуса(названItLives!)скојимасеиграчсуочаванатомни-
воусутакођеинтегралнидеомаминетелесности,стогасматрамдаово
одређењенијеугроженоњиховимизостанком.Овадваbossнепријатеља
додушепрецизирајумајчинскуемотивностињенувезусадететомкао
суштинскиболнаместазаИсака.

Слика2Скриншот,McMillen,E.andHimsl,F.
TheBindingofIsaac(2011),Steam
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Интериоризацијакултуре

ХронотопЖртвовањајеСевернaАмерикаXXIвека.Тосе
можезакључитипосматрањемванпсихичкихсадржајакоји
сеизлажууоквирулудичкогпросторанаистеначинекао
и они уже везани заИсаково приватно постојање.Наиме,
у игри су присутнимноги елементи популарне културе, а
јављајусеунеколикотематскихблокова:популарнабиблиј-
ска иконографија и њој паралелан популарни окултизам,
интернет и geek култура, као и саме видео-игре. Њихова
имплементација, односно „гејмификација” пружа врхун-
скуприликузаимплицитнукритикупопуларнекултурекоја
сталнобалансиранаивицигротеске.

Важнуулогупреиначенихбиблијскихсадржајауовомна-
ративу није тешко објаснити, с обзиромна то да је наме-
тањебанализованогсветогтекстаосноваИсаковогосећаја
нечистоћеиМаминогнегативногутицаја.Заплетједослов-
нопозајмљенизБиблије,такода јеуовојдрамисуочава-
ња са сопственом кривицом појава хришћанских мотива
готовонеизоставна.Каоштосугеришеиосновнинаратив
у ком се критикује озлоглашена лукративност „телејеван-
ђелиста”,ЖртвовањеИсаковоусмеравасветлонафеномен
тзв.„погрешногчитања”библијскогтекста(HaroldBloom)
инањеговапотенцијалнотрагичнаисходишта.Радњупо-
крећеМаминаинтерпретацијабиблијскеприче,чијесуди-
ректнепоследицеподечаковживотелабориранеууводним
синематицима. Ипак, тумачење које доминира лудичким
просторомјестеоноИсаково–практичнодериватдерива-
та,будућидасесавупрошћенирелигијскисадржајдодат-
но поједностављује незрелошћу његовог ума. Религиозни
мотиви подлежу „гејмификацији”, доминантном филте-
ру разноврсних културема које Исак инструментализује.
Тако се „седам смртних грехова” тематизује кроз играчки
тропмини-boss-ова;визуелно,онипредстављајустворења
изкласе „исаколиких”непријатеља,штоихчини још јед-
ном дечаковом пројекцијом сопствене пропасти. Њихови
напади представљају поједностављење карактеристично
за дечију машту, која замишља персонификације смртних
грехова:Пожуда,тако,пратиобразац„брзих”непријатеља
који прогоне играчев аватар, док је Прождрљивост пред-
стављена као распорени стомак, из ког се на јунака испа-
љујуласери.Банализацијајеовдеосновакритичкеоштри-
цеМаминог„испирањамозга”,причемусукомпликовани
теолошкиконцептиугураниуинфантилнусвесткојанијеу
стањудаихпојмидругачијенегосамокаочудовишта.Вр-
хунацгротескногпроцесаслободнихасоцијацијауоваквим
околностимавидљивјеупримеримапопутГнева,којиИсак
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замишља као мрачну, живчану верзију јунака популарне
игреБомбермен(Bomberman),одкогсуипреузетиобрасци
напада–тачније,гађањеаватарабомбама.

Јудеохришћанскимотиви су далеко присутнији и развије-
нијиуравнипредмета,гдеихможемоугрубоподелитина
„мрачне”и„светле”.Првисууглавномфокусиранинапоја-
чавањеаватаровихнападаитематизујуокултнутрадицију
везанузафигуруђавола,даклеједнуодлатералнихкултур-
нихлинијабиблијскогмита.Другијудеохришћанскимоти-
висеугејмплејуманифестујуиликаоопштапобољшања,
иликаоонакојаповећавајуброј„срца”,19иужесувезана
захришћанскесветињеицркву.Оноштојеважноистаћиу
везиса„мрачним”предметимајестемеханизамуговораса
ђаволом:наиме,акоиграчнаспратунеоштетиниједноод
црвених, „правих” срца, он бива награђен собом-светили-
штем,укојојиграчпопотребимењаосвојенасрцазаодре-
ђенекориснепредмете.Овдесе„душапродаје”заодређени
сетпобољшања,попутвећспомињане„мртвемачке”(која
играчудаједеветживота),илисестреМеги,алии„Пента-
грама”, „Пакта” или „КњигеБелаилове”.Поред овакоме-
лодраматичномрачнихпредмета,тујеитзв.„Уиђи-табла”
(OiujaBoard),алатнамењенспиритистичкимсеансама,који
јелиценцираоамеричкипроизвођачиграчакаХасбро (Ha-
sbro) и тако дециширом света омогућио забавну комуни-
кацију са оностраним. Заједно са већ размотреном темат-
скомлинијомоснаживањакрозсамоповређивање,„мрачни”
предметидиректноповезујуисквареносткаопожељанмо-
дус напредовања, будући да су као побољшања примарно
везана за наношењештете непријатељима одизузетне ва-
жностизапрелазакигре.20Такојеједнооднајрадикалнијих
појачањауправо„Паклениогањ”(Brimstone),којиИсакове
сузе трансформише у некакву ватру-ласер; тај предмет је
могућедобитисамоприпотписивању„уговорасађаволом”.
Речјеоразорној„антигрешничкој”сили,наликонојкојаје
описанауКњизипостања,акојусадаИсакприсваја.Као
штојеидентификацијасаМамомбилапожељназаиграча,
такоаватараоснажујеиприхватањегрешности.Упоређе-
њусаовим,„светли”предметисуврлонеутрални:тако,ре-
цимо,„Бројаница”и„Реликвија”помажуакумулацијусрца,
а „Ореол“нудипобољшање свих атрибута.Међуњима је

19Срца се као и у оригиналној Зелди уЖртвовању користе да означе
healthbarаватара.

20У питању је консензус у играчкој заједници окоЖртвовања, а и по-
штоубрзававременеопходнозаелиминацијунепријатеља,високаште-
та смањује вероватноћу да ће непријатељи погодити аватара и тиме
повећаваиграчевешанседаћепреживетипрелазак.
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најиндикативнијеприсуствоБиблије,којакаоактивнипред-
мет Исаку даје анђеоска крила и способност летења, али
и има и још једну, скривену намену: у блиском сукобу са
Мамом,активацијаБиблиједоносиаутоматскупобеду.Ова
прилично лутеранска способност самог библијског текста
да„будејаче”одкрњегверовања,заједносачитавим„све-
тлим”фондомсугеришедаколикогодбиласнажнакрити-
касистемаверовањауЖртвовању,онасеипакнеодноси
насадржајколиконаформуверовања:намодусерелиги-
озногискуства који се заснивајунапогрешнимчитањима
или интенционалним обманама, попут поменутог „телеје-
ванђелизма”.Утаквојконцепцијинаглашавасепозитивно
вредновањеличнеегзегезе,светаштва(„Ореол”,„Реликви-
ја”)имолитве(„Бројаница“),којисупредстављеникаоне-
штоисцељујућеипозитивно,аизнадсвегасупротстављено
комерцијализованојрелигији.

Другивеликитематскиблок,којиоличаваИсаковеутицаје
из спољног света, јестефондпопуларне културе сафоку-
сомнањенеgeek аспекте,чији значајниподскуппредста-
вљајууправовидео-игре.Једнатиппопкултуремапредста-
вљају референценапопуларнефилмове, попутМатрикса
(1999),представљеногупредмету„Савијенакашика“,који
Исакудаје„спритистичке”(psychic)сузе,тимеупућујућина
сцену изфилма у којој неименовани дечак савија кашику
узпомоћсвогума. Још једанпример јелопатаWehave to
godeeper! („Морамодаидемодубље!”),чији јеназивди-
ректницитатизфилмаПочетак(Inception,2010).Ускладу
садечијомлогиком,протагонистаузпомоћовогпредмета
„копа” пут према следећем нивоу. Алтернативнији шмек
дајуShoopDaWhoop! илиMonsterManuelпредмети, при
чемупрвипредметпредстављаомажистоименоммиму,21а
други–реминисценцијунадруштвенуигруDungeonsand
Dragons(WizardsoftheCoast).ТипредметипотврђујуИса-
ковувезаностзаширокопоткултурноискуство,чимесепру-
жајошједнакарактеризационанијансапротагонисте.Њи-
ховагејмификација јеприличноједнозначнаипредставља
доброћудну пародију: густи онтолошки смисао филмова
МатриксиПочетакпоједностављујесеиприлагођававећ
помињаномтренду„подетињавања”,односноинфантилиза-
цијесложенихконцепата.Мимјеједнакоапсурднопрофан
каоиусвоминтернетпостојању,аManuel–ипоредпогре-
шногспеловањаречиmanual – самопризивапријатељски

21Упитањујеједнаодреликвијаранеинтернеткултуре,кадасумимови
махомбилилака“нонсенс”забава.ShoopDaWhoop,одредницанапор-
талуKnow YourMeme, 12. 7. 2020; https://knowyourmeme.com/memes/
shoop-da-whoop
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настројенастворењадасеборезаИсака.22Приказаниути-
цајпопуларнекултуремождајестекарактеристичанпример
постмодерногеклектицизма,који јеуЖртвовањуоцењен
каоукупнопозитиван.Коликогодовајблокбиослабогин-
тезитетауодносунадругекултурнеформације,башјетаква
лакоћаовихпредметаелементкојидонеклеискупљујесве
штојеужасноузнемиравајућеувезисаИсаковимунутра-
шњимживотоми,уизвесномсмислу,уносидашакведрине
уњеговохтонскоимагинативнопутовање.

Каоштојевећнаговештеноупрегледулудичкогпростора,
ЖртвовањеИсаково јеизузетнотесноповезаносасерија-
ломЛегендаоЗелди, одкојегпреузимаиинтерфејсилу-
дичкесистеме,попутграђењанивоаодпојединачнихсобау
којимасеиграчсукобљавасанепријатељима.Уигрисупри-
сутнеиреференцеувидупредмета(„Мердевине”,„Врећа
сабомбама”),којифункционишунасличанначинкаоиу
Зелдасеријалу.Али,укупанрезултатјесвакакодругачији,и
тодотемередаоЖртвовањуможемоговоритиикаоосво-
јеврснојанти-Зелди.УпоредниодносизмеђудвеигреЏејс
Бритејн(JaceBrittain)сажеојенаследећиначин:

ИграосамсвакуЛегендаоЗелдиигруиколикојазнам,
Линк[протагонистасеријала]невршинужду:онједесу-
пу,пијемлекоиспавакада јеиграугашена;алиизмета
нигденема.Гдеје,дакле,измет?Надругојстранипак,већ
током првог играња,ЖртвовањеИсаково оставља ути-
саккаода је складиштесвихНинтендових23фекалијау
периодуод30година.24

Иаконикаконе треба пренебегнути односизмеђу ове две
конкретне игре, гејмерска интертекстуалностЖртвовања
је суштински важна као принцип стварањафикционалног
света:уколикоизДезесентовеорганизације светаможемо

22Пошто је у питању референца на приручник са гејмификованим чу-
довиштимакојеиграчимогудасретнуприиграњуDungeonsandDra-
gons,значењечактрпиипозитивнупромену–призванабићанисуне-
пријатељи,већсавезници.

23Нинтендојенаравнопознат,иудобруиузлу,посвоминсистирањуна
концептуиграњазацелупородицу,штојењиховеигредоданашњегда-
наодржалослатким,шаренимипријатним.ЕдмундМекмиленјесвоју
иницијалнупопуларносткаонезавистанаутористекаоигромкојајеиз-
градилаодносдоброћуднепародијепремаСупер-Марију(SuperMario),
SuperMeatBoy(2010),којајеипоредцртаћ-гротеске,којујеЖртвова-
њенаследиломногомањемрачнаигра.Љубавнапричаизмеђукоцкеме-
саидевојке-фластераделујекаоДизнипродукцијауодносунаИсаков
живот.

24BrittainJ.HobbyHorseAnatomy:BawdyandBodyinTheBindingofIsaac
Chapter1,Entropy,10.6.2015,12.7.2020,https://entropymag.org/hobby-
horse-anatomy-bawdy-and-body-in-the-binding-of-isaac-ch-1/
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закључитидајеонестетски,Исакјесвакакогејмерскиум.
Видео-игреимајуогроманудеоуњеговомживоту;нанивоу
предметапостојебројнереференценаиграчкеиконепопут
Супер-Марија(SuperMario),иличеданезависнесценекао
штосуSpelunky,каоинајразличитијеигресамогЕдмунда
Мекмилена,нарочитоSuperMeatBoy.25Ниједноодовихпо-
бољшањанемафаталненуспојаве„мрачних”хришћанских
предмета,илионихизсвакодневицепротагонисте.Штави-
ше,активнипредметTheGamekid,каореференцанаГејмбој
(Gameboy)конзолу,накраткопретвараИсакаунепобедиво
„пакменолико” створење. Једина потенцијално негативна
конотацијаможесевидетиутзв.„играоницама”,укојима
суглавнеактивностикоцкање(слотмашина,шибицар),као
и трговина крвљу за новац.Пошто је данас опште позна-
тодасуаркаднеигареврлочестобиле „намештене”како
бииграчитрошиливишеновцазаапаратима,овареконтек-
стуализацијасеможечитатикаоциничанкоментарнакрак
гејмингиндустријеоријентисанискључивонапрофит,на-
супрот валоризацији поменутих независних наслова. Али
какогоддаближеодредимоставимплицитногауторапрема
гејмингу,основниметалудичкиисказЖртвовањајестесȃм
Исаковчингејмификацијесопственепсихе.Поигравањеса
лудизмоминихилизмом, које је карактеристично за пост-
модерну уметност, доживљавају потпуну синтезу у игри-
вој гротескидечаковемаште,којаобједињујеимагинатив-
ну разиграност са морбидним мотивима попут болести и
греха.Доминанталудичкогпросторајестеуправоорганско
јединствоовихкомпоненти.

Немогућност
ицикличнаструктура

СапрвомпобедомнадМамом,играсесамопривидноза-
вршава,што јеускладусаrougelikeжанромигре,чијисе
дизајнзасниванапостепеномоткључавањуновихсадржа-
ја.Укупанфондизкогасунивоинасумичногенерисанисе
овимпостепенопроширује,штоосвежавафикснеелементе
карактеристичнезасвакипрелазак.Играчоткључавапоје-
диности(собе,предмети,непријатељи)којеалгоритамало-
циракадасепокрененовипрелазак,причемуредоследни-
воаостајеисти.Основнаструктуралудичкогпросторајеу
томсмислулинеарнаипратиИсаковоспуштањеусвевећу
дубину,начијемднуседогађабиткасаМамом.Нахоризон-
талнојравни,међутим,свакијенивосастављенизелемена-
такојисенасумичнобирају,штоомогућавајединственуна-
ративнутехнику:приповедањекојејеитеративноустрогом

25Видетинапомену18.
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смислу речи.Упитању је дословно понављање вертикал-
ненаративнелинијесиласкауподземље,саизменамакоје
обогаћују наратив попут нових приказаних предмета или
непријатеља.Изовогугла, свакипојединачни спратпред-
стављазасебнуцелинунасумичногенерисанихкомбинаци-
ја означитеља.Најпознатији пример сличне схеме у лите-
ратурисвакакосуСтилскевежбеРејмонаКеноа(Raymond
Queneau),стимштоЖртвовањеможемовидетикао,уна-
ратолошкомсмислу,богатијуверзијупоступкапонављања
саизменама.Притом,углавномфокусуигресвакаконису
језичко-стилскемогућностиизразакаокодКеноа,већИса-
ковживот,окомиграчдобијановеинформацијеуправозато
штоигрупрелазивишепутаиоткривановесадржаје.

Поредпредметаинепријатељао којима је већбилоречи,
овамогућностпоступкареализујесеинабуквалнијиначин,
поштоизмеђусвакогспратаиграчдобијаприликудавиди
краткисинематиккојитематизујеразнесрамотнеистресне
ситуацијеизИсаковогживота.Овиклиповитематизујуси-
туацијепопутдечаковогнеуспелогудварања,подсмехкоме
јеизложенкадапредвршњациманосиженскуперику,или
седањенатоалетнушољуузкасносхватањеданемапапира;
Исаксеврлолакоузнемирава.Овевињетесутакођенасу-
мичне,штојеаналогнодругимаспектимаигре,скривеним
играчукојисеодлучинасамоједанпрелазак.Вишеструки
преласцисепритомосигуравајууправомеханизмомоткљу-
чавањасадржајапослеодређенихиспуњенихуслова,алии
самомтежиномигре,којунијенималолакопрећиизпрве.
Онемогућавањеприступаодређенимсегментимасемантич-
комфондупроширенојеинамотивекојинезависесамоод
насумичностивећсуусловљени,укључујућиипозамашну
количинупредмета(окочетрдесет,одкојихсмопомињали
рецимоМали камен), неколико boss непријатеља, чак чи-
тав (последњи)ниво,Материцу (Womb), који су доступни
играчутекнакониспуњавањаодређенихизазова.26

ЦикличнаструктураЖртвовањапредстављаслучајитера-
тивног приповедања и хоризонталне дистрибуције значе-
њакојадислоцираекспозицијуузпомоћ„повратнеспреге”
(feedbackloop).ЕспенАрсетјетајпроцес,укомесеинфор-
мацијеразмењујуизмеђучитаоцаитекста,идентификовао
каоважнуособину„ергодичности”,27асамимтимисајбер-

26Например,поменутинивосеоткључаванаконпрвепобеденадМамом.
27Иако је овај појам помало нејасан и код самогАрсета, за ову анали-

зу је важан процес стварања текста који покушава да опише употре-
бомгрчкихречиergon(дело)иhodos(пут).Наиме,низиспрограмира-
них „текстона” активира се играчевим делањем, стварајући читљиви
„скриптон”,којипредстављарезултатповратнеспрегеизмеђумашине
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текстакаотаквог.28УЖртвовањупоновноиграњепредста-
вљаосновниначинчитања,односно,принципфункциони-
сања„повратнеспреге”,сатачкеструктуре.Игранудисвој
пунимотивскифондтекнаконштојеиграчуложио„неза-
немарљивнапор […]неопходанда сечитаоцудозволида
прођекрозтекст”29.ТектадасеформирапунтекстИсако-
вогдоживљајазлостављања,узпомоћпојединачнихдетаља
оличених у предметима и искуствима грешне телесности
којасеочитаваунепријатељима.Нелинеарнадистрибуци-
јазначењасвакаконијеништаново;карактеристичнајеза
хипер-романепопутЖивот:упутствозаупотребуЖоржа
Перека (Georges Perec), као имултимедијалне приповетке
(нпр.PatchworkGirlШелиЏексон(ShelleyJackson)).Али,
гејмплеjЖртвовањаИсаковог комбинује расутостмотива
саопсесивнимпонављањемњиховекомпозиције,штопред-
ставља снажну изјаву о ефектима злостављања на дечији
ум.Метанаративниаспектитеративногстварањалудичког
света испоставља се као упорно поновно проживљавање
истефантазијеоспуштањууподземљеиокршајусасамим
собом,штопредстављабрилијантниприказкругаукојије
затворенозлостављанодете,убеђенодајесветостварње-
гове„нечистоће”.Наиме,чакикадасесавсадржајоткључа,
игру је увекмогуће покренути опет, упркос вишеструким
победаманадМамом.Детаљиимотивисесвевремеприка-
зујуиграчу(синематици,предмети,непријатељи)иИсакова
причајеутомсмислуиспричана;алионнепрестаједајепо-
навља.ЊеговумајкусузеитекстБиблијемогуједнократно
да„победе”,алионасеизновавраћа,каонеизбежнамани-
фестација супер-ега набреклог од „погрешно прочитаног”
СветогПисма.Детенеможедасавладаосећајнечистоће,
који настаје укрштањем родитељског гнева и манихејски
схваћенеметафизике–ономожесамоупорночачкатибол-
номесто,штоИсакичинипоновнимпроживљавањемове
фантазијеоматрициду,којаупорноостајебеззакључка.

Упркос оправданомцинизму који данас имамо према пој-
мунапретка,библијскаепизода,укојојсесаљудскежртве
прелазинаживотињску,несумњивопредстављапозитивну
променузаједнодруштво.Такавмонументалнисмисаосеу
Жртвовањупотпуноизврће,чакиупогледуструктуре:до-
живљајбиблијскогИсакаимасвојуузвишенусврху,апатња

којапроизводитекстичитаоца.УЖртвовањујеовомогућезбогнасу-
мичноггенерисањанивоа,којиизукупногфондамотива/текстонасваки
путстварановискриптон;AarsethE. (1997)Cybertext:Perspectiveson
ErgodicLiterature,Baltimore:TheJohnHopkinsUniversityPress,p.1,62.

28Исто,стp.1.
29Исто.
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злостављаногдечаканемачакнисвојкрај.Његовоискуство
јепредстављенокрозпроцедуралниописмладепсихе ко-
јапокушавадаобрадитраумуузпомоћлудичкихкатегори-
ја,алибезрезултата.Последњиунизуоддесетразличитих
синематика, које играч откључава након одређеног броја
прелазакапоследњегнивоа,приказујепрестрављеногИса-
какакопроналазисамогсебеугушеногуковчегу,изкогје,
какосевидиупретходнимклиповима,узимао„откључане”
садржаје.Чакинаконтаквогконачногприказа,игрујемо-
гућепокренутиопет.Управосетако,нафиналномнаратив-
номвагању,лудизамиспостављакаоприроднистепеникка
нихилистичком закључку о немогућностима превазилаже-
њатрауме,уантисветуукомчакнилинеарноствишеније
могућа.
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LUDICDISPLACEMENTOFABIBLICALMYTH

THEBINDINGOFISAAC

Abstract

TheBindingofIsaac,a2011videogamebyEdmundMcMillan,isa
postmoderntakeonthebiblicalepisodeofthesamenamewhichcan
be characterized as a displacement, in terms of Lubomír Doležel’s
Heterocosmica. It presents a radical intervention on the original
narrative,onethatcreatesapolemicalanti-worldtransmittedthrough
theperspectiveofIsaac,aboysuferingabusefromhistelevangelism-
obsessedmother.Themainfabricofthegameishisgrotesque,gamified
fantasyaboutencounteringthedelusionalparent,whichisfilledwith
anxiety about his own sinfulness, with a counterweight that can be
found in entities imported from popular culture, especially video
games.Thegame’sroguelikegenreenablesaproceduralexpressionof
theexperienceofabusethroughaniterativestorytellingtechnique,with
the interplayofdiferenceandrepetitionformingacyclicalnarrative
aboutthe(im)possibilitiesofcontemporaryludismtoamendtrauma.

Key words: The Binding of Isaac, displacement, Doležel, iterative
storytelling,postmodernism
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ДИМЕНЗИЈЕНАЦИОНАЛНИХ
КУЛТУРАИОРГАНИЗАЦИОНО
ПОНАШАЊЕСАПОСЕБНИМ
ОСВРТОМНАПРИМЕРУ
РЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ

Сажетак: Глав ни циљ овог ра да је сте да ука же да ди мен зи је на
ци о нал них кул ту ра ути чу на раз ли чи те аспек те ор га ни за ци о ног 
по на ша ња. Као пот по ра у ра ду ко ри сти се пе то ди мен зи о нал ни 
кул ту ро ло шки мо дел ау то ра Хоф сте да. Ау то ри у ра ду по себ ну 
па жњу по све ћу ју ди мен зи ја ма ра спо на мо ћи и из бе га ва њу ри зи ка 
и не из ве сно сти. Ка да је њи хов ин декс на ни воу на ци о нал не кул ту ре 
ви сок то усло вља ва и по себ ну кли му у окви ру са мих ор га ни за ци ја –  
до ла зи до по ја ве ви со ких хи је ра хиј ских пи ра ми да, цен тра ли за ци
је у од лу чи ва њу, ау то крат ског по на ша ња ме на џе ра, не га тив них 
ста во ва пре ма ра ду, по ја ви стре са и не до са тат ку пред у зет нич ког 
по на ша ња. По се ба но ин те ре со ва ње за ову те му по ти че и од чи
ње ни це да су у Ср би ји обе по ме ну те ди мен зи је на ви со ком ни воу.

Кључне речи: на ци о нал на кул ту ра, ор га ни за ци о но по на ша ње, 
запо сле ни, ме на џер, ау то кра ти ја

ГОРДАНАЂУРЕТИЋиНЕВЕНАКРАСУЉА
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Увод

У да на шњем по слов ном окру же њу ко је ка рак те ри ше све
при сут на гло ба ли за ци ја, зна ча ју на ци о нал не кул ту ре при
да је се све ве ћа па жња. Ме на џе ри ком па ни ја сва ко днев но 
по слу ју са љу ди ма из раз ли чи тих зе ма ља па се по зна ва ње 
њи хо вих основ них, кул ту ро ло шки усло вље них вред но сти, 
ус по ста ви ло као је дан од кључ них фак то ра за успе шну 
сарад њу. 

Кул ту ро ло шка „пот ко ва ност” по ста је им пе ра тив на ме на
џер ска ве шти на ко ја омо гу ћа ва бо ље схва та ње ин тен ци ја 
ка ко ино парт не ра та ко и кон ку ре на та. Она сма њу је  мо гућ
ност по ја ве не спо ра зу ма на ста лих из по гре шног  ту ма че ња 
ту ђих ре чи, ми сли и де ла што је нео п хо дан услов за функ
ци о ни са ње мул ти кул тур них ти мо ва, мул ти на ци о нал них 
корпорација и ин тер на ци о нал них ком па ни ја.1.

Гло бал но по сло ва ње пру жа не бро је не шан се али зах те ва и 
пу но до дат ног уче ња на ни воу чи та ве ор га ни за ци је. Ме на
џер ске прак се ко је су се у јед ној кул ту ри до ка за ле као успе
шне у дру ги ма мо гу би ти не са мо не а де кват не већ и кон
тра про дук тив не.  Из на ве де них раз ло га ор га ни за ци је мо ра ју 
би ти спрем не да сво је стра те ги је, струк ту ре, ак тив но сти и 
ме то де за по сти за ње ци ље ва при ла го де со циокул тур ном 
окру же њу у ко ме по слу ју2 .

У да љем ра ду ау то ри ће се слу жи ти Хоф сте до вим пе то ди
мен зи о нал ним кул ту ро ло шким мо де лом ка ко би што ја сни
је ука за ли да се раз ли чи те ва ри ја бле ор га ни за ци о ног по на
ша ња на ла зе под ја ким ути ца јем са ме на ци о нал не кул ту ре. 
Ка ко Хоф сте де на во ди „на ци о нал на кул ту ра је по пут мен
тал ног про гра ми ра ња – она је ша блон за на чин раз ми шља
ња, осе ћа ња и по на ша ња ко је по је дин ци уче од де тињ ства и 
потом при ме њу ју чи та вог жи во та”.

По себ на па жња, с об зи ром да су се у обла сти ор га ни за ци
о ног по на ша ња по ка за ле из у зет но ва жним, би ће по све ће
на две ма ди мен зи ја ма, ра спо ну мо ћи и из бе га ва њу ри зи ка 
и не из ве сно сти. Обе има ју ди рек тан ути цај на фор ми ра ње 
од но са из ме ђу ме на џе ра и за по сле них, по сто ја ње ор га ни за
ци о не хи је ра хи је, и уоп ште на све ор га ни за ци о не про це се 
и ис хо де. 

1 Ti pu rić, D., Po drug, N. and Hruš ka, D. (2007) Cul tu ral dif e ren ces: Re sults 
from em pi ri cal re se arch con duc ted in Cro a tia, Slo ve nia, Bo snia and Her ze
go vi na and Hun gary, The Bu si ness Re vi ew, Cam brid ge 7, pp. 151–157.

2 Fran ce sco, A. M. and Gold, B. A. (2005) In ter na ti o nal or ga ni za ti o nal 
behavi or: Text, ca ses, and skill (2nd ed.), Up per Sad dle Ri ver, New Jer sey:  
Pe ar son Pren ti ce Hall.
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То ме сва ка ко тре ба до да ти и чи ње ни цу да су њи хо ви ин дек
си у Ср би ји вр ло ви со ки, што је још је дан од раз ло га за њи
хо во бо ље упо зна ва ње и про у ча ва ње.

Хоф сте де ов пе то ди мен зи о нал ни  
кул ту ро ло шки мо дел

Ау тор Герт Хофстеде (Ge ert Hof ste de) из вр шио је јед но од 
нај ва жни јих и нај оп шир ни јих ис тра жи ва ња ве за них за раз
ли чи то сти на ци о нал них кул ту ра. Сво ју кроскул тур ну сту
ди ју спро вео је у пе ри о ду из ме ђу 1967. и 1973. го ди не, у Ај
биему, ве ли кој мул ти на ци о нал ној ком па ни ји. Ис тра жи ва
њем је би ло об у хва ће но 116 хи ља да за по сле них из 72 зе мље 
и са 20 раз ли чи тих го вор них под руч ја. Јед на од фи ли ја ла у 
ко јој је оба вље но ис тра жи ва ње на ла зи ла се на под руч ју бив
ше Ју го сла ви је (СФРЈ) и по ред оста лих ак тив но сти ба ви ла 
се уво зом и сер ви си ра њем аме рич ких про из во да. 

Ау тор Хоф сте де и  са рад ни ци уста но ви ли су че ти ри основ
не ди мен зи је на осно ву ко јих је мо гу ће раз ли ко ва ти на ци о
нал не кул ту ре – ра спон мо ћи (Po wer Dis tan ce – PDI), из бе га
ва ње ри зи ка и не из ве сно сти (Un ce ra tinty Avo i dan ce – UAI), 
ин ди ви ду а ли зам на спрам ко лек ти ви зма (In di vi du a lism/
Col lec ti vism – IDV/COL) и му шка на спрам жен ске кул ту ре 
(Mascu li ne/Fe mi ni ne – MAS/FEM). Ка сни је, 1987. го ди не, 
уста но вље на је и пе та ди мен зи ја, ду го роч на на спрам крат
ко роч не ори јен та ци је у вре ме ну (Long Term Ori en ta tion – 
LTO).

Ра спон мо ћи мо же се де фи ни са ти као оп сег у ко ме ма ње 
моћ ни при пад ни ци ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја при хва та ју 
чи ње ни цу да је моћ ди стри бу и ра на не јед на ко. Пре ма Хоф
сте до вом из ве шта ју, из 2010. го ди не, ин декс ра спо на мо ћи 
утвр ђен је за 76 зе ма ља. Нај ви ши ин дек си уста но вље ни су 
на под руч ју зе ма ља ис точ не Евро пе, ла тин ских зе ма ља и 
кон ти нен ти ма Ази је и Афри ке3.

Ин декс из бе га ва ња ри зи ка и не из ве сно сти од но си се на то
ле ран ци ју дру штва пре ма не из ве сно сти бу ду ћих до га ђа ја. У 
зе мља ма где је овај ин декс ви сок, љу ди ће се осе ћа ти не
ла год но у си ту а ци ја ма ко је ни су струк ту и ра не, ко је су но ве 
или су им не по зна те. Страх од не из ве сно сти амор ти зу је се 
по ста вља њем ве ли ког бро ја пра ви ла, пра ва, оба ве за, ко до ва 
по на ша ња. Ве ру је се у по сто ја ње са мо јед не исти не. 

За раз ли ку од њих, у кул ту ра ма где је овај ин декс ни зак по
сто ји ма ње пра ви ла, љу ди су опу ште ни ји, а но ве до га ђа је 

3 Hof ste de, G., Hof ste de, G. J. and Min kov, M. (2010) Cul tu res and Or ga ni za
ti ons: Soft wa re of the Mind (Rev. 3rd ed.). New York: McGrawHill.
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при хва та ју без стра ха и стре са. Пре ма већ на ве де ној Хоф
сте до вој ли сти, ин дек си су нај ви ши у зе мља ма ис точ не и 
цен трал не Евро пе, ла тин ским зе мља ма, Ја па ну, гер ман
ским зе мља ма, док су ни ски у зе мља ма ен гле ског го вор ног 
под руч ја, нор диј ским зе мља ма и у окви ру зе ма ља ки не ске 
култу ре.

Та бе ла 1 – Ин декс ра спо на мо ћи
Из вор: Hof ste de, G., Hof ste de, G. J. and Min kov, M. (2010) Cul tu res 
and Or ga ni za ti ons: Soft wa re of the Mind (Rev. 3rd ed.), New York: 

McGrawHill.

Та бе ла 2 – Ин декс из бе га ва ња ри зи ка и не из ве сно сти; Из вор:  
Hof ste de, G., Hof ste de, G. J. and Min kov, M. (2010) Cul tu res and  

Or ga ni za ti ons: Soft wa re of the Mind (Rev. 3rd ed.), New York:  
McGrawHill.

Висок распон моћи Низак распон моћи 

Моћ је база друштва и њен легитимитет 
се не доводи у питање 

Моћ  је легитимна и подлеже 
критеријумима доброг и злог 

Деца се покоравају родитељима Родитељи децу третирају као себи 
равноправне 

Старији људи се обавезно морају 
поштовати; млађи их се плаше 

Старијих људи нико се не плаши нити има 
обавезу да их поштује без разлога 

Постојање хијерахије која поразумева и 
егзистенцијалну неједнакост 

Хијерархија подразумева различитост 
улога и установљава се по потреби 

Запослени очекују јасне директиве од 
менаџера шта треба да раде 

Запослени очекују да их менаџери 
консултују 

Владе држава су аутократске Владе држава су плуралистичке и 
постављају се по основу мирних избора 

Честа корпупција уз политичке 
скандале који се заташкавају 

Корпупција је ређа а политички скандали 
подразумевају крај каријере 

Дистрибуција примања на нивоу 
друштва је веома неуједначена 

Дистрибуција примања на нивоу друштва 
је уједначена 

 

Висок индекс избегавања ризика и 
неизвесности 

Низак индекс избегавања ризика и 
неизвесности 

Неизвесност у животу доживљава се 
као претња, нешто чега се треба 
плашити 

Неизвесност у животу прихвата се 
нормално; сваки дан доноси нешто ново 

Висок ниво постојања стреса, нервозе и 
неуротичности 

Лакоћа живљења, мање стреса и нервозе 

Мања брига о здрављу и општем 
животном благостању 

Активно вођење рачуна о здрављу и 
општем животном благостању 

Потреба за структуром и правилима Прихватање потенцијалног хаоса и 
неизвесности без претходних припрема 

Наставници/професори морају имати 
одговоре на сва питања 

Наставницима/професорима је дозвољено 
да кажу „не знам” 

Останак на истом радном месту чак и у 
случају потпуног незадовољства 

Промена посла не доживљава се као 
проблем 

Емоционална потреба за постојањем 
правила 

Правила се не морају обавезно прихватати 

У политичкој сфери друштва грађани се 
доживљавају као потпуно 
некомпетентни у односу на ауторитете 

У политичкој сфери друштва грађани се 
третирају као компетентни, што им 
ауторитети и показују 
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По сто ја ње ин ди ви ду а ли зма са јед не, а ко лек ти ви зма са дру
ге стра не, озна ча ва ни во у ко ме љу ди се бе ви де као ин ди ву
дуе или пак при пад ни ке од ре ђе них гру па. У ин ди ви ду а ли
стич ким кул ту ра ма сва ки по је ди нац во ди ра чу на о се би и 
о чла но ви ма нај у же по ро ди це. У ко лек ти ви стич ким кул ту
ра ма по је ди нац по ро ђе њу при па да гру пи са ко јом је то ком 
чи та вог жи во та те сно по ве зан. Ви сок ни во ин ди ви ду а ли зма 
при су тан је у го то во свим раз ви је ним За пад ним зе мља ма, 
док ви сок ни во ко лек ти ви зма до ми ни ра у ма ње раз ви је ним 
зе мља ма Евро пе, а по себ но на под руч ју ње ног ис точ ног де
ла. Ја пан се на ла зи у сре ди ни ова два по ла.

Та бе ла 3 – Ин ди ви ду ал изам на спрам ко лек ти ви зма; Из вор:  
Hof stede, G., Hof ste de, G. J. and Min kov, M. (2010) Cul tu res and  

Or ga ni za ti ons: Soft wa re of the Mind (Rev. 3rd ed.),  
New York: McGrawHill.

Кул ту ро ло шка ди мен зи ја му шких и жен ских кул ту ра ре
флек ту је се у при х ва ће ним до ми нант ним вред но сти ма на 
ни воу дру штва у це ли ни. У му шким кул ту ра ма до ми нант
не вред но сти су до стиг ну ћа и успех, а у жен ским ква ли тет 
жи во та и бри га о дру ги ма. Ком па ра тив но по сма тра ју ћи ове 
кул ту ре очи глед на је тен ден ци ја ка по ла ри за ци ји – ве ли ко и 
бр зо је по жељ но и при хва тљи во у му шком дру штву, док се 
у жен ском мно го ви ше фа во ри зу је ма ло и уме ре но. Глав не 
ка рак те ри сти ке му шких кул ту ра су ори јен та ци ја ка по стиг
ну тим ре зул та ти ма, по бе ди и ус пе си ма. Са дру ге стра не, у 
жен ским кул ту ра ма основ на вред ност је уме ре ност. Ви со ко 
се вред ну је ква ли тет жи во та као и од но си са дру гим љу ди
ма. Ин декс му шких вред но сти ви сок је у Ја па ну, зе мља ма 
не мач ког го вор ног под руч ја, у не ким Ла тин ским зе мља ма, 
нпр. Ита ли ји и Мек си ку. Ин декс је не што ни жи у за пад ним 
зе мља ма ко је при па да ју ен гле ском го вор ном под руч ју, док 

Индивидуализам Колективизам 

Свако води рачуна искључиво о себи 
и својој ужој породици 

Људи се рађају и живе у проширеним 
породицама 

„ЈА” логика „Ми” логика 

Тежња ка приватности Потреба за припадањем 

На људе се гледа као на индивидуе Људи се посматрају сходно групи којој 
припадају 

Непоштовање норми води стварању 
осећаја кривице 

Непоштовање норми води стварању осећаја 
срамоте 

Особа одлуке доноси самостално Одлуке се доносе у консултацији са осталим 
члановима породице и пријатеља 

Инсистира се на личном идентитету Истицање личног идентитета сматра се 
непримереним 

Сврха едукације јесте научити како се 
учи 

Сврха едукације је припрема за рад 

Задаци су важнији од односа Односи су важнији од задатака 
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је из у зет но ни зак у нор диј ским зе мља ма и не ким ла тин
ским и азиј ским зе мља ма као што су Фран цу ска, Шпа ни ја, 
Португа ли ја, Чи ле, Ко ре ја и Тај ланд.

Та бе ла 4 – Му шка на спрам жен ске кул ту ре; Из вор: Hof ste de, G., 
Hof ste de, G. J. and Min kov, M. (2010) Cul tu res and Or ga ni za ti ons: 

Soft wa re of the Mind (Rev. 3rd ed.), New York: McGrawHill.

Та бе ла 5 – Крат ко роч на на спрам ду го роч не ори јен та ци је у вре ме
ну; Из вор: Hof ste de, G., Hof ste de, G. J. and Min kov, M. (2010)  

Cul tu res and Or ga ni za ti ons: Soft wa re of the Mind  
(Rev. 3rd ed.), New York: McGrawHill.

По след ња ди мен зи ја, крат ко роч на на спрам ду го роч не 
ори јен та ци је у вре ме ну ука зу је у ком оп се гу је дру штво 

Женски принцип Мушки принцип 

Минимална социјална и емоционалана 
разлика између мушкараца и жена 

Разлика између полова изузетно је 
наглашена 

Како жене тако и мушкарци треба да се 
понашају умерено и заштитнички 

Мушкарци треба да буду амбициозни 
и борбени а жене асертивне 

Постојање баланса на линији посао-
породица 

Послу се даје првенство у односу на 
породицу 

Слабији појединци се штите и симпатишу Дивљење јачима 

Испољавање емоција, посебно у виду плача, 
сматра се нормалним за оба пола 

Мушкарци не плачу а жене се не туку 

Мајке одлучују колико ће деце имати Очеви одлучују о величини породице 

Много жена налази се на политичким 
позицијама 

Политичке позиције су више за 
мушкарце 

Религија је усмерена ка људима Религија је усмерена ка боговима 

 

Краткорочна оријентација Дугорочна оријентација 

Најважније ствари у животу већ су се 
десиле или се управо дешавају 

Најважније ствари десиће се у неком 
будућем периоду 

Инсистирање на стабилној личности – 
добра особа увек је иста 

Добра особа прилагођава се различитим 
условима 

Универзална веровања о томе шта је добро 
а шта лоше 

Појам о добром и лошем мења се 
сходно ситуацији 

Држање до традиције Традиција се мења под утицајем 
променљивих околности 

Грађани треба да се поносе својом земљом Грађани уче о другим земљама и 
културама 

Успех или неуспех у образовању често се  
приписује фактору среће 

Успех или неуспех у образовању 
приписује се уложеном труду 

Спор економски раст сиромашних земаља Убрзан економски раст до постизања 
просперитета 
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окренуто ка са да шњем вре ме ну и до га ђа ји ма, или пак ка 
бу дућ но сти. При пад ни ци кул ту ра чи ја је ори јен та ци ја ду
го роч на пре фе ри ра ју по ста вља ње и оства ри ва ње ду го роч
них ци ље ва. Зе мље ко је су ду го роч но ори јен ти са не на ла зе 
се на под руч ју ис точ не и цен трал не Евро пе. Крат ко роч но 
ори јен ти са ним при па да ју Аме ри ка, Афри ка, Ау стра ли ја и 
му слиман ске зе мље.

За хва љу ју ћи све ве ћем бро ју ис тра жи ва ња у прет ход них пар 
де це ни ја, да нас по сто ји већ ши рок оп сег са зна ња  о то ме 
на ко ји на чин кул ту ро ло шке вред но сти ути чу на по на ша ње 
како са мих ор га ни за ци ја, та ко и за по сле них4.

Ра спон мо ћи у ор га ни за ци о ном кон тек сту

Ка да је у пи та њу ди мен зи ја ра спо на мо ћи, тре ба на гла си ти 
да њен кон цепт пр во бит но по ти че од хо ланд ског со ци јал
ног пси хо ло га Мул де ра. По сма тра ју ћи од ре ђе не фе но ме не 
ау тор је за кљу чио је да је моћ по тен ци јал да се по на ша ње 
дру ге осо бе ди рект но усме ра ва, а ра спон мо ћи пред ста вља 
ни во не јед на ко сти из ме ђу чла но ва дру штва5. Ова  ди мен зи
ја да ље је раз ра ђе на од стра не ау то ра Хоф сте да ко ји ис ти
че да је она ме ра ин тер пер со нал ног ути ца ја ко ји ме на џе ри 
поседу ју у од но су на за по сле не. 

Као што се из на ве де ног мо же за кљу чи ти, очи глед но је да се 
ра спон мо ћи од но си на по сто ја ње не јед на ко сти из ме ђу љу
ди у дру штву. Узи ма ју ћи у об зир ор га ни за ци о ни  кон текст, 
ова ди мен зи ја ука зу је на по сто ја ње су пер и ор ни јих и ма ње 
су пер и ор них, од но сно над ре ђе них и под ре ђе них. Та ко ђе, 
ве о ма је ва жно ис та ћи да је ова кав по ре дак при хва ћен од 
обе стра не без ика квог про ти вље ња. Ра спон мо ћи од ре ђу је 
ни во фор мал не  хи је ра хи је у ор га ни за ци ји, на чин на ко ји се 
до но се од лу ке, ни во цен тра ли за ци је. 

У кул ту ра ма где је ра спон мо ћи ви сок ме на џе ри су па тер на
ли стич ки на стро је ни, а њи хов на чин во ђе ња је ау то крат ски. 
За по сле ни им ве ру ју, не пре и спи ту ју до не те од лу ке, по ви
ну ју им се и по на ша ју ло јал но. У ова квом ам би јен ту ме на
џе ри су ви ше окре ну ти за да ци ма не го љу ди ма. По сао  ко ји 
за по сле ни тре ба да оба ве уна пред је стрикт но од ре ђен па 
оту да и не по сто ји по тре ба за стал ним ин тер ак ци ја ма из ме
ђу ме на џе ра и за по сле них. Да кле, све пре ди спо зи ци је за по
сто ја ње хи је рар хиј ског уре ђе ња у пот пу но сти су при сут не. 
У култура ма ко је има ју ви сок ра спон мо ћи, па са мим тим 

4 Kha tri, N. (2009) Con se qu en ces of Po wer Dis tan ce Ori en ta tion in Or ga ni za
ti ons, Vi sion, 13(1).

5 Mul der, M. (1977) The Daily Po wer Ga me, Le i den, Net her lands: Mar ti nus 
Nij hof.
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и њи хо вим ор га ни за ци ја ма, ви со ко се це не ста тус, моћ и 
престиж6. 

Ор га ни за ци је у овим кул ту ра ма има ју свој по се бан по ре дак 
ко ји омо гу ћа ва да се од лу ке до но се и им пле мен ти ра ју ве
ли ком бр зи ном. Ево и на ко ји на чин. За по сле ни ис по ља ва
ју суб ми сив ност у по на ша њу, а по зи ци ја се ни о ра се ни ка да 
не до во ди у пи та ње. Мла ђи за по сле ни без ре зер ве по шту ју 
ста ри је. Од лу ке се до но се од стра не не ко ли ци не ме на џе ра 
ко ји функ ци о ни шу на вр ху ор га ни за ци о не пи ра ми де. Ме
ђу тим, не до ста так ин фор ма ци о ног ин пу та од стра не свих 
за по сле них, сла бе ко му ни ка ци је и де ље ње ин фор ма ци ја на 
свим хи је ра хиј ским ни во и ма, чи не да до не те од лу ке че сто 
не по седу ју по тре бан ква ли тет. 

Исто та ко, до но ше ње од лу ка са мо од стра не топ ме наџ мен
та че сто са со бом по вла чи и не е тич ка по на ша ња ко ја нај че
шће  про ла зе нео па же но. Раз лог је вр ло ја сан – ме на џе ри 
не ма ју оба ве зу да до не те од лу ке ева лу и ра ју и прав да ју пред 
остатком ка дра. 

Ем пи риј ске сту ди је ука зу ју да је ви сок ин декс ра спо на мо
ћи ду бо ко уко ре њен у ко лек ти ви стич ким кул ту ра ма. У свом 
оп се жном ис тра жи ва њу ау тор Хоф стед ве о ма ја сно ис ти че 
да су ди мен зи је ра спо на мо ћи и ин ди ви ду а ли зма/ко лек ти ви
зма у по зи тив ној ко ре ла ци ји – та ко ко лек ти ви стич ке обич но 
има ју ви сок ра спон мо ћи, а ин ди ви ду а ли стич ке ни зак7. 

Мно ги ау то ри по ред Хоф сте да до шли су до истог за кључ
ка – ко лек ти ви зам се мо же по ве за ти са по сто ја њем ви со ког 
сте пе на ка ко дру штве не та ко и ор га ни за ци о не хи је ра хи је.8

Ме ђу тим, и по ред свих ло ших ко но та ци ја ко је де фи ни тив но 
по се ду је, ви сок ра спон мо ћи у ко лек ти ви стич ким кул ту ра
ма не мо ра увек би ти дис функ ци о на лан. У не ким зе мља ма 
за по сле ни чак и во ле ди рек ти ве ко је ће им сма њи ти по ја ву 
ха о са и не пред ви ди во сти у по слов ном окру же њу. 

Та ко нпр. у Тур ској, за по сле ни у ве ћи ни ком па ни ја не ма ју 
про блем да по слу ју са „моћ ни јим” ме на џе ри ма. Ор га ни за
ци ја функ ци о ни ше та ко што од лу ке до но си топ ме наџ мент 
и са мим тим на се бе пре у зи ма по слов ни ри зик. За по сле ни у 

6 Kirk man, B. L., Chen, G., Farh, J. L., Chen, Z. X. and Lo we, K. B. (2009) 
In di vi dual po wer dis tan ce ori en ta tion and fol lo wer re ac ti ons to tran sfor ma ti
o nal le a ders: A crossle vel, crosscul tu ral exa mi na ti on, Aca demy of Ma na ge
ment Jo ur nal, 52, pp. 744764.

7 Hof ste de, G. (1980) Cul tu re’s Con se qu en ces: In ter na ti o nal Dif e ren ces in 
WorkRe la ted Va lu es, Sa ge Pu bli ca ti ons, Be verly Hills, CA.

8  Bond, M. H. (1996) Chi ne se Va lu es, in: Bond, M. H. (ed.) The Hand bo ok of 
Chi ne se Psycho logy, Ox ford Uni ver sity Press, Hong Kong.



331

ГОРДАНА ЂУРЕТИЋ и НЕВЕНА КРАСУЉА

тој си ту а ци ји не мо ра ју да бри ну о ис хо ду од лу ке и не пре у
зи ма ју од го вор ност за њен ис ход. Ме на џе ри на ра ци о на лан 
на чин убе ђу ју за по сле не да је од лу ка ко ју тре ба да до не су 
пот пу но ис прав на и аде кват на, слу же ћи се чи ње ни ца ма и 
здра вом ло ги ком као пот по ром. „Ве руј те ми да ис прав но” 
по ста је мо то од лу чи ва ња. Ка да је реч о со ци јал ној раз ме
ни, ме на џе ри се пре ма за по сле ни ма по на ша ју пот пу но бе
не во лент но, при ја тељ ски, обе ћа ва ју ћи за уз врат на гра де и 
услуге9.

Ау тор Та рас и са рад ни ци из вр ши ли су ис тра жи ва ње чи ји 
за кључ ци пред ста вља ју из у зет но ква ли тет ну сли ку ре ал но
сти и по слов не прак се у кул ту ра ма где је на ве де ни ин декс 
ви сок10. 

Уко ли ко се у об зир узме оп ште жи вот но бла го ста ње по сто
ји не ко ли ко те о риј ских раз ло га услед ко јих се уна пред мо
же пред ви де ти да ви сок ин декс ра спо на мо ћи не по го ду је 
ње го вом ра сту. Као пр во, ту је чи ње ни ца да је не јед на кост 
у овим кул ту ра ма да та ка те го ри ја и као та ква про жи ма све 
сфе ре дру штва. За тим, уко ли ко се раз ма тра со ци јал ни ни во 
дру штва, од но сно са ма ка те го ри ја со ци јал ног про гре са, ви
сок ин декс ра спо на мо ћи при мо ра ва по је дин це да се др же 
ри гид них, че сто већ пре ва зи ђе них нор ми и уло га, а све у 
ци љу одр жа ва ња sta tus quoa. На овај на чин би ло ко ји об
лик со ци јал ног про гре са би ва знат но оте жан, не ка да чак и 
не мо гућ. Ка да се ра ди о ор га ни за ци о ном ни воу, кон крет но 
за до вољ ству по слом, за по сле ни у овим кул ту ра ма че сто се 
иза ја шња ва ју као по слов но за до вољ ни. По ми шље ну не ма
лог бро ја ау то ра, они за дру га чи ји по ре дак и не зна ју, а услед 
не до ста та ка раз ли чи тих ис ку ста ва (кон крет но ве за них за 
по слов ну ау то но ми ју) ни су у ста њу да до не су дру га чи ји 
закљу чак11.

Ви сок ин декс ра спо на мо ћи усло вља ва и спе ци фи чан на
чин из ра жа ва ња емо ци ја. По је дин ци ко ји има ју моћ мно го 
че шће ис ка зу ју сво је емо ци је док они ко ји је не по се ду ју 
емо ци је за др жа ва ју за се бе. Ау тор Мон ди лон на во ди да емо
ци је по но са, љут ње и бе са по ка зу ју моћ не осо бе, док страх, 

9 Pa sa, S. F. (2000) Le a der ship In flu en ce in a High Po wer Dis tan ce and Col
lec ti vist Cul tu re, Le a der ship & Or ga ni za tion De ve lop ment Jo ur nal, 21(b),  
pp. 414426.

10 Ta ras, V., Kirk man, B. L. and Steel, P. (2010) Exa mi ning the im pact of Cul
tu re’s Con se qu en ces: A threede ca de, mul ti le vel, me taanalytic re vi ew of 
Hof ste de’s cul tu ral va lue di men si ons, Jo ur nal of Ap plied Psycho logy, 95,  
pp. 405439.

11 Hu ang, X. and Van de Vli ert, E. (2003) Whe re in trin sic job sa tis fac tion fa ils 
to work: Na ti o nal mo de ra tors of in trin sic mo ti va tion, Jo ur nal of Or ga ni za ti
o nal Be ha vi or, 24, pp. 159179.
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нерво зу и ту гу по ка зу ју они ко ји ни су моћ ни12. Да кле, ме на
џер ски ка дар има „пра во” на ис ка зи ва ње не га тив них емо ци
ја док се од за по сле них оче ку је да по ка зу ју са мо по зи тив не.

За ни мљив за кљу чак од но си се и на си стем пра вед но сти у 
ор га ни за ци ји. Ис тра жи ва ња су по ка за ла да су не фер и не
пра вед не прак се мно го при сут ни је у кул ту ра ма где је ин декс 
ра спо на мо ћи ви сок. Раз лог  је са свим ја сан и од но си се на 
чи ње ни цу да се мо рал ност по сту па ка ау то ри та тив них осо
ба рет ко пре и спи ту је. Та ко ђе, ма ње моћ ни по је дин ци, са
жи вље ни са ду хом не јед на ко сти, мно го лак ше при хва та ју и 
ге не рал но би ва ју ма ње из не на ђе ни и по го ђе ни раз ли чи тим 
не фер прак са ма13.

Ау тор Бан ду ра је још пре мно го де це ни ја на пи сао сво ју 
те о ри ју о со ци јал ној раз ме ни. Иа ко већ ста рог да ту ма она 
се и да ље чи ни ве о ма ва лид ном – у дру штви ма са ви со ким 
ра спо ном мо ћи под ре ђе ни сво је ше фо ве гле да ју као узор и 
че сто их опо на ша ју. Та ко се ово по на ша ње за пра во учи и 
потом пре но си са ге не ра ци је на ге не ра ци ју за по сле них14. 

Чи ње ни ца ко ја мо же би ти од ве ли ке ко ри сти у про у ча ва њу 
крос кул тур ног ор га ни за ци о ног по на ша ња, а ко ре спон ди ра 
са на пред на ве де ним, ука зу је да  ди мен зи ја ви со ког ра спо
на мо ћи, за јед но са до ми нант ним ко лек ти ви змом, ни је до
бра осно ва за раз вој пред у зет нич ког ду ха и пред у зет ни штва 
уопшт е15.

Та ко ђе, ви сок ин декс ра спо на мо ћи ни је до бра пре ди спо зи
ци ја ни за раз вој ино ва тив них прак си људ ских ре сур са. Са 
дру ге стра не, а пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња,  ни зак ни
во ин дек са ра спо на мо ћи омо гу ћу је за по сле ни ма да до би ју 
ве ћу па жњу од стра не топ ме на џе ра – у ова квим кул ту ра ма 
че сто се ор га ни зу ју тре нин зи и до дат не обу ке што за по сле
ни ма раз ви ја ја чи осе ћај по слов не од го вор но сти и ажур
но сти. Исто та ко, у ова квом ам би јен ту лак ше се ства ра ју и 

12 Mon dil lon, L., Ni e dent hal, P. M., Bra u er, M., Roh man, A., Dal le, N. and Uc
hi da, Y. (2005) Be li efs abo ut po wer and its re la tion to emo ti o nal ex pe ri en ce: 
A com pa ri son of Ja pan, Fran ce, Ger many, and the Uni ted Sta tes, So ci ety for 
Per so na lity and So cial Psycho logy Bul le tin, 31, pp. 11121122.

13 Shao, R., Rupp, D. E., Skar lic ki, D. P. and Jo nes, K. S. (2013) Em ployee  
ju sti ce ac ross cul tu res: A me taanalytic re vi ew, Jo ur nal of Ma na ge ment, 39, 
pp. 263301.

14 Ban du ra, A. (1971) So cial le ar ning the ory, New York: Ge ne ral Le ar ning 
Press.

15 Khatri, N. (2009) Con se qu en ces of po wer dis tan ce ori en ta tion in or ga ni za ti
ons, Vi sion, 13, pp. 19.
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разви ја ју ор га ни за ци о не кул ту ре у ко ји ма се не по тен ци ра 
ста тус већ ис кљу чи во зна ње и здра во ра зум ско ра су ђи ва ње.16

Мно ги ау то ри у са вре ме ној ли те ра ту ри по ста вља ју пи та
ње да ли је ви со ка ди мен зи ја ра спо на мо ћи за и ста пре пре ка 
ино ва тив ном, кре а тив ном и ин вен тив ном ор га ни за ци ом по
на ша њу. Де ба те ве за не за мо гућ ност ње го вог евен ту ал ног 
сма њи ва ња ве ро ват но ће тра ја ти још ду го. 

Из бе га ва ње ри зи ка и не из ве сно сти  
у ор га ни за ци о ном кон тек сту

У по љу ме наџ мен та и ор га ни за ци о не пси хо ло ги је одав но се 
по ле ми ше о ути ца ју ин дек са из бе га ва ња ри зи ка и не из ве
сно сти на ве ли ки број аспе ка та ор га ни за ци о ног по на шња. 
Ка да се ра ди о со ци јал ном, од но сно груп ном ни воу, ни во 
по ме ну те ди мен зи јe нај ви ше ути че на фор ми ра ње ме на
џер ског сти ла, док се на ин ди ви ду ал ном исти од ра жа ва на 
радне пер фор ман се и по ја ву стре са код за по сле них.

За по сле ни ко ји жи ве и ра де у кул ту ра ма где је ин декс ове 
ди мен зи је ви сок че сто има ју не га тив не ста во ве пре ма ра ду 
ко ји по ти чу ди рект но од стал не бри ге о си гур но сти по сла. 
Ова кво ста ње ства ри чи ни да се на ла зе под кон стант ним 
стре сом.17

Јед ну од пр вих оп се жни јих  сту ди ја из вр шио је ау тор Сха не 
1993. го ди не (на узор ку од 33 зе мље) и до шао до за кључ ка 
да ви сок ни во ди мен зи је за пра во ко чи ино ва тив ност не са мо 
на ин ди ви ду ал ном и ор га ни за ци о ном ни воу, већ на ни воу 
чи та вог дру штва18.

По том је 1996. го ди не из вр ше на сту ди ја у ко јој су се по ре ди
ли ме на џер ски сти ло ви у фран сцу ским и аме рич ким ком па
ни ја ма. По ви ђе њу ау то ра, ви сок ин декс ди мен зи је у Фран
цу ској, а ни зак у Аме ри ци, ме на џер ске сти ло ве учи ни ло је 
пот пу но раз ли чи тим. Нпр. у ком па ни ја ма у Фран цу ској за
по сле ни су би ли под стал ним над зо ром ме на џе ра, а осо бље 
ко је је за ор га ни за ци ју ра ди ло дуг пе ри од вре ме на рет ко се 
от пу шта ло. Они су би ли не ки вид ка ме на те мељ ца ор га ни
за ци је. Си ту а ци ја у Аме ри ци би ла је дру га чи ја – по сао се 

16 Chin, S. C. and Pun, K. F. (2002) A Pro po sed Fra me work for Im ple men
ting TQM in Chi ne se Or ga ni za ti ons”, The In ter na ti o nal Jo ur nal of Qu a lity 
& Reli a bi lity Ma na ge ment, 19(2/3), pp. 272294.

17 De bus, M. E., König, C. J., Probst, T. M. and Kle in mann, M. (2012) Catch 
me if I fall! Enac ted un cer ta inty avo i dan ce and the so cial sa fety net as co
un tryle vel mo de ra tors in the job in se cu rity job at ti tu des link, Jo ur nal of 
Applied Psycho logy, 97(3), 690698. doi:10.1037/a0027832

18 Sha ne, S. (1993) Cul tu ral in flu en ces on na ti o nal ra tes of in no va tion, Jo ur nal 
of Bu si ness Ven tu ring, 8(1), pp. 5973.
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до би јао и за др жа вао по за слу зи, а ве за из ме ђу ме на џе ра и 
за по сле них би ла је знат но не по сред ни ја19.  

Мно го го ди на ка сни је до шло је и до по ја ве но вих, за ни јан су 
дру га чи јих за кљу ча ка. У том кон тек сту за ни мљи во је из не
ти ми шље ње ау то ра ОлоЛо пе за и ко ле га ко ји су ди мен зи ју 
те сти ра ли ве за но за па ра ме тре ро та ци је по сло ва, фор ми ра
ња ти мо ва, ау то но ми је на по слу и ко му ни ка ци је на ли ни ји 
за по сле ниме наџ мент. За кључ ци до ко јих су до шли мо гли 
би се су бли ми ра ти на сле де ћи на чин: као пр во, иа ко ви сок 
ин декс из бе га ва ња ри зи ка и не из ве сно сти на ме ће по тре бу 
за по сто ја њем пра ви ла, струк ту ре  и стан дар ди за ци је (уз 
које за по сле ни мно го бо ље функ ци о ни шу) то не мо ра иза
зва ти страх од но вих ства ри и не из ве сност ко је оне са со бом 
но се; уз аде кват ну ор га ни за ци о ну струк ту ру и по др шку од 
стра не ме наџ мен та за по сле ни ће би ти вољ ни да усво је но ве 
по слов не прак се; за по сле ни не ће би ти у бо ја зни да при ме не 
ино ва тив не прак се уко ли ко пре то га има ју мо гућ ност да се 
кон сул ту ју и по при ча ју са ме на џе ри ма20.

Ау тор Хоф сте де до вео је у ве зу по сто ја ње ви со ког ин дек
са из бе га ва ња ри зи ка и не из ве сно сти и фе но ме на нер во зе и 
стре са код за по сле них. Ка ко ау тор пи ше у сво јим књи га ма 
и члан ци ма, а по за кључ ци ма оп се жног Ајбием ис тра жи
ва ња, љу ди у овим кул ту ра ма осе ћа ју се не ла год но у си ту
а ци ја ма ко је су им но ве, не по зна те, чу де их и раз ли ку ју се 
од сва ко днев них прак си. Они пре фе ри ра ју да ка ко у жи во ту, 
та ко и ра ду, по се ду ју струк ту ру ко је ће се др жа ти. Сход но 
то ме, сва ки за ла зак у но во и не по зна то у њи ма иза зи ва осе
ћај за бри ну то сти и не ла го де. Ау тор је сво је тврд ње до ка зао 
на при ме ри ма зе ма ља из узор ка Ајбием сту ди је21.

Хоф сте де о ва тврд ња до ка за на је и од стра не мно гих дру гих 
ау то ра. Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња из 2005.го ди не, 
за по сле ни у Ла тин ској кул ту ри ви сок ни во стре са до жи
вља ва ју услед не до стат ка ја сних струк ту рал них пра ви ла и 
недовољ не со ци јал не по др шке22. 

19 Go ut te far de, C. (1996) Ame ri can va lu es in the French wor kpla ce, Bu si ness 
Ho ri zons, 39(2), p. 60.

20 Ol loLópez, A., BayoMo ri o nes, A. and Lar ra zaKin ta na, M. (2011) The im
pact of co un tryle vel fac to rs on the use of new work prac ti ces, Jo ur nal of 
World Bu si ness, 46(3), pp. 394403. doi:10.1016/j.jwb.2010.07.010

21 Hof ste de, G. (2001) Cul tu re’s con se qu en ces: Com pa ring va lu es, be ha vi ors, 
in sti tu ti ons, and or ga ni za ti ons ac ross na ti ons (2nd Ed.), Tho u sand Oaks, 
CA: Sa ge

22 Ro dri gu ezCal cag no, M. (2005) Job stress among hi spa nic pro fes si o nals, Hi
spa nic Jo ur nal of Be ha vi o ral Sci en ces, 27(4), pp. 504516.
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На рав но, по сто је си ту а ци је у ко ји ма се стрес иза зван не
пред ви ди во шћу мо же амор ти зо ва ти. Кон крет но, у том слу
ча ју и са ме ор га ни за ци о не кул ту ре фор ми ра ју се на на чин да 
за по сле ни увек има ју про це ду ре и пра ви ла ко јих ће се то ком 
ра да др жа ти. Та ко до ла зи до по кла па ња вред но сти ор га ни
за ци о не кул ту ре ком па ни је и вред но сти до ко јих за по сле ни 
др же.

Из бе га ва ње ри зи ка и не из ве сно сти ути че и на по слов не пер
фор ман се. Ни зак ни во ди мен зи је чак се ди рект но мо же по
ве за ти са њи хо вим ви со ким ни во ом. Ре ше ни стра ха од но вог 
и не по зна тог, за по сле ни ће но ве ин фор ма ци је про це су и ра ти 
мно го ефи ка сни је.

Исто та ко, и прет ход но про ди ску то ван стрес код за по сле них 
у овим кул ту ра ма ути че на оства ри ва ње за до во ља ва ју ћих 
по слов них пер фор ман си. Он ути че на сма њи ва ње па жње, 
фо ку са и сма њу је рад ну ме мо ри ју. 

По себ ну па жњу тре ба по све ти ти ди рект ној, ја кој ве зи из ме
ђу ди мен зи је из бе га ва ња ри зи ка и не из ве сно сти и раз во ја 
пред у зет ни штва. Пред у зет ни штво, ко је је са мо по се би вр ло 
ком плек сан фе но мен, има из у зет но јак ути цај на еко ном ски 
раз вој дру штва23. Сход но то ме, по треб но је ис та ћи да је још 
у про шлом ве ку утвр ђе но да је раз вој пред у зет ни штва, и 
уоп ште пред у зет нич ког ду ха код љу ди, уско по ве зан са кул
ту ро ло шком ди мен зи јом из бе га ва ња ри зи ка и не из ве сно
сти. Као што је већ по ме ну то, у зе мља ма где је ин декс ове 
ди мен зи је ви сок, не пред ви ди вост бу ду ћих до га ђа ја сма тра 
се го то во фру стри ра ју ћом по ја вом, а су о ча ва ње са не по зна
тим иде ја ма, раз ли чи тим ти по ви ма љу ди и не сва ки да шњим 
жи вот ним сти ло ви ма ни је по жељ на прак са. Кон флик ти се 
из бе га ва ју и те жи се по сти за њу ста бил но сти ка ко би се ели
ми ни сао и нај ма њи сте пен ри зи ка. У овим зе мља ма прав ни 
си сте ми уре ђе ни су на та кав на чин да је го то во сва ку по ја
ву мо гу ће под врг ну ти кон тро ли. У ор га ни за ци ја ма по сто је 
веома ја сне струк ту ре а по сло ви су опи са ни до детаља24.

По тврд ња ма мно гих ау то ра, ви сок ин декс из бе га ва ња ри зи
ка и не из ве сно сти на ла зи се у не га тив ној ко ре ла ци ји са раз
во јем пред у зет ни штва. Об зи ром да је ова кул ту ро ло шка ди
мен зи ја ди рект но ве за на за став о по се до ва њу осе ћа ја кон
тро ле, пот пу но је за оче ки ва ти  да ста нов ни ци зе ма ља у ко
ји ма је из бе га ва ње ри зи ка и не из ве сно сти на ви со ком нивоу 
не ће ен ту зи ја стич но за по чи ња ти пред у зет нич ке посло ве 

23 O’Gor man, C. and Fitz si mons, P. (2007) En tre pre ne u rial Ac ti vity in Ire land: 
Evi den ce from the Glo bal En tre pre ne ur ship Mo ni tor, pp. 2950.

24 Wen ne kers, S. et. al. (2005) Na scent En tre pre ne ur ship and the Le vel of 
Econo mic De ve lop ment, Small Bu si ness Eco no mics, 24, pp. 293–309.
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ко ји су са ми по се би из у зет но ри зич ни и не из ве сни. Они ће 
се увек пре опре де ли ти да пре у зму по сао ко ји је већ за по
чет или разрађен25. Ге не рал но, пред узет ни шво је си но ним 
не пред ви ди во сти, а ка ко ау тор Вен кер и са рад ни ци на во де, 
уко ли ко не би би ло оних ко ји су вољ ни да за ђу у не из ве сно, 
преду зет ни штва не би ни би ло.26

У зе мља ма у ко ји ма је ин декс из бе га ва ња ри зи ка и не из ве
сно сти ни зак љу ди са ми тра же шан се на ди на мич ном тр жи
шту, све сно при хва та ју ћи енорм не ри зи ке. Спо соб ност ко ју 
то ком овог по сла раз ви ја ју је сте упра во на ко ји на чин да се 
нај а де кват ни је „из бо ре” са не из ве сно шћу. Чи ње ни ца ко ја се 
ни ка ко не сме иг но ри са ти је сте да се упра во у сфе ри пред
у зет нич ког би зни са раз ви ја ве ли ки број ино ва ци ја од ко јих 
при хо ду је чи та ва на ци о нал на еко но ми ја.27 

Ди мен зи је ра спо на мо ћи и из бе га ва ња ри зи ка и 
не из ве сно сти у Ср би ји – ка ко се од ра жа ва ју на 

на ци о нал ну еко но ми ју и по сло ва ње

У на ред ном де лу тек ста ау то ри ће про ди ску то ва ти на ко ји 
на чин се ви со ки ин дек си ра спо на мо ћи и из бе га ва ња ри зи
ка и не из ве сно сти од ра жа ва ју на по сло ва ње, и уоп ште чи
та ву на ци о нал ну еко но ми ју Ср би је. По себ но ин те ре со ва ње 
про ис ти че из иде је да их про це си тран зи ци је и при ва ти
за ци је још ви ше на гла ша ва ју. По да ци ко је ау то ри ко ри сте 
секундар не су при ро де. 

Та бе ла 6 – Кул ту ро ло шке раз ли ке у Ср би ји и бив шој Ју го сла ви ји; 
Из вор: https://www.hof ste dein sights.co m/co un try/ser bia/ 

25 Frijns, B., Gil bert, A., Leh nert, T. and To u ra niRa d , A. (2013) Un cer ta inty 
Avo i dan ce, Risk To le ran ce and Cor po ra te Ta ke o ver De ci si ons, Jo ur nal of 
Ban king & Fi nan ce, 37, pp. 2457–2471.

26 Wen ne kers, S. et. al. (2005) Na scent En tre pre ne ur ship and the Le vel of Eco
no mic De ve lop ment, Small Bu si ness Eco no mics, 24, pp. 293–309.

27 Pen di uc, T. and Lis, E. C. (2013) Analysis of En tre pre ne ur ship in Ro ma nia 
Com pa ra ti ve With The EU Co un tri es – 27, Pro blems of Ma na ge ment in the 
21st Cen tury, 8, pp. 8193.

 Распон 
моћи 

Избегавање 
ризика и 

неизвесности 

Индивидуализам Мушке 
вредности 

Оријентација 
у времену 

Бивша 
Југославија 

76 88 27 21 У време 
мерења још 
није 
установљена 

Србија 86 92 25 43 52 
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Као што се из та бе ле мо же ви де ти ин дек си се на ла зе на вр ло 
ви со ком ни воу и чак по ка зу ју тен ден ци ју ра ста у од но су на 
ни во ко ји су има ли у бив шој Ју го сла ви ји. Сход но то ме, по
треб но је са гле да ти оп ште окол но сти ко је су ути ца ле да се 
на ци о нал на кул ту ра Ср би је об ли ку је на ова кав на чин.

Као пр во, тре ба има ти у ви ду да се срп ска на ци о нал на кул
ту ра фор ми ра ла под ути ца јем бо га те исто ри је и ве ли ког бро
ја од брам бе них ра то ва то ком ко јих је и до шло до ства ра ња 
ко лек ти ви стич ких вред но сти. Та ко ђе, као што ау тор Хоф сед 
на во ди, ви сок ни во ди мен зи је из бе га ва ња ри зи ка и не из ве
сно сти по ти че од ду гих пе ри о да ра то ва ња па ни је за чу ђу ју
ће што је њен ин декс у Ср би ји чак и по рас тао у од но су на 
исти у бив шој Ју го сла ви ји.

Исто та ко, Ср би ја је кул ту ра у ко јој је тра ди ци ја из у зет но 
ва жна. По ми шље њу ау то ра Мо ји ћа раз лог ле жи у ду гом 
пе ри о ду ру рал ног на чи на жи во та али и со ци ја ли стич ком 
уређе њу ко је про мо ви ше ко лек ти ви зам и со ли дар ност28. 

Ста нов ни ци Ср би је одав но по зна ју ли бе рал не вред но сти.  
Ју го сло вен ски со ци ја ли зам, још од 50тих го ди на про шлог 
ве ка, гра ђен је на те ме љи ма ква зили бе ра ли зма, у ко ме је 
зе мља би ла отво ре на пре ма за пад њач ким ути ца ји ма, а по
себ но у до ме ну кул ту ре. Прем да су ре пу бли ке бив ше Ју го
сла ви је има ле цен тра ли стич ко план ско уре ђе ње, ју го сло
вен ски со ци ја ли зам био је вр ло спе ци фи чан с об зи ром на 
по сто ја ње  рад нич ког са мо у пра вља ња и још по не ких еле ме
на та сло бод ног тр жи шта ко ји су у то вре ме би ли уве де ни од 
стра не др жа ве.

Ге не рал но, у пе ри о ду од 6080тих го ди на про шлог ве ка Ју
го сла ви ја је би ла јед на од нај ра зви је ни јих зе ма ља, не са мо у 
ре ги ону већ и ши ре. На сна зи је био са мо у пра вљач ки на чин 
функ ци о ни са ња ко ји ни је по се до вао ка рак те ри сти ке чи сте 
план ско цен тра ли стич ке еко но ми је, а са дру ге стра не ни је 
био ни тр жи шна еко но ми ја.

Ме ђу тим, ка да је то ком рас па да бив ше Ју го сла ви је до шло 
до при ти ска на по ли тич ку ели ту, уче ство ва ње у до но ше
њу од лу ка рад ни ци ма је би ло од у зе то и са мо у пра вља ње је 
почело да од у ми ре29.

Да нас је у Ср би ји за сту пљен тзв. „по ли тич ки ка пи та ли
зам”. Он се ба зи ра на еко ном ски ира ци о нал ном, углав ном 

28 Mo jić, D. (2003) The in flu en ce of na ti o nal cul tu re on or ga ni za ti o nal sub
cul tu res and le a der ship styles in Ser bian en ter pri ses: an em pi ri cal analysis, 
So ci o lo gi ja, 45(4), рр. 317–346; doi: https://doi.org/10.2298/SOC0304317M

29 Ku ljić, T. (2003) Yugo sla viaʼs Wor kers SelfMa na ge ment. EIPCP mul ti lin
gual we bjo ur nal; (http://www.re pu bli cart.ne t 1).
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по ли тич ки кре и ра ном мо но по лу, а у Ср би ји се ја вља по сле 
рас па да со ци ја ли стич ког ре жи ма и СФРЈа. Рат и санк ци је 
уве де не од стра не УН би ли су од лич ни из го во ри за при ме
ну раз ли чи тих ма ни пу ла ци ја ко је су, по ре чи ма ау то ри те та, 
ко ри сти ле за шти ти на ци о нал них ин те ре са. На рав но, исти 
су ово ста ње ва ку у ма по ку ша ва ли да одр же што ду же ка
ко би за шти тли соп стве не еко ном ске и по ли тич ке ин те ре
се. Ова ква си ту а ци ја пред ста вља од лич ну под ло гу за ја ча ње 
ди мен зи ја ка ко ра спо на мо ћи, та ко и из бе га ва ња ри зи ка и 
неизвесности30.

Ка да је у пи та њу по слов на прак са, од но сно аспек ти ор га
ни за ци о ног по на ша ња, ви сок ин декс ра спо на мо ћи у срп
ској на ци о нал ној кул ту ри по го ду је раз во ју ау то крат ског ме
на џер ског сти ла. Ге не рал но, цео ам би јент кри зе по го до вао 
је ства ра њу ау то крат скотра ди цио на ли стич ки на стро је ног 
мен та ли те та, ко ји ина че во ди по ре кло још од тра ди ци о нал
не патри јар хал не културе.31

По на ша ње ме на џе ра у Ср би ји пред ста вља вр ло до бар при
мер ова кве ори јен та ци је, што је сво јим ис тра жи ва њем до
ка зао и ау тор Мојић32. Ис тра жи ва ње је из вр шио 2000те 
го ди не, тач но у вре ме кра ја вла да ви не пред сед ни ка Ми ло
ше ви ћа, на узор ку од 14 пред у зе ћа у Бе о гра ду и Вој во ди ни. 
У ра ду је по ста вио не ко ли ко хи по те за али као нај ва жни је 
за свр хе овог ра да је су хи по те зе о прет по ста вље ном ау то
ри та тив ном сти лу по на ша ња ме на џе ра, са јед не стра не, и 
оп штем ста ву за по сле них са ка квим ме на џе ри ма би во ле ли 
да са ра ђу ју. По на ша ње ме на џе ра у свим ан ке ти ра ним пред
у зе ћи ма про це ње но је као ау то крат ско, што и ни је за чу ђу ју
ће с об зи ром на из у зет но ви со ке ди мен зи је ин дек са ра спо на 
мо ћи, ко лек ти ви зма и из бе га ва ња ри зи ка и не из ве сно сти на 
ни воу чи та вог дру штва.

Кон крет но, за по сле ни су по на ша ње сво јих ме на џе ра у нај
ви шим про цен ти ма ран ги ра ли као бе не во лент но, ау то крат
ско и екс пло ра та тив но ау то крат ско, док је знат но ма њи про
це нат за по сле них по на ша ње опи сао као пар ти ци па тив но и/
или кон сул та тив но33.

30 Arandarenko, M. (2000) Eko nom ska stvar nost Sr bi je (Ser bian Eco no mic 
Rea lity), in: M. La zić (еd.), Rač ji hod (Crabs Walk), Be o grad: Fi lip Viš njić.

31 Rot, N. i Ha vel ka (1973) Na ci o nal na ve za nost i vred no sti kod sred njoš kol ske 
omla di ne, In sti tut za psi ho lo gi ju i In sti tut  druš tve nih na u ka, Be o grad.

32 Mojić, D. (2003) The in flu en ce of na ti o nal cul tu re on or ga ni za ti o nal sub
cul tu res and le a der ship styles in Ser bian en ter pri ses: an em pi ri cal analysis, 
So ci o lo gi ja 45(4), pp. 317–346; doi: https://doi.org/10.2298/SOC0304317M; 
Исто.

33 Исто.
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Са дру ге стра не, за по сле ни су се у ве ћи ни из ја сни ли да би 
ви ше во ле ли да са ра ђу ју да ме на џе ри ма ко ји при ме њу ју пар
ти ци па тив ни и кон сул та тив ни стил не го ау то крат ски. Ме ђу
тим, у овом слу ча ју по треб но је по ме ну ти да се у узор ку ис
пи ти ва них за по сле них на ла зио ве ћи број ре ла тив но мла дих 
љу ди (3140 го ди на и 4150 го ди на) па ова кви одгово ри ни су 
нео че ки ва ни34.

До слич них за кљу ча ка до шли су и дру ги срп ски ор га ни
за ци о ни струч ња ци. Ау тор Ја ни ћи је вић ис ти че да сход но 
ви со кој дис тан ци ра спо на мо ћи ко ја ка рак те ри ше срп ску 
на ци о нал ну кул ту ру ау то крат ско по на ша ње ме на џе ра ни је 
нео че ки ва на прак са35.

Још јед но од спор них пи та ња у Ср би ји је сте пи та ње мо гућ
но сти, и уоп ште си гур но сти  за по сле ња. Ка ко мла ди љу ди 
ко ји тек тра же по сао, та ко и стал но за по сле ни, из ја шња ва ју 
се да жи ве у стал ном стра ху од до би ја ња от ка за. Ста ње оп
ште не си гу р но сти на тр жи шту рад не сна ге до во ди до ства
ра ња осе ћа ја ви со ке до зе анк си о зно сти и стре са што на да ље 
ути че на оја ча ва ње већ ви со ког ин дек са из бе га ва ња ри зи ка 
и не из ве сно сти. У овом слу ча ју ра ди се о бо ја зни о еле мен
тар ној еко ном ској си гур но сти.

Кон крет но, ка да је реч о мла дим љу ди ма ко ји по ку ша ва ју да 
за ра де но вац а још ни су за вр ши ли фор мал но обра зо ва ње, 
пер спек ти ве су вр ло не за вид не. Тран зи ци о не про ме не, ко је 
су са ме по се би већ до ве ле до ви со ке сто пе оп ште не за по
сле но сти, овом сег мен ту ста нов ни штва оста ви ле су ми ни
мум из бо ра. Нај ве ћи број шан си за за по сле ње за са да мо гу 
да на ђу углав ном у сфе ри не фор мал не еко но ми је што под
ра зу ме ва рад без уго во ра36. До ова кве си ту а ци је до ве ло је 
ло ше ста ње при вре де у це ли ни али и за ка сне ло ре струк ту и
ра ње јав них пред у зе ћа37. 

Ка да се узме у об зир део по пу ла ци је ко ји је већ за по слен 
опет се отва ра спор но пи та ње чи је ре ша ва ње тра је већ ду жи 
пе ри од вре ме на, али очи глед но без ве ћег успе ха. Као пр во, 

34 Исто.
35 Ja ni ći je vić, N. (1998) Uti caj na ci o nal ne kul tu re na or ga ni za ci ju i po slo va

nje ju go slo ven skih pred u ze ća (In flu en ce of Na ti o nal Cul tu re on Or ga ni za
tion and Fun cti o ning of Yugo slav En ter pri ses), Po slov na po li ti ka (Bu si ness 
Policy), Vol. XXVII, Oc to ber, pp. 3644.

36 Mu ši kić, S., Mi tro vić, S. i Mar če tić, S. (2017) Ne for mal na za po sle nost mla
dih u Sr bi ji – sta nje i tren do vi, Eko no mi ja – te o ri ja i prak sa, Go di na X, broj 
4 str. 67–77.

37 Kr stić, G. (2012) La bo ur For ce Flows and In for mal Eco nomy in Ser bia. 
In ter na ti o nal Con fe ren ce From Glo bal Cri sis to Eco no mic Growth. Which 
Way to Ta ke?, The Fa culty of Eco no mics, Uni ver sity of Bel gra de, Sep tem ber 
2012.
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за по сле ни у Ср би ји по сле за вр ше ног фор мал ног обра зо
ва ња не ма ју до вољ но зна ња и ве шти на ка ко би би ли  ком
пе тет ни у гло бал ном ди ги та ли зо ва ном окру же њу38. У том 
сми слу ве шти не за по сле них у Ср би ји на ла зе се знат но ис
под ЕУ про се ка. Ме ђу тим ово ни је је ди ни про блем. Пре ма 
ре зул та ти ма пре гле да EWCS (Eu ro pean Wor king Con di ti ons 
Sur veys) ве ли ки број за по сле них жи ви у стал ном стра ху да 
ће у на ред них шест ме се ци из гу би ти по сао (23% ста нов ни
штва). Пре ма ре зул та ти ма истог пре гле да, са мо 28% за по
сле них у Ср би ји се из ја сни ло да би по сле да ва ња от ка за на 
по слу ко ји тре нут но ра ди би ло у ста њу да у кра ћем пе ри о
ду на ђе сли чан по сао ко ји би био исто пла ћен. Све му на ве
де ном тре ба до да ти и то да го то во че твр ти на за по сле них у 
Срби ји ра ди при вре ме не по сло ве39.

Ком па ни је у Ср би ји, пре ма рас по ло жи вим се кун дар ним по
да ци ма, и да ље тро ше ма ле су ме нов ца на до дат но обра зо
ва ње и еду ка ци ју за по сле них. Ге не рал но, бу џе ти на ме ње ни 
овим свр ха ма и да ље су на ве о ма ни ском ни воу и ва ри ра ју по 
ка те го ри ја ма за по сле них. Пла ни ра ње ка ри је ре и про гра ми 
за њен да љи фор мал ни раз вој ни су још увек део стал не по
слов не прак се. Исто се од но си и на про гра ме за ру ко вођење 
кул ту ро ло шки ди вер зи фи ко ва но вом рад ном сна гом40. 

Та ко ђе, од лу ке о ком пен за ци ји за по сле них и да ље су цен
тра ли зо ва не, а мо дер не тех ни ке као што су уче шће у про фи
ту или ак ци ја ма тек су у ини ци јал ној фа зи при ме не. Бе не
фи ци је и сти му ла ци је мно го че шће до би ја ју ме на џе ри не го 
за по сле ни на оста лим ни во и ма у ор га ни за ци ји. Ге не рал
но, бе не фи ци је су огра ни че не за ко ном и од но се на основ
не ка те го ри је као што су бо ло ва ње, по ро дљи ско од су ство и 
слично41.

По тен ци јал за да љи раз вој Ср би је де фи ни тив но се на ла
зи у сфе ри раз во ја агро кул тур не про из вод ње. Ср би ја има 
број не пред но сти, по чев од ве ли ких по вр ши на ви со ко об
ра ди ве плод не зе мље, по год не кли ме, до бре фло ре и фа у не. 
Ме ђу тим, кон ку рент ност овог сек то ра за са да се ба зи ра ис
кљу чи во на ни ској це ни рад не сна ге42. Ка ко би се си ту а ција 

38 Le ko vić B. and Šuš njar Š. G. (2009) Per for man ce ba sed pay in hu man 
resour ces de ve lop ment, Stra te gic Ma na ge ment, 14 (3), pp. 114. 

39 Jan drić, M. i Mol nar, D. (2018) Eko no mi ka pred u ze ća, Ser bian As so ci a tion 
of Eco no mists, Jo ur nal of Bu si ness Eco no mics and Ma na ge ment, Sa vez  
eko no mi sta Sr bi je, str. 213225.

40 Le ko vić, B. and Šuš njar, Š. G. (2009) Per for man ce ba sed pay in hu man  
re so ur ces de ve lop ment, Stra te gic Ma na ge ment, 14 (3), pp. 114. 

41 Исто.
42 Ani čić, J., Vu ko tić, J. i Mak si mo vić, G. (2017) The pos si bi li ti es and li mi ta ti

ons of en tre pre ne ur ship de ve lop ment in agri cul tu re in Ser bia, Eco no mics of 
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по бољша ла по треб но је по кре ну ти ини ци ја ти ву за раз вој 
пред у зет нич ке де лат но сти у окви ру срп ског агро кул тур ног 
сек то ра. Ка да би се од истог при хо до ва ло пу ним ка па ци те
том, Ср би ја би мо гла до ста да за ра ди од уво за, а еко ном ска 
си ту а ци ја љу ди ко ји се ба ве овом де лат но шћу знат но би се 
по пра ви ла.

Ме ђу тим, иа ко се о по кре та њу пред у зет ни шва у по љо при
вре ди већ ду го афир ма тив но го во ри прак са то не по твр ђу
је. У по ре ђе њу са дру гим зе мља ма у тран зи ци ји Ср би ја се 
на ла зи на ве о ма ни ском ни воу. Ова по ја ва ве ли ки број ста
нов ни штва ко је не жи ви у гра ду оста вља без по тен ци јал ног 
за по сле ња43.

На жа лост, раз вој пред у зет нич ке де лат но сти у Ср би ји (не са
мо у агро сек то ру већ и оста лим) на и ла зи на ве ли ки број 
пре пре ка. Пре ма по да ци ма Уни је по сло да ва ца из 2012. го
ди не44 про бле ми су мно го број ни – не по вољ ни из во ри фи
нан си ра ња, ви со ки фи скал ни тро шко ви, ком пли ко ва не ад
ми ни стра тив не  про це ду ре, ко руп ци ја, не до ста так еду ко ва
них ме на џе ра ко ји по зна ју пред у зет нич ко по сло ва ње, ло ша 
ку пов на моћ ста нов ни штва Ср би је, не до вољ на по др шка од 
стра не др жа ве.

Уоп ште, ка да се ра ди о раз во ју пред у зет ни штва, Ср би ја на
ла зи у нај не по вољ ни јој си ту а ци ји у од но су на мно ге окол не 
зе мље – Сло ве ни ју, Ма ђар ску, Ру му ни ју, Бу гар ску, Хр ват
ску. Ло ши је ре зул та те бе ле же са мо Ал ба ни ја и Бо сна и Хер
це го ви на. Ова кво ста ње мо же се при пи са ти оп штој ло шој 
пред у зет нич кој кли ми, из у зет но спо рим опо рав ком еко но
ми је, али и не до вољ ном по др шком др жа ве за раз вој пред
узетничке ак тив но сти45.

За кљу чак

Циљ овог ра да био је да ука же да ди мен зи је на ци о нал них 
кул ту ра ути чу на фор ми ра ње ор га ни за ци о не кул ту ре па са
мим тим и раз ли чи тих аспе ка та ор га ни за ци о ног по на ша ња.

По себ на па жња по све ће на је си ту а ци ји у Ср би ји, од но
сно на чи ну на ко ји ви сок ни во ди мен зи ја ра спо на мо ћи 

Agri cul tu re 1/2017, UDC: 334.7:338.432(497.11).
43 Исто.
44 Jan drić, M. i Mol nar, D. (2018) Eko no mi ka pred u ze ća, Ser bian As so ci a tion 

of Eco no mists, Jo ur nal of Bu si ness Eco no mics and Ma na ge ment, Sa vez  
eko no mi sta Sr bi je, str. 213225.

45 Ani čić, J., Vu ko tić, J. i Mak si mo vić, G. (2017) The pos si bi li ti es and li mi ta ti
ons of en tre pre ne ur ship de ve lop ment in agri cul tu re in Ser bia, Eco no mics of 
Agri cul tu re 1/2017, UDC: 334.7:338.432(497.11).
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и избегава ња ри зи ка и не из ве сно сти ути чу на по сло ва
ње у орга ни за ци ја ма. Из тек ста се мо же из ву ћи не ко ли ко 
закључака. 

Као пр во, од за по сле них у Ср би ји не мо же се оче ки ва ти да 
бу ду за до вољ ни по слом уко ли ко стал но жи ве у бо ја зни да 
ће исти из гу би ти и то уз ве о ма ло ше пер спек ти ве на ла же ња 
но вог. Оп ште жи вот но бла го ста ње у ова квој кон сте ла ци ји 
не по сто ји па та ко ни по сло дав ци не мо гу ра чу на ти да ће 
за уз врат до би ти мак си мум рад них пер фор ман си. Уко ли ко се 
то ме до да и ни зак ни во ула га ња у до дат ну еду ка ци ју, као и 
лош про грам бе не фи ци ра ња, мо же се ра чу на ти да ће ди мен
зи ја из бе га ва ња ри зи ка и не из ве сно ти за пра во по ста ја ти све 
ја ча. 

Та ко ђе, по ред све при сут не ду го го ди шње прак се ау то крат
ског ме на џер ског сти ла, за по сле ни ма је од у зе то пра во да у 
пра вом сми слу те ре чи уче ству ју у до но ше њу од лу ка ко је 
су од зна ча ја за по сло ва ње ор га ни за ци је. Ка да ау то но ми ја 
на ра ду из о ста не до ла зи и до па да кре а тив но сти и ства ра ња 
кли ме у ко јој ће за по сле ни по инер ци ји оба вља ти по сло ве 
не др же ћи се пра ви ла да тих од стра не ау то ри те та у ор га ни
за ци ји. На овај на чин, мо жда чак и не све сно, они ће ја ча ти 
ди мен зи ју ра спо на мо ћи и по др жа ва ти по сто је ћи по ре дак у 
ор га ни за ци ји.

Ка да је у пи та њу пред у зет нич ка де лат ност, мо же се за кљу
чи ти да у Ср би ји за са да ни су пре ва зи ђе не мно ге по те шко
ће. Уко ли ко се по ђе од те о риј ских прет по став ки ко је на во де 
да је ви сок ин декс из бе га ва ња ри зи ка и не из ве сно сти не по
год но тло за раз вој пред у зет ни штва, Ср би ја већ не ма до бре 
пер спек ти ве. Ме ђу тим у овој си ту а ци ји по сто је и ре ал ни, 
оте жа ва ју ћи фак то ри ко ји ду ги низ го ди на оста ју по лу ре
ше ни. Та ко се раз вој пред у зет ни штва у Ср би ји на ла зи на 
изузет но ни ском ни воу.
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DIMENSIONS OF NATIONAL CULTURES AND 
ORGANISATIONAL BEHAVIOUR 

Abstract

The main goal of this paper is to point out that the dimensions of national 
cultures have a huge impact on diferent aspects of organisational 
behaviour. The main support in the work is Hofstede’s fivedimensional 
cultural model. The authors pay special attention to the dimensions of 
power distance and uncertainty avoidance. When both of indexes are 
high at the level of national culture, organizational climate will have 
some special features such as high hierarchical pyramids, centralised 
decision making, and autocratic behaviour of managers, negative 
attitudes towards work, stress and lack of entrepreneurial behaviour. 
Also, special interest in this topic results from the fact that both of these 

dimensions in Serbia are very high.

Key words: national culture, organizational behaviour, employee, 
manager, autocracy
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РАЗВОЈАСПОРТА

ОДПЕЋИНЕДО
ВИШЕМИЛИОНСКОГ
АУДИТОРИЈУМА

Сажетак: Спорт ска так ми че ња пред ста вља ју вр хун ски вид за ба
ве и по пу лар не ак тив но сти ко је су део сва ко дне ви це свих нас, би ло 
да смо по сма тра чи или ди рект ни уче сни ци. Сто га је ујед но реч 
и о јед ној од про фи та бил ни јих ин ду стри ја, ко ја мно ги ма до но си 
огром ну за ра ду и по пу лар ност. Са мим тим, дру штве ни кон текст 
да на шње уло ге спор та ва жна је те ма, као и исто ри јат до га ђа ја 
и про ме на ко је су ре зул ти ра ле та квом по зи ци јом и ути ца јем ко је 
спорт има на са вре ме но дру штво али и обр ну то. Овај текст сто
га за пред мет ана ли зе има ши ри хо ри зонт де ша ва ња ко ја су во
ди ла ме сту ко је спорт да нас за у зи ма у дру штву. С том на ме ром, 
ујед но се ука зу је на ин тер ак тив ност ко ја од по чет ка вла да на ре
ла ци ји спортдру штво, а чи ја кул ми на ци ја је ви дљи ва у спек та
ку ла ри стич ким об ри си ма ак ту ел них спорт ских зби ва ња. На тај 
на чин, же ле се на гла си ти при мар не функ ци је спорт ских при ред би, 
али исто вре ме но скре ну ти па жња и на оне се кун дар но ви дљи ве 
еле мен те, ко ји су да нас не рет ко у при мар ном фо ку су, услед нов ца 
и гло бал не па жње ко ји пра те спорт и спор ти сте.

Кључнеречи: спорт ска так ми че ња, спорт ски спек такл, ма сов на 
кул ту ра, са вре ме но дру штво, олим пиј ске игре, за ба ва 

СЛОБОДАНПЕНЕЗИЋ
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Ње го во ве ли чан ство спорт:  
на ста нак и де фи ни ци ја, функ ци ја и уло га1

Ме та фо ра „Хле ба и ига ра” (лат. Pa nem et cir cen ses, што за
пра во зна чи хле ба и цир ку са) че сто пра ти ди ску си је о са вре
ме ном спор ту, као сво је вр сном спек та клу, па се сто га сва ко
днев но мо же чу ти у нај ра зли чи ти јим вр ста ма раз го во ра – од 
оних ко ји се во де уз ка фу па до же сто ких ака дем ских рас
пра ва. Она се нај че шће упо тре бља ва кад се же ли опи са ти 
по ку шај да се љу ди „за ве ду”, та ко што се при вид но за до во
ља ва ју њи хо ви крат ко роч ни ин те ре си и по тре бе, на уштрб 
оних су штин ских, а све с ци љем скре та ња па жње с ва жни
јих ег зи стен ци јал них про бле ма. Да нас се че сто ко ри сти и за 
кри ти ку ма сов них ме ди ја ко ји све ма ње слу же јав но сти, а 
све ви ше се во де про фи том, ин си сти ра ју ћи на три ви јал ним 
те ма ма као што је жи вот „слав них” лич но сти и ри ја ли ти 
про гра ми (очи глед на ка рак те ри сти ка од но са ко ји да нас вла
да и на ре ла ци ји спортме ди јидру штво), а на уштрб пра
ће ња ва жних дру штве них те ма. Овај из разме та фо ра, при
ме ра ра ди, пре ма нај оп шти јем об ја шње њу с „Ви ки пе ди је”, 
ко ре не има у „пе сми рим ског пе сни ка Ју ве на ла с по чет ка  
2. ве ка ко ји се у њој жа ли на апа ти ју гра ђа на Ри ма, јер су 
због бес плат ног хле ба и ин те ре со ва ња за спек та кле у ор га
ни за ци ји др жа ве, из гу би ли ин те рес за бри гу о јав ним ства
ри ма и пре пу сти ли је вла сти”.2 Да нас је та ме та фо ра при
сут на ви ше не го ика да, али не са мо због же ље да се ма ни
пу ли ше ма са ма, већ и услед те шко об ја шњи ве при влач но сти 
так ми че ња ко је пра те ми ли јар де љу ди.

„Лоп та не сти же та мо где је оче ку јеш и то са зна ње ми је 
пу но ко ри сти ло у жи во ту...”, го во рио је Ал бер Ка ми (Al bert 
Ca mus), у мла до сти, ина че, та лен то ва ни гол ман ал жир ског 
уни вер зи тет ског ти ма „Ра синг”. Мно ги сма тра ју да га је са
мо сла бо здра вље спре чи ло да се са свим по све ти спор ту, 
при си ља ва ју ћи га да се усме ри ка ли те ра ту ри и фи ло зо фи ји. 
Фуд бал је за ње га пред ста вљао и кључ за „чи та ње” по на ша
ња по је дин ца и дру штва. Упр кос су ко би ма ко ји су обе ле жи
ли њи хов од нос, ЖанПол Сар тр (JeanPaul Char les Aymard 
Sar tre) се у то ме сла гао с Ка ми јем, го во ре ћи да је „фуд бал ме
та фо ра жи во та”, док га је ита ли јан ски ко ле гафи ло зоф Сер
ђо Ђи во не (Ser gio Gi vo ne), пак, исправљао сма тра ју ћи да је 

1 Овај текст пред ста вља ино ви ра ну вер зи ју де ла ма стер ра да Спорт као 
фе но мен са вре ме не кул ту ре, ко ји је исти ау тор од бра нио на Фа кул те ту 
по ли тич ких на у ка УБ (мен тор проф. др Је ле на Ђор ђе вић).

2 Пре ма тек сту са вебсај та „Ви ки пе ди ја”. До ступ но на https://sr.wi ki pe
dia.or g/sr el /%D0%A5%D0%BB %D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D0%B8
_%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0; По се ће но 1. 10. 2010, 
па 10. 9. 2019.
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„жи вот за пра во ме та фо ра фуд ба ла”. Отуд мо жда и она фра за 
ко ју пре че сто ко ри сте спорт ски ко мен та то ри, ис ти чу ћи да је 
„фуд бал нај ва жни ја спо ред на ствар на све ту”. Пјер Па о ло 
Па зо ли ни (ит. Pi er Pa o lo Pa so li ni), ко ји се ама тер ски та ко ђе 
ба вио фуд ба лом, јед ном је упи тан шта би био да се ни је ба
вио пи са њем и фил мом, а од го во рио је − фуд ба лер. „Фуд бал 
је спек такл ко ји је за ме нио те а тар”, ис ти цао је он3. Овај кра
так осврт, фо ку си ран на фе но мен по пу лар но сти са мо јед
ног од нај ко мер ци јал ни јих спор то ва да на шњи це (фудбал), 
ујед но до вољ но на го ве шта ва и о инкорпорираности спор та 
у ши ри дру штве ни кон текст.

Пре ма по је ди ним те о ри ја ма, спорт је на стао за хва љу ју ћи 
на го ну ко ји нас под сти че на игру. Ако, пак, при хва ти мо да 
тај на гон има ју и дру га би ћа, он да је ло ги чан за кљу чак онај 
до ко јег је до шао и Јо хан Ху и зин га (ен. Jo han Hu i zin ga), а 
то је да би смо, сле де ћи та кве те о ри је, до шли и до за кључ
ка да је „спорт на стао и пре са мих љу ди”4. Дру ги сма тра ју 
да иза фе но ме на спор та сто ји и прак тич ни ји циљ: „на гон за 
бор бом да би се оп ста ло у да тим окол но сти ма, па оту да и ве
ро ва ње да је пр ви спорт био ба ца ње ко пља чи јим упра жња
ва њем се сти ца ла и ло вач ка ве шти на и бор бе на го то вост”5. 
Не ке те о ри је спорт по ве зу ју и с ра дом, па, сход но марк си
стич ким об ја шње њи ма, твр де да је он (као ка те го ри ја ра да) 
то што чо ве ка раз ли ку је од жи во ти ња. Ко ре ни спор та за пра
во ле же у свим овим об ја шње њи ма, али су и ви ше од то га. 
Исти на је за пра во да све те о ри је пра те и ма њак по да та ка о 
пра и сто риј ским об ли ци ма жи во та, уз очи гле дан дис кон ти
ну и тет ко ји по сто ји из ме ђу спор та да нас и тих пр вих об ли
ка, па су и оне, са мим тим, не у те ме ље не до вољ но. По је ди ни 
те о ре ти ча ри, по пут Пи те ра Ме ка ли сте ра (Pe ter McAl li ster), 
сма тра ју да је пра и сто риј ски чо век био ве ћи атле та од оних 
да нас. У де лу Man thro po logy, ана ли зи ра ју ћи оти ске сто па ла 
ау стра лиј ских Або ри џи на од пре 20.000 го ди на, он за кљу
чу је да су би ли бр жи, сна жни ји и спрет ни ји – за то је са мо
у ве рен у оце ни да је да на шњи чо век „нај го ри атл етa ко ји је 
икад хо дао Зе мљом.”6

3 Си мић,  С.  (18. 6. 2010) Пи сци ома ђи ја ни фуд ба лом, веб сајт ли ста „По
ли ти ка“. До ступ но на http://www.po li ti ka.rs /sc c/cla nak/139022/%D0%9F
%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D
1%92%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D1%8
3%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC; По се ће но 
12. 8. 2010, па 15. 9. 2019. 

4 Hu i zin ga, J. (2001) Ho mo Lu dens, Be o grad: Cep ter, str. 54.
5 Đu li ja no ti, R. (2008) Sport – kri tič ka so ci o lo gi ja, Be o grad: Clio, str. 162
6 Пре ма тек сту: An thro po lo gist: Pre hi sto ric Man Mo re At hle tic Than To

day’s Wimps; До ступ но на http://theb sre port.wor dpress.com /2009/10/23/
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Да на шњи спорт пред ста вља сло же ну област, и те ка ко по
ве за ну са оста лим сфе ра ма дру штва. Ве ћи на те о ре ти ча ра, 
пак, сло жна је у оце ни да су три мо мен та кључ на за то ка
ко спорт да нас функ ци о ни ше. То су нај пре они тре ну ци кад 
су пр во бит ни об ли ци спор та у ан тич кој Грч кој уоб ли че ни у 
олим пиј ске игре, пр ви пут одр жа не 776. го ди не (ве ро ват но). 
По том је то пе ри од ин ду стри ја ли за ци је и раз вој по пу лар но
сти спор та у Ен гле ској, ко ја се с пра вом сма тра и ко лев ком 
мо дер ног спор та и ве ћи не по пу лар них спор то ва да на шњи
це (фуд бал, раг би, кри кет, по ло, те нис...). Ова фа за ујед но 
об у хва та и об но ву иде је олим пи зма, кон кре ти зо ва ну ор га
ни за ци јом пр вих мо дер них ОИ 1896. у Ати ни. По след њу 
фа зу пред ста вља пе ри од од дру ге по ло ви не 20. ве ка, ка да 
спорт по ста је истин ски озби љан би знис и ка да су го то во сва 
спорт ска зби ва ња уо кви ре на и еко ном ским фак то ром.

Де фи ни ци ју спор та да нас сва ка ко ни је ла ко да ти и то је мо
гу ће са мо ако се ис прав но са гле да кон текст кул ту ре у ко јој 
се упра жња ва. Број на ли те ра ту ра че сто при опи си ва њу тог 
пој ма до но си и она пре дин ду стриј ска схва та ња. Не ке ути
цај не кул ту ре, по пут Фран цу ске, ду го у сво јим реч ни ци ма и 
ни су са др жа ле тај по јам, па су ка сни је ин те ре со ва ње и раз
вој по пу лар но сти спор та ре зул ти ра ле и број ним ха о тич ним 
од ре ђе њи ма овог пој ма. То, до не кле, об ја шња ва и по да так 
да та мо у пр во вре ме гим на сти ка (фи зич ка кул ту ра) ни је би
ла део обра зов ног си сте ма, за раз ли ку од ен гле ских јав них 
шко ла и не мач ких гим на зи ја.

Си стем фи зич ке кул ту ре, пак, чи не: „фи зич ко вас пи та ње 
уче ни ка, као ин сти ту ци о на ли зо ва на де лат ност чи ји су ко ре
ни ва нин сти ту ци о нал ни, за тим ре кре а ци ја гра ђа на, ка ко од
ра слих, та ко и де це и мла дих, као њи хо во сло бод но опре де
ље ње ко је би дру штво тре ба ло под сти ца ти и ма те ри јал но по
ма га ти; те нај зад, вр хун ски, так ми чар ски, ре пре зен та тив ни 
спорт ко ји је из раз ду бо ко лич них по ри ва за ак ту а ли за ци јом 
лич но сти у шта дру штво на раз ли чи те на чи не (иде о ло шке, 
ма те ри јал не, ор га ни за циј ске) угра ђу је сво је интересе.”7 По
јам фи зич ке кул ту ре је, ме ђу тим, не рет ко нео прав да но за
по ста вљен, и то ма хом јер по ти че из тзв. ру ске те о риј ске 
шко ле, па га за то те о ре ти ча ри из кул ту ра са за па да ни су 
усво јили у аде кват ној ме ри из иде о ло шких раз ло га. 

По зна ти Бе ше ре лов На род ни реч ник из 1883, под од ред
ни цом „спорт” до но си ову де фи ни ци ју: „ен гле ска реч ко ја 

anthropo lo gistpre hi sto ricman mo reat hle ticthanto dayswimps/. По се ће
но 12. 1. 2011, па 7. 10. 2019.

7 Ма тић, М. и Бо кан, Б. (2005) Оп шта те о ри ја фи зич ке кул ту ре, Бе о град: 
Фа кул тет спор та и фи зич ког вас пи та ња, стр. 80.
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зна чи ра зо но ду, игру, а на ро чи то лов или ужи ва ње у ло ву 
и ри бо ло ву”. Њу пра ти и ко мен тар да је „реч да нас ве о ма у 
мо ди”. Тер мин „спор ти ста”, пак, у ве ћи ни реч ни ка, де фи ни
ше се као „ен гле ска реч ко ја зна чи ло вац, или онај ко ји во ли 
лов и ри бо лов”. Уз опис овог пој ма че сто се та ко и да нас мо
гу на ћи и име ни це „ре кре а ци ја”, „игра”, „игра ње”, ве се ље”, 
ша ла” или пак гла го ли „игра ти се”, „ве се ли ти се”, „за ба вља
ти се”, док је уз сам по јам спор ти сте че сто ста ја ла име ни ца 
„до бри чи на”8. Ри чард Ђу ли ја но ти (Ric hard Dju li ja no ti) сто га 
пред ла же си сте мат ску кла си фи ка ци ју, пре ма ко јој је спорт:

1. Уре ђен про пи си ма и пра ви ли ма по на ша ња, про стор
ним и вре мен ским окви ри ма (те ре ни и тра ја ње игре) 
и ин сти ту ци ја ма вла де;

2. Циљ но ори јен ти сан: има од ре ђе не ци ље ве, као што  
је по сти за ње го ло ва, по бе ђи ва ње, по бе де на так ми че
њи ма и по сти за ња бо љег про се ка, услед че га по сто је 
по бед ни ци и гу бит ни ци;

3. Так ми чар ски: по бе ђу ју се ри ва ли, оба ра ју се ре кор ди;

4. Лу дич ки: јер пру жа ве се ла ис ку ства и под сти че 
узбуђе ње;

5. Сме штен у кул тур ну сре ди ну: при че му об ја шње ња од 
1 до 4 не по сред но од го ва ра ју вред но сним си сте ми ма 
и од но си ма мо ћи уну тар дру штва до ма ћи на спорт
ског до га ђа ја.9

Ђу ли ја но ти да ље да је и исцпр на об ја шње ња та кве де фи
ни ци је,ко ја је сто га итека ко пре ци зна и уте ме ље на, па за то 
пред ста вља и јед ну од аде кват ни јих. Све у ку пан раз вој и по
пу лар ност спор та на гло бал ном ни воу узро ко вао је на ста нак 
број них сту ди ја. Ана ли зом фе но ме на спор та се ба ве го то во 
сви ути цај ни те ор ти ча ри; со ци о ло зи и фи ло зо фи, те о ре ти
ча ри еко но ми је и кул ту ро ло зи, те о ре ти ча ри ме ди ја и ко
му ни ко ло зи. Њи хо ве сту ди је пред ста вља ју огро ман кор пус 
чи ји ио ле ком плет ни ји пре глед би мо гао би ти (и је сте) са др
жај ви ше том них ен ци кло пе ди ја по све ће них спор ту. Кра так 
осврт на усме ре ња по је ди них те о ри ја мо же мо, ипак, да ти, 
а то пред ста вља и ко ри стан оквир за сме шта ње бо га те фак
то гра фи је ко ју но си сва ки по ку шај ана ли зе спор та; ње го вог 
раз во ја, уло ге и по пу лар но сти.

Да на шњи спорт за пра во је уте ме љен „на нор ма ма обу
ке мла дих, и то пре све га ен гле ске ари сто кра ти је, док је 

8 Пре ма: Ди га, Ж. (2007) Кул тур ни жи вот у Евро пи, Бе о град: Клио,  
стр. 101.

9 Đu li ja no ti, R. нав. де ло, стр. 7.
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политичка ети ка спор та од раз до ми нант не, ли бе рал но де мо
крат ске иде о ло ги је За па да”10. Да нас спорт не сум њи во функ
ци о ни ше ло ги ком ко ју дик ти ра ју по лу ге мо ћи оли че не у 
од бо ри ма бо га тих ком па ни ја, гло бал них ме диј ских мре жа и 
слич них цен та ра мо ћи. Емил Дир кем (Émi le Durk heim), пак, 
ис ти че функ ци ју спор та у про мо ви са њу дру штве не ко хе зи
је кроз тзв. ква зи ре ли ги о зне ри ту а ле. Спорт мо же дру штво 
про мо ви са ти на два ни воа: си стем ском, као што, при ме ра 
ра ди, твр де струк ту рал ни функ ци о на ли сти, кроз хар мо нич
не ве зе спор та и дру гих ин сти ту ци ја, или на сва ко днев ном 
ни воу, на шта, пак, ука зу је Гоф ман (Er ving Gof man), ис ти
чу ћи ри ту а ле ин тер ак ци је ко ји шти те „образ дру штве них 
ак те ра“. Макс Ве бер (Ma xi mi li an Carl Emil We ber) се кроз 
ин тер пре та тив ну со ци о ло гију усме ра ва на ком плек сна, ра
зно вр сна зна че ња и иден ти те те дру штве них ак те ра уну тар 
спор та и под сти че на раз ми шља ње о ути ца ју ра ци о нал ног, 
би ро кра ти зо ва ног мо дер ног дру штва на спорт. Ана ли зи ра
ју ћи све го ре на ве де не те о рет ске пер спек ти ве, Ђу ли ја но ти, 
ме ђу тим, сма тра да дво ји ца оче ва со ци о ло ги је (Дир кем и 
Ве бер) пот це њу ју ути цај по ли тич коеко ном ских фак то ра 
на об ли ко ва ње дру штве них од но са, док се, ка ко та ко ђе при
ме ћу је, за раз ли ку од њих, Карл Маркс и ње го ви след бе ни
ци, сход но сво јим гло бал ним те о рет ским усме ре њи ма, ба ве 
кон флик ти ма ко ји су у осно ви спор та у мо дер ном дру штву, 
па та ко, пре ма по је ди ним нео марк си сти ма, спорт „ја сно ре
про ду ку је не прав де ин ду стриј ског ка пи та ли зма, као што су 
екс пло а та ци ја рад ни ка и ма ни пу ла ци ја по тро ша чагле да ла
ца”11. Кул ту ро ло шке сту ди је (мно ге на ста ле упра во на те
ме љу марк си стич ке кри ти ке од но са у мо дер ном дру штву) 
ко ри сте се ис ку стви ма „с те ре на” и аде кват ним те о риј ским 
окви ри ма ка ко би ис пи та ли ка ко је спорт, као део од ре ђе
не кул ту ре, ме сто бор бе под ре ђе них дру штве них гру па. На 
тра гу њих, на ста ле су и број не дру ге ана ли зе и ре зул ти ра ле 
ти ме да ка те го ри је „ра се” или „по ла” по ста ну не ки од ва
жни јих до ме на сту ди ја (сход но ме то да ма сту ди ја кул ту ре). 
Оне по ста вља ју и пи та ње уло ге спор та у об ли ко ва њу дру
штве них нор ми, али и ње го вог утицајa на иза зи ва ње и сми
ри ва ње кон фликт них си ту а ци ја, иден ти те та по ло ва, иду ћи 
и до ис пи ти ва ња кључ них ме ста спорт ске прак се: људ ског 
те ла и спорт ске око ли не. Та ко се, ба зи ра не на те о ри ја ма Ми
ше ла Фу коа (Mic hel Fo u ca ult), ана ли зи ра ју и „те ме те ле сне 
над мо ћи, оства ре ња иде а ла над чо ве ка (чак и кроз при чу о 
до пин гу у спор ту) и ути ца ја вр хун ског спор та на здра вље 
(по вре де, до пинг и при ти сак оства ри ва ња ре зул та та); ујед но 

10 Исто, стр. 18.
11 Исто, стр. 18, 60 и 212.
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ис пи ту ју ћи ути ца је спорт ске око ли не на ја ча ње емо тив них 
ве за, али и не га тив не по сле ди це, по пут ху ли ган ства или ко
мер ци ја ли за ци је”12. 

Ак ту ел не те о ри је у сре ди шту ана ли за ма хом има ју фак тор 
мо ћи и ути цај еко но ми је на спорт. Нор берт Ели јас (нем. 
Nor bert Eli as) та ко ис пи ту је „ме ђу за ви сност спорт ских ак
те ра, гле да ла ца и од бо ра  клу бо ва ухва ће них у кон стан том 
то ку игре”, Гоф ман уло ге дру штве них ак те ра „кроз при зму 
уло га уче сни ка у спор ту”, док Бур ди је (Pi er re Bo ur di eu) по
ве зу је „спорт ске oколности с бор бом уну тар гру пе”. Те о ри
је ко је се ба ве пост мо дер ним дру штвом и гло ба ли за ци јом, 
ис пи ту ју ћу ји про жи ма ње спор та и оста лих сфе ра дру штва, 
ана ли зи ра ју и спорт ко ји је да нас из ван сво јих основ них зна
че ња, функ ци ја и сми сла, кроз „опи си ва ње спорт ских те ре
на као ме ста ко је слу же по тро шњи фан та зи ја или не ста ја
њу пре де фи ни са них раз ли ка из ме ђу ви со ке и тзв. при зем не 
кул туре”13. Ха бер ма со ву (Jürgen Ha ber mas) те о ри ју ко му ни
ка тив ног де ло ва ња та ко ђе ко ри сте мно ги ис тра жи ва чи, јер 
по ма же да се „те о рет ски уо кви ри раз у ме ва ње и кон крет но 
ис тра жи ва ње ди на ми ке дру штва у гло бал ном (дез ор га ни зо
ва ном) ка пи та ли зму у од но су на са вре ме ни кон цепт спор та 
и спорт ског так ми че ња”14. Ве ћи на но ви јих те о ри ја у сво јим 
по у ка ма ис ти чу „нео п ход ност ре фор ми уну тар спор та и по
вра так из вор ним прин ци пи ма де мо кра тич но сти у спор ту”, 
по пут „спор та ра ди спор та” или „ферпле ја” ко ји би тре ба ло 
да омо гу ће „јед на кост и прав ду за све уче сни ке из раз ли
чи тих ди сци пли на”15. Дра ган Ко ко вић ис ти че уни форм ност 
као јед ну од „до ми нант ни јих ка рак те ри сти ка са вре ме ног 
дру штва”, са мим тим и спор та, док је, пре ма ње го вом ми
шље њу, мо ме нат „уни фор ми са ња онај кад сви до ла зе до 
истог ис ку ства, ве зан за мо ме нат иде а ли зо ва ња”. Он, сто га, 
при ме ћу је да је спорт да нас „сен ти мен тал на ма сов на про из
вод ња”, у ко јој се сви уче сни ци у спорт ском спек та клу, од 
на ви ја ча и кла ди о ни ча ра, пре ко са мих спор ти ста и тре не
ра, па до спорт ских функ ци о не ра, на ла зе „пред окре ну том 
сли ком – ком пен за ци јом сва ко днев ног жи во та”. При ме ћу је 
и то да се спорт да нас „не спор но пре тва ра у по тро шач ки 
спек такл – те ле вир ту ел ну по тро шач ку ро бу”; Ко ко вић ука
зу је на то да мно ге сту ди је кул ту ре с пра вом ис ти чу ис так
ну то ме сто спор та у кул тур ном иден ти те ту, ско јег се мо же 
„ис тра жи ва ти и пут ко јим је од ре ђе ни иден ти тет ишао или 

12 Пре ма: Đor đe vić, J. (2009) Fu ko, M. „Nad zi ra ti i ka žnja va ti“, u: Stu di je kul
tu re – zbor nik, Be o grad: Slu žbe ni gla snik, str. 186232.

13 Пре ма: Đu li ja no ti, R. нав. де ло, стр. 213 и 238.
14 Исто, стр. 238.
15 Пре ма: Skem bler, G. (2007) Sport i druš tvo, Be o grad: Clio, str. 269.
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ће ићи”. Он за то за кљу чу је да је „спорт из вор по тро шач
ког сти ла, али и ар ти ку ла ци ја но вих кул тур них иден ти те та, 
што ука зу је на то да он у се би са жи ма све про тив реч но сти 
савреме не кул ту ре”16.

Успон ма сов не кул ту ре −   
спорт као за ба ва за ши ро ке на род не ма се

Раз ми шља ња о пој му ма сов не кул ту ре кре ћу се у ви ше пра
ва ца: ка ка те го ри ји су ро га та (за тзв. пра во ис пу ње ње), ком
пен за ци је (за пат њу и про па да ње) и бек ства (из муч них жи
вот них усло ва). Све то би ло је јед на ко ва жно за ра вој спор та, 
али исто вре ме но ка рак те ри ше и упо тре бу ви со ке кул ту ре и 
скри ва оно су штин ско: „...успон ма сов не кул ту ре по чи вао је 
на то ме што је естет ско ис ку ство учи ни ла сва ко дне ви цом и 
тзв. про сти јег све та, по пут му зи ке, игре, фил ма, али и спор
та, ко ји су сва ки на спе ци фи чан на чин омо гу ћа ва ли ис ку ства 
ле по те и ис цр пљи ва ња, стра ха и са о се ћа ња, уз ви ше но сти и 
слут ње дру гог и до пу шта ли да се ство ри дис тан ца пре ма да
том”17. Ана ли за успо на ма сов не кул ту ре и раз ли чи тих об
ли ка за ба ве ни је мо гу ћа без узи ма ња у об зир дру штве них 
при ли ка и сме шта ња ка те го ри је ра да у сре ди ште па жње, јер 
је 19. век био „век ра да, мар љи вост про по ве да на на сва ком 
ме сту”, а сви „по ли тич ки про тив ни ци, од ин ду стри ја ла ца до 
ре во лу ци о нар них со ци ја ли ста ује ди ње ни у ре ли ги ји ра да”, 
ка ко је оце нио Пол Ла фарж (Paul La far gue)18. 

По пу лар ну ма сов ну кул ту ру усло вио је и „про цес уче ња”, 
услед ин ду стри ја ли за ци је, жи во та у гра до ви ма ко ји су убр
за но ра сли и пре ла ска на рад у фа бри ка ма. На и ме, пре дин
ду стриј ско дру штво ни је по зна ва ло раз дво је ност по сла и 
сло бод ног вре ме на, јер је „рад од ју тра до мра ка био сво је
вр сна нор ма”, али је исто вре ме но укљу чи вао и при ча ње и 
пе ва ње, дру же ње уз је ло и пи ће, а вре ме за ак тив но сти ван 
по сла би ло „уо кви ре но вер ским пра зни ци ма и го ди шњим 
ва ша ри ма ко ји су обе ле жа ва ни рас ко шно, али и кроз не у
ме ре но опи ја ње”. Све ску па се пре пли та ло „у по пу лар ним 
об ли ци ма ра зо но де пре дин ду стриј ског све та и те рет те шког 
фи зич ког ра да чи ни ло под но шљи вим, по твр ђу ју ћи ујед
но и од ре ђе ни дру штве ни по ре дак; од но сно по ре дак ве ре 
и оби ча ја, ста ле жа и ро да”19. Раз два ја ње по сла и сло бод ног 

16 Ко ко вић, Д. (2005) Пу ко ти не кул ту ре, Дру го из ме ње но из да ње, Но ви 
Сад: Про ме теј, стр. 383387.

17 Пре ма: Ma ze, K. (2008) Bez gra nič na za ba va, Be o grad: Slu žbe ni gla snik,  
str. 21.

18 La far gue, P. (2009) The Right To Be Lazy, New York: Ge ne ral Bo oks, p. 23.
19 Пре ма: Ma ze, K. нав. де ло, стр. 2126.
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време на зна чи ло је, сто га, ујед но и до би так сло бо де, а на по
ран рад при мо ра вао на тра же ње сре ће из ван фа бри ке, прем
да је од нос пре ма ка те го ри ји ра да био раз ли чит ме ђу рад
ни ци ма и гра ђан ством. С ре не сан сом и про све ти тељ ством 
за ба ва се раз ви ла и у вр ло бит ну свр ху умет но сти, а ње ни 
ви до ви би се, сто га, мо гли на зва ти и „сво је вр сним об ли ци
ма умет но сти за мо дер но ин ду стриј ско дру штво”20. Ујед но 
су „сми сао и чул ност оста ја ли по ве за ни и у за ви сно сти од 
жан ра ре а ли зо ва ли се на дру га чи је на чи не, ма хом ука зу ју ћи 
на по зи ци ју чо ве ка као го спо да ра при ро де или на вред ност 
тим ског ду ха”, ка ко та ко ђе кон ста ту је Ма зе, ко ји на по ми ње 
и да су „ве ли ке гру пе пу бли ке ин си сти ра ле на то ме да им 
се сер ви ра са мо за ба ва, а не про бле ми“. Исти на, оно шта 
је до жи вља ва но као за ба ва, са свим се раз ли чи то оце њи ва
ло у раз ли чи тим си ту а ци ја ма и кру го ви ма, па се за то „ана
ли за исто ри је ма сов не кул ту ре умно го ме ба ви и об ма ном и 
са мо об ма ном, бар оно ли ко ко ли ко је па жње по све ћи ва но и 
ана ли зи кре а тив но сти и упор но сти”21. Услед све га на ве де
ног, мо гу се по ву ћи и ја сне ли ни је од вер ских свет ко ви на 
и се о ских ва ша ра до да на шњих спорт ских ма ни фе ста ци ја. 
Од улич них, ма сов них над ме та ња ко ја ни су би ла уо кви ре на 
пра ви ли ма до тре нут ка кад сви ути цај ни свет ски ли де ри, у 
свим сфе ра ма, ко ри сте спорт и као део про па ган де у сво јим 
кам па ња ма. До бар при мер за то је и ор га ни за ци ја до бро
твор них ба ло ва, а не ки од илу стра ци ја сли ке пред сед ни ка 
не мач ког рај ха, Фри дри ха Ебар та (нем. Fri e drich Ebert), у 
ку па ћем ко сти му два де се тих го ди на 20. ве ка или кан це ла ра 
Кон ра да Аде на у е ра (нем. Kon rad Her mann Jo seph Ade na u
er) у спорт ској гар де ро би пе де се тих, али и ак ту ел не сли ке 
Вла ди ми ра Пу ти на (рус. Вла ди́ мир Вла ди́ ми ро вич Пу́ тин) 
у џу до ки мо ноу (ина че, џу до и сам бо мај сто ра) или Ба ра ка 
Оба ме (енгл. Ba rack Hus sein Oba ma II) на те ре ну за ко шар ку.

Ана ли зе пра по че та ка спорт ских над ме та ња во де, на рав но, 
дав ним вре ме ни ма и ду бљим узро ци ма. Мно ге игре лоп том 
по ти чу још од древ них па ган ских ри ту а ла или сред њо ве ков
них фе сти ва ла, ка ко Ка спар Ма зе (нем. Ca spar Ma ze) та ко ђе 
под се ћа. По зна то је да да на шње, мо дер не ОИ, пред ста вља
ју об но ву ма ни фе ста ци ја из вор но ор га ни зо ва них у ан тич кој 
Грч кој. Број так ми ча ра и ди сци пли на та да је био зна чај но 
ма њи, а да нас су оп ста ла так ми че ња по пут рва ња, тр ча ња, 
ско ка удаљ и ба ца ња ко пља. Пре ла зак с древ ног на са вре ме
ни спорт од и гра вао се сто га не ли не ар но и ни је ве зан са мо 
за про сто ре За па да. Ме ђу исто ри ча ри ма вла да го то во је дин
стве но ми шље ње да се овај про цес „од и грао на пре ла ску 

20 Исто.
21 Исто.
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из сред њег ве ка у ре не  сан су, кад је би ла из ра же на по тре ба 
да се бру тал ност за ме ни пре фи ње но шћу и ди сци пли ном”, 
а ве ћи на њих, по пут Ме гва је ра (Jo seph Ma gu i re), струк ту
и ра про цес раз во ја спор та кроз не ко ли ко фа за. Он је, при
ме ра ра ди, кре и рао мо дел од пет фа за кроз ко је ана ли зи ра 
раз вој: „пр ва, пре ма ње го вом ми шље њу, од и гра ла се у 17. 
и 18. ве ку ка да је до шло до ра ди кал не тран сфор ма ци је раз
ли чи тих об ли ка ра зо но де као што су кри кет, лов на ли си це, 
коњ ске тр ке и бокс; дру га је на сту пи ла по чет ком 19. ве ка 
кад су спор то ви по пут фуд ба ла, раг би ја, те ни са и атле ти ке 
по при ми ли да на шњи об лик; усле ди ла је по пу ла ри за ци ја и 
ши ре ње ен гле ских спор то ва по чи та вом европ ском кон ти
нент у (тре ћа), док че твр ту пред ста вља, ка ко он опи су је, 
за пад њач ка хе ге мо ни ја (ан глоевроаме рич ка) над спор том, 
спорт ским ор га ни за ци ја ма и иде о ло ги ја ма по ве за ним са 
спорт ским над ме та њи ма, од два де се тих до ше зде се тих го
ди на 20. ве ка; по след њу об ли ку ју про це си ме ња ња од но са 
си ла у спор ту кроз гло ба ли за за ци ју, јер од ше зде се тих го
ди на 20. ве ка африч ке, азиј ске и ју жно а ме рич ке зе мље све 
ви ше угро жа ва ју кон тро лу са За па да”22. 

Убр за ни про цес уче ња то ком ин ду стри ја ли за ци је ре зул ти
рао је зах те ви ма, а по том и про те сти ма за уво ђе њем огра
ни че ног рад ног вре ме на: да тра је осам са ти, да се има осам 
са ти за уче ње и обра зо ва ње и осам са ти за од мор. Без об зи ра 
на по тре бу за да ва њем оду шка кроз за ба ву, ја сно је би ло и то 
да и сло бод но вре ме мо ра има ти гра ни це и да не сме угро
зи ти по нов но ус по ста вља ње рад не ди сци пли не − за ба ве ко је 
су пра ти ла опи ја ња и слич но „ис па да ње из ко ло се ка” сто га 
је тре ба ло ра ци о на ли зо ва ти и кон тро ли са ти. У по је ди ним 
гра до ви ма, пре све га у Ен гле ској, ме ре кон тро ле и за бра не 
оче ки ва но је пра тио и от пор ста нов ни штва, чак и су ко би. 
Ове ме ре, ме ђу тим, ни су има ле по др шку чак ни плем ства, 
па је ал тер на ти ва би ла уво ђе ње ре да уну тар са мих спорт
ских над ме та ња. Ме ђу љу би те љи ма так ми че ња би ло је 
мно го оних ко ји су то при хва ти ли, али су рад ни ци, ипак, 
те шко при ста ја ли да се од рек ну сво је тра ди ци је. Син ди ка ти 
су, пак, та ко ђе по че ли да се за у зи ма ју за уки да ње тра ди ци
о нал них ма ни фе ста ци ја, же ле ћи да по ка жу да рад нич ка со
ли дар ност мо же да по стиг не оно што прет ње и за бра не ни су 
мо гле, па се на сто ја ло ути ца ти на му шкар це („да се не ба ца 
но вац, док же не и де ца ку ћи гла ду ју”), али и то ни је има ло 
кон крет не ре зул та те, јер су упра во же не и мла ди би ли у пр
вим ре до ви ма од бра не улич них спорт ских ма ни фе ста ци ја. 
Про цес обра зо ва ња под ра зу ме вао је, пре све га, ка ко Ма зе 
кон ста ту је, сти ца ње „зна ња о то ме ка ко нај бо ље про ве сти 

22 Пре ма: Skem bler, G. нав. де ло, стр. 269.
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жи вот у на јам нич кој за ви сно сти, што је пра тио и по раст 
бро ја удру же ња за ко ри шће ње сло бод ног вре ме на”23. Рад ни
ци су ма хом же ле ли да бу ду део њих, али су им гра ђан ска 
удру же ња че сто ус кра ћи ва ла при ступ. Спорт ске и кул тур
не ор га ни за ци је су чак и „у Не мач кој об у хва та ле ма ли број 
рад ни ка све до 1914. го ди не (око 600.000): по је ди ни по да ци 
по ка зу ју да је 1893. осно ван гим на сти чар ски са вез Не мач ке, 
1895. удру же ње ше та ча и пла ни на ра „При ја те љи при ро де” 
у Бе чу, а 1896. рад нич ки са вез би ци кли ста „Со ли дар ност”. 
Гим на сти чар ски и рад нич ки са ве зи при вла чи ли су све ве ћи 
број рад ни ка и ро до љу ба, али су мо ра ли по што ва ти њи хо ве 
же ље за за ба вом, дру же њем и спор том”24. Од гра ђан ских и 
ре ли ги о зних апе ла за ин ди ви ду ал ним уз ди за њем раз ли ко
ва ла их је, ка ко Ма зе при ме ћу је, те жња „за пра вед ним дру
штвом, а пра те ће не га тив не по ја ве су по ла ко по ста ја ле са мо 
део дру же ња”, а не „по ку шај да се про на ђе уте ха”25. Та ко су, 
ујед но, и ко мер ци јал не по тре бе за за ба вом по ста ле жи вот
на по тре ба. Опи су ју ћи жи вот лон дон ске си ро ти ње, ге не рал 
’Вој ске спа са’ Чарлс Бут (ен. Char les Butt) је 1903. оце нио 
да се „ши ри хо ри зонт оче ки ва ња, јер се пи та њу − Шта да 
је де мо и обла чи мо, при дру жи ло и пи та ње − Ка ко да се за
ба ви мо?“ Спорт је, та ко, уме сто „ис по ља ва ња стра сти и ге
не ра то ра про те ста, по стао ко мер ци јал ни вид за ба ве где је и 
да ље до ми ни ра ло гра ђан ство”26. 

Тран сфор ма ци ја спорт ских над ме та ња и  
ши ре ње „спорт ске гро зни це”

Кључ ну уло гу у тран сфор ма ци ји ига ра и ра зо но де у спор то
ве с пра ви ли ма, и ње го вој ка сни јој по пу ла ри за ци ји  и ма ли су 
не сум њи во Бри тан ци. Спорт је та мо у по чет ку, ка ко за па жа 
Ди га (Jac qu es Di ga)27, био са мо „део фол кло ра ко јим су до
ми ни ра ли опи ја ње, коц ка ње и кр ва ве улич не ту че, али се то 
кроз култ ига ра, при ме ном ди сци пли не и пра ви ла, про ме ни
ло”. На тај на чин је нор ми ран као за ба ва с пра ви ли ма, што 
ни је не га тив но ути ца ло на по пу лар ност. На про тив, Бри тан
ци су сво јим ути ца јем омо гу ћи ли гло бал но ши ре ње по пу
лар но сти. Мно штво ау то ра опи су је и то да је ла ко уо чи ти да 
су та мо где су од ла зи ли де ча ци из јав них шко ла доминира
ли „ари сто крат ски спор то ви, по пут кри ке та и раг би ја, док 
су си но ви фи зич ких рад ни ка ши ри ли фуд бал ску гро зни цу”. 

23 Ma ze, K. нав. де ло, стр. 56.
24 Исто, стр. 5669.
25 Исто, стр. 9091.
26 Пре ма: Ди га, Ж. нав. де ло, стр. 102.
27 Исто.
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Гло бал но, по пу лар ност спор та ши ри ла се бр зо на свим кон
ти нен ти ма, а но ве ди сци пли не по ја вљи ва ле и би ле све по
пу лар ни је. Нај бо љи при мер за то је се вер но а ме рич ки кон ти
нент, ко ји је на кон те ни са и кри ке та, уве зе них из Бри та ни је, 
из у мео и сво је на ци о нал не спор то ве, по пут беј збо ла, аме
рич ког фуд ба ла и на по слет ку ко шар ке, ко ји су та мо и да нас 
нај по пу лар ни ји. Па ра лел но су у Не мач кој ни ца ла удру же ња 
гим на сти ча ра, би ци кли стич ки клу бо ви у Фран цу ској и мо
дер не бо ри лач ке ве шти не, по пут џу доа и ка ра теа на Да ле ком 
ис то ку. За ве ћи ну, по сао и сло бод но вре ме су са да би ли ја
сно раз дво је ни, а вре дан рад и ди сци пли на це ње ни. 

Чи тав про цес по пу ла ри за ци је спор та као за ба ве био је уо
кви рен сво је вр сним ин тер кул ту рал ним про це сом раз ме не, 
јер у ве ћи ни вр ста за ба ве је зик за пра во и не ма пре ве ли ки 
зна чај, а за ба ва у 19. ве ку ни је по зна ва ла ни на ци о нал не 
гра ни це, прем да је Ен гле ска, ка ко ви ди мо, ипак, дик ти ра ла 
курс. Она је не спор но и ко лев ка не ких да нас нај по пу лар
ни јих спор то ва, по пут фуд ба ла, раг би ја, те ни са... Ен гле зи, 
ипак, ни су би ли уса мље ни у по гле ду еу фо рич но сти пре ма 
спор ту, јер су до при нос да ва ли и Фран цу зи, Ау стри јан ци, 
Аме ри кан ци... Од 1890. до 1910, спорт је био за ми шљен 
„као са став ни део обра зо ва ња по је ди на ца”, ка ко под се ћа и 
Ма зе28, а по том као игра и „по пу лар ни при зор за гле да ње”, 
да би се за тим на мет нуо као „вр хун ски вид за ба ве и мо ћан 
ин стру мент за ши ре ње раз ли чи тих иде о ло ги ја и дру штве но 
по ли тич ких ини ци ја ти ва”. У Ен гле ској се тад уве ли ко ор
га ни зу ју из у зет но по се ће на так ми че ња, а спорт је по ста јао 
и део стра те ги је вла сти, ко ја је же ле ла да сло бод но вре
ме ци ви ли зу је. Фуд бал је био на ро чи то при кла дан за то, с 
об зи ром на утвр ђе на пра ви ла у елит ним шко ла ма, по пут 
„Итона”, „Раг би ја” и „Ха ро уа”, где се по ку ша ва ло са „опле
ме њи ва њем игре, до тад за сно ва не ма хом на сна зи”, па је 
фуд бал тре ба ло да по слу жи и као „ин стру мент за уве жба
ва ње са мо ди сци пли не и тим ског ду ха”. Та „моћ” фуд ба ла и 
спор та уоп ште оду ше вља ва ла је и све ште ни ке ко ји су, као и 
број ни по слов ни љу ди, од 1870. по че ли са осни ва њем клу бо
ва за омла ди ну и рад ни ке, па је фуд бал убр зо по стао на ци
о нал ни, али и про ле тер ски спорт. Ци ви ли зо ван спорт, ко ји 
је у Бри та ни ји сле дио иде ју ферпле ја, ујед но је слу жио и 
као мо дел по на ша ња. Ва ља ис та ћи да је спорт и да ље ег зи
сти рао на иде ја ма ама те ри зма, иа ко су спорт ски хе ро ји би
ли хва ље ни и на гра ђи ва ни. Не што дру га чи је би ло је са све 
ве ћим ин те ре со ва њем за спорт у дру гој по ло ви ни 19. ве ка, 
ка да он по ла ко ме ња свој ка рак тер. „Умет но сти дри блин га 
и шу та, за ко је су се за ла га ли у елит ним шко ла ма, ко је је 

28 Ma ze, K. нав. де ло. 
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пра тио раз вој ин ди ви ду ал но сти, ин ду стриј ски рад ни ци су 
су прот ста вља ли за ла га ње, из др жљи вост и по што ва ње тим
ских за да та ка” − фуд бал ски куп је 1883. по пр ви пут осво јио 
је дан тим ко ји ни је био са ста вљен од ап сол ве на та елит них 
шко ла: „Блек бурн Олим пикс” је по бе дио „Олд Ито ни анс”, 
а при по врат ку ку ћи до че ка ла их је ма са рад ни ка и ду вач ки 
ор ке стар. На кон то га, све до ра та, куп су углав ном осва ја
ли ти мо ви из ин ду стриј ске обла сти се вер не Ен гле ске. На
су прот то ме, гра ђа ни су се по но во по ву кли из ор га ни зо ва
них фуд бал ских так ми че ња у сво је елит не шко ле. Основ ни 
раз лог би ла је „ко мер ци ја ли за ци ја спор та, нео дво ји ва од 
развоја ма сов них атрак ци ја”29. 

Исти при мер уоч љив је у чи та вој Евро пи, где је увек не ки 
вид спорт ских так ми че ња при вла чио пу бли ку. Зна чај ну уло
гу у све му је има ла и штам па. На и ме, про це си по пу ла ри за
ци је спор та и ја ча ње уло ге ме ди ја би ли су уза јам ни и дво
смер ни. По пу лар на штам па је му дро ко ри сти ла по пу ла ри за
ци ју спор та и по ве ћа ва ла сво је ти ра же, ју ре ћи за спорт ским 
ве сти ма, док су ме диј ски са др жа ји до дат но под сти ца ли ин
те ре со ва ње за так ми че ња: „го ди не 1914. би ло је ре ги стро
ва но 12.000 клу бо ва „Фуд бал ске асо ци ја ци је” и око 750.000 
игра ча”. То је ути ца ло и на све ве ће бу џе те клу бо ва, али и 
зах те ве игра ча, ко ји ма су нпр. про из во ђа чи опре ме ну ди ли 
раз ли чи те вр сте па ти ка за фуд бал, дре со ва, хра не... Ин те ре
со ва ње пу бли ке је та ко учи ни ло спорт ин те ре сант ним и за 
тзв. би знис − фуд бал ски клуб „Астон Ви ла” је „1874. пр ви 
пут на пла ћи вао ула зни це и ску пље но је 5 ши лин га и 2 пе
ни ја, али је за то на тре ће ко ло ку па 1913. до шло чак 660.000 
гле да ла ца и ску пље но је 23.000 фун ти”30. При хо ди од све 
број ни јих гле да ла ца би ли су и ге не ра тор про фе си о на ли за
ци је спор та, омо гу ћив ши клу бо ви ма да ула жу у мо дер ни за
ци ју спорт ских те ре на и до во де бо ље игра че. Пла те ни су би
ле то ли ко ве ће у од но су на дру ге про фе си је (као да нас), али 
су и тад би ле ве ће од про сеч них рад нич ких при ма ња, што 
је ути ца ло да рад ни ци све ви ше ме ња ју фи зич ки рад жи во
том про фе си о нал ног спор ти сте. Тре ба на по ме ну ти и то да је 
још у 19. ве ку пла та про фе си о нал ног спор ти сте би ла ве ћа од 
пла те рад ни ка. При ме ра ра ди, де сет беј збол игра ча укуп но 
је та да би ло пла ће но 9.300 аме рич ких до ла ра го дишње, док 
је у то вре ме про сеч на пла та у САД из но си ла 170 аме рич ких 
до ла ра31.

29 На ве де но пре ма: Ma ze, K. нав. де ло, стр. 5657.
30 Исто.
31 За ви ше де та ља по гле да ти Ми хај ло вић, М. (2013) Спорт ске ор га ни за ци

је и спорт ски до га ђа ји, Бе о град: Спорт ски са вез Ср би је.
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За раз ли ку од тих го ди на, спорт у ан тич ком пе ри о ду, ка ко за
па жа ју по је ди ни ау то ри, ни је „по зна вао кван ти фи ка ци ју”32. 
Бар не она ко ка ко је то да нас за сту пље но. По бед ни ци су 
би ва ли на гра ђи ва ни, али је, пре све га, са м оквир ор га ни за
ци је так ми че ња био дру га чи ји. На и ме, пр во бит на так ми че
ња су би ла уо кви ре на ама те ри змом. За ни мљив је, ме ђу тим, 
при мер Га ја Апу ле ја Ди о кла (лат. Ga i us Ap pu le i us Di oc les), 
ан тич ког тр ка ча дво ко ли ца ма, ко га по је ди ни ау то ри, не без 
раз ло га, сма тра ју нај пла ће ни јим спор ти стом свих вре ме на, 
јер је то ком ка ри је ре, још у 2. ве ку пре но ве ере, за ра дио из
нос ко јим се у то вре ме „за цео Рим мо гла ку пи ти го ди шња 
за ли ха жи та или одр жа ва ти пе ти на рим ске вој ске на ње ном 
вр хун цу”33. Ан тич ки спор ти сти су, пак, би ли су пер и ор ни 
због свог на чи на жи во та, фи зич ке спрем но сти и ди сци пли
не. Спор ти сти су за тим би ли пред став ни ци плем ства и фи
нан сиј ски збри ну ти, па им так ми че ње ни је би ло основ ни 
на чин за пре жи вља ва ње. 

Тек ка сни је, спе ци ја ли за ци ја и на гра ђи ва ње во де по ја ви 
оних по је ди на ца ко ји су тре ни ра ли јер жи ве од на гра да за 
сво је ре зул та те. Ау тен тич не спорт ске ак тив но сти, ко је под
ра зу ме ва ју уче ство ва ње, пре о бра жа ва ле су се по сте пе но и у 
по сма трач ку ак тив ност, у ко јој се тра жи ло оно што се ни је 
мо гло до жи ве ти у ствар но сти. Ја сна је би ла и све ве ћа про
фе си о на ли за ци ја, а одва ја ње ра да од ства ра ла штва и игре 
„огле да ло се и у да нас ак ту ел ној ди ле ми ци ље ва и сред ста
ва, али и јед ној но вој ди хо то ми ји спор ти стешам пи о на и по
сма тра чана ви ја ча (слич ној оној: ho mo fa ber – ho moludens)”, 
док се па ра лел но фор ми ра и но ва ели та ко је „ни је има ла 
кон крет ну власт у ру ка ма, али је има ла ве ли ки ути цај”, док 
се „на олак шан и уве ћан при ступ од го ва ра ло ди фе рен ци
ја ци јом на осно ву из да та ка и пре сти жа ка ко би се из но ва 
ус по ста вља ла со ци јал на дис тан ца”34. Ари сто кра ти ја и круп
на бур жо а зи ја су, пак, чу ва ли сво је вр сни екс клу зи ви тет на 
сво јим јах та ма, ау тотр ка ма, ло ву, па је гра ђан ство фуд бал 
за ме ни ло ја ха њем, ве сла њем и је дре њем, ка ко за па жа Ма
зе35. На и ме, при ста ли це ама тер ског иде а ла спор та, ка ко 
констату ју Ма зе и Ди га, пре зи ра ле су ко ме р ци ја ли зо ва ни 
ма сов ни спорт и јав но осу ђи ва ли „про сту пу бли ку” и не ре де 
на кон игре. Во де ћи клу бо ви су за то вре ме функ ци о ни са ли 
као озбиљ на пред у зе ћа и ре гру то ва ли игра че из рад нич ког 

32 Пре ма Скем блер, Г. нав. де ло, стр. 61.
33 За ви ше де та ља по гле да ти текст на вебстра ни ци.
34 https://sh.wi ki pe dia.or g/wi ki/Ga j_Apu lej_Di o kle; Mil ler, B. P. (1993) Ho mo 

Fa berHo mo Lu dens: Sport Hi story and the Wor king Class, in: In ter na ti o nal 
La bor and Wor kingClass Hi story, No. 44 (Fall, 1993), pp. 7994.

35 Пре ма: Ma ze, K. нав. де ло, стр. 66.
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ми љеа. Мно го игра чаама те ра се, пак, ди ви ло фуд бал ским 
зве зда ма, а фуд бал у Бри та ни ји, при ме ра ра ди, као про ле
тер ски спорт, на пре ла ску у 20. век и зва нич но до би ја ста
тус на ци о нал не игре. Па ра лел но с про фе си о на ли за ци јом, а 
упо ре до и ко мер ци ја ли за ци јом спор та, ко ју су пра ти ли све 
ве ћа кон ку рен ци ја и ула га ња, спорт (пре све га фуд бал) и да
ље жи ви и „на ули ци”, а но вац ни је ста јао на пу ту основ не 
иде је „спорт за сва ког”, јер су би ле до вољ не и ули це и кр пе
ња че. Ор га ни за ци ја сло бод ног вре ме на у при ро ди до ве ла је 
и до раз ли чи тих пре о бра жа ја, по пут тран сфор ма ци је функ
ци је би ци кла ко ји је по стао по тро шна ро ба. По се бан зна
чај до био је и те нис, ко ји је био иде а лан и за ус по ста вља ње 
дру штве них ве за ко је су во ди ле дру штве ном и по слов ном 
ути ца ју.

Ко мер ци јал ни успех спор та пра ти ле су број не по ле ми ке, от
по ри и су прот ста вље на ми шље ња. Од се дам де се тих го ди на 
19. ве ка ви ши сло је ви у Не мач кој и Фран цу ској при хва ти ли 
су тим ске спорт ске ди сци пли не из Бри та ни је. У Не мач кој 
је, пак, от пор пре ма по пу лар но сти и ши ре њу спор та био из
ра жен и до ла зио је из ре до ва гра ђан ског гим на стич ког дру
штва. На и ме, они су нај пре би ли део бор бе за не мач ко је дин
ство и де мо кра ти ју. На кон осни ва ња цар ства 1871, за па ли су 
у во де на ци о нал шо ви ни зма, про ти вив ши се спорт ској еу фо
ри ји ко ја је до ла зи ла из Ен гле ске, сма трав ши да „до но си све 
оно што је у су прот но сти с не мач ком кул ту ром, јер је ин ди
ви ду а лан и ори јен ти сан ка успе ху и кон ку рен ци ји”, та ко ђе 
ис ти чу ћи да фуд бал и раг би „под сти чу вул гар ну те ле сност 
и не кон тро ли са но ус хи ће ње ма са”36. На су прот то ме, ка ко су 
на гла ша ва ли, гим на сти ка је те ло под вр га ва ла „иде ал но во
ђе ном про це су фор ми ра ња, јер по је ди нац не тре ба да ју ри 
за вр хун ским до стиг ну ћем, већ да се укло пи у на ци о нал
ну за јед ни цу ди сци пли ном и дру гар ством”. Та кви ста во ви 
укла па ли су се у та да та мо до ми нант ну па ро лу о „ду жно сти 
здра вља” ко ја ни је при зна ва ла пра во на са мо и ни ци ја тив ну 
ак тив ност или ону ко ја до но си ин ди ви ду ал ни ужи так. Је
ди но што је сма тра но ле ги тим ним би ли су сна га и здра вље 
на род ног те ла − че му је слу жи ла не мач ка гим на сти ка: „број 
гим на сти ча ра од 1880. до 1914. по рас тао је шест пу та, на 
1,25 ми ли о на гим на сти ча ра, углав ном при пад ни ка сред
њих сло је ва, пред у зет ни ка и слу жбе ни ка”37. „Оду ше вље ни 
снагом Не мач ке, чла но ви удру же ња су рад ни ке гле да ли са 
из ра зи тим не по ве ре њем и са мо по је ди не од њих при ма ли 
у члан ство; рад ни ци су ипак успе ва ли да се при кљу че, али 
су по је ди не ста во ве де ли ли – ори јен ти са ност ка здра вљу и 

36 Исто.
37 Исто.
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дисци пли ни, а од би ја ње ин ди ви ду ал ног спор та и ком пе ти
ци ја све че шће су во ди ли кон флик ту с мла ђи ма, ко ји су се 
окре та ли фуд ба лу и слич ним над ме та њи ма”38.

Ин ди ви ду ал на фи зич ка ак тив ност и ор га ни зо ва на спорт ска 
над ме та ња, уз по што ва ње пра ви ла, ипак су се па ра лел но 
под сти ца ли и раз ви ја ли. Го ди не 1923, Фуд бал ски са вез Не
мач ке имао је „ви ше од 7.000 клу бо ва, а нај ва жни је утак ми
це пра ти ле су де се ти не хи ља да љу ди”. Они ко ји ни су би ли 
при сут ни на ста ди о ни ма, ин фор ми са ла је штам па, а већ од 
сре ди не два де се тих го ди на 20. ве ка мо гли су да пра те и ре
пор та же на ра ди ју. Успе шни клу бо ви до бро су на пла ћи ва ли 
сво ју по пу лар ност, па је, та ко „ло кал ни дер би франк фурт
ских „Ајн трах та” и „ФСВ” 1927. до нео тим клу бо ви ма при
ход од 70.000 рај хсма ра ка”39. То је омо гу ћи ло ан га жо ва ње 
нај бо љих тре не ра и игра ча, а њи хо ве пла те, упр кос тад ак
ту ел ним за бра на ма, би ле су из у зет но ви со ке. Спорт ске ма
ни фе ста ци је, ја сно ди ри го ва не и иде о ло шки усме ре не, у Не
мач кој је ор га ни зо вао КДФ40. Оне су би ле и би тан ис ко рак 
ка ама тер ском спор ту за ши ро ке ма се, јер их ни су за ни ма ли 
вр хун ски ре зул та ти, а тај кон цепт ка сни је је до био и сво ју 
па ро лу: Спорт за сва ко га. То је, на не ки на чин, био и „по
ку шај да се пре о кре ну ли бе рал не тен ден ци је мо дер ног сло
бод ног вре ме на; а па ро ла Здра вље као ду жност, ко ја се по
ја ви ла још кра јем 19. ве ка, сад је до жи вља ва на као им пе ра
тив, јер је на ци стич ка др жа ва зах те ва ла спрем ност за успех 
сва ког по је дин ца, док се па ра лел но ве ли ча ла не мач ка рад на 
ети ка и бор ба до кра ја”41, ко ју је ка сни је на нај бо љи на чин 
опи сао и чу ве ни ен гле ски фуд ба лер Ге ри Ли не кер (Gary 
Line ker), ре кав ши да је фуд бал игра на те ре ну из ме ђу два 
го ла, у ко јој уче ству је по је да на ест игра ча с обе стра не, а на 
кра ју увек по бе де Нем ци. На ци сти су исто вре ме но „ква ли
тет и фуд бал ско уме ће игра ча јед ног про ле тер ског ти ма, као 
што је био Шал ке 04, ста вља ли у слу жбу си сте ма; на и ме, 22. 
ју на 1941, пред 100.000 гле да ла ца на Олим пиј ском ста ди о ну 
у Бер ли ну, од и гра но је фи на ле ку па из ме ђу Шал кеа и беч ког 
Ра пи да – а то је био и дан на па да на Со вјет ски Са вез42. Ме
ди ји су тај меч до жи ве ли као до каз ап со лут ног по ве ре ња у 
власт, па је пи са ло да је „Спорт у слу жби бор бе за фи ре ра 
и на род”, „Ми сли мо на на ше вој ни ке на фрон ту” и „Жи вео 

38 Исто.
39 Пре ма: Ma ze, K. нав. де ло, стр. 90.
40 КДФ (Kraft Durch Fre u de, у пре во ду „Сна га кроз ужи ва ње”) је про је кат 

ожи вља ва ња не мач ког ту ри зма и сла ња рад нич ке кла се на од мор (мо ре, 
углав ном), ко ји је успе шно тра јао од 1934. до 1939.

41 Пре ма: Skem bler, G. нав. де ло, стр. 80.
42 Пре ма: Ma ze, K. нав. де ло, стр. 90.
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фи рер”. Оба ве зни ка рак тер су има ли и спорт у пред у зе ћи ма 
и шко ла ма, а по да ци по ка зу ју да је „1938. би ло се дам ми ли
о на еви ден ти ра них чла но ва спорт ских дру шта ва и клу бо ва, 
од че га су ви ше од по ло ви не чи ни ле же не”. По ло жај же на 
у не мач ком спор ту та ко ђе је за ни мљив, с об зи ром на то да 
су већ 1930. чи ни ле сед ми ну од око 6,5 ми ли о на чла но ва 
спорт ског са ве за43. 

Спорт ске ак тив но сти и ор га ни за ци ја сло бод ног вре ме на, 
кроз раз ли чи те ви до ве за ба ве, у Ита ли ји два де се тих го ди на 
20. ве ка би ли су под стро гом кон тро лом фа ши стич ке пар ти
је. У ло кал ним спорт ским сек ци ја ма „во де ћу уло гу су има ли 
љу ди од угле да из тра ди ци о нал них про вин циј ских сло је ва; 
фа кул тет ски обра зо ва ни, пред у зи ма чи и до бро сто је ћи љу
би те љи умет но сти“. По ну да је би ла ра зно вр сна, а об у хва
та ла је „ту ри зам, струч но и оп ште обра зо ва ње, умет нич ке 
за на те и на рав но спорт“, а ин те ре сант но је на ве сти и при
мер ко њич ких тр ка у Фран цу ској и кла ђе ња. На и ме, тр ке 
ко ња су до пред крај 19. ве ка пред ста вља ле за ба ву за ари
сто кра те, а „по пу ла ри зо ва ла их је од лу ка ко јом су оза ко ње
не оп кла де и омо гу ће но осни ва ње ко њич ких кла ди о ни ца, 2. 
ју на 1891”44. По да ци та ко ђе по ка зу ју да је „1933. би ло 7.300 
спорт ских сек ци ја, док је 1937, од 1,85 ми ли о на уче сни ка, 
чак 1,16 ми ли о на иза бра ло бо ћа ње, 175.000 игре с лоп том, 
око 150.000 уче ство ва ло у на вла че њу ко ноп ца, 100.000 да
ло пред ност ла кој атле ти ци, а 75.000 ве жба ло гим на сти ку”45. 
Иде ја је, ипак, би ла то да се уз по моћ спор та по ја ча осе ћа
ње за јед нич ке при пад но сти ита ли јан ској на ци ји. Ак це нат је 
ипак био на вр хун ском спор ту, по пут би ци кли стич ке „Тр ке 
око Ита ли је”, а кул то ви ства ра ни око вр хун ских спор ти ста, 
по пут бок се ра При ма Кар не ре (Pri mo Carnerа) и фуд ба ле ра 
ре пре зен та ци је ко ја је осво ји ла пр во ме сто на Свет ском пр
вен ству 1934. и 1938. године. Фа ши стич ка про па ган да „има
ла је за циљ да вас пи та ва”, а све је би ло под ре ђе но „уво ђе
њу ди сци пли не и про пи са с ци љем успе шни јег над ме та ња 
и по сти за ња ци ље ва у сла ду с на ци о нал ним кри те ри ју ми ма 
успе ха”46.

У Ен гле ској је би ло дру га чи је. Пр во фи на ле фуд бал ског ку
па на ле ген дар ном „Вем бли” ста ди о ну, од и гра но је 1923. и 
пра ти ло га је „дво стру ко ви ше гле да ла ца не го што је би ло 
ме ста на ста ди о ну, ко ји је при мао 126.000 љу ди”, док су 
кла ди о ни це би ле све по се ће ни је, под сти чу ћи сан о ла кој 

43 Пре ма: Skem bler, G. нав. де ло, стр. 80.
44 Пре ма: Ди га, Ж. нав. де ло, стр. 102.
45 Пре ма: Ma ze, K. нав. де ло, стр. 123.
46 Исто.
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заради, па је сре ди ном три де се тих око де сет ми ли о на Ен
гле за игра ло спорт ску прог но зу, тро ше ћи го ди шње око 30 
ми ли о на фун ти и за по шља ва ју ћи 30.000 слу жбе ни ка”47. Па
ра лел но су би ли све по пу лар ни ји и бо ри лач ки спор то ви, по
пут рва ња и бок са, а спор ти сти су по ла ко до би ја ли ста тус 
мит ских фи гу ра.

Ве ли ки је био и ути цај тра ди ци о нал них ор га ни за ци ја за не
го ва ње те ла, по пут ка то лич ких спорт ских по кре та у Фран
цу ској. Те жи ште ма сов них и ко мер ци јал них спорт ских при
ред би ипак је био у град ским ре ги ја ма, али су се на се ли ма 
све ви ше за ни ма ли за бокс, мо то ци кли зам и оку пља ли у 
спорт ска удру же ња: „...фуд бал, раг би и ве сла ње би ли су по
год ни за обра зо ва ње но ве ели те ко ја је би ла пу на ини ци ја ти
ве, про дор ног и ко лек тив ног ду ха, па су, та ко, при ме ра ра ди, 
ђа ци јед не екс клу зив не па ри ске гим на зи је 1882. осно ва ли 
фуд бал ски клуб „Ра синг”, а го ди ну ка сни је ин иц и ра ли и из
град њу ње го вог ста ди о на. Је дан од пред став ни ка ове пре те
че но вог во де ћег сло ја, ко ји је тре ба ло да пре ва зи ђе јаз из ме
ђу плем ства и бур жо а зи је, био је и ба рон Пјер Де Ку бер тен 
(Pi er re de Frédy, Ba ron de Co u ber tin), ко ји је уве ли ко „хва лио 
уве зе ни спорт ски, а пре све га фуд бал ски дух из Ен гле ске”, 
али је услед све из ра же ни је ко мер ци ја ли за ци је спор та, ипак 
„мо рао да за свој иде ал спор ти стеама те ра на ђе не ко дру го 
по ље – би ла је то иде ја о об на вља њу Олим пиј ских ига ра, 
конач но ре а ли зо ва на игра ма у Ати ни, 1896. го ди не”48.

Са вре ме ни кон текст спорт ских при ред би

Уло ге и функ ци је ко је спорт да нас има у дру штву, или мо же 
има ти, мно го стру ке су. Услед сво је по пу лар но сти, спорт је 
че сто и сред ство ко је се на сто ји ко ри сти ти за рад ре ша ва ња 
сло же них дру штве нопо ли тич ких су ко ба. То по твр ђу је и то 
што је вре ме тра ја ња ОИ, од ан тич ких вре ме на до да нас, 
би ло и вре ме кад су пре ста ја ли сви су ко би. Сло же не ин тер
ак ци је на ре ла ци ји спор та и оста лих дру штве них сег ме на та 
очи глед не су, а за ма јац функ ци о ни са њу овог ме ха ни зма, ко
ји ка рак те ри ше де ло ва ње сво је вр сне по врат не спре ге да је, 
пре све га, но вац, ко ји је, пак, са свим ло гич но, у ди рект ној 
ве зи са сфе ра ма ме ди ја и по ли ти ке, пре ко ко јих се та ин тер
ак тив ност ци клич но од и гра ва, ре зул ти ра ју ћи и огром ним 
за ра да ма за уче сни ке у овом про це су (пре све га по бед ни ке).

Умно го ме за хва љу ћи ен гле ским при ме ри ма, у оста лим зе
мља ма се спорт раз вио у основ ну област ма сов не кул ту
ре − као спек такл и за бав на ро ба, али и на чин по тра ге за 

47 Исто, стр.90.
48 Исто, стр. 91.
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еманци па ци јом и лич ним ис ку ством. При мера ра ди, убр зо 
су чак „тре ћи ну про из ве де них би ци ка ла чи ни ли жен ски 
мо де ли”49, а мно ги те о ре ти ча ри сма тра ју да је баш би цикл 
од и грао ва жну уло гу у еман ци па ци ји же на кра јем 19. и по
чет ком 20. ве ка, има ју ћи ста тус сли чан оном ка кав да нас 
има ју ра чу на ри. За ма јац све му то ме да ва ла је, на рав но, по
пу лар на штам па, а по ја ви ли су се и пр ви ли сто ви по све ће
ни ис кљу чи во спорт ским те ма ма. У Фран цу ској је та ко „већ 
1881. по сто јао 21 спорт ски лист и ча со пис, а 1900. се тај 
број ви ше не го удво стру чио”50. Да нас је ја сно да без ути ца ја 
ме ди ја спорт ни кад не би по стао спек такл ка квим га да нас 
по зна је мо. Ле по та и спрет ност, сна га и бр зи на, при вла чи ли 
су гле да о це ко ји су пла ћа ли ула зни це и ме диј ске са др жа је 
који су се ба ви ли спорт ским те ма ма. Ком пе ти ци ја и ре зул
та ти ко је спор ти сти по сти жу, ме ре ни гра ми ма, ме три ма и 
се кун да ма, има ли су ве ли ки ути цај на пу бли ку, али и на све 
ве ћу по ја ву кла ђе ња, што је уче шће у спорт ском до га ђа ју 
чи ни ло ин тен зив ни јим. У све му то ме, пред ња чи ли су Фран
цу зи и Ен гле зи. У Фран цу ској је кра јем ве ка све ја сни ја би ла 
по тре ба за уво ђе њем спор та у шко ле, што су по др жа ва ли 
и пред став ни ци ин те лек ту ал не ели те, по пут фи ло зо фа Жи
ла Си мо на (Ju les Si mon) или, пак, по ме ну тог Де Ку бе р те
на, ка сни је осни ва ча „Фран цу ске спорт ске уни је атлет ских 
дру шта ва” и ини ци ја то ра об но ве ОИ. Упо ре до с ми то ви ма о 
спорт ским хе ро ји ма, кре и ра ни су и ко мер ци јал ни − о нај бо
љим про из во ђа чи ма гу ма, би ци ка ла и дру ге опре ме, а ши
рио их је, пре свих, спорт ски ча со пис „Ау то”, чи ји из да вач 
је био и осни вач би ци кли стич ке „Тр ке око Фран цу ске”. Већ 
1914. је про да ва ну ти ра жу од чак 40 ми ли о на при ме ра ка, 
а по пу лар ни су би ли и „Ве ло ци пед”, „Ау то ве ло” и дру ги51. 
Оду ше вље ње спор том и спорт ским хе ро ји ма опи си ва ли су 
и чу ве ни пи сци и пе сни ци, по пут Еми ла Зо ле (Émi le Zo la). 
Да на шње ве зе ме ди ја и спор та не тре ба по себ но ис ти ца ти. У 
епо хи до ми на ци је ви зу ел ног и ме ди ја ко ји ту сли ку све бр же 
ша љу (и при ма ју), ја сно је да је реч о ве зи за сно ва ној на обо
стра ном ин те ре су, без ко је би по сто ја ње и јед них и дру гих 
би ло тешко оства ри во и ис пла ти во. 

С дру ге стра не, те за да „спорт не ма ни шта са по ли ти ком” 
ста ра је ко ли ко и са ма исто ри ја спор та. У 18. ве ку, по кро
ви тељ ство ари сто кра ти је над спор том ни жих кла са је би ло 
огра ни че но на по вре ме не ин тер вен ци је као што су на гра де 
по бед ни ци ма. Исто ри ја 19. и 20. ве ка, ка да је до шло до пу
ног раз во ја спор та, пак, по ка зу је да спорт, па чак и те за по 

49 Пре ма: Ma ze, K. нав. де ло, стр. 63.
50 Исто.
51 Исто.
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ко јој он „не ма ни шта с по ли ти ком” ипак има ју по ли тич ки 
ка рак тер, што је и са свим ра зу мљи во. По се бан аспект при
че о ве зи спор та и по ли ти ке да нас пред ста вља ути цај ко
ји по ли ти ча ри има ју на спорт ске са ве зе и клу бо ве, јер се 
мно ги на ла зе на њи хо вом че лу. То не чу ди, ако зна мо да је 
чак и Пјер де Ку бер тен, као „отац” мо дер них ОИ, у спор ту 
ви део и сред ство с ко јим тре ба обез бе ди ти ста би лан раз вој 
капитали стич ког си сте ма. 

Иде је о то ме да се спорт упо тре би за кон тро ли са ње рад ни
ка у сло бод ном вре ме ну ја ви ла се вр ло бр зо, у дру гој по
ло ви ни 19. ве ка, у Ен гле ској, као „ко лев ки” ка пи та ли зма, 
а на кон што су рад ни ци ус пе ли да се из бо ре за кра ћи рад
ни дан. Спорт је та мо, ка ко смо ра ни је на ве ли, био и об лик 
дру штве ног про те ста, док је власт, уме сто су зби ја ња кр ва
вих спор то ва, коц ке и буч них утак ми ца, при ме њи ва ла но ву 
стра те ги ју, за ме њу ју ћи их ко ри сни јим ак тив но сти ма у до ко
ли ци тих сло је ва ста нов ни штва. На и ме, осам де се тих го ди на 
19. ве ка, спорт је та мо био укљу чен у по ли тич ке стра те ги је, 
чи ји су се про гра ми ба ви ли уса вр ша ва њем рад нич ке кла
се. Вр ху нац ути ца ја по ли ти ке и до каз спе ци фич но сти по зи
ци је спор та у дру штву сва ка ко је на ци стич ка Олим пи ја да у 
Бер ли ну 1936. Упам ћен је по зив ан ти фа ши стич ке јав но сти 
са ве зи ма и спор ти сти ма да бој ко ту ју ове ОИ и спре че на ци
сте да тај до га ђај ис ко ри сте за при кри ва ње сво је зло чи нач
ке по ли ти ке, али је епи лог до бро по знат. Сам Ку бер тен се 
ру ко во дио иде јом да „спорт не ма ве зе с по ли ти ком” и стао 
у од бра ну на ци стич ког ре жи ма, на зи ва ју ћи Хи тле ра (Adolf 
Hi tler) „јед ним од нај ве ћих гра ди те ља мо дер ног до ба”, док 
је „уго во ру еми то ва ном на за тва ра њу Ига ра, ве ли чао Хи тле
ро ву хра бр ост у об ра чу ну с под му клим на па ди ма ко ји би 
да за у ста ве про гре сив но ства ра лач ко де ло − ор га ни зо ва ње 
ОИ”. По за вр шет ку је у ли сту „Le Jo ur nal” оце нио: Шта, 
Игре су из о па че не? Олим пиј ска иде ја је жр тво ва на про па
ган ди? То је пот пу но не тач но. Ве ли чан стве ни успех ига ра 
у Бер ли ну кра сно је по слу жио олим пиј ској иде ји. У Фран цу
ској иза зи ва уз не ми ре ње то што су Игре из 1936. оба сја не 
хи тле ров ском сна гом и ди сци пли ном. Ка ко би дру га чи је мо
гло би ти? На про тив, тре ба што сна жни је же ле ти да се 
Игре увек та ко ор га ни зу ју, да сва ки на род то ком че ти ри 
го ди не уче ству је у њи хо вом при пре ма њу52.

Та кви Ку бер те но ви ста во ви су из ра жа ва ли и ста во ве МОК, 
на чи јем че лу је био бел гиј ски гроф Ба јеЛа тур (Hen ri de 
Ba il let La to ur), при ста ли ца Хи тле ра. О то ме у сво јим 

52 Пре ма: Si mo no vić, Lj. (1995) Sport, ka pi ta li zam, de struk ci ja, Be o grad:  
Lor ka, str. 43.
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послерат ним спи си ма све до чи и Карл Дим (Carl Di em), 
глав ни ор га ни за тор на ци стич ких ОИ и је дан од иде о ло га 
на ци стич ког спор та, али и пр ви по сле рат ни се кре тар Олим
пиј ског ко ми те та За пад не Не мач ке. Ку бе ре тен га на зи ва 
„ге ни јал ним при ја те љем и по ве ра ва му, као пред став ни ку 
на ци стич ког ре жи ма − да бу де чу вар ње го ве олим пиј ске 
иде је и из вр ши лац ње го вог олим пиј ског те ста мен та”53. Дим 
је због „до при но са раз во ју олим пиј ске иде је, као спе ци јал
ни гост МОКа, по зван да при су ству је и на ОИ у Лон до ну 
1948, што је ини ци рао ње гов ста ри при ја тељ, Еј ве ри Брен
диџ (Avery Brundage), члан Фа ши стич ке пар ти је у Аме ри
ци, ко ји је, пре ма соп стве ним ре чи ма, у Хи тле ро вом Мајн 
Камп фу на шао из во ри ште за свој олим пи зам”54. Де Ку бер
тен и Брен диџ ни су уса мље ни слу ча је ви спорт ских функ ци
о не ра до во ђе них у ве зу с фа ши сти ма и слич ним ре жи ми ма. 
Ху ан Ан то нио Са ма ран (Don Joan An to ni Sa ma ranch) је био 
по др шка Фран ко вом ре жи му у Шпа ни ји, а исто ри јат спорт
ских функ ци о не ра упле те них у та ква за ме ша тељ ства је те ма 
за се бе. 

Мно штво спор ти ста та ко ђе је би ло пред мет нај ра зли чи ти
јих кон тра вер зи ко је го во ре о њи хо вој ве зи с по ли ти ком и 
по ли ти ча ри ма. Ве ли ки број та квих при ме ра по себ но се мо
же про на ћи за вре ме „Хлад ног ра та”, кад су су про ста вље ни 
бло ко ви над ме та ња сво јих спор ти ста до жи вља ва ли и бор
бом за до каз над мо ћи у одно су на оне дру ге. Број ни спор
ти сти се ина че не ли бе да још за вре ме ак тив ног ба вље ња 
спор том, а по го то во по за вр шет ку ка ри је ре, ис ко ри сте сво је 
бо гат ство и ути цај и оку ша ју се у по ли тич ким во да ма или 
бар кроз не ки вид дру штве ног ан га жма на. При ме ра ра ди, 
бок сер ски шам пи он Ви та лиј Клич ко (Віталій Клич ко) је ли
дер пар ти је УДАР у Укра ји ни и гра до на чел ник Ки је ва, док 
је гу вер нер Ка ли фор ни је био чу ве ни глу мац и бив ши тро
стру ки свет ски бо дибил динг шам пи он, Ар нолд Шварц не
гер (Ar nold Alo is Schwar ze neg ger). Иди Амин (Idi Amin Da da 
Ou mee), бив ши пред сед ник Уган де, де се то стру ки је бок сер
ски пр вак Уган де у ла коте шкој ка те го рији, а био је и од ли
чан пли вач и раг би ста. Се ба сти јан Коу (Se ba stian New bold 
Coe), дво стру ки олим пиј ски по бед ник и ак ту ел ни спорт ски 
функ ци о нер, био је пред став ник кон зер ва ти ва ца у бри тан
ском пар ла мен ту од 1992. до 1997. Жорж Веу (Ge or ge We ah) 
је ФИ ФА 1995. про гла си ла за нај бо љег фуд ба ле ра све та. По 
за вр шет ку спорт ске ка ри је ре, осно вао је Кон грес де мо крат
ских про ме на, а 2017. иза бран за пред сед ни ка Ли бе ри је. 

53 Исто.
54 Исто, стр. 44.
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Ово су са мо не ки од нај по зна ти јих ова квих при ме ра. У 
Срби ји та ко ђе по сто је та кви при ме ри, па су на че лу спорт
ских клу бо ва и дру шта ва че сто и ис так ну ти по ли ти ча ри. 
Да нас је, пак, мно го при ме ра ко ји ви ше го во ре у при лог 
не га тив ном ути ца ју по ли ти ке на спорт. Ве зе и пре пли та ње 
спор та и по ли ти ке од ви ја ју се на не ко ли ко ни воа: пр ви, пре
ма по је ди ним ту ма че њи ма, мо же би ти ни во тзв. ин тер не по
ли ти ке, где спорт пред ста вља и моћ ну алат ку уну тра шњег 
по ли тич ког де ло ва ња; дру ги об у хва та ње го ву упо тре бу за 
тзв. ло кал ни и/или ре ги о нал ни пре стиж, док је у тре ћем он 
фак тор на ци о нал ног пре сти жа и спољ не по ли ти ке55. У сва
ком од на ве де них ни воа очи глед на је, ме ђу тим, и сво је вр сна 
по ли ти за ци ја спор та и спорт ских до га ђа ја; ко ја има сво је 
по зи тив не аспек те, по пут по ку ша ја да се на тај на чин про
па ги ра и ути че и на ре ше ње од ре ђе них дру штве них про бле
ма; али и број не не га тив не, јер је јед на ко очи глед но и то да 
је спорт че сто са мо пу ка алат ка ко ја се ко ри сти за рад по ли
тич ке про па ган де и енорм ног бо га ће ња по је ди наца и ком па
ни ја, ујед но не до но се ћи мно штво до брог за са ме спор ти сте 
и спорт. На про тив, ре зул тат су и по ја ве по пут све оп ште ко
мер ци ја ли за ци је спор та, по ја ве до пин га у спор ту, на си ља на 
спорт ским при ред ба ма...

За кључ на раз ма тра ња –  
шта спорт да нас је сте,  

а шта би тре ба ло да бу де?

Спорт у осно ви пред ста вља до бро вољ ну ак тив ност, за сно
ва ну на раз во ју по је дин ца и ти мо ва кроз тре нинг (рад), ко ја 
се по том ре а ли зу је кроз ор га ни зо ва ну так ми чар ску ак тив
ност, об у хва ће ну од ре ђе ним пра ви ли ма и ин сти ту ци ја ма, 
с мо гућ но шћу тран сфор ма ци је у про фе си о нал не об ли
ке спор та. Он је „об лик фи зич ке ак тив но сти”, ка ко ис ти че 
Скем блер, али „ни су и све фи зич ке ак тив но сти спорт”, ка ко 
та ко ђе до да је56.

Су штин ски, спорт је сте „нај ши ра осно ва ме ђу људ ских од
но са, али и вр ста уни вер зал не ко му ни ка ци је ко ја да је мо
гућ ност за ис ка зи ва ње људ ске при ро де, јер под ра зу ме ва так
ми че ње и ве шти ну”, док га да нас, пак, пра те „стро га пра ви
ла из ко јих ис хо ду ју два ва жна еле мен та: 1. јав ни и че сто 
ко лек тив ни ка рак тер спор та, 2. фи зич ки под виг мерљив 

55 За ши ре об ја шње ње на ве де них ве за по гле да ти: Ку љић, Р. и Ко ко вић, Д. 
(2012) Со ци о ло ги ја са со ци о ло ги јом спор та, Но ви Сад: Фа кул тет спор та 
и фи зич ког вас пи та ња; као и: Ра де но вић, С. (2017) Спорт  и дру штво 
– Со ци о ло ги ја са со ци о ло ги јом спор та, Бе о град: Фа кул тет спор та и  
фи зич ког вас пи та ња.

56 Пре ма: Skem bler, G. нав. де ло, стр. 16.
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резултати ма”57. Спорт је очи глед но и об лик дру штве но
сти, јер так ми ча ри ула жу сна гу и уме ће кроз над ме та ња, а 
ко му ни ка ци ја с дру гим љу ди ма (так ми ча ри ма) мо же би ти 
раз ли чи та. На у ка и ва жне дру штве не ин сти ту ци је се тек 
од сре ди не 19. ве ка ви ше ин те ре су ју за спорт, услед „ње го
вих број них функ ци ја, по пут за бав не, ко ја до би ја на зна ча ју 
за хва љу ју ћи ме ди ји ма, ви зу ел не (дру га), јер су так ми че ња 
да нас мо тор не, али и емо ци о нал не пред ста ве, као и услед 
од но са и дру штве них струк ту ра ко ји се фор ми ра ју кроз 
спорт, па та ко, с об зи ром на ко му ни ка тив нудру штве ну при
ро ду, пред ста вља и фак тор ин те гра ци је и пре ва зи ла же ња 
пре пре ка и раз ли ка, али и алат ку за осна жи ва ње на ци о нал
них, ре ли гиј ских и по ли тич ких ба ри је ра, а с њи ма и пред ра
су да”58. Ко ко вић под се ћа да је спорт „че сто и вен тил жуд ње 
за кон ку рен ци јом, али и под сти цај за до во ља ва њу же ђи за 
со ли дар но шћу, а да че сто спор ти сти до пу шта ина че не до пу
ште но осе ћа ње не при ја тељ ства”59.

Спорт ски раз вој под ра зу ме ва пе ри од сти ца ња ве шти на и 
сна ге и мо же во ди ти и ри зи ку по здра вље спор ти сте. Чо
век, пак, у спор ту не ми нов но по ста је по је ди нац ко ји се над
ме ће и чи ји ре зул та ти су мер љи ви, па је то ујед но и „јед но 
од основ них обе леж ја спор та, као и дру штве ност, по себ но 
на гла ше на у ко лек тив ним спорт ским ди сци пли на ма, док је 
до бро вољ ност ње го ва основ на ка рак те ри сти ка у нај ши рем 
сми слу”60. Ис ти чу ћи не ке од ба зич них од ли ка спор та, мно ги 
има ју у ви ду са мо игру и за ба ву, као јед не од њих, па твр
де ка ко је он, као та кав, осло бо ђен ин те ре са, што, пак, не 
сто ји кад је реч о про фе си о нал ном спор ту ко ји је и „на чин 
за оства ри ва ње сред ста ва за жи вот”61. Све то ути ца ло је на 
тран сфор ма ци ју спор та у спек такл про фе си о на ла ца, ко ји га 
одав но не до жи вља ва ју као за ба ву и игру. Ко ко вић ис прав
но при ме ћу је и да се „спорт све ви ше ве зу је за пи та ња жи
вот ног сти ла и лич ног иден ти те та, за у зи ма ју ћи ва жно ме
сто уну тар ин ду стри је кул ту ре и до ко ли це, кроз из бор сти ла 
жи во та и ар ти ку ла ци ју иден ти те та и сти ла” − тај тренд, он 
за па жа и код по пу лар них ак тив но сти, по пут „ае ро би ка или 
тр ча ња у при ро ди, ко је су, иа ко ини ци ра не же љом да се во ди 
здрав жи вот, ујед но и по мо дар ство и део ими џа”.

57 Sko rić, M. (2010–2014) Me di ji, slo bod no vre me i sport, до ступ но на http://
sa vre me ni sport.co m/te o ri jaspor ta/sportime di ji/17/451/me di jiglo bal ni
sta dionspor ta, По се ће но 25. 1. 2011, pa 23. 9. 2019.

58 Исто.
59 Ко ко вић, Д. нав. де ло, стр. 88.
60 Пре ма: Sko rić, M. нав. де ло.
61 Пре ма: Skem bler, G. нав. де ло, стр. 265.
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Сто га, и по ред по тре бе да се бу де све стан то га да се за ба
ва (па та ко и спорт) ма хом за пра во од ви ја у оном тре нут ку 
кад се на ше де ла ње не ана ли зи ра (или се бар не пре те ру је у 
то ме), је ди но пра во упут ство је сте то да сва ко „кон зу ми ра
ње” спорт ских са др жа ја и по ку шај ту ма че ња по ја ва у спор ту 
зах те ва опре зан при ступ. То зна чи и аде кват но са гле да ва ње 
свих ње го вих функ ци ја, ка ко би се схва тио на нај бо љи на
чин, уз објек тив но раз у ме ва ње свих не до ста ка, али и ужи ва
ње у свим ква ли те ти ма ко је спорт као об лик вр хун ске за ба ве 
пру жа.

Спорт да нас не спор но пред ста вља ви ше од игре. Он очи
глед но ути че на са вре ме не дру штве не про це се, па се сто га и 
про бле ми у и око спор та ре флек ту ју да ље на ње го во ме сто 
у сва ком дру штву и кул ту ри. Он је, сто га, так ми че ње у ко
јем од лу чу је и мен та ли тет, др жав но уре ђе ње и дух вре ме на. 
Спорт и оста ли ва жни дру штве ни аспек ти се та ко уза јам
но про жи ма ју. Оту да и мно штво по твр да да су де ша ва ња на 
спорт ским те ре ни ма че сто и нај бо ља ре флек си ја или, пак, 
на ја ва оног што се до га ђа у дру гим дру штве ним сфе ра ма, 
а што је ви дљи во и на на шим про сто ри ма. Су ко би на ви ја
ча (и не са мо њих) на за гре бач ком ста ди о ну „Мак си мир”, 
где је 13. ма ја 1990. тре ба ло да бу де од и гран фуд бал ски меч 
из ме ђу „Ди на ма” и „Цр ве не зве зде”, био је та ко, пре ма ми
шље њу мно гих, увод у рас пад не ка да шње СФРЈ и тра гич не 
су ко бе. Ефек ти спор та су, да кле, да ле ко се жни у го то во свим 
дру штви ма и кул ту ра ма. По треб но је за то на гла си ти да ве
ћи на спорт ских аспе ка та има и ка рак те ри сти ке дру штве ног 
си сте ма, а исто ри јат спорт ских так ми че ња (спор та уоп ште) 
то нај бо ље по ка зу је. На ор га ни за ци ју так ми че ња тро ше се 
ве ли ка нов ча на сред ства и енер ги ја, а он под ра зу ме ва и по
себ ну ло ги сти ку и уста но ве у ко ји ма се функ ци о ни ше по 
од ре ђе ним пра ви ли ма. Спорт је, сто га, и још јед на ва жна 
дру штве на ин сти ту ци ја. На и ме, прем да га ма хом сма тра ју 
пе ри фер ном ин сти ту ци јом, та кав став је да нас, ипак, упи
тан, јер је он у сре ди шту сва ког дру штве ног си сте ма, окру
жен па жњом тзв. фун да мен тал них ин сти ту ци ја, на ко је и те 
ка ко ути че. Па ипак, иа ко га не спор но ка рак те ри шу сложени 
проце си, ко је че сто и сам ини ци ра и под сти че, од но сно, 
прем да је сте је дан од уче сни ка у оним про це си ма ко ји су 
зна чај но до при не ли дру штве ним бор ба ма и про ме на ма, 
спорт у свом при мар ном сми слу не мо же да ре ша ва сло же не 
про бле ме у дру штву, ко ји ни су „игра” и чи је ре ше ње ни је 
у над ле жно сти спор та. То је за да так не ких дру гих ак те ра и 
ин сти ту ци ја, ко је, пак, та ко ђе узро ку ју и број не не га тив но
сти у са мом спор ту, те би и то сва ка ко тре ба ло има ти на уму.
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SOCIAL HISTORY OF SPORTS DEVELOPMENT

FROM THE CAVE TO THE ENTERTAINMENT FOR BILLIONS

Abstract

Nowadays, sports and sports competitions are indisputably superior 
forms of popular entertainment and also sort of activities that are a part 
of everyday life for almost all of us, whether we are observers or direct 
participants in some of them. For the same reason, they are also some of 
the most profitable industries that bring huge profits and popularity to 
many of its actors. For all those reasons, the social context of the present 
role of the sport is certainly an important topic for analysis, as well as 
the history of changes that have resulted in the position and influence 
that sports hold in the modern society, and vice versa. Therefore, this 
text has an ambition to highlight the broader horizon of events that have 
led to a place that sports occupy today. On the other hand, it also sheds 
some light on the complicity and interactivity that existed from the 
beginning, along the line, between sport and the society, a culmination 
of which is visible in current spectacular outlines of sporting events. 
In this way, it points to one of the primary aspects of all sports events, 
but also to those secondary visible elements that today are often in the 
primary focus of all participants, due to the money and the attention that 

are following sports and sport athletes.

Key words: sport competitions, sport spectacle, mass culture,  
contemporary society, Olympic Games, game, entertainment
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БЕОГРАДУ
Сажетак: Бри га о кул тур ној ба шти ни спа да у при о ри те те сва ке 
др жав не кул тур не по ли ти ке. Нај ва жни ја је за шти та, јер се из гу
бље но не мо же на док на ди ти, а од из у зет не ва жно сти су и ње но 
про у ча ва ње и пре зен та ци ја јав но сти. С јед не стра не, за оче ки ва
ти је да су у оси ро ма ше ној др жа ви из два ја ња за кул ту ру све де на 
на ми ни мум, али с дру ге, по сто ји и ве ли ки број не ре ше них про бле
ма ко ји не за ви се од фи нан си ја, по пут уре ђи ва ња прав не ре гу ла
ти ве ка да је ова област у пи та њу. У ра ду се го во ри о ле га ти ма 
из обла сти ли ков них умет но сти ко ји су по ве ре ни гра ду Бе о гра ду и 
кључ ним про бле ми ма са ко ји ма се ле га та ри су сре ћу. По себ на па
жња по све ће на је ле га ти ма о ко ји ма бри не Ку ћа ле га та, као је дин
стве на др жав на ин сти ту ци ја у зе мљи, чи ја је основ на делатност 
ве за на за ле га те и ле га тор ство. 

Кључнеречи: кул тур на по ли ти ка, ле га ти у кул ту ри, Ку ћа ле га та 
у Бе о гра ду, кул тур на ба шти на, град Бе о град

Иакојејаснодасуинтервенцијеусферикултурепостоја
ле у свим цивилизацијама, сматра се да јеПлатон поста
виоосновекултурнеполитикеусвојимделимаДр жа ваи
Зако ни.Некењеговеидејеуграђенесуиумодернекултур
не политике, попут изградње јавнихшкола и вежбалишта
или образовање за оба пола, иако се у праксишколовању
девојчицаиженанијепосвећивалапажњадугинизвекова,
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пајесамомалибројизузетнихженаипакуспеодасеиска
жеунауци.1

Платонјепрвидефинисаоциљевекултурнеполитике,њена
подстицајнаирепресивнасредства,стављајућиакценатна
цензурууметничкогстваралаштва,поготовонацензуруса
држајакојимасудецаизложена,јерјеверовао,ареклиби
смодајебиоуправуидатопотврђујуисавременасазнања
изпсихологије,даоноштосеусвојиураномдетињству,по
путсистемавредности,остајеучовекузацеоживот.Усво
јојДр жа викаже:„Чинисе,дакле,данајпреморамонадзира
тимитотворце,итребаодвојитионоштосудобросрочили,
аштонису,одбацити.Одабранемитоведаћемодадиљамаи
препоручићемомајкамадаихпричајудециидатимевише
негујуњиховедушенегоњихователарукама.Аодмитова
којеседанасприповедајуморасенајвећидеоизбацити.”2

Државнакултурнаполитикабисенајширемогладефиниса
тикаобригадржавезакултурниразвој3алиизанаслеђена
културнадобра.Онадиректноутиченакултурниживоту
земљинаразличитеначине,одфинансијскеподршке4(или
одсуства таквеподршке)институцијама,пројектима,поје
динцима,доуређивањазаконскерегулативеуовојобласти,
акојићесемоделкултурнеполитикеприменитизависиод
политичких, економских, правних, социјалних и других
условаукојојсе земљаналази.Eлиот,међутим,примећу
је да се трендинтересовањадржава за културу генерално
смањује,докседајупредностидругимобластима.5

Држава, дакле, својим делањем или одсуством делања у
великојмериутиченасавременостваралаштво,алиимаи
кључнуодговорностзаочувањекултурногнаслеђаињего
ву заштиту кроз рад институција културе којефинансира,
попут завода за заштиту споменика, музеја,6 библиотека,
архива,кинотека,фонотека...

1 Вероватно су кључни разлози за такву ситуацију билe полне улоге,
полнепредрасудеисиромаштво.

2 Platon.(1976)Dr ža va,Beograd:BIGZ,str.5758.
3 Prnjat,D.(2013)Kul tur na po li ti ka,Beograd:Akademijaumetnosti,str.9.
4 Онаграђивањуукултуривишеу:Прњат,Д.(2014)Српскедржавнена

градезакњижевностваралаштвоод1945.до1980.године,Кул ту ра бр.
145,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка.

5 Eliot,Т.S.(1995)Ka de fi ni ci ji kul tu re,Niš:Prosveta,str.103104.
6 Првобитнеколекцијебилесуупоседувладараиаристократије,акасни

јеибогатихграђана,којисубиралиуметничкаделаускладусасвојим
укусом.Такојеиданас.Богатиколекционаричестоконсултујуструч
њакеприликомкуповиневреднихдела, јернатаквукуповинугледају
каонаулагање,алиистовремено,бирајуиускладусасвојимукусом.
Уколикосепогледатржиштеделаликовнихуметности,приметићемода
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Једанодвеликихпроблемасакојимасе срећусиромашне
државе са богатом културном баштином је што се често
покретна,аунекислучајевимаиделовинепокретнихкул
турнихдобара,селеизземаљапореклаутржишнобогатије
земљенаразличитеначине,одкојихсумногииилегални.
НајвећипроблемимајуземљекојенисудеоЕвропскеуније,
поготовоземљеАзијеиБлискогистока,7алипостојеинераз
решени вишедеценијски сукоби између појединих земаља
Унијекојисетичувласништванадантичкимартефактима.8

КадасеговориокрађамакултурнихдобараизСрбије„исти
чеседајеРимскоархеолошконалазиштеВиминацијумкод
Костолца обогатило многе колекционаре из иностранства
вреднимекспонатима...Познаваоциприликакажуда је за
иностранство занимљив археолошкиматеријал изСрбије,
најчешћеновацинакит.Иконесу,такође,траженекаоврста
делакојамогудасепласирајуванграница.Крађесечесто
дешавајунатајначинштоуњимаучествујуионикојираде
умузеју.”9

Међународназаједницапокушавадеценијамадарегулише
овуобласточемусведочеКонвенцијаомерамазазабрану
испречавањенедозвољеногувоза,извозаипреносасвоји
некултурнихдобара–Унеско(1970),Конвенцијаозаштити
светскогкултурногиприродногнаслеђа(1972),Препорука
омеђународнојзаштитикултурнеимовинеипрометуумет
ничких дела Савета Европе (1988), ревидирана Европска
конвенцијаозаштитиархеолошкогнаслеђа (1992),Повра
ћајкултурнихдобарапротивправнопремештенихсатери
торије једнедржавечланице (1993),Конвенцијаоукраде
нимипротивправноизвезенимкултурнимдобрима(1995),
Конвенцијаозаштитиподводногкултурногнаслеђа(2001)
иНачелаосарадњиузаједничкојзаштитиипреносукул
турногматеријала(2006)итд,алисеоваактивностидаље
неможеискоренити,штозбогстрастиколекционарадапо
седујувреднепредмете,штозбогжељедругестранедаза
кратковреме,иакоузризикдабудуухваћени,дођудоновца
продајућинештоштоим,заправо,неприпада.

вредностнајзначајнијихконстантнорасте,панечудиштојесвевише
колекционара.

7 Anonim,Buying, sel ling, ow ning the past,28.January2008,17.12.2019;
http://multi.stanford.edu/features/heritage/

8 Вишеу:Prnjat,D.(2012)Muzejiietika:prisvajanjeprošlosti,Kul tu ra br.
137,Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka.

9 Vilus,J.(2007)Prav na zaš ti ta kul tur nih do ba ra,Beograd:Evropskicentar
zamirirazvoj(ECPD)UniverzitetazamirUjedinjenihnacija,str.19.
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Никонеможезабранитипојединцудакупиуметничкодело
којејепонуђенонааукцијиилинанекидругилегаланна
чин,алисеможепоставитипитањенакојиначинтеаукциј
скекућедолазедоартефакатакојенуде,далисутостварно
увеклегалниначиниилијесамонаизгледзадовољенафор
ма?Далијезаистауреду,чакиакоточиничувенааукциј
скакућаКристи,понудитискулптурукојаједеорељефаиз
античкеГрчкеилиглавуукаменуфараонаиз12.династије
древногЕгипта, која је стараоко4000 годинаономеко је
спреманнајвишедаплати?10Какоје,уопштемогуће,дасе
таковреднакултурнадобра,којачинедеосветскекултурне
баштине,нађунааукцији?

На Унесковој листи светске баштине из Србије су
уврштени:11

1. СтариРасиСопоћани,штосеодносинаманастире
СопоћанииЂурђевиступови,ЦрквуСветогапостола
ПетраиПавлаисредњовековниградРас(1979);

2. МанастирСтуденица(1986);

3. СредњовековниспоменицинаКосову,подчимепод
разумевају Манастир Високи Дечани(2004), Пећку
патријаршију,КатедралуБогородицеЉевишкеиМа
настирГрачаницу(2006)12Овиспоменицистављени
су на листу угрожених због нестабилне политичке
ситуације;

4. АрхеолошконалазиштеФеликсРомулијана(FelixRo
muliana)бившурезиденцијуримскогцараГајаГале
рија ВалеријаМаксимијана (GaiusGalerius Valerius
Maximianus)(2007);

5. Стећци, средњновековни надгробни споменици који
сеналазена28локалитетанаподручјуданашњеза
паднеСрбије,БоснеиХерцеговине,западнеЦрнеГо
реицентралнеијужнеХрватске(2016).

Упроцесуразматрањасуи:13

1. МанастирМанасија;

10АукцијскакућаКристи,07.05.2020;https://www.christies.com/salelan
ding/index.aspx?salenumber=18699&saleroomcode=nyr&lid=1&saletitle=

11Унеско,12.05.2020;20.04.2020;http://whc.unesco.org/en/statesparties/
rs/

12ПрвојеуврштенманастирВисокиДечани2004.године,азатимјелиста
проширена2006. године, 12. 05. 2020; http://whc.unesco.org/en/list/724/
documents/

13Навелисмосамоонекојисеодносенакултурнубаштину,20.04.2020;
http://whc.unesco.org/en/statesparties/rs/
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2. АрхеолошконалазиштеЈустинијанаприма(Iustiniana
Prima)односноЦаричинград;

3. Смедеревскатврђава;

4. Бачсаоколином;

5. Неготинскепивнице.

НаинтернетстранициМинистарствакултуреиинформиса
њаРепубликеСрбијенаведеноједајеуЦентралномреги
струнепокретнихкултурнихдобарауписано„2.023споме
никакултуре,66просторнихкултурноисторијскихцелина,
151археолошконалазиштеи66знаменитихместа,”14ауса
радњисавеликимбројемнаучнихикултурнихинституција,
МинистарствојеизрадилоизваничнинационалниПретра
живачкултурногнаслеђаРепубликеСрбије, „сациљемда
сенајширојјавностипредставеразноврснидигитализовани
фондовииобезбедеинформацијеонаслеђукојечувајуби
блиотеке,архиви,музеји,галерије,заводизазаштитуспо
меникаидругисубјектиукултури...Онможебитипокретач
многихпозитивнихпроцесакакоумеђуинституционалној
сарадњи,такоиуразумевањуи јачањукултурногиденти
тета,привлачењуновепубликеипопуларизацијикултуреи
уметностиусамомдруштву.”15Напретраживачусумапира
неустановекултуреуземљи,каоизаштићенанепокретна
културнадобраразврстанапозначају–непокретнакултур
надобра,непокретнакултурнадобраодвеликогзначајаи
непокретна културна добра одизузетног значаја, а конци
пиранајеиВременскалинијакултуреРепубликеСрбијеи
Србаванматицеукојојсупредстављенекључнеличности,
догађајиикултурнадобрасрпскогнарода16Великидопри
нос у израдиПретраживача дао је и Завод за проучавање
културногразвитка.

Ле га ти у кул ту ри

КакосеСрбијадугинизгодинаналазиувеомабурнимпо
литичким и економским превирањима, држава је знајач
но осиромашила, па су издвајања за културу деценијама
уназад сведена на минимум. Оваква ситуација одражава
ласеиодражаванесамонасавременостваралаштво,већ

14МинистарствокултуреиинформисањаРепубликеСрбије03.03.2020;
http://www.kultura.gov.rs/lat/zastitakulturnognasledja/kulturnadobra

15Претраживачкултурногнаслеђа,04.05.2020;https://kultura.rs/oprojek
tu

16ВременскалинијакултуреРепубликеСрбијеиСрбаванматице,04.05.
2020;https://vremenskalinijakulture.rs/



380

ДЕЈАНА ПРЊАТ

инамогућносточувања,заштитеипрезентацијекултурне
баштине.

Под легатом (le ga tum) се подразумева завештање покрет
неинепокретнеимовинекојуфизичколицеилипородица
(le gator)остављадругомфизичкомилиправномлицукоје
називамо легатаром (le ga ta ri us), а који по закону о насле
ђивањунебидошаоупоседтеимовине.Уовомпроцесу
завештања постоји још један учесник, који је извршилац
тестамента(one rat).

Под легатом се „најчешће подразумева даривање историј
скоуметничкихпредметаодговарајућојустанови”17истиче
Аврамовић,ипримећуједајемеђуствараоциманајвишели
ковнихуметникакојизавештавајусвојуимовинууформи
легата.18Такосеодпокретнеимовиненајчешћеостављају
вредна уметничка дела, рукописи, фотографије, архивска
грађа,аоднепокретнекуће,зграде,станови,најчешћеоне
укојимасуживелезнаменителичности,19алиимаионих
објеката које су за живота дародавца имале сасвим другу
намену.

Узлегаткојидоприносибогаћенуфондовалегатара,међу
тим,идуиобавезе.Вољалегаторасеразликујуодслучаја
дослучаја,алисепоправилуочекуједасеодржисећање
нањихињиховуимовину,односнонањиховрадуколико
субилиствараоциилинаучници,такоштоћеселегатчува
ти,заштитиодпропадањаиштоћебитиизлаган,доступан
јавности.Иаконапрвипогледови захтевинеделујупре
велики, државне институције културе у осиромашеној зе
мљи најчешће немају довољно средстава да испуне вољу
легатора, поготово када доњих дођу у веома запуштеном
стању.

ПоменућемоидасеуСрбијимногочешћекористиформа
поклона,паиакоовадвапојмамогунапрвипогледдаделу
југотовоидентично,ипаксебитноразликују,јерсепоклон
дајезаживота,алегатнаслеђује.Такосуинајважнијизако
никојимасеуређујелегаторствоЗакононаслеђивањуиЗа
конооблигационимодносима,аналегатеукултуриприме
њујесеиправнарегулативавезаназатуобласт,попутЗакон
озадужбинамаифондацијамаилионихспецијализованих

17Аvramović,Z.(1994)LegatiukulturiBeograda:stanje,problemiimoguća
rešenja,Kultura br. 9394, Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvit
kaстр.214.

18Исто,стр.215.
19Уколикојеупитањустамбениобјекатилиатеље,поправилусеоставља

заједносанамештајемкојијебиоуобјектузаживоталегатора.



381

ДЕЈАНА ПРЊАТ

којисепримењујуузависностиодтогакомејелегатзаве
штан,музеју,библиотеци20,архиву...

СекретаријатзакултуруградаБеоградазадуженјезалега
текојиседодељујуБеограду.Формирасестручнакомиси
јакојапроцењуједалијесадржиналегатадовољновредна
дабудеприхваћена. „Општи је ставмузејскихрадникада
сенеможеприхватити свакипоклонкоји грађанипонуде
институцијамакултуреилиградуБеограду.Било јеслуча
јевадасепонудерепродукцијеМузејуградаБеоградаили
неупотребљивиплакатиипрограмипозоришнихпредстава
Музеју позорипшне уметности...Прихватање легата може
даотежаиоколностукојојсеуметничкаоставштиназатек
неутуђемстану,авласникстанатражиисељењесудским
путем(случај120рукописакомпозицијаЈосипаСлавенског
из1981).”21

Понекад,правнинаследницилегаторатражедаимсевредна
имовинаврати,незатоштобижелелидасамидођуупосед
драгоценихделаистамбенихобјекатакојисечестоналазе
уелитнимделовимаграда,већзатоштоинституцијекоји
масулегатиповеренинастарањенебринуоњимаувекна
одговарајућиначин.Разлозизатосубројни–финансијски,
просторни,кадровски,анајчешћежалбесеодносенанеа
декватнузаштитуичувањесадржинелегатакојипропадају
одвлаге,данисудоступни јавности,алиинаненаменско
коришћењеобјекатакојисудеолегата.

Уколикоинституцијакојој јелегатповереннемаодговара
јући простор, она га чува у неком изнајмљеном простору
„чимеизостајеадекватназаштита...Одржавањејепреску
по (станарина, грејање, струја, осигурање, обезбеђење) а
посетамала.”22

Проблем сене решавани када део легата чининепокрет
наимовинауколикојеулошемстању,јеринституцијекул
туре немају новца за реновирање, а и ако није у употре
би, неопходно је месечно издвајање за рачуне и физичко
обезбеђење.

Чакиакобисе,упојединимслучајевима,моглонаћираз
умевањезанеодговарајућубригусиромашнихинституција
културеолегатима,потпунојенедопустиво,адешавалосе,

20ОлегатимаНароднебиблиотекеСрбије видетиу:Božić, J. (2019)Le
gati u kulturnoj politici Republike Srbije, doktorska disertacija, Fakultet
političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, 02. 04. 2020; http://www.fpn.
bg.ac.rs/wpcontent/uploads/Jadranka_Bozic_Disertacija_FPN.pdf

21Аvramović,Z.нав.дело,стр.217.
22Исто,стр.216.
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давреднипредметикојичинедеолегатанестануизинсти
туцијекојојсуповерени.23

Иако се у раду бавимо државним институцијама културе,
кадасеговориолегатимауБеоградуморасепоменутијош
једна изузетна институција, Удружење грађана „Aдлигат”.
ТемељАдлигата јепородичнабиблиотекаскраја19. века
БиблиотекаЛазић, аоснованисуиМузеј српскекњижев
ности иМузеј књиге и путовања.Према наводима на ин
тернетстранициудружења,поседују„вишеодмилионби
блиографских јединица, од чега вишехиљада раритета”.24
Удружењејеосновало„Домлегата”укомесеналазелегати
значајнихличностиипородица,међукојимасуилегатМи
лошаНемањића,ПетраБингулца,МилованаДанојлића,Ср
беИгњатовића,МирјанеиПавлаВуисића,породицеЛекои
других,сциљемочувањањиховогделаисећањанањихове
личности.25

Ку ћа ле га та у Бе о гра ду

УБеограду,каоглавномградуиградусаубедљивонајве
ћимбројемстановникауземљи,налазисенајвећаконцен
трација институција културе, као и највећа концентрација
установакултуреоднационалногзначаја,попутСрпскеака
демије наука и уметности, Српске књижевне задруге,На
родног музеја,Музеја савремене уметности,Музеја позо
ришнеуметности,ИсторијскимузејСрбије,Музејисторије
Југославије,НароднебиблиотекеСрбије,Народногпозори
шта,АрхиваЈугославије,АрхиваСрбије,Републичкогзавод
за заштиту споменика културе, Завода запроучавање кул
турногразвитка,Југословенскекинотеке,Југоконцерта,26а
уњемусеналазиинајвећаконцентрацијауниверзитетау
земљи,уметничкихудружења,уметничкихорганизацијаи
медија.

23О несталим књигама из легатаДанилаКиша који се налази уСАНУ
више у: Ђорђевић, Б. На легатима завиди Сорбона,Но во сти 28. јун
2009., 17. 03. 2020; https://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:243818
NalegatimazavidiSorbona1, каоио свећњакуиз легатаАрсеиВере
МилановићкојиприпадаМузејупримењенеуметности,акојисенашао
уантикварницихотелаХајат,видетиу:Поповић,С.Иделаубијају,зар
не, 10. новембар 2009, 17. 03. 2020; https://www.novosti.rs/vesti /kultu
ra.71.html:256622Idelaubijajuzarne

24Адлигат,22.03.2020;https://adligat.rs/organizacija/oadligatu/
25Исто,22.03.2020;https://adligat.rs/legat/odomulegata/
26КомплетансписакпогледатинаинтернетстранициМинистарствакул

туреиинформисањаРСудокументуИзвештај–установекултуреод
националногзначаја,24.09.2013;29.03.2020.http://www.kultura.gov.
rs/cyr/dokumenti/izvestajustanovekultureodnacionalnogznacaja
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Град Београд,27 осимшто је оснивач и покровитељ неких
однајзначајнијихкултурнихманифестацијауземљипопут
Битефа,Феста,Бемуса,Белефа,Београдскогсајмакњигаи
Октобарскогсалона,оснивачјеи30установакултуре28–по
зоришта,центаразакултуруигалерија,библиотекаиуста
новазаштите,међукојимасеналазииКућалегата.29Онаје
основана2004.године30сциљемдасебавилегатимакојису
поклоњениСкупштиниградаБеограда,каоилегаторством,
икаотаквајејединственадржавнаинституцијакултуреузе
мљи,паћемојојурадупосветитипосебнупажњу.„Основна
делатностКућелегатајеприкупљање,проучавање,обрада,
заштитаипрезентацијалегатаградаБеограда,”31којисуза
вештани Београду од 1955. године до данас.32 Први легат
поклоњенградуБеоградупоклониојевајарТомаРосандић
1955.године.33

Установа је регистрована за делатност музеја, галерија и
збирки, заштиту културних добара, уметничко стварала
штво,приказивањефилмова,услугерекламе,излагањебаза
података, репродукција видео записа, кантине..., а финан
сирасеизбуџетаградаБеоградаиизсопственихприхода,
попут продаје производа нпр. сувенира,34 изнајмљивања
опреме,донаторства,спонзорства,легата,поклона....35

27ЗакултуруиуметностзадуженјеСекретаријатзакултуру,којииматри
сектора:Секторуметничког стваралаштва,Сектор заштитекултурних
добараиСекторзаправнеиекономскепословеипословеинвестиција.

28Списак погледати на интернет страници града Београда 29. 03. 2020;
https://www.beograd.rs/cir/upoznajtebeograd/1036kulturaiumetnost/

29ДокументеЕлаборат„ПроблемлегатаипотребаоснивањаГалеријеле
гатауБеограду”МиодрагаБатеПротићаиз1995.године,Правилнико
пријемуновихлегатаКућелегатаиз2006.године,НацртПравилника
опријемуновихлегатаКућелегатаиз2016.године,тексттестамента
ЉубицеЦуцеСокићитектуговораопоклонуОлгеЈеврићпогледатиу:
Božić,J.нав.дело.

30ПрелепилогозаКућулегатакојапредстављашакукојадржицвет,док
јесадругомнаткриљена,направилајеБосиљкаКићевацПоповић–из
разговорасакустоскињомДиномПавићдана15.05.2020.

31ГрадБеоград,03.03.2020;http://www.beograd.rs/lat/gradskavlast/510736
kucalegata_2/

32Кућа легата у Београду 03. 03. 2020; http://www.kucalegata.org/onama.
html

33Павић, Д. (2019) Каталог Мо дер на, избор радова из колекције Куће
легата,Београд:Кућалегата,стр.15.

34За сада продавницу сувенира има једино легат Петра Лубарде, а
планиранајеједнаиулегатуПетраДобровића.

35Решењеооснивањуустановекултуре–Кућалегатабр.6320/04XIII
01,тачке3.и5,03.03.2020.,http://www.kucalegata.org/dokumenti/akt.
pdf
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Актуелни директор Филип БрусићРенауд навео је да је
концепт рада ове установе „систематско и професионал
но старање о покретним и непокретним легатима који су
нам додељени, чување, конзервирање и излагање прове
рених уметничких дела, стварање базе података о свим
легаторима, предлагање пријема нових легата и збирки и
реафирмацијаплеменитихидејалегаторстваидародарства
унашемнароду.”36

ДанасКућалегата,чијесеседиштеналазиуцентруграда,
уКнезМихаиловој46,гдесеналазиГалеријаКућелегата,
бринеоједанаестлегата,одкојихјенајновијиЛегатвајара
КостеБогдановића.ЊеговсинМарко,поклониојепрошле
годинеградуБеограду35oчевихскулптура,37аиакоподаци
олегату јошувекнисунаведенинасајтуКућелегата,ин
формацијујепотврдилакустоскињаовеинституцијеДина
Павић.38

Првелегатеоваустановадобилајенастарање2006.године.
ВајаркаиакадемикОлгаЈеврићпоклонила јеКућилегата
„своје44скулптуреизведенеуфериоксиду,гвожђу,цемен
ту, теракотиипатинираномгипсу,”39 аисте годинепокло
нилаје147скулптураиСрпскојакадемијинаукаиуметно
сти,укојојјеонједини„опремљенипрезентовануоквиру
посебнепоставкекаопројекатОдељењаликовнеимузичке
уметностиСАНУ.”40

Другилегаттегодинеповереновојустановинастарањеје
ЛегатМиленкаШербана,сликараипримењеногуметника,
којисесастојиодтрицелине.Првасесастојиод35њего
вихслика„одкојихјенајвећибројуљанаплатнуипастела
на хартији...”, друга од „18 делањегових пријатеља и са
временика, међу којима су дела Надежде Петровић, Зоре
Петровић,ПетраЛубарде,МилаМилуновића,МиланаКо
њовића,ПетраДобровића,СтојанаАралице,МаркаЧеле
боновића,НедељкаГвозденовића,ИванаТабаковића,Крста
Хегедушића...”атрећаодпредметапримењенеуметности

36Mundi,А.Kućalegata–čuvarkulturnebaštine,28.06.2028,07.05.2020;
https://ryl.rs/kucalegatacuvarkulturnebastine/

37Anonim.GradBeogradnapoklondobiodveumetničkezbirkeistanzaumet
nikeucentruprestonice,18.12.2019.,20.05.2020.;https://www.blic.rs/
vesti/beograd/gradbeogradnapoklondobiodveumetnickezbirkeistan
zaumetnikeucentru/61h57s5

38ИзразговорасакустоскињомКућелегатаДиномПавић15.05.2020.
године

39ЛегатОлге Јеврић24. 03. 2020; http://www.kucalegata.org/legati/olgaje
vric.html

40САНУ,Легатиипоклони28.04.2020;https://www.sanu.ac.rs/jedinice/ga
lerijasanu/umetnickazbirka/legatiipokloni//
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и„садржи7предмета...намештај,тепих,посуђеизпериода
од17.до19.века.”41Овајлегатнастаојекаопоклонњегове
супругеСоњеићеркеНаде.

Већнаредне2007.године,институцијијеповеренојошче
тири легата: Легат Милене Јефтић Ничеве Костић, Легат
Недељка Гвозденовића, Легат Вељка и Маре Петровић и
ЛегатПетраЛубарде.

ЛегатМиленеЈефтићНичевеКостићсастојисеод„30ра
дова који нас воде кроз различите епохе и дисциплине”42
стваралаштва ове примењене уметнице и сликарке. Легат
сликараНедељка Гвозденовића се састоји од 562 дела43 и
преузетјеодМузејаградаБеограда.ИГвозденовићјепреко
150својихрадовапоклониоиСрпскојакадемијинаука.

ЛегатВељкаиМареПетровићукоме сеналази „библио
тека,клавир,900рукописнихјединица(преписка:ИвоАн
дрић,СлободанЈовановић,ПајаЈовановић,ПетарДобровић
и др.), слике из 19. и прве половине 20. века, антикварни
намештај,сребрнина...”,44каоипрелепакућаукојојјекњи
жевникиакадемикживео,којасеналазиуДрајзеровој32,и
такођејепрвобитнобиоповеренМузејуградаБеоградана
чување.Овајлегатјејединилегаткојисетренутноналази
уКућилегата,акојинијеизобластиликовнеилипримење
не уметности (мада садржи и слике и скулпутре изузетне
вредностикојејеПетровићдобионапоклон).Легатјеграду
завешталасупругаМара,алинажалост,какосунаконсмрти
супружникау вилиживели станарикоји јенисуодржава
ли,Кућалегатајеовузаоставштинупримилаувеомалошем
стању.45

УЛегатуПетраЛубарде,којисеналазиупрелепојвилиу
којојјесликарживеоирадиопоследњихдеценијасвогжи
вотауИличићевој1наДедињу,којуједобиооддржавена
доживотнокоришћење,смештенаје,тренутно,идирекција
Кућелегата.Овајлегатчинеи24његовеслике,292цртежа

41ЛегатМиленкаШербана24.03.2020;http://www.kucalegata.org/legati/
milenkoserban.html

42ЛегатМиленеЈефтићНичевеКостић03.05.2020;http://www.kucalega
ta.org/legati/milenajnk.html

43ЛегатНедељкаГвозденовића26.03.2020;http://www.kucalegata.org/le
gati/nedeljkogvozdenovic.html

44ЛегатВељкаиМареПетровић17.03.2020;http://www.kucalegata.org/
legati/petrovic.html

45Matović,D.Velikanzaboravljeniuruinama:PropadalegatVeljkaPetrovića,
24.avgust2014.,17.03.2020.,http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/repor
taze/aktuelno.293.html:506993PropadalegatVeljkaPetrovica.
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играфика,46намештај,сликарскиприбор,архивскаграђа,с
тимштојеупериодунаконсликаровесмрти,његовасупру
гаВера,којајеизавешталалегатградуБеограду,боравила
уњој још више од три деценије, уз веома лоше одржава
ње,пајебилопотребновеликоулагањедабисенекретнина
довелаустањеукаквомједанас,опремљенапосавременим
музеолошкимстандардима.Међутим,излегатајезатетри
деценијенесталотридесетакЛубардинихрадова.Украдена
делазасаданисупронађена.

СликаркаиакадемикЉубицаЦуцаСокићбилајемеђугру
помкојасезалагалазаоснивањеустановеуБеоградукоја
бисебринулаискључивоолегатима.Завешталајесвојера
дове великомбројумузеја уСрбији, каоиСрпској акаде
мијинаукаиуметности,којојје1982.годинепоклонила20
својихдела,47аКућилегатајепоклонила„27репрезентатив
нихделанасталихизмеђу1965.и1985.”48године.Легатје
преузет2009.године.

Великибројсвојихскулптура,њих124,цртеже,скице,би
блиотеку,алат,неколикорадовадругихуметникакаоикућу
укојојјеживеоистварао49,којасеналазиуВладетеКоваче
вића18наСењаку,завештаојеБеоградуивајар,академик
РистоСтијовић.Овајлегат50првобитнојебиоповеренМу
зејуградаБеограданачување,азатимјепредатКућилегата
2013.годинеичинигавишеод150радова,међукојимасе
налазеирадовидругихуметникакојејеКућалегатаприли
компописазатекла,попутрадоваАлександраДерока,Зоре
Петровић,ЗореНикезић...Обрадаовоглегатајеутоку,па
ћесетачанбројњеговихскулптуразнатинаконобраде.51Ни
овувилунијебилоодмахмогућепретворитиулегат,јерјеу
њојбесправноживеоједанСтијевићевученик.52

Године2017.КућалегатадобилајејошдвалегатаитоЛе
гатОлгеЈанчићиГалеријуПетраДобровића.Легатвајарке

46ЛегатПетраЛубарде24.04.2020;http://www.kucalegata.org/legati/petar
lubarda.html

47Ионајекасније,каоиГвозденовић,својлегатдопуњавала.
48ЛегатЉубицеЦуцеСокић29.04.2020;http://www.kucalegata.org/legati/

ljubicasokic.html
49Кућалегата30.04.2020.,http://www.beograd.rs/lat/gradskavlast/510736

kucalegata_2/
50ЛегатРистаСтијовића07.04.2020;http://www.kucalegata.org/legati/ri

stostijovic.html
51ИзразговорасакустоскињомКућелегатаДиномПавић05.06.2020.

године.
52Димитријевић,М.Легати РистаСтијовића иВељкаПетровића и да

ље затворени 11. 07. 2011., 18. 03. 2020; http://www.politika.rs/scc/cla
nak/183991/LegatiRistaStijovicaiVeljkaPetrovicaidaljezatvoreni
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ОлгеЈанчићчине83скулптуреирељефиукамену,дрвету,
бронзи,алуминијуму,гипсукојисунасталиупериодуизме
ђу1945.и1992.године,53стимштојеонаоставилаБеогра
дупредвеиподеценијесписакрадованакомесеналазило
90 скулптура. Међутим, када је попис поново направљен
2015.године,испоставилоседанедостајеседамскулптура,
па је комисијаКуће легата констатовала „да су оне најве
роватније несталеприликомпровала у атељеи кућуОлге
Јанчићгдесусвевремебилесмештене”.54

Галерија Петра Добровића основана је 1974. године, на
основупоклонасупругеОлгеисинаЂорђаградуБеограду
укојојсечуванајвећидеосликаровихрадова.До2017.го
динеоовомлегатусебринуоМузејсавременеуметности,
аонда јеповеренаКућилегата.Легатсесастојиод„1407
уметничкихделаодчега:360уљанаплатну,14акварела,19
пастела,29темпераи955цртежа,каои30уметничкихдела
другихаутора,”55истанауКраљаПетра36.Овојетренутно
јединилегатокомесестараКућалегатакојинијеотворен
зајавност,јерсереновира,ањеговоотварањејепланирано
зајесен.

Дасумирамо,Кућалегатаседанасстарао једанаестлега
та,међукојимасучетириванњеногседиштаичинезасеб
нецелине.ТрисупреузетаодМузејаградаБеограда(Легат
Недељка Гвозденовића, Легат Вељка и Маре Петровић и
ЛегатРистаСтијовића),аједанодМузејасавременеумет
ности(ГалеријаПетраДобровића).Далеконајзапуштенији
субилилегатиПетраЛубардеиВељкаиМареПетровић.
УњиховуобновуулагалајеиГрадскауправаиМинистар
ствокултуре,јерјебригаосвимлегатимауземљибригаио
културнојбаштининације.Међутим,иакосунепокретности
успешнореновиране,великибројлегатајеопљачкан,паје
великавероватноћададрагоценесликеискулптурекојесу
билепоклоњенеграду,никаданећебитиизложенејавности.

За кључ на раз ма тра ња

У последњих неколико деценија поштампи је било пуно
критика власти због изразитог занемаривања свих легата,
укључујућиинајзначајније,паиакобисеситуацијадели
мичномоглаправдатистањемукомесеземљаналазила,а

53ЛегатОлгеЈанчић26.04.2020.,http://www.kucalegata.org/legati/olgajan
cic.html

54Dimitrijević,М.LegatOlgeJančićnaprolećepredpublikom,24.12.2017.,
26. 04. 2020., http://www.politika.rs/sr/clanak/395123/LegatOlgeJancic
naprolecepredpublikom.

55ГалеријаПетраДобровића28.04.2020.,http://www.kucalegata.org/gale
rijapdobrovica.html
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којесесвакакоодражавалаинакултуру,постојалојепуно
тогаштојебиломогућеучинитиибезпревеликихулагања,
попутуређивањазаконскерегулативеуовојобласти.

Док чекамо боља времена, постојећи легати који су у до
бромстањуизцелеземљемоглиби,такође,битимапирани
ипрезентованијавностипутемсличногвишејезичногсајта
каоштојеПретраживачкултурногнаслеђа,асапрвимсред
ствимакојасемогуодвојитибилобинеопходнопочетиса
заштитомлегата,дасезауставињиховодаљепропадање.

Оносачимесенебисмелочекатииодчегасенебисмело
одустајатијепотрагазапокраденимсадржајималегата,дра
гоценимделимакојичинедеонационалнекултурнебашти
не,јерсеруинираневилемогуреновирати,докјевредност
отуђенихуметничкихделаненадокнадива.

Како јеКућалегатаупротеклихчетрнаестгодинаодкада
јој је први легат поверен све поверене легате обновила и
отворила за јавност, осимГалеријеПетраДобровића који
сеотваранајесен,мождабирадовеинституцијемогаода
охрабри будуће легаторе да завештају своја дела земљии
будућимпоколењима.
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Abstract

Takingcareofacountry’sculturallegacyisthepriorityofeachnation’s
culturalpolicy.Themostimportantisitsprotection,sincelostlegacy
cannotbecompensated.However, research is alsovery important as
is itspresentation to thepublic.Ontheonehand, it isnotsurprising
that allocations for culture in a poor country areminimized.On the
otherhand,therearemanyunsolvedproblemsthatdonotdependon
finances,likelegalregulationsinthisdomain.Inthisresearchweare
goingtopayspecialattentiontothebequestsofTheHeritageHouse
Belgrade,whosefounderis theCityofBelgrade,sinceit isаunique
stateinstitutionwhosemainactivityisrelatedtoheritageandlegacy.
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У струч ној ли те ра ту ри рет ке су пу бли ка ци је по све ће не 
исто ри ја ту и зна ча ју ал ко хол них пи ћа на про сто ру Евро пе, 
са из у зет ком ви на. Књи га ко ју пот пи су је Макс Нел сон (Max 
Nel son), про фе сор грч ких и рим ских сту ди ја на Уни вер зи те
ту Винд зор у Ка на ди (Uni ver sity of Wind sor, Ca na da), ба ви 
се про из вод њом, кон зу ма ци јом и сим бо ли ком ко ри шће ња 
пи ва на европ ским про сто ри ма то ком пра и сто ри је, ан ти ке 
и ра ног сред њег ве ка. Ал ко хол ни на пи так ко ји пред ста вља 
те му ра да озна чен је као ау тох то ни европ ски про из вод чи је 
пра ће ње по сто ја ња кроз ми ле ни ју ме ре флек ту је про ме не и 
про це се ко ји су се од ви ја ли то ком раз ли чи тих исто риј ских 
епо ха.

Пр ва ре че ни ца у књи зи ука зу је на кон ста та ци ју да је пи во 
да нас нај ко ри шће ни ји ал ко хол ни про из вод на све ту и тре ћи 
нај по пу лар ни ји на пи так, по сле во де и ча ја. Циљ ау то ра пу
бли ка ци је је да обра зло жи на чин на стан ка и раз во ја пи ва ко
је, пре ма М. Нел со ну, чи ни ау тох то ни про дукт у Евро пи, где 
је, не за ви сно од про це са у Егип ту и Ме со по та ми ји, настао 
то ком епо хе пра и сто ри је.

Мо ра мо има ти у ви ду сле де ће: ау тор на гла ша ва да је ја сно 
да да на шњи тер ми ни „ал ко хол”, „ви но” или „пи во” не мо
ра ју озна ча ва ти исте про дук те у ан тич ком пе ри о ду, као и 
да су ко ри шће ни у не до стат ку при хва тљи ви јих на зи ва. У 
скла ду са тим, под пој мом „пи во” се озна ча ва сва ки ал ко
хол ни на пи так на ба зи си ру па сла да (про кли ја лог жи та), без 
об зи ра на то да ли ње го ви са стој ци са др же дру ге еле мен
те (ферменти зо ва не или не фер мен ти зо ва не). Пре ци зни је, 
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реч је о фер мен ти са ним на пи ци ма у осно ви са чи ње ним од 
житари ца, во де и ква сца.

У књи зи ко јој по све ћу је мо при каз, М. Нел сон да је оп се жан 
по глед на исто ри јат пи ва, ка ко на ис то ку та ко и на за па ду, 
за кљу чу ју ћи да за че так спра вља ња овог ти па на пит ка се же 
у да ле ку про шлост, пре не го што су љу ди по че ли да оста
вља ју пи са не тра го ве о сво јим до стиг ну ћи ма. Про цес спон
та не фер мен та ци је во ћа чест је у при ро ди, што до во ди до 
кон зу ми ра ња ал ко хол них про ду ка та од стра не жи во ти ња. 
Ве ро ват но је да су љу ди још у пе ри о ду нео ли та прак ти ко
ва ли узи ма ње фер мен ти са ног ди вљег во ћа у на ди да ће ти
ме оства ри ти же ље не ефек те, оли че не у те ле сним ста њи ма 
слич ним опи је но сти. На при бли жан на чин, от кри ве не су и 
слич не мо гућ но сти ко је су пру жа ли мед, во да и мле ко. Љу ди 
су, вре ме ном, по ку ша ва ли да по но ве про цес, без раз у ме ва ња 
ње го вог прин ци па, на кон че га је усле ди ло схва та ње уло ге 
ше ће ра у про це су фер мен ти за ци је. 

Про блем ве зан за про из вод њу пи ва са сто ји се у то ме што 
во ће у се би са др жи од ре ђе не ко ли чи не ше ће ра и во де, и, у 
прин ци пу, по тре бан је са мо до да так ква сца за от по чи ња ње 
чи на фер мен ти за ци је. Код про из вод ње пи ва, нео п ход но је 
про на ћи на чин на ко ји се не рас твор љи ви скро бо ви и ше ће
ри из жи та ри ца пре тва ра ју у рас твор љи ве, чи ме се до би ја 
на пи так са ма лом са др жи ном ал ко хо ла. На кон овог за кључ
ка, ау тор из но си за ни мљи ва раз ми шља ња о ме то ди и прак си 
ко јим је ово пи та ње мо гло да бу де ре ше но у дав но про шлим 
вре ме ни ма.

На по чет ку пре гле да исто ри ја та про ду ко ва ња на пи та ка ко ји 
се мо гу по ве за ти са пи вом, Макс Нел сон из но си чи ње ни цу 
да нај ста ри ји по да ци о про из вод њи пи ва по ти чу из Ме со по
та ми је. За тим, пре до ча ва ду гу и бо га ту тра ди ци ју про из вод
ње опи ја ју ћих на пи та ка (укљу чу ју ћи и пи во) на те ри то ри
ји Евро пе, где се овај про цес од ви јао не за ви сно од дру гих 
ге о граф ских про сто ра, по пут Бли ског Ис то ка или Егип та. 
Па ра лел но ко ри сте ћи ар хе о ло шке на ла зе из чи та ве Евро пе 
и пи са не из во ре ан тич ких грч ких пи са ца, ау тор из но си ар
гу мен то ва ну прет по став ку да је про цес спра вља ња пи ва на 
овом про сто ру за по чео нај ра ни је око 3000. го ди не пре но ве 
ере и да на чин про из вод ње на пит ка, она квог ка квог га да нас 
по зна је мо, нај ве ро ват ни је во ди по ре кло из Евро пе.

За себ но по гла вље по све ће но је пред ра су да ма ко је су ан тич
ки Гр ци по ка зи ва ли пре ма пи ву. На во ди се да се пр ве за
блу де уо ча ва ју у де ли ма атин ских пи са ца (пр вен стве но код 
ау то ра дра ма), у V ве ку пре но ве ере, ко ји пи шу о пи ву као 
о „не му жев ном” пи ћу ко је кон зу ми ра ју стран ци. Овај став 
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под у прт је раз ми шља њи ма по ко ји ма је ви но то пло и му жев
но пи ће, на су прот хлад ном и не му жев ном пи ву, што је до
дат но по ја ча ва ло уве ре ње да ви но пред ста вља чист на питак, 
за раз ли ку од пи ва ко је је ис ква ре но до дат ком ква сца.

У на ред ном по гла вљу књи ге об ја шња ва се из не ти став, ко
ји се ту ма чи као по сле ди ца два раз ли чи та схва та ња упо тре
бе ал ко хол них пи ћа раз ви је на у све сти ста рих Гр ка. Ау тор 
пре до ча ва да су Гр ци пра ви ли ја сну раз ли ку из ме ђу свог 
при сту па кон зу ми ра њу ал ко хо ла, у ко ме ви но пред ста вља 
са вр шен на пи так, и ко ри шће ња раз ли чи тих вр ста опој них 
на пи та ка код дру гих на ро да (пр вен стве но Ски та) ко ји су их 
до во ди ли до ста ња у ко јем се њи хо во по на ша ње ни је мо гло 
др жа ти под кон тро лом.

Као нај и зра зи ти ји при мер „пи во пи ја” ко ји су пот па ли под 
ути цај грч ког схва та ња о ко ри шће њу ал ко хол них пи ћа на ве
де ни су Кел ти. Они су вре ме ном при хва ти ли по и ма ње ви на 
као су пер и ор ног на пит ка на исти на чин на ко ји су при хва
ти ли рим ску по ли тич ку и кул тур ну хе ге мо ни ју. Но во на
ста ле окол но сти до ве ле су до ве ли ког па да у про из вод њи и 
потрошњи пи ва на под руч ју За пад не Евро пе.

По себ но по гла вље у овој књи зи по све ће но је рим ском пе
ри о ду ко је ка рак те ри ше „вла да ви на ви на”. Пре зен то ва ни су 
мо ду си ко ји ма су Ри мља ни по ку ша ва ли да се по мо ћу свог 
оми ље ног ал ко хол ног пи ћа над ме ћу са по пу лар но шћу пи
ва у про вин ци ја ма. Ау тор по све ћу је па жњу и број ним хри
шћан ским за пи си ма о пи ву, уз ис ти ца ње не при ја тељ ског 
ста ва пре ма овом на пит ку од стра не рим ске цр кве, на су прот 
ње го вом при хва та њу у окви ру ир ске цр кве.

При ча се за о кру жу је по гле дом на успон Гер ма на то ком V 
ве ка но ве ере, што је озна чи ло и ожи вља ва ње тра ди ци
је кон зу ми ра ња пи ва у Евро пи. Ау тор по себ но ме сто да је 
зна ча ју про из вод ње пи ва у ан гло сак сон ској Бри та ни ји и 
каролиншкој Га ли ји. 

Сле ди за кљу чак да про у ча ва ње исто ри ја та ви на и пи ва мо же 
да по слу жи као пу то каз за пра ће ње то ко ва иде о ло ги ја у про
шлим ми ле ни ју ми ма, као и да да нас ве о ма оми ље но пи ће 
мно гих љу ди чи ни про дукт ко ји је на стао и ко ји се раз вио на 
европ ским про сто ри ма.

Сма тра мо да је реч о из у зет но ква ли тет ној пу бли ка ци ји, 
ис пу ње ној про ве ре ним и за ни мљи вим по да ци ма по све ће
ним те ми ко ја ни је че сто за сту пље на на стра ни ца ма струч
не ли те ра ту ре. На и ме, у овој књи зи пре зен то ва ни су ма ло 
по зна ти по да ци, али и отво ре на број на пи та ња, од ко јих на 
не ка мо жда пру же од го во ре упра во но ва от кри ћа, оли че на 
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у архео ло шким на ла зи ма и/или у до са да нео т кри ве ним пи
са ним из во ри ма. Но ви по глед на те му уско ро ће нам да ти и 
сâм Макс Нел сон у окви ру на ја вље не ше сто том не „Кул тур
не исто ри је ал ко хо ла”, ко ју ће пот пи са ти као уред ник, али и 
ау тор по је ди них по гла вља.

Бојан Јевтић, Natural girl,
110x76 цм, 2015.
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СТАРИКОНАК–
ЗАБОРАВЉЕНИ

БЕОГРАДСКИДВОР
У Му зе ју при ме ње не умет но сти, у пе ри о ду од 29. ав гу ста 
до 25. сеп тем бра 2019. го ди не при ре ђе на је из ло жба Стари
конак: заборављени београдски двор. Ње ни ау то ри су мср 
Де јан Ву ке лић, док то ранд Семинара за му зе о ло ги ју и хе ри
то ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду,  
мр Је ле на Пе раћ, му зеј ски са вет ник Му зе ја при ме ње не 
умет но сти, и Вла ди мир То мић, ви ши ку стос Му зе ја гра да 
Бе о гра да.  Из ло жба је ре а ли зо ва на у са рад њи Му зе ја при
ме ње не умет но сти и Му зе ја гра да Бе о гра да, уз по др шку 
дру гих, срод них ин сти ту ци ја и по је ди на ца (ко лек ци о на
ра), ко ји су по зај ми цом ма те ри ја ла из соп стве них ко лек ци ја 
употпуни ли ову зна чај ну и сло је ви ту по став ку.

Као што све до чи сам на зив, из ло жба је по све ће на ожи вља
ва њу ме мо ри је на Ста ри ко нак, ре зи ден ци ју по след њих 
Обре но ви ћа, по ру ше ну го ди ну да на на кон Мај ског пре вра
та 1903. го ди не, и по ку ша ју ра све тља ва ња суд би не умет ни
на и дру гих пред ме та ко ји су чи ни ли део двор ског ин вен
та ра, а ко ји су на кон уби ства вла дар ског па ра Алек сан дра 
и Дра ге Обре но вић би ли из ме ште ни и оту ђе ни. Сто га су 
пред ста вље ни екс по на ти ко ји све до че о ен те ри је ру Ста рог 
ко на ка, по зна тог пре те жно из опи са стра них пу то пи са ца ко
ји су у Бе о гра ду бо ра ви ли кра јем XIX и по чет ком XX ве ка, 
по том де ло ви ори ги нал ног на ме шта ја ко ји је кра сио лук су
зно опре мље не кра љев ске ода је, као и штам па ни при мер ци 
европ ских илу стро ва них не дељ ни ка, са из ве шта ји ма и пра
те ћим цр те жи ма са мог зда ња и кр ва вог чи на ко ји се на том 
ме сту од и грао. 

ИСИДОРАСАВИЋ
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По себ ну це ли ну, као дра го це но ви зу ел но све до чан ство о из
гле ду и са др жа ју Ста рог ко на ка, чи не 64 ал бу мин ске фо то
гра фи је, од ко јих ве ћи на ни је би ла по зна та струч ној и ши
рој јав но сти, а чи је је ау тор ство, са из ве сном до зом опре за, 
при пи са но фо то гра фи ма Љу би ши Ђо ни ћу и/или Ми ла ну 
Јо ва но ви ћу. Је дан део тих сни ма ка пру жа увид у уну тра шњу 
де ко ра ци ју зда ња, по себ но јав них про сто ра, стро го по де ље
них на „му шке” и „жен ске”, ме ђу ко ји ма се ег зо ти ком и лук
су зом ис ти че Арап ски са лон кра ља Ми ла на, док дру ги при
ка зу ју по је ди нач не пред ме те, из ме ште не из свог при мар ног 
(двор ског) кон тек ста. На њи ма фи гу ри ра ју де ла при ме ње
не умет но сти, про из во ђе на пре те жно у беч ким и па ри ским 
ра ди о ни ца ма, као што су фо те ље, сто ло ви, ко мо де, са то ви, 
за ве се, ра мо ви за сли ке, сер ви си, ва зе, по су де од ке ра ми ке, 
пор це ла на и пле ме ни тих ма те ри ја ла. Прет по ста вља се да су 
пред ме ти из Ста рог ко на ка из не ти не по сред но пре ње го вог 
ру ше ња, ка ко би, ове ко ве че ни у фо то граф ском ме ди ју, би ли 
пла си ра ни на тр жи ште и по том ко ри шће ни у ко мер ци јал не 
свр хе. По је ди ни сним ци су на кнад но усту пље ни До ро те у
му (Do rot he um) ра ди пу бли ко ва ња у ка та ло гу аук ци је ко ју 
је кра љи ца На та ли ја Обре но вић при ре ди ла у Бе чу 1905. го
ди не. По што је иден ти тет но вих вла сни ка, па са мим тим и 
суд би на ових пред ме та, у ве ћи ни слу ча је ва остао не по знат, 
фо то граф ски сним ци на ко ји ма су ове ко ве че ни нео спор но 
има ју уло гу ви зу ел не ре пре зен та ци је ори ги нал них пред ме та 
и пред ста вља ју нај ре ле вант ни ји до каз њи хо ве при сутности 
и по сто ја ња на дво ру.

Осим фо то гра фи ја, ко је чи не нај ве ћи сег мент по став ке, 
на из ло жби су за сту пље ни и ори ги нал ни ко ма ди стил ског 
на ме шта ја, ка на бе и фо те ља из не ка да шњег са ло на кра ља 
Алек сан дра Обре но ви ћа, да нас у по се ду ма на сти ра Вра
ћевш ни це. Ови екс клу зив ни пред ме ти, из ра ђе ни у ра ди о ни
ци Вик то ра Емо на (Vic tor Ai mo ne) 1900. го ди не у Па ри зу, 
љу ба зно шћу се стрин ства вра ћевш нич ког ма на сти ра, при го
дом ове из ло жбе су пр ви пут из ло же ни из ван окри ља ма на
стир ске ри зни це. Они су не са мо од раз уку са и афи ни те та 
кра ља Алек сан дра, по чи јој су по руџ би ни из ве де ни, већ чи
не не ве ли ку ску пи ну двор ских по крет но сти чи ја је суд би на 
на кон ди на стич ког пре вра та по зна та. То ком бо рав ка у Бе о
гра ду из ме ђу 1903. и 1905. го ди не, та да шњи игу ман ма на
сти ра Вра ћевш ни це Ми ха и ло Уро ше вић их је от ку пио, за
јед но са ита ло крит ском ико ном Бе о го ро ди це Еле у се, за ко ју 
се сма тра да је би ла део ин вен та ра спа ва ће со бе кра љев ског 
па ра у Ста ром ко на ку.

У окви ру из ло жбе, ску по це ни ко ма ди на ме шта ја из вра ћевш
нич ке ри зни це фор ми ра ју ма лу ам би јен тал ну це ли ну, ко ју 
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упот пу њу ју два ре пре зен та тив на пор тре та кра ља Мила на и 
кра љи це На та ли је Обре но вић, ко је је сли кар Сте ван То до
ро вић 1883. на сли као за по тре бе срп ског по слан ства у Ца
ри гра ду (Му зеј гра да Бе о гра да), као и сре бр на жар ди ни је ра 
кра ља Ми ла на, про из ве де на у Бе чу око 1880. го ди не (Исто
риј ски му зеј Ср би је). По себ ну но ту из ло жби да ју, ме ђу тим, 
два пред ме та ко ја се ве зу ју за сам чин тра гич не по ги би је 
кра ља Алек сан дра и кра љи це Дра ге у пре врат нич кој но ћи 
из ме ђу 28. и  29. ма ја 1903. го ди не, а то су кључ за тај ну 
про сто ри ју у Ста ром ко на ку, у ко јој су се кри ли од за ве ре
ни ка (Исто риј ски му зеј Ср би је), као и део за ве се ко јом су 
би ла умо та на те ла вла дар ског па ра на умо ру (Му зеј руд нич
ко –та ков ског кра ја). Ови екс по на ти нај не по сред ни је до ча
ра ва ју тра ги ку до га ђа ја и илу стру ју све ње го ве не по сред не 
по сле ди це – уби ство вла да ра ко је је обе ле жи ло крај јед не 
ди на сти је и чи та ве епо хе.

Смрт вла да ра за пе ча ти ла је и суд би ну зда ња у ко ме су они 
оби та ва ли, сто ло ва ли и на по слет ку стра да ли. По што објек
ти де ле суд би ну оних ко је тре ба да пред ста вља ју, Ста ри 
конак је сру шен ка ко би се, ње го вим фи зич ким уни ште њем, 
из ко лек тив не ме мо ри је срп ског на ро да из бри са ле успо ме
не на по след ње Обре но ви ће и њи хо ву бру тал ну смрт, ко ја 
је иза зва ла број не по ле ми ке и осу де у европ ској јав но сти. 
Слич ну суд би ну де ли ли су и умет нич ки, употребнодеко ра
тив ни и дру ги пред ме ти из двор ске за о став шти не Обре но
ви ћа, ко ји су и у пе ри о ду на кон пре вра та би ли рас та ка ни, 
про да ва ни на аук ци ја ма или пре пу ште ни не ма ру. Сто га се 
мо же за кљу чи ти да је на из ло жби, на ра ти вом о Ста ром ко на
ку, ње го вом ин вен та ру и њи хо вој за јед нич кој суд би ни, двор 
пред ста вљен у свој пу но ћи и сло же но сти ње го вог зна че ња, 
не са мо као ме сто оби та ва ња вла да ра и по зор ни це вла сти 
већ као сво је вр сни ми кро ко смос и, пре све га, као огле да ло 
др жа ве и ње ног по рет ка. 

Ова из ло жба, ко ју пра ти мо дер но опре мљен и бо га то илу
стро ва ни ка та лог са сту ди о зно на пи са ним ра до ви ма на ста
лим као ре зул тат ис црп них ис тра жи вач ких на по ра ау то ра, 
на је дин ствен и ин три ган тан на чин по се ти о ци ма ну ди увид 
у екс клу зив ни ма те ри јал, до не дав но го то во не по знат јав
но сти, ко јим је илу стро ва на суд би на за бо ра вље ног бе о град
ског дво ра. Она ујед но ба ца све тло и на чи та ву епо ху у исто
ри ји Бе о гра да од 1840. до 1904. го ди не, као и на оп се жне 
ур ба ни стич ке за хва те у са мом је згру гра да, ко ји су под ра
зу ме ва ли из ме шта ње цен тра гра да на Те ра зи је, где је по диг
ну та ку ћа Сто ја на Си ми ћа (по то њи Ста ри ко нак) као пр во 
ре пре зен та тив но зда ње.
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За хва љу ју ћи ве ли кој ма те ри јал ној, исто риј ској и све до
чан стве ној вред но сти из ло же них пред ме та, а на ро чи
то фо то граф ских сни ма ка ен те ри је ра, пру же на је мо гућ
ност својевр сне ре кон струк ци је жи во та на дво ру и ви со ке 
дворске кул ту ре ко ју су не го ва ли по след њи Обре но ви ћи. 
Упо ред ном ана ли зом рет ко са чу ва них ма те ри јал них оста
та ка про шло сти и ис црп ни јих пи са них из во ра, омо гу ће
но је пот пу ни је са гле да ва ње и ту ма че ње Мај ског пре вра та 
и ње го вих по сле ди ца, као јед ног од пре лом них до га ђа ја у 
но ви јој срп ској исто ри ји. Исто вре ме но, по кре нут је низ пи
та ња ко ја се ти чу оту ђе ња и уни ште ња кул тур ног на сле ђа, 
кон цеп та damnatiomemoriaеи стра те ги ја по ли ти ке за бо ра
ва. На осно ву те мељ них ис тра жи ва ња му зеј ског, ар хив ског 
и аук циј ског ма те ри ја ла, ау то ри су по ку ша ли да уђу у траг 
по је ди ним „из гу бље ним” и „за бо ра вље ним” пред ме ти ма из 
за о став шти не Обре но ви ћа, као и да под стак ну пи та ње евен
ту ал ног по врат ка екс па три са не за о став шти не у не кој бли жој 
или да љој бу дућ но сти. Па жљи вом се лек ци јом ре пре зен та
тив них му зеј ских пред ме та, ко јој је прет хо дио при ље жан 
на уч ни и те рен ски рад, на ду бо ко про ми шљен и кре а ти ван 
на чин су пред ста ви ли јед ну исто риј ски и кул ту ро ло шки 
сло же ну те му, ин три гант ну ка ко за струч ну та ко и за ши ру 
јав ност, те утр ли пут но вим са гле да ва њи ма овог и слич них 
фе но ме на.
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РАДОВИ  
ЗА ЧАСОПИС КУЛТУРА 

УПУТСТВО
Култура је научни часопис који је на предлог Матичног 
научног одбора категоризован од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
као водећи национални часопис са ознаком М 51.

1. Рад се предаје у следећем облику: 
1.1. путем УСБ уређаја; 

1.2. слањем на е-mail адресу: kultura@zaprokul.org.rs

2. Сваки текст треба да садржи:
2.1. Wоrd документ са основним текстом, напоменама, 
кључним речима (4 до 7 речи на српском и 4 до 7 речи на 
енглеском језику) и сажетком на српском језику (до 150 
речи).

2.2. Wоrd документ са насловом текста и резимеом на 
енглеском језику (до 300 речи). 

2.3. Wоrd документ са списком илустрација (ако их има) са 
назначеним местима на која би требало да дођу илустрације. 
Примају се само црно-беле илустрације или које су 
препознатљиве када се одштампају у црно-белом формату 
(до 7). Обавезно навести порекло илустрација. 

2.4. Податке о аутору текста. Име и презиме аутора, година 
рођења (потребно ради увида у научни рад одређеног аутора 
у централној бази података Народне библиотеке Србије и у 
складу са тим одређивања УДК броја чланка у часопису), 
поштанска адреса, број мобилног телефона, е-mail адреса, 
афилијација (наводи се пун, званични  назив и седиште 
установе у којој је аутор запослен или назив установе у којој 
је аутор обавио истраживање. У сложеним организацијама 
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наводи се укупна хијерархија; на пример: Универзитет у 
Београду, Филозофски факултет – Одељење за социологију, 
Београд).

3. Опште одреднице
3.1. Текст чланка са списком литературе не треба да прелази 
обим од 10 до највише 15 описаних компјутерских страница, 
укључујући графиконе и илустрације.

3.2. Текст приказа не треба да прелази обим од 5 описаних 
страница.

3.3. Текст научне полемике треба да буде опремљен као и 
остали чланци у часопису и не може прелазити њихов обим. 
Он треба да буде ослобођен напада на личност опонента и 
да се фокусира на саму аргументацију. 

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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